RAPORT O STANIE GMINY
CHOSZCZNO ZA 2018 R.
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WSTĘP
Raport o stanie Gminy Choszczno, zgodnie z przepisami ustawy z 11 stycznia 2018 r. jest
dokumentem przygotowanym w bieżącym roku po raz pierwszy. Obowiązek raportowania
wszedł z początkiem obecnej kadencji samorządów. Obejmuje podsumowanie działalności
Burmistrza Choszczna w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów, strategii,
uchwał. Informacje zawarte w Raporcie pozwolą mieszkańcom Gminy poszerzyć wiedzę na
temat funkcjonowania samorządu gminnego, ale również mogą stać się podstawą do
prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszej gminy. Wszystkie zadania realizowane są
przy pomocy jednostek organizacyjnych: Urzędu Miejskiego w Choszcznie, Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie, Środowiskowego Domu Samopomocy
w Choszcznie, Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Choszcznie, Biura
Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie, Centrum Rekreacyjno-Sportowego w
Choszcznie, Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Choszcznie, publicznych szkół i
przedszkoli, Choszczeńskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Piaseczniku, Zakładu Aktywności Zawodowej w Choszcznie, a także
spółek z udziałem Gminy: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,
Choszczeńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Miejskich Usług
Pogrzebowych Sp. z o.o.
Raport zawiera informacje, które zostały ułożone tematycznie. Zawiera dane statystyczne, ale
także opis realizacji programów i polityk. Dane obejmują rok 2018, ale przy programach
wieloletnich trudno było uniknąć odwołań do innych okresów.

I.

Informacje ogólne

Gmina Choszczno położona jest na krańcu województwa zachodniopomorskiego, leży
na pograniczu Pojezierza Choszczeńskiego i Równiny Pyrzycko-Stargardzkiej. Stanowi
niewielką jednostkę geograficzną sąsiadującą z Równiną Drawską, Pojezierzem Drawskim i
Pojezierzem Ińskim. System połączeń kolejowych oraz dobrze rozwinięta sieć połączeń
drogowych pozwalają szybko i sprawnie dotrzeć zarówno do przejść granicznych np.
Kołbaskowo jak i do większych miast np. Szczecin – 75 km, czy Poznań – 165 km.
Choszczno jest miastem, które ma ponad 700 – letnią tradycję. Położone jest nad leżącym w
centrum miasta jeziorem Klukom oraz rzeką Stobnicą
. Choszczno pełni funkcję administracyjną, gospodarczą, edukacyjną i kulturalną dla całej
gminy, której obszar podzielony jest na 18 sołectw. Gmina Choszczno wraz z Gminami
Drawno, Pełczyce, Krzęcin, Recz, Bierzwnik tworzy powiat choszczeński.
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II.

Ludność w Gminie Choszczno
Stan ludności – porównanie lat 2017 – 2018
Liczba ludności na 31.12. Urodzenia dzieci , które
zameldowanych w
są zameldowane w
Choszcznie
Choszcznie
pobyt stały
pobyt
czasowy
174
21042
463

Rok

2017
2018

20683

211

Zgony osób ostatnio
zameldowanych w
Choszcznie

230

173

210

Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 roku
Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

9993

10690

20683

Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 roku (pobyt czasowy)

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

114

97

211

Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 roku (pobyt stały i pobyt czasowy)

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

10107

10787

20894

Wymeldowania z pobytu stałego z Choszczna w 2018 r.

Liczba osób wymeldowanych

Liczba osób zmarłych

369

205
RAZEM: 574
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III. Informacje finansowe.
A. Wykonanie budżetu Gminy Choszczno.
Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej każdej gminy jest jej budżet. Analiza budżetu
pokazuje źródła finansowania działalności miasta oraz kierunki jego rozwoju. Wiarygodne
informacje o sytuacji finansowej pozwalają na racjonalne gospodarowanie publicznymi
zasobami pieniężnymi w celu właściwego wypełniania zadań wobec mieszkańców.
Budżet na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/247/2017 Rady Miejskiej
w Choszcznie z dnia 18 grudnia 2017 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku
zostały wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza.
Uwzględniając powyższe zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2018 r.
wynosiła po stronie prognozowanych dochodów ogółem 100.886.774,77 zł, dochody
wykonane 92.465.442,07, co stanowi 91,65% planu, a po stronie wydatków na plan
109.007.053,77 zł, wykonanie wynosiło 98.662.966,52, co stanowi 90,5% planu.
Z porównania wykonanych dochodów i wydatków wynika, że za rok 2018 r. wynikiem
finansowym jest deficyt budżetowy w kwocie 6.197.524,45 zł.
Udział wykonanych dochodów w prognozie ogółem, z poszczególnych źródeł wpływów w
2018 roku przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE

PROGNOZA
(zł)

1. Dochody z podatków, opłat, majątku
Gminy.
2. Subwencje.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i
funduszy celowych, środki z budżetu Unii
Europejskiej oraz środki pozyskane z innych
źródeł na dofinansowanie zadań własnych
Gminy (inwestycyjnych i bieżących).
4. Dotacje celowe na zadania realizowane z
zakresu administracji rządowej i na zadania
bieżące na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.
RAZEM
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UDZIAŁ
W
WYKONANIE WYKONANIU
(zł)
PROGNOZY

50.181.766,23
20.573.569,00

42.404.027,36
20.573.569,00

84,5%
100,0%

7.163.038,84

6.802.720,14

95,0%

22.968.400,70

22.685.125,57

98,8%

100.886.774,77

92.465.442,07

91,6%

Dynamikę budżetu 2018 roku w porównaniu do roku poprzedniego 2017 przedstawia
poniższa tabela.
DYNAMIKA BUDŻETU W LATACH 2017/2018
DOCHODY

2017 (zł)

2018 (zł)

Dynamika
2018/2017 (%)

Dochody ogółem

85.564.434,79

92.465.442,07

1,08

Dochody bieżące w tym:

82.541.091,03

85.040.657,4

1,03

PIT

14.027.262,00

15.444.083,00

1,10

CIT

378.511,2

411.321,56

1,09

Podatki i opłaty w tym:

16.595.964,12

16.798.559,31

1,01

Podatek od nieruchomości

8.076.486,75

8.314.403,86

1,03

Subwencja ogólna

19.325.920,00

20.573.569,00

1,06

Dotacje i środki przeznaczone
na cele bieżące

27.669.498,47

27.008.099,98

0,98

Dochody majątkowe w tym:

3.023.343,76

7.424.784,67

2,46

Dochody ze sprzedaży majątku

2.552.427,40

388.380,92

0,15

693.653,91

6.671.490,69

9,62

2017 (zł)

2018 (zł)

Dynamika
2018/2017 (%)

Wydatki ogółem

85.273.964,91

98.662.966,52

1,16

Wydatki bieżące

80.439.049,08

84.974.017,08

1,06

Wydatki majątkowe

4.834.915,83

13.688.949,44

2,83

Dochody z tytułu dotacji oraz
środków przeznaczonych na
inwestycje

WYDATKI
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Przedstawiona poniżej struktura wydatków obrazuje kierunki ich wydatkowania

Kierunek wydatków
Lp. Dział
851,852,
1.
Ochrona zdrowia, pomoc społeczna, rodzina
853, 855
Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka
2. 801, 854
wychowawcza
010,
Rolnictwo, transport, gospodarka
600,
3.
mieszkaniowa i komunalna, ochrona
700,
środowiska oraz działalność usługowa
710, 900
Administracja publiczna, urzędy naczelnych
750,
organów władzy państwowej, kontroli i
4.
751, 758 ochrony prawa oraz sądownictwa, różne
rozliczenia

Kwota
wydatków
(zł)

Udział w
strukturze
(%)

32.470.342,44

32,9%

32.294.326,18

32,7%

18.343.323,43

18,6%

7.549.606,41

7,7%

5.

921, 926

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
kultura fizyczna

6.226.751,20

6,3%

6.

757

Obsługa długu publicznego

1.262.130,93

1,3%

7.

752, 754

516.485,93

0,5%

98.662.966,52

100,0%

Obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
RAZEM

Wykonanie planu wydatków Budżetu Gminy Choszczno na zadania inwestycyjne za rok 2018
wynosi 82,80%. Na kwotę zaplanowanych wydatków majątkowych 16.532.039,08 zł
wykonano 13.688.949,44 zł. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi
13,87%.
W omawianym okresie pozyskano przychody z kredytu w rachunku bieżącym budżetu w
wysokości 3.000.000,00 zł oraz wyemitowano obligacje na kwotę 9.000.000,00 zł. Na dzień
31 grudnia 2018 r. kredyt w rachunku bieżącym został spłacony. Pozyskano również
pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w wysokości 816.000,00 zł na
wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska stałego w
Choszcznie – Mój Rynek”.
W ramach rozchodów spłacono raty kredytów długoterminowych na łączną kwotę
2.939.189,32 zł. Zobowiązania za 2018 rok wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie
zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wyniosły:
- kredyty i pożyczki długoterminowe (łącznie z obligacjami i umowami długoterminowymi)
–36.093.048,89 zł,
5

- zobowiązania wymagalne –408.812,50 zł.
Na podstawie danych ze sprawozdań za rok 2018 wynika, że wykonanie budżetu po stronie
dochodów i wydatków wyniosło ponad 91% planu.
Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), w stosunku do dochodów gminy
Choszczno na koniec 2018 roku wyniósł 4,44%.
Najważniejsze zadania realizowane w 2018 roku przestawia poniższa tabela.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania

Plan (zł)

Wykonanie
(zł)

1

2

3

4

5

6

1

Procentowe
wykonanie
planu (%)
7=6/5

600

Transport i łączność

5746 119,00

5 484 042,32

95,44%

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

399 294,00

399 294,00

100,00%

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa
Zachodniopomorskiego na realizację zadania "Przebudowa ulicy
Dąbrowszczaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175 i Władysława
Jagiełły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 w m. Choszczno".

399 294,00

399 294,00

100,00%

2.

5 346 825,00

5 084 748,32

95,10%

1. Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w
ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji.

114 000,00

113 973,44

99,98%

2. Przebudowa ul. Konopnickiej, budowa kanalizacji deszczowej,
odbudowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja chodników.

74 000,00

73 800,00

99,73%

3. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej.

4 998 600,00

4 788 749,85

95,80%

4. Przebudowa dróg gminnych nr 666024Z w Rudnikach oraz nr 666023Z
w Koplinie.

9 225,00

9 225,00

100,00%

5. Remont ulicy Krótkiej

103 000,00

99 000,03

96,12%

6. Przebudowa chodnika na ulicy Obrońców Westerplatte

48 000,00

0,00

0,00%

3.

60016

Drogi publiczne gminne

700

Gospodarka mieszkaniowa

159 000,00

86 487,00

54,39%

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

120 000,00

50 000,00

41,67%

120 000,00

50 000,00

41,67%

Pozostała działalność

39 000,00

36 487,00

93,56%

1. Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie jako
platformy organizacji społecznych.

39 000,00

36 487,00

93,56%

4.

1. Wykup nieruchomości przez Gminę.
70095

710

Działalność usługowa

13 000,00

10 500,00

80,77%

71035

Cmentarze

13 000,00

10 500,00

80,77%

13 000,00

10 500,00

80,77%

33 185,46

24 445,58

73,66%

1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania
komunalnego w miejscowości Koplin.
5.

750

nowego

Administracja publiczna

6

cmentarza

75023

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach
powiatu)

33 185,46

24 445,58

73,66%

1. Zakupy inwestycyjne - Fortigate plus suport techniczny UTM styi sieci,
ochrona sieci, aktualizacja do systemu NETWORKER kopia zapasowa.

33 185,46

24 445,58

73,66%

6.

155 000,00

155 000,00

100,00%

155 000,00

155 000,00

100,00%

1. Dotacja celowa dla OSP Zamęcin na dofinansowanie zakupu ciężkiego
samochodu ratowniczo –gaśniczego.

155 000,00

155 000,00

100,00%

7.

754

Bezpieczeństwo
publiczne
przeciwpożarowa

75412

Ochotnicze straże pożarne

i

ochrona

801

Oświata i wychowanie

3 033 000,00

1 381 664,80

45,55%

80101

Szkoły podstawowe

2 968 000,00

1 333 298,30

44,92%

1. Modernizacja energetyczna obiektów oświaty w Gminie Choszczno z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - SP Nr 1 w Choszcznie i SP
w Sławęcinie.

2 968 000,00

1 333 298,30

44,92%

65 000,00

48 366,50

74,41%

1. Zakupy inwestycyjne - zakup 3 używanych samochodów do dowozu
uczniów do szkół.

65 000,00

48 366,50

74,41%

8.

80113

Dowożenie uczniów do szkół

852

Pomoc społeczna

97 800,00

94 800,00

96,93%

85203

Ośrodki wsparcia

97 800,00

94 800,00

96,93%

97 800,00

94 800,00

96,93%

1. Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu
uczniów niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na
wózku inwalidzkim w ramach " Programu wyrównywania różnic między
regionami III" w 2018 roku Obszar D - Likwidacja barier transportowych
z przeznaczeniem
Choszcznie.

Środowiskowego

Domu

853

Pozostałe zadania
społecznej

z

zakresu

polityki

4 591 000,00

3 978 582,54

86,66%

85311

Pozostałe zadania
społecznej

w

zakresie

polityki

4 591 000,00

3 978 582,54

86,66%

1. Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej ,,SZANSA" w Choszcznie.

4 591 000,00

3 978 582,54

86,66%

10.

2 193 000,00

2 091 225,21

95,36%

2 193 000,00

2 091 225,21

95,36%

1. Budowa strefy płatnego parkowania.

203 000,00

165 802,04

81,68%

2. Przebudowa targowiska stałego w Choszcznie z przeznaczeniem na cele
promocji lokalnych produktów - Mój Rynek.

1 970 000,00

1 905 712,42

96,74%

3. Zakup świetlnych elementów - " Złota bombka".

20 000,00

19 710,75

98,55%

11.

9.

dla

900

Gospodarka
środowiska

90095

Pozostała działalność

Samopomocy

komunalna

i

w

ochrona

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

157 964,22

55 028,50

34,84%

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

15 000,00

11 332,00

75,55%

15 000,00

11 332,00

75,55%

6 000,00

5 535,00

92,25%

6 000,00

5 535,00

92,25%

1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum
Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej.
92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu
przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków.

7

92195

Pozostała działalność

136 964,22

38 161,50

27,86%

1. Budowa wiaty plenerowej - Fundusz Sołecki Kołki.

16 027,33

15 800,00

0,00%

2. Budowa wiaty plenerowej przy świetlicy wiejskiej w Sławęcinie Fundusz Sołecki Sławęcin.

7 348,04

7 197,93

0,00%

3. " Kreatywni" - budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców
Gminy Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej
infrastruktury rekreacyjnej w Starym Klukomiu (w tym Fundusz Sołecki
Stary Klukom - 12 304,29 zł).

100 000,00

1 575,00

1,58%

4. Budowa altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Sulinie - Fundusz
Sołecki Sulino.

13 588,85

13 588,57

100,00%

12.

926

Kultura fizyczna

352 970,40

327 173,49

92,69%

92601

Obiekty sportowe

126 369,00

124 504,19

98,52%

1. Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej poprzez budowę
ogólnodostępnego
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie

369,00

369,00

100,00%

2. Zakupy inwestycyjne - kosiarka traktor, studnia, lampy UV, tory
pływackie

126 000,00

124 135,19

98,52%

Pozostała działalność

226 601,40

202 669,30

89,44%

1. Zagospodarowanie plaży w Korytowie, w tym z Funduszu Sołeckiego
Korytowo - 20 000,00 zł.

20 000,00

0,00

0,00%

2. Budowa siłowni plenerowej przy świetlicy - Fundusz Sołecki
Radaczewo.

10 000,00

9 996,00

99,96%

3. Doposażenie placu zabaw w Suliszewie - Fundusz Sołecki Suliszewo.

11 500,00

11 500,00

100,00%

4. Utworzenie Otwartej Strefy
wielopokoleniowym w Choszcznie.

112 500,00

112 483,50

99,99%

5. Utworzenie przestrzeni publicznej na cele rekreacji i integracji
mieszkańców Smolenia poprzez zagospodarowanie terenu nad Jeziorem
Raduń.

14 000,00

11 682,00

83,44%

6. Poprawa istniejącej infrastruktury sportowej w Gminie Choszczno

39 948,00

39 729,00

99,45%

7.,,Piękny Zwierzyn - Aktywny Zwierzyn - stworzenie miejsca aktywności
i integracji mieszkańców sołectwa Zwierzyn w Gminie Choszczno" Zagospodarowanie terenów rekreacji w Sołectwie Fundusz Sołecki
Zwierzyn - 8 653,40 zł.

18 653,40

17 278,80

92,63%

16.532.039,08

13.688.949,44

82,80%

92695

Aktywności

o

charakterze

RAZEM:
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IV.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość początkowa majątku Gminy Choszczno na dzień 1 stycznia 2018 r.
wynosiła 185.574.489,83 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiła
kwotę143.777.073,04 zł. W skład majątku wchodzą środki trwałe według grup
rodzajowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego.

Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych

Lp.

1

2

3

4
5
6

Nazwa grupy
rodzajowej
składnika
aktywów według
układu w bilansie

Wartość
początkowa stan na
początek roku
obrotowego

Ogółem
zwiększenia

Ogółem
Wartość
zmniejszenia końcowa - stan
wartości
na koniec roku
początkowej
obrotowego

2
3
7
11
12
1.1. Grunty
74 620 815,46 21 866 603,82 73 985 642,30 22 501 776,98
1.1.1. w tym
grunty stanowiące
własność
jednostki
samorządu
2 360 647,61 2 181 290,74 2 372 884,66
2 169 053,69
terytorialnego,
przekazane w
użytkowanie
wieczyste innym
podmiotom
1.2. Budynki,
lokale
i obiekty
102 400 456,84 10 543 440,88
323 492,69 115 760 482,74
inżynierii
lądowej i wodnej
1.3. Urządzenia
3 499 465,56
134 654,82
17 285,00
3 140 088,71
techniczne
1.4. Środki
3 024 186,41
766 733,96
828 875,16
2 962 045,21
transportu
1.5. Inne środki
2 030 065,56
75 215,38
29 270,50
2 552 757,11
trwałe
185 574 489,83 33 386 648,86 75 184 565,65 143 777 073,04
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Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na
dzień 31.12.2018 r.

Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2018 r.
Lp.
1
1
2
3
4
5

Zmiany stanu w trakcie Stan na koniec
Stan na
roku obrotowego
roku
Dotyczy
Wyszczególnienie początek roku
obrotowego
obrotowego zwiększenie zmniejszenia
(4+5-6)
2
3
4
5
6
7
ilość udziałów
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
CHTBS
wartość (zł)
2 056 130,00
0,00
0,00 2 056 130,00
ilość udziałów
567 047,00
275,00
0,00
567 322,00
MPGK
wartość (zł)
28 352 350,00 13 750,00
0,00 28 366 100,00
ilość udziałów
10,00
0,00
0,00
10,00
Municipium
wartość (zł)
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
ilość udziałów
40,00
0,00
0,00
40,00
ZBS
wartość (zł)
14 000,00
0,00
0,00
14 000,00
Spółdzielnia ilość udziałów
0,00
0,00
1,00
1,00
Socjalna w
Rodzinie wartość (zł)
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
Razem
wartość
30 428 480,00 13 750,00
0,00 30 442 230,00
10

Mienie komunalne w latach 2009-2018
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V. Oświata w Gminie Choszczno
1. Placówki oświatowe na terenie Gminy Choszczno w 2018 r.
W roku szkolnym 2018 Gmina Choszczno była organem prowadzącym dla następujących szkół
i placówek oświatowych:
Tabela nr 1 Placówki oświatowe Gminy Choszczno w roku 2018r.
Lp.

Placówka

Adres

1.

Publiczne Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły
w Choszcznie

ul. Obrońców Westerplatte 1
73-200 Choszczno

2.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego
w Choszcznie

ul. Obrońców Westerplatte 1a
73-200 Choszczno

3.

Szkoła Podstawowa nr 3
w Choszcznie

4.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Korytowie

5.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Sławęcinie

Sławęcin 60
73-200 Choszczno

6.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Brzechwy
w Suliszewie

ul. Zwycięstwa 26
73-222 Suliszewo

7.

Szkoła Podstawowa w Zamęcinie

Zamęcin 2
73-200 Choszczno

8.

Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi
w Choszcznie

9.

Publiczne Przedszkole nr 2 z grupą żłobkową
"Tęczowa Kraina" w Choszcznie

10.

Publiczne Przedszkole nr 4 "Słoneczna Czwórka”
w Choszcznie

11.

Publiczne Przedszkole nr 5 z grupą żłobkową
w Choszcznie

ul. Wolności 62a
73-200 Choszczno
ul. Szkolna 4, Korytowo
73-200 Choszczno

ul. Niedziałkowskiego 9
73-200 Choszczno
ul. Sucharskiego 9
73-200 Choszczno
ul. Mur Południowy 4
73-200 Choszczno
ul. Energetyków 7
73-200 Choszczno
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Tabela nr 2 Niepubliczne placówki oświatowe Gminy Choszczno 2018 r.
Lp.

Forma
organizacyjna
opieki

Miejsce prowadzenia

Liczba dzieci

1.

Niepubliczne
Przedszkole PolskoAngielskie ” Oxford
House”

ul. Rynek 6

31

2.

3.
4.

73-200 Choszczna

Niepubliczne
Przedszkole Nr 1
„Ancymonek”

ul. Jagieły 21a

48

73-200 Choszczno

Niepubliczny Żłobek
Nr 1 „Ancymonek”

ul. Długosza 14

25

73-200 Choszczno

Niepubliczny Żłobek
Nr 2 „Ancymonek”

ul. Jagieły 21a

55

73-200 Choszczno

Tabela nr 3 Przedszkola, oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne i grupy żłobkowe w roku
szkolnym 2018
Wychowankowie

Oddziały

Etaty
nauczycieli

Etaty
administracji

Etaty obsługi

Razem

Dzieci
niepełnosp
rawne

Razem

Oddz.
integracyjne

P 1 Choszczno

213

9

9

2

24,07

3

17

PP 2 Choszczno

125 + 25

3

5+1

0

10,87

2

15

PP 4 Choszczno

124

1

5

0

10,92

2

11

PP 5 Choszczno

119 + 25

0

5+1

0

11,86

2

17

OP Korytowo

12

0

1

0

1

0

0,65

OP Sławęcin

21

0

1

0

1

0

0,65

OP Suliszewo

14

0

1

0

1

0

0,65

OP Zamęcin

12

0

1

0

1

0

0,65

Placówki

13

PP Korytowo

16

0

1

0

0,64

0

0,4

PP Sławęcin

15

0

1

0

0,64

0

0,4

PP Suliszewo

13

0

1

0

0,64

0

0,4

PP Zamęcin

7

0

1

0

0,64

0

0,4

691+ 50

13

32 + 2

2

64,28

9

64,20

Razem

Tabela nr 4 Szkoły podstawowe – uczniowie, oddziały, etaty – rok szkolny 2018
Placówki

Uczniowie

Razem Uczniowie
niepełnos
prawni

Oddziały

Razem

Oddz.
integr.

Etaty
Etaty
nauczycieli administracji

Etaty
obsługi

SP 1 Choszczno

637

1

29

0

59,03

2,1

11,00

SP 3 Choszczno

507

21

24

8

52,27

1,1

9,00

SP Korytowo

74

3

7

0

16,28

1,05

4,58

SP Sławęcin

98

3

7

0

16,77

1,05

5,05

SP Suliszewo

82

3

7

0

13,43

1,0

3,55

SP Zamęcin

82

0

7

0

13,53

1,05

4,55

1480

31

81

8

171,31

7,35

37,73

Razem

Tabela nr 5 Gimnazjum- uczniowie, oddziały, etaty w roku szkolnym 2018
Szkoła

PG
Choszczno

Uczniowie

Razem
369

Oddziały

Uczniowie Razem
Oddz.
niepełnospr.
integracyjn
e
13
15
2

14

Etaty
nauczycieli

Etaty
administracji

Etaty obsługi

44,76

3
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2. Kadra nauczycielska, administracja i obsługa
W roku szkolnym 2018 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Choszczno 235
nauczycieli miało zatrudnienie na pełny etat zaś 109 osób pracowało również na część etatu.
Gminne szkoły i przedszkola zatrudniały 24 pracowników administracji i 120 pracowników
obsługi. Na kadrę pedagogiczną składa się 203 nauczycieli dyplomowanych, 73 mianowanych, 53
kontraktowych, 8 stażystów i 1 osoba bez stopnia awansu. Największą grupę, liczącą prawie 94 %
stanowią nauczyciele o wykształceniu wyższym magisterskim, nieco ponad 5% legitymuje się
wyższym zawodowym, 0,87% ukończyło kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium
języków obcych oraz 0,29% ma pozostałe kwalifikacje np. studium nauczycielskie.
Tabela nr 6 Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2018
bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

Razem

Lp.

Nazwa
szkoły/przedszkola

1.

Szkoła Podstawowa nr 1
w Choszcznie

0

0

12

10

42

64

2.

Szkoła Podstawowa nr 3
w Choszcznie

0

2

16

14

31

63

3.

Szkoła Podstawowa
w Korytowie

0

0

5

7

14

26

0

0

2

3

18

23

4.

Szkoła Podstawowa
w Sławęcinie

5.

Szkoła Podstawowa
Nr 1 w Suliszewie

0

1

3

7

12

23

6.

Szkoła Podstawowa
w Zamęcinie

0

1

6

3

13

23

Przedszkole Nr 1
z Oddziałami
Integracyjnymi
w Choszcznie

0

3

5

6

11

25

Publiczne Przedszkole
Nr 2 z grupą żłobkową

1

0

3

2

7

13

7.

15

8.

w Choszcznie
Publiczne Przedszkole
Nr 4 w Choszcznie

0

0

3

8

2

13

Publiczne Przedszkole
Nr 5 z grupą żłobkową
w Choszcznie

1

1

2

4

6

14

11.

Publiczne Gimnazjum
w Choszcznie

0

0

1

9

47

57

12.

Razem

2

8

58

73

203

344

9.

10.

3. Proces nauczania – egzamin gimnazjalny
W związku z reformą oświaty w roku szkolnym 2018 w placówkach oświatowych nie odbył
się sprawdzian szóstoklasisty. Natomiast w Publicznym Gimnazjum w Choszcznie w dniach
od 18 do 20 kwietnia 2018 r. uczniowie klas III przystąpili do egzaminu gimnazjalnego.
Tabela nr 7 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018
Średnie wyniki

Część
humanistyczna
historia,
wos

j. polski

średni wynik szkoły

54,60

średnia powiatu

Część matematycznoprzyrodnicza

Język angielski

Język niemiecki

matematyka

podstawowy

rozszerz.

podstaw.

rozszerz.

66,76

biologia
chemia
fizyka
geograf.
53,21

50,42

65,48

52,70

49,42

48,00

54,91

65,32

51,59

48,12

59,80

46,39

57,77

44,44

średnia
województwa

55,93

65,01

53,07

48,40

66,78

52,56

52,07

39,07

średnia kraju

59,00

68,00

56,00

52,00

68,00

52,00

52,00

42,00
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4. Finansowanie oświaty
Gmina Choszczno w 2018 r. wydała 29 601 949,04 zł na zadania związane z oświatą. Z budżetu
gminy pochodziło 13 501 256,00 zł co stanowi 49, 67 % całości wydatków.
Tabela nr 8 Wydatki Gminy Choszczno poniesione na zadania oświatowe w roku 2018 r.
Lp.

Placówki

Wydatki na prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych w przeliczeniu na
jednego ucznia

1

Szkoły
podstawowe

9 418,22

2

Publiczne
Gimnazjum

13 101,76

3

Publiczne
przedszkola

11 549,63

4

Oddziały
żłobkowe

11 549,63

5

Przedszkola
niepubliczne

7997,76

6

Żłobki
niepubliczne

4 800,00
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VI. Gospodarka mieszkaniowa.
1. Struktura zasobu mieszkaniowego stan na 31.12.2018 r.

LOKALE
KOMUNAL
NE⃰
LOKALE
SOCJALNE
٭٭
RAZEM

Stan ogółem
na
31.12.2018 r

Pow.
użytkowa
ogółem
(m2)

ANALITYKA
Teren
We
wiejski
Wspólnotach
(ilość)
Mieszkanio
wych

251

10.063,36

Teren
miejs
ki
(ilość
)
234

Stanowiące
100%
własności
gminy

17

192

59

71

2.908,88

62

9

39

32

322

12.972,89

296

26

231

91

 ٭kategoria lokali, których najem zawierany jest na czas nieoznaczony,
 ٭٭kategoria lokali, których najem zawierany jest na czas oznaczony do 3 lat.
Najem lokali zamiennych realizowany jest poprzez sukcesywne wyodrębnianie tej kategorii
nieruchomości z zasobu, w razie zaistnienia konieczności wskazania przez gminę takiego
lokalu. Rozwiązanie takie wynika z rygoru ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej „uopl”) co do stanu
standardu oraz parametrów metrażowych ściśle związanych z lokalem dotychczas
zajmowanym przez lokatora.
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 40,29 m2
1.2.Zarządzanie zasobem.
Od dnia 1 stycznia 2010 r. mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno zarządza jednostka
budżetowa tj. Choszczeński Zarząd Nieruchomościami Komunalnymi, który wykonuje
czynności polegające na bieżącym utrzymaniu powierzonych nieruchomości w zakresie
przewidzianym w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie prawo budowlane.
Jednocześnie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Kierownik jednostki reprezentuje
udziały gminy w poszczególnych WspólnotachMieszkaniowych.
Zgodnie z zapisami ustawy o własności lokali, gmina pokrywa:
- koszty zarządu ( tzw. funduszu eksploatacyjnego) w poszczególnych wspólnotach
mieszkaniowych, które w roku 2018 wynosiły ogółem 262.908,76 złotych,
- koszty funduszu remontowego poszczególnych wspólnot mieszkaniowych, które w roku
2018 wynosiły ogółem 298.135,61 złotych,
18

- koszty utrzymania budynków wielolokalowych (12 szt.) stanowiących 100% własność
gminy wynosiły ogółem 247.087,01 złotych, z czego:
٭media (oświetlenie, woda, ścieki, wywóz nieczystości), które w roku 2018 wyniosły ogółem
140.375,66 złotych
٭przeglądy techniczne i kontrole okresowe, które w roku 2018 wyniosły ogółem 26.370,59
złotych
٭bieżące utrzymanie (koszenie trawy, sprzątanie przyległych chodników i klatek
schodowych, deratyzacja, zakup materiałów do konserwacji, zapewnienie tzw. pogotowia
konserwacyjnego i in.), które w roku 2018 wyniosły ogółem 80.340,76 złotych.
1.3. Wykorzystanie zasobu mieszkaniowego.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. niezasiedlonych mieszkań tzw. pustostanów było 36, co stanowi
11,18% ogółu zasobu. W liczbie tej znajduje się 12 lokali, które ze względu na zły lub
niedostateczny stan techniczny budynku zostały opuszczone przez lokatorów w wyniku
zamian.
Utrzymywanie takiego stanu pustostanów w chwili obecnej jest uzasadnione ze względu na
obowiązek zapewnienia kolejnym 20 rodzinom tzw. mieszkań zamiennych, ze względu na
konieczność przeprowadzenia w 4 budynkach stanowiących 100 % własność gminy
Choszczno kapitalnego remontu lub prac wyburzeniowych, które zostały opisane w pkt. 1.4.
Pozostałe lokale w ilości 286 szt. zajmowane są przez rodziny:
- posiadające tytuł prawny (czyli aktualną umowę najmu) w ilości – 241 rodzin,
- bez tytułu prawnego (wypowiedziana umowa w związku z zaległościami czynszowymi) w
ilości –45 rodzin.
1.4. Potrzeby remontowe.
Ze względu na niedostateczny stan techniczny oraz rozmiar prac niezbędnych do wykonania,
w celu modernizacji i zapewnienia bezpieczeństwa obiektów, wytypowano do
wykwaterowania następujące nieruchomości:
L.p. Adres obiektu
1.
Słowackiego 6
2.
Fabryczna 14
3.
Kolejowa 6
4.
Korytowo, ul. Myśliwska
RAZEM

Liczba lokali
10
12
5
5
32

Pow. Użytkową
(m2)
242,20
468,26
217,57
253,03
1.181,06

Zrealizowano
wykwaterowanie
do 31.12.2018r
3
4
1
4
12

Na decyzje w sprawie przeprowadzenia kapitalnego remontu lub wyburzenia obiektu będzie
miała wpływ kapitałochłonności inwestycji oraz możliwości finansowe w tym zakresie
gminy. Wykonanie takiej oceny możliwe będzie dopiero po opróżnieniu każdego z
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budynków, gdyż na dziś nie ma możliwości wskazania terminu wykwaterowania ze względu
na trudności w zaspakajaniu oczekiwań mieszkaniowych dotychczasowych lokatorów.
W roku 2018 przeprowadzono remonty i modernizacje w zakresie:
- remontu mieszkania przy ul. Mickiewicza 21/4 (przygotowanie do zasiedlenia),
- remont mieszkania przy ul. Mickiewicza 21/5 (przygotowanie do zasiedlenia)
- remont lokalu przy ul. Mickiewicza 15/1,
- remont mieszkania w Krzowcu 15/3 ( przygotowanie do zasiedlenia),
- remont przewodu kominowego w lokalu Raduń 21,
- wymiana okładzin sufitowy w lokalu przy ul. Kożedo 11/10 oraz Wł. Jagiełły 4a/15,
- częściowy remont lokalu przy ul. Wolności 21b/11 (naprawa posadzki),
- wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych szt. 5,
- wymiana stolarki drzwiowej szt. 4,
- wymiana schodów drewnianych wewnątrzklatkowych w budynku przy ul. Mickiewicza 21,
- przestawienie oraz remont pieców kaflowych w lokalach szt. 4 ,
-wymiana kuchenek grzewczych – 3 szt.
- naprawa instalacji elektrycznej , gazowej, wodno-kanalizacyjnej szt. 8,
- inne drobne prace naprawcze (wymiana zamków, szklenie okien, uszczelnianie drobnych
przecieków dachów.
Ponadto, gmina Choszczno posiadając udział w 91 wspólnotach mieszkaniowych
zobowiązana jest do pokrycia kosztów tzw. funduszy remontowych z których to wykonywane
są remonty i modernizacje części wspólnych budynków. Roczny koszt pokrycia funduszy
remontowych dla wspólnot mieszkaniowych w roku 2018 wyniósł 298.135,61 złotych.
Prace remontowe wykonywane są w oparciu o coroczny plan remontów, który stanowi
podstawę tworzenia planu finansowego jednostki. Mając na uwadze, że zasób mieszkaniowy
gminy Choszczno jest starym, niedoinwestowanym zasobem, potrzeby remontowe są na tak
wysokim poziomie, że wpływy z czynszów nie pokrywają ich w 100 %.
W roku 2018 gmina Choszczno nie oddała do użytku nowych mieszkań komunalnych.
1.5. Polityka czynszowa.
Stawki czynszu za najem lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy Choszczno
w roku 2018 kształtowały się następująco:
- za najem m2 lokalu socjalnego 2,00 zł
- za najem m2 lokalu komunalnego (wynajmowanego na czas nieoznaczony) 5,72 zł٭
- za najem m2 lokalu komunalnego na terenie wiejskim 3.70 zł.
٭Stawka w wysokości 5,72 zł/m2 była tzw. stawką minimalną, która według kalkulacji
powinna zapewnić samofinansowanie nieruchomości przy założeniu, że koszty zarządu i
funduszu remontowego przekazywanych do wspólnot mieszkaniowych mieściły się w granicy
2,00 zł/m2 . W przypadku gdy próg ten został przekroczony, stosowano odpowiednio dla
lokalu położonego w danym budynku podwyżkę stawki czynszu. Mając na uwadze, że
wspólnoty chętnie korzystają z kredytów w celu wykonania kompleksowych remontów części
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wspólnych nieruchomości, co powoduje znaczny wzrost funduszu remontowego, stawki
najmu w zasobie mieszkaniowym gminy są dla każdego budynku ustalane indywidualnie.
Takie rozwiązanie gwarantuje, że najemcy którzy korzystają z budynków o wyższym
standardzie płacą odpowiednio wyższą stawkę czynszu od najemców mieszkających w
budynkach niemodernizowanych.
Ponadto zgodnie z zapisem uopl stosowano obniżki stawek czynszu wobec rodzin, które
złożyły wniosek i wykazały, że próg dochodowy rodziny kwalifikuje ich do udzielenia takiej
ulgi. Z tej formy pomocy w roku 2018 skorzystała 1 rodzina, gdzie zastosowano obniżkę w
wys. 30% stawki czynszu.
Ustalając wysokość wymiaru czynszowego stosowano również tzw. czynniki obniżające
stawkę czynszu ze względu na położenie lokalu na poddaszu czy w suterenie, wyposażenie w
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, odpowiednie instalacje oraz wolnostojący piec kaflowy.
Z tych względów w roku 2018 obniżony wymiar czynszowy zastosowano u 121 rodzin.
1.6. Zadłużenia czynszowe.
Zadłużenie zasobu mieszkaniowego gminy Choszczno na dzień 31.1.22018 r. wynosi ogółem
3.542.165,78 zł
Problemy w regulowaniu opłat czynszowych (z wyłączeniem zobowiązań objętych
ugodami) wykazywały 204 rodziny, a ich dług łącznie wyniósł 2.297.628,37 zł. wg.
poniższej struktury:

Rodzaj zobowiązania

Kwota

Należność główna
Koszty sądowe i zastępstwa procesowego
Koszty komornicze
Odsetki
Koszty upomnień
RAZEM

1.296.831,92 zł
263.281,69 zł
71.220,28 zł
663.577,28 zł
2.717,20 zł
2.297.628,37 zł

Zgodnie z zasadami wynikającymi z zapisu Kodeksu cywilnego wpłaty dłużników pokrywają
w pierwszej kolejności koszty komornicze, koszty sądowe i zastępstwa prawnego, następnie
odsetki i koszty upomnień a na końcu należność główną.
W roku 2018 ChZNK przeprowadził następujące działania windykacyjne:
Rodzaj działań

Ilość

- wezwania do zapłaty
- ostrzeżenia przed wypowiedzeniem
ugody
- wypowiedzenie ugody
- wypowiedzenie umowy
- wezwanie przedsądowe
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Ilość/ kwota
75
25

377.640,34

13
4
80

128.811,38
368.324,63

- pozew o zapłatę
- wnioski o wszczęcie egzekucji

30
16

165.811,32
82.369,63

W oparciu o zapisy uchwały nr nr XXXVIII/461/2010 Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca
2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy Choszczno oraz jednostek
podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
będzie stanowić pomoc publiczną, oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia
przedmiotowych ulg, udzielono pomocy dłużnikom w spłacie należności czynszowych
poprzez:
Rodzaj działań

Liczba rodzin

- rozłożenie zaległości na raty
- odroczenie terminu zapłaty
- umorzenie części zaległości ( w tym
zmarli najemcy)
RAZEM

45
8
43

Kwota
718.884,43 zł
6.353,28 zł
519.299,70 zł
1.244.537,41 zł

1.7. Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych.
Prawomocne listy osób oczekujących na przydział lokali z mieszkaniowego zasobu gminy
Choszczno obowiązujące w roku 2018 dotyczyły:
- 14 rodzin na liście socjalnej,
- 8 rodzin na liście komunalnej.
Społeczna Komisja mieszkaniowa w roku 2018 umieściła 9 rodzin na pierwszych miejscach
ww. list w poszczególnych grupach osobowych, ze względu na ich szczególnie trudną
sytuację mieszkaniową. Na przydział mieszkania w roku 2018 oczekiwały 4 osoby
bezdomne.
Sukcesywnie w ramach pozyskanych wolnych lokali, zrealizowano 8 wniosków
umieszczonych na ww. listach, z czego wskazano do zasiedlenia 4 lokale socjalne oraz
4 lokale komunalne. Niestety, realizacja wniosków o przydział lokalu z zasobu gminy
przebiega bardzo wolno ze względu na to, że jak wspomniano w pkt. 1.3. gmina Choszczno
zobowiązana jest do zapewnienia lokali zamiennych dla rodzin, które zamieszkują w
warunkach mogących stworzyć zagrożenie dla ich zdrowia lub życia, jak również ma
obowiązek zapewniać lokale socjalne i tymczasowe pomieszczenia w związku z wyrokami
eksmisyjnymi.
Analizując okres ostatnich 5 lat , należy przyjąć, że roczna realizacja wniosków o przydział
lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Choszczno kształtuje się na poziomie przydziału
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3 lokali socjalnych oraz 2 lokali komunalnych, natomiast zapotrzebowanie na mieszkania
wzrasta średnio o 6 wniosków w danym roku.
Na liście rodzin objętych prawomocnymi wyrokami eksmisyjnymi w roku 2018 znajdowało
się 15 rodzin, które otrzymały sądowy nakaz opuszczenia lokalu stanowiącego własność
gminy Choszczno. Wykonano skutecznie 2 eksmisje, a z czterema rodzinami zawarto ugody
dotyczące spłaty zadłużenia i wstrzymano eksmisję do dnia całkowitej spłaty zadłużenia.
Pozostałe nakazy ze względu na wysokie koszty eksmisji oraz brak wolnych lokali socjalnych
oczekują na realizację. Wnioski wierzycieli zewnętrznych, którzy mają prawo domagania się
od gminy odszkodowania w przypadku niezrealizowania wniosku o wskazanie lokalu
socjalnego, zostały zaspokojone w trybie niezwłocznym.
1.8. Polityka i strategie.
W celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących aktów prawnych opracowano:
- zasady udzielania pomocy mieszkaniowej – Uchwała nr XX/161/2016 Rady Miejskiej
w Choszcznie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Choszczno (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 5065),
- wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem – Uchwał nr XX/162/2016
Rady Miejskiej w Choszcznie w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Choszczno na lata 2017-2021 (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2016 r., poz. 5071),
- zasady udzielania pomocy dłużnikom – Uchwała nr nr XXXVIII/461/2010 Rady Miejskiej
z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy Choszczno,
oraz jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w
których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do
udzielenia przedmiotowych ulg ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r., Nr 77,
poz. 1460 ze zm.)
Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych w celu ujednolicenia procedur
związanych z administrowaniem powierzonym mieniem opracował:
- regulamin wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – Zarządzenie nr 11/2010 Kierownika
Choszczeńskiego zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 30 kwietnia 2010 r.
- regulamin rozliczania dostarczonej wody i odprowadzania ścieków - Zarządzenie nr 20/2010
Kierownika Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 6 października
2010 r.
- regulamin windykacji należności - Zarządzenie nr 4/2011 Kierownika Choszczeńskiego
Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 27 czerwca 2010 r.
- regulamin rozliczania dostarczonego ciepła oraz ciepłej wody użytkowej - Zarządzenie nr
9/2015 Kierownika Choszczeńskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 5 czerwca
2015 r.
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Wymienione powyżej akty prawne zostały opublikowane na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Choszcznie www.bip.choszczno.pl, natomiast akty wewnętrzne jednostki
zostały przedstawione najemcom oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie ChZNK.
2. Gospodarka obiektami niemieszkalnymi.
2.1. Struktura zasobu nieruchomości zabudowanych.
Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych od dnia 1 stycznia 2010 r. administruje
nieruchomościami niemieszkalnymi, do których należą:
Tabela nr 1.
Rodzaj obiektu

Liczba

analityka

Powierzch
nia
użytkowa

miasto
liczba

wieś

Pow. Użyt.

liczba

Pow. Użyt.
w m

lokale użytkowe

11

550,35

7

330,68

4

219,67

Garaże

31

804,04

30

746,96

1

57,08

Pomieszczenia
gospodarcze murowane

29

819,20

21

578,65

8

240,55

Pomieszczenia
gospodarcze drewniane

5

134,65

3

86,40

2

48,25

Inne (wieża
ciśnień, szatnia)

2

190,99

1

89,02

1

101,97

RAZEM

78

2.499,23
m2

62

1.831,71 m2

16

667,52 m2

Ponadto jednostce powierzono w administrowanie obiekty użyteczności publicznej do których
należą:
Rodzaj obiektu

Liczba

Powierzchnia użytkowa
(m2)

Świetlice wiejskie

17
24

3.769,04

Remizy strażackie

8

1.080,46

Inne (budynek PKP oraz USC)

2

823,93

RAZEM

27

5.673,43

2.2. Zarządzanie zasobem nieruchomości niemieszkalnych.
Administrowanie budynkami stanowiącymi 100% własności gminy Choszczno, lokalami
użytkowymi , garażami, pomieszczeniami gospodarczymi oraz budynkami i lokalami
zaliczanymi do obiektów użyteczności publicznej odbywa się na zasadach przewidzianych
w przepisach: ustawy o gospodarce komunalnej (remizy, świetlice wiejskie USC), ustawy
o transporcie kolejowym (budynek PKP) oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
i samorządzie gminnym.
Na utrzymanie zasobu nieruchomości niemieszkalnych składają się następujące koszty, które
za rok 2018 wyniosły ogółem 115.578,82 złotych, z czego:
- przeglądy roczne i pięcioletnie – 17.826,05 zł
- media – 65.016,09 zł
-remonty i konserwacje – 30.730,68 zł
- bieżące utrzymanie (koszenie trawy, odśnieżanie, deratyzacja i in.) – 2.006 zł
Koszty o których mowa powyżej, są kosztami zmiennymi, zależnymi od stopnia
wykorzystania zasobu (wynajmu) oraz cen za usługi podmiotów wykonujących remonty i
przeglądy obiektów. Największy udział w kosztach utrzymania nieruchomości
niemieszkalnych zajmują media. Spowodowane to jest koniecznością utrzymywania obiektów
w okresie funkcjonowania np. świetlic środowiskowych lub na realizację statutowych zadań
sołectwa.

2.3. Wykorzystanie zasobu
Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan pustostanów wynosił:
Pow. Użyt w m2

l.p

Rodzaj obiektu

lokalizacja

1

Pomieszczenia
gospodarcze

Słowackiego 1

12,10

Radaczewo

19,35

Piasecznik

33,20

25

2

3

4

Garaże

Lokale użytkowe

Inne

Stargardzka (3 szt.)

50,00

Sławęcin

24,96

Wł. Jagiełły

90,36

Wyzwolenia

11,40

Suliszewo

76,20

Wieża ciśnień

89,02

Szatnia Wardyń

101,97

PKP

448,09

USC

44,85

RAZEM

1.001,50

Wszystkie wymienione powyżej nieruchomości (pustostany) wymagają przeprowadzenia
kapitalnych remontów, na które niestety brakuje środków finansowych. Do powierzchni
niewynajętej należy również zaliczyć większą część budynku dworca PKP, który ze względu
na planowane prace termomodernizacyjne nie był przedmiotem wynajmu.
Pozostałe nieruchomości podlegają obrotowi poprzez udostępnianiu ich następującym
podmiotom:
osobom prywatnym w zakresie wynajmu krótkoterminowego świetlic wiejskich na
różne imprezy okolicznościowe (wesela, chrzciny, urodziny, dyskoteki, stypy itp.),
- podmiotom prywatnym w zakresie długo i krótkoterminowego wynajmu pomieszczeń
gospodarczych, lokali użytkowych i garaży,
- podmiotom publicznym, stowarzyszeniom w zakresie użyczenia lokali, pomieszczeń
gospodarczych i garaży .
2.4. Polityka czynszowa.
Stawki za wynajem nieruchomości niemieszkalnych zgodnie z treścią zarządzenia nr 1174/08
Burmistrza Choszczna z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem,
dzierżawę gruntów oraz najem, dzierżawę lokali użytkowych łącznie
z gruntem,
wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Choszczno, w roku 2018 kształtowały się
następująco:
Rodzaj obiektu

Cena m2 netto٭

Pomieszczenie gosp. murowane

Od 0,69 zł – 1,38 zł

Pomieszczenie gosp. drewniane

0,38 zł – 0,75 zł
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Garaże murowane

2,44 zł – 4,88 zł

Garaże blaszane

1,81 zł – 3,63 zł

Lokale użytkowe

Od 3,13 zł-25,03 zł

٭Stawka czynszu zależna jest od rodzaju prowadzonej działalności oraz lokalizacji
z podziałem na teren miejski i wiejski.
Natomiast stawki najmu świetlic wiejskich, oraz lokali zlokalizowanych w innych budynkach
użyteczności publicznej został określone w Zarządzeniu nr 15/14 Burmistrza Choszczna
z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne
o charakterze użyteczności publicznej, oraz korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej administrowanych przez ChZNK. W roku 2018 stawki czynszu za
najem kształtowały się następująco:
Rodzaj działalności

Stawka netto za Stawka netto za
1m2-teren miejski
1m2 – teren wiejski

Lokale handlowe

15,30

8,16

Usługi

15,30

8,16

Gastronomia

20,40

10,20

Lokale biurowe

13,26

7,14

Lokalizacja reklam, ogłoszeń

2,04

1,02

Lokalizacja anten, nadajników

204 (za m-c)

153 (za m-c)

Lokalizacja automatów spożywczych

153 (za m-c)

102 (za m-c)

Uroczystości okolicznościowe

Opłata jednorazowa

- wesela

-

Od 204 d0 510

- dyskoteki

204

102

- zabawy

306

204

- komunie, chrzciny

204

153

- stypy

204

102

- jednodniowe pokazy, szkolenia

102

102

Stawki czynszu podlegają corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
Dochody z najmu nieruchomości niemieszkalnych na koniec roku 2018 wyniosły ogółem
142.051,90 złotych netto
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Obiekt

Dochód netto za rok 2018 (w zł)

Lokale użytkowe

88.051,64

Garaże i pomieszczenia gospodarcze

37.751,55

Świetlice wiejskie

16.248,71

RAZEEM

142.051,90

Najemca nieruchomości wykazanych w pkt. 2.1. w tabeli nr 1, może ubiegać się obniżkę
czynszu lub tzw. odpis czynszowy w przypadku, gdy pomiędzy nim a wynajmującym
zostanie zawarta umowa dotycząca wykonania prac remontowych lub instalacyjnych w
zakresie nieobciążającym najemcy. W roku 2018 z tej formy rekompensaty nie skorzystał
żaden najemca.
Zaległości najemców z tytułu terminowych wpłat czynszu za najem czy dzierżawę
nieruchomości niemieszkalnych na dzień 31.12. 2018 r. wynosiły 2.423,14 złotych.

VII. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy
Choszczno
na lata 2017 - 2020

1. Podstawa prawna
Stosownie do art.4 pkt 2, art.23 ust.1 pkt. 3 i ust.1 d oraz art.25 ustawy z dnia 21sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) plan wykorzystania
gminnego zasobu nieruchomości opracowywany jest na okres 3 lat.
Zasobem nieruchomości Gminy Choszczno gospodaruje Burmistrz Choszczna
w szczególności poprzez:
- ewidencjonowanie nieruchomości i zapewnienie jej wyceny;
- zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem;
- zbywanie oraz nabywanie nieruchomości do zasobu;
- wykonywanie czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości
udostępniane z zasobu, wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości
wchodzących w skład zasobu;
- podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących stwierdzenia
nabycia własności, o roszczenie ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o zapłatę
należności za korzystanie z nieruchomości;
- składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości Gminy Choszczno
oraz o wpis w księgach wieczystych.
Ewidencjonowanie obejmuje w szczególności: oznaczenie nieruchomości według księgi
wieczystej oraz według ewidencji gruntów, powierzchnię nieruchomości, wskazanie
dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Gminę Choszczno prawa do nieruchomości w
przypadku braku księgi wieczystej, przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania
przestrzennego,wskazanie daty aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości Gminy Choszczno oddanych w użytkowanie wieczyste, informacje
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o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości, informacje o toczących się postępowaniach
administracyjnych i sądowych.
Niniejszy plan nie obejmuje gospodarki mieszkaniowej (najmu lokali mieszkalnych),
uregulowanej odrębnie uchwałą.

2. Plan wykorzystania zasobu zawiera w szczególności:
2.1. Zestawienie powierzchni nieruchomości.
2.2. Prognozę:
a) dotyczącą udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do
zasobu,
b) poziom wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu, oraz
nabywaniem nieruchomości do zasobu,
c) poziom wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
d) dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
2.3. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu.
Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości nakreśla jedynie główne kierunki
działań. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej
zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. Gminny zasób nieruchomości będzie
wykorzystywany zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami, które będą
wynikały z uchwał budżetowych na lata 2017 - 2020, w formach prawnych przewidzianych
w Kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
oraz zgodnie z podejmowanymi w latach 2017 - 2020 uchwałami Rady Miejskiej
w Choszcznie.
3. Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości stan na 31.12.2018 r.
Opracowaniem objęto nieruchomości stanowiące własność Gminy Choszczno.
Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości na dzień wydania zarządzenia wynosi
773,9417 ha.
Z zasobu udostępnione jest:
– gruntów pozostających w trwałym zarządzie samorządowych jednostek
organizacyjnych
16,0307 ha,
– gruntów w użytkowaniu wieczystym
85,9179 ha,
– gruntów w dzierżawie
89,5755 ha,
– gruntów w najmie
0,9500 ha,
– grunty w użyczeniu
3,4867 ha,
– drogi gminne i dojazdowe do pól stanowią powierzchnię
421,7674 ha.
4. Prognoza udostępniania nieruchomości w formie dzierżawy, użyczenia, najmu.
Nieruchomości, których trwałe rozdysponowanie nie jest możliwe przeznacza się do
wydzierżawienia lub najmu.
Aktualnie Gmina Choszczno wydzierżawia 89,5755 ha.
Dochody z dzierżawy tych gruntów w roku 2018 kształtowały się w wysokości 600.000,00 zł.
Stawka czynszu przy wydzierżawianiu nieruchomości określona została w zarządzeniu
Nr 1174/08 Burmistrza Choszczna z dnia 8 grudnia 2008 roku.
Czynsz podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za poprzedni
rok, ogłaszany przez GUS.
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Planuje się oddanie w dzierżawę kolejnych wolnych nieruchomości oraz przedłużanie umów
dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom.
W przypadku więcej niż jednego chętnego do dzierżawy wolnych Nieruchomości będą
przeprowadzane przetargi nieograniczone.
5. Prognoza sprzedaży nieruchomości.
Zbycie Nieruchomości gruntowych
sklasyfikowanych rolniczo:

stanowiących

własność

Gminy

Choszczno,

1) działki nr 506, 524, 525, położone w obrębie nr 1 m. Choszczno o łącznej powierzchni
2,1700 ha, użytek w EGiB – B-RIIIb, RIVb, B-RV, ŁIV, ŁVI, dr, PsIV po opracowaniu
koncepcji zagospodarowania terenu, pod działalność usługową z możliwością zabudowy
pod budownictwo wielorodzinne lub jednorodzinne, ul. Wojska Polskiego, szacunkowa
kwota 150.000,00 zł
2) działki nr 432, 434, 457, 458, położone w obrębie nr 1 m. Choszczno, o łącznej
powierzchni 0,8956 ha, użytek w EGiB – RIIIa, RIIIb po wykonaniu podziału na ~15
działek pod budownictwo jednorodzinne, ul. Osiedle Północne, szacunkowa kwota
400.000,00 zł
3) działka 466, położona w obrębie nr 1 m. Choszczno, o powierzchni 0,8249 ha, użytek
w EGiB – RIIIb, S- RIIIb po opracowaniu koncepcji zagospodarowania i wykonaniu
podziału na 7 działek pod budownictwo jednorodzinne, ul. Osiedle Północne, szacunkowa
kwota 100.000,00 zł
4) działki nr 2, 3, 4, 5, położone w obrębie nr 1 m. Choszczno, o łącznej powierzchni 2,8036
ha, użytek w EGiB – RIVa, RV - po opracowaniu koncepcji zagospodarowania
i wykonaniu podziału na działki pod budownictwo wielorodzinne lub jednorodzinne,
ul. Stargardzka, szacunkowa kwota 200.000,00 zł
5) działki nr 1381, 1382, położone w obrębie nr 3 m. Choszczno, o łącznej powierzchni
0,8103 ha, użytek w EGiB – RIIIa, RIVa – zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod usługi, szacunkowa kwota
500.000,00 zł
6) działka nr 62, położona w obrębie nr 4 m. Choszczno, o powierzchni 2,4913 ha, użytek
w EGiB – RIVa, ŁIV, przeznaczona pod usługi, budownictwo wielorodzinne lub
jednorodzinne, ul. Dąbrowszczaków, szacunkowa kwota 250.000,00 zł
7) działki nr 372, 373, położone w obrębie nr 1 m. Choszczno, o łącznej powierzchni 1,8989
ha, użytek w EGiB – RIVb, ŁVI, PSVI, N, przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne
lub jednorodzinne, ul. Energetyków, szacunkowa kwota 150.000,00 zł
8) działka nr 403/5, położona w obrębie nr 3 m. Choszczno, o powierzchni 0,7963 ha,
użytek w EGiB – RV, N, po wykonaniu podziału ~ 7 działek przeznaczone pod
budownictwo jednorodzinne, ul. Zielna, szacunkowa kwota 100.000,00 zł
9) działka nr 9/16, położona w obrębie nr 2 m. Choszczno, o powierzchni 0,0712 ha, użytek
w EGiB – B-RV, przeznaczone pod garaże lub budownictwo jednorodzinne,
ul. Żeromskiego, szacunkowa kwota 30.000,00 zł
10) działka nr 32/6, położona w obrębie Oraczewice, o powierzchni 0,1000 ha, użytek
w EGiB – RIVa - pod budownictwo jednorodzinne, szacunkowa kwota 25.000,00 zł
11) działka nr 32/8, położona w obrębie Oraczewice, o powierzchni 0,0700 ha, użytek
w EGiB – RIVa - pod budownictwo jednorodzinne, szacunkowa kwota 20.000,00 zł
12) działka nr 49/9, położona w obrębie nr 2 m. Choszczno,o powierzchni 7,5170 ha, użytek
w EGiB – RIVa, PsIII, Ws, dr ul. Fabryczna, szacunkowa kwota 1.000.000,00 zł
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13) działka nr 49/6, położona w obrębie nr 2 m. Choszczno,o powierzchni 5,6575 ha, użytek
w EGiB – RIIIb, RIVa, RIVb, ul. Fabryczna, szacunkowa kwota 700.000,00 zł
14) działki od nr 1360 do nr 1365 i od nr 1376 do nr 1380, położone w obrębie nr 3 m.
Choszczno, o łącznej powierzchni 1,5956 ha, użytek w EGiB – RIIIa, B-RIIIb, RIIIb,
RIVa, RIVb, PsIV, Lz-PsIV, LsIV, RIVb – zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, ul.
Władysława Jagiełły, szacunkowa kwota 1.200.000,00 zł
15) działka nr 230/7, położona w obrębie Stradzewo, o powierzchni 0,2666 ha, użytek
w EGiB – B-RIVa, B-RIVb, szacunkowa kwota 30.000,00 zł
Ze sprzedaży powyższych nieruchomości przewidywana jest do uzyskania kwota
4.855.000,00zł.
W zakresie wydatków związanych ze zbywaniem nieruchomości oraz udostępnianiem
nieruchomości z zasobu głównymi kosztami są koszty związane ze sporządzaniem operatów
szacunkowych, ogłoszeń w prasie oraz dokumentacji geodezyjnej. Biorąc pod uwagę ich
poziom z lat ubiegłych oraz zaplanowane działania mogą one kształtować się w granicach
80.000,00 zł. rocznie. Sprzedaż nieruchomości pozostających w zasobie uzależniona będzie
od popytu na określone nieruchomości i do sprzedaży planuje się przeznaczać jedynie
nieruchomości, które nie są planowane do wykorzystania na potrzeby gminy. W miarę
napływu wniosków uruchamiana będzie procedura sprzedaży.
6. Prognoza nabywania nieruchomości do zasobu
Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Choszczno w drodze kupna, zamiany lub
w innych formach przewidzianych prawem następować będzie w celu zapewnienia
możliwości realizacji zadań własnych gminy, obowiązków wynikających z przepisów
szczególnych oraz realizacji innych celów publicznych.
Przewiduje się, przejmowanie nieruchomości od Skarbu Państwa.
Trudna do określenia jest wielkość powierzchni jaka w ciągu najbliższych trzech lat
obowiązywania planu może wejść do zasobu, będzie to uzależnione od czasu trwania
postępowań uwłaszczeniowych oraz od możliwości przeznaczenia odpowiednich środków
z budżetu Gminy na nabycie.
W razie konieczności dokonania innych nie zaplanowanych zakupów, nabycie możliwe
będzie w przypadku zapewnienia odpowiednich środków na ten cel w budżecie gminy.
Ponadto organ wykonawczy będzie kierował wnioski o nieodpłatne przekazanie na rzecz
Gminy nieruchomości od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych niezbędnych do
realizacji zadań własnych.
Wydatki związane z nabywaniem działek oraz regulowaniem stanów prawnych szacowane są
na kwotę około 300.000,00 zł rocznie.
W okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wydano łącznie 15 decyzji
w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej, w tym ostatecznych 9 na kwotę 30.510,00 zł. oraz
przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności jednej nieruchomości na
kwotę 1.272,70 zł.
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7. Prognoza wpływów osiąganych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Gminy Choszczno oddanych w użytkowanie wieczyste .
Grunty stanowiące własność Gminy Choszczno oddane w użytkowanie wieczyste stanowią
powierzchnie 85,9179 ha.
Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego przeprowadzona była w 2015 r., 2016 r.,
2017 r. i 2018 r. roczne wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego planuje się uzyskać
w wysokości 290.000,00 zł.
W kolejnych latach, w przypadku wzrostu wartości nieruchomości zostaną przeprowadzone
kolejne aktualizacje opłat.

VIII. Polityka społeczna
1. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
2. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018 – 2028.
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2018.
4. Program współpracy Gminy Choszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na rok 2018.
5. Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 dla Gminy
Choszczno.
Ad. 1 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej , Uchwałą Nr XL/290/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 10 maja 2018 r.
przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Choszczno na lata 2018-2020.
Głównym celem Programu jest wsparcie rodzin w wypełnianiu i przywróceniu funkcji
opiekuńczo- wychowawczych. Program obejmuje m.in. zadania w następujących obszarach:
1. Zatrudnienie asystentów rodziny w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego
czasu pracy w ilości zgodnej z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Liczba rodzin, z którymi asystent może w tym czasie prowadzić pracę.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie zatrudnia 2 asystentów
rodziny na umowę o pracę na czas nieokreślony w zadaniowym systemie czasu pracy.
Realizując założenia ustawy praca asystentów rodziny poległa m.in. na: pomocy w poprawie
sytuacji bytowej oraz uzyskaniu samodzielności materialnej, wspieraniu aktywności
społecznej, udzielaniu pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy
zarobkowej, udzielaniu pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
prowadzeniu indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
prowadzeniu dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, opracowanie i realizacja planu pracy
z rodziną, monitorowaniu funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną.
2. Zagwarantowanie osobom świadczącym wsparcie na rzecz rodzin warunków
umożliwiających podnoszenie kwalifikacji.
Asystenci rodziny zatrudnieni w MGOPS podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział m.in.
w szkoleniach : asystentura - nowatorska usługa w systemie wspierania rodzin, dziecko jako
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ofiara przemocy. Procedura odebrania dziecka rodzinie, ustawa „Za życiem”- szkolenie dla
asystentów rodzin oraz pracowników socjalnych.
3. Kierowanie asystentów do pracy z rodziną, przygotowanie planu pracy z rodziną,
realizacja zadań.
W 2018 roku asystenci rodziny współpracowali łącznie z 31 rodzinami (23 rodziny
zamieszkujące w mieści , 8 na wsi), z czego: 4 rodziny współpracowały pod kątem powrotu
dzieci z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej, 4 rodziny zostały zobowiązane przez sąd
do współpracy z asystentem rodziny. Rodziny te borykały się z takimi problemami jak :
niekontrolowane spożywanie alkoholu, niskie umiejętności opiekuńczo – wychowawcze,
niezaradność życiowa, bezrobocie, niskie umiejętności prowadzenia gospodarstwa
domowego, nieracjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi, problemy
wychowawcze z dziećmi;
Ponadto w ramach swoich obowiązków każdy asystent rodziny jest zobowiązany zgodnie z
ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do opracowania i realizacji planu
pracy z rodziną, we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem
socjalnym.
4. Nawiązywanie współpracy z podmiotami pracującymi na rzecz rodziny.
Asystenci rodziny działając na rzecz poprawy sytuacji rodzin współpracowali między innymi
z takimi instytucjami jak: Urząd Miejski w Choszcznie, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Choszcznie, Ośrodek Terapii Uzależnień „ZMIANA” w Choszcznie, Sąd
Rejonowy w Choszcznie, Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie, placówki opiekuńczo –
wychowawcze, przedszkola szkoły, placówki służby zdrowia ,ośrodki pomocy społecznej w
innych gminach, inne instytucje (MPGK, CHZN, CHTBS).
5. Opracowanie specjalistycznego poradnictwa m.in. psychologicznego, pedagogicznego,
prawnego na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo
– wychowawczych.
Od szeregu lat w MGOPS w Choszcznie funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej.
Zadaniem jego jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości. Najczęstsze
przyczyny korzystania ze wsparcia PIK to: przemoc w rodzinie, konflikty rodzinne, problemy
wychowawcze. W Punkcie Interwencji Kryzysowej wsparcia udzielają: psycholog, doradca
rodzinny i prawnik. Liczba osób i rodzin wymagających specjalistycznego wsparcia
systematycznie wzrasta. W 2018 roku z poradnictwa psychologicznego skorzystały 32 osoby,
które uczestniczyły w 89 cyklicznych spotkaniach.
6. Objęcie wsparciem rodzin dotkniętych przemocą, problemem alkoholowym.
W rodzinach, w których występował problem z niekontrolowanym spożywaniem alkoholu
asystenci motywują do zaprzestania spożywania alkoholu oraz podjęcia terapii odwykowej.
Osoby są kierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz do
uczestnictwa w terapii w Ośrodku Leczenia Uzależnień "ZMIANA". Od 2011 r. w MGOPS
funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny , który wspomaga asystentów w wsparciu rodzin
objętych przemocą. Ponadto rodziny takie objęte są wsparciem pomocy psychologicznej
i doradcy rodzinnego w MGOPS.
7. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego – świetlice środowiskowe, dożywianie
dzieci w szkole.
Na terenie Gminy Choszczno funkcjonuje 6 świetlic środowiskowych: w Stradzewie, Starym
Klukomiu, Zwierzyniu, Kołkach, Wardyniu oraz od września 2018 r. w Radaczewie. W
zajęciach na świetlicach uczestniczy około 100 dzieci. Uczniowie w 7 szkołach na terenie
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Gminy Choszczno otrzymują dwudaniowy posiłek w ramach programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023.
8. Podejmowanie działań profilaktycznych sprzyjających umocnieniu rodziny.
W 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowała dla
dzieci, młodzieży ze szkół oraz osób dorosłych z WTZ, ŚDŚ konkurs plastyczny „ Życie bez
uzależnień” o tematyce dotyczącej promowania zdrowego stylu życia bez stosowania używek
tj. alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze.
GKRPA przeprowadziła szereg kampanii profilaktycznych i edukacyjnych między innymi:
kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018” rozdysponowanie materiałów profilaktycznych
i edukacyjnych do szkół podstawowych i Gimnazjum, "Jak radzić sobie z przemocą - porady
psychologiczne dla osób doznających przemocy ", "Zatrzymać i zrozumieć przemoc w
rodzinie" , "Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie" - broszury
rozpowszechniane wśród osób doznających przemocy.
Ad2. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018 – 2028
Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 grudnia 2018 r. została
przyjęta Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2018 – 2028.
W dokumencie opisano cztery cele strategiczne, do których należą:
Cel strategiczny Nr 1 – Aktywizacja osób bezrobotnych oraz minimalizowanie skutków
bezrobocia i ubóstwa.
Cel strategiczny Nr 2 – Rozwój systemu opieki nad rodziną oraz zapobieganie marginalizacji
niektórych grup społecznych.
Cel strategiczny Nr 3 – Ograniczenie patologii społecznych.
Cel strategiczny Nr 4 – Zapobieganie zjawisku bezdomności i zwiększenie zasobów lokali
socjalnych.
Na terenie Gminy Choszczno zamieszkuje ponad 21 tys. mieszkańców, średnio 3/4
mieszkańców radzi sobie w funkcjonowaniu i prawidłowym zabezpieczeniu niezbędnych
potrzeb. Około 1/4 mieszkańców naszej gminy objętych jest wsparciem w ramach systemu
opieki społecznej. Osoby i rodziny mogą korzystać z różnych form pomocy tj. świadczeń
pieniężnych, rzeczowych, usługowych i usług opiekuńczych zwykłych i specjalistycznych.
Tabela 1. Najczęstsze powody przyznania pomocy finansowej i w naturze
Powód trudnej sytuacji
Ubóstwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony
macierzyństwa
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania

Liczba rodzin
415
38
174
269
318
289
2
70
1

Tabela 2. Struktura wydatków – zadania własne i zlecone.
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2018 r.
Liczba osób w rodzinie
987
43
745
753
556
466
5
136
1

Formy pracy

2018 r.
Liczba osób

Kwota w zł

Usługi opiekuńcze

134

675.213

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

34

162.636

Odpłatność za domy pomocy

63

1.433.666

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (z. stałe)

137

60.562

1

3.490

Pomoc państwa w zakresie dożywiania, w tym:
posiłek dla dzieci i młodzieży

266

202.886

Zasiłki stałe

147

684.805

Zasiłki okresowe

239

353.19

Zasiłki celowe, w tym:

448

283.993

- zasiłki specjalne celowe

81

24.191

- realizacja projektów

38

57.855,52

- w zakresie dożywiania

299

161.774

1

200

1470

3.860.770

Sprawienie pogrzebu

Zasiłki celowe w wyniku zdarzenia losowego
Razem

W 2018 r. świadczenie wychowawcze pobierało 1243 rodzin na kwotę 11877541,00 zł. Ze
świadczeń rodzinnych w tym okresie korzystało średnio miesięcznie 1198 rodzin, w tym
rodziny pobierające zasiłek rodzinny z dodatkami 627: na jedno dziecko – 327, na dwoje
dzieci – 270, na troje dzieci – 80, na czworo dzieci i więcej – 40.
Tabela 2. Kwoty świadczeń rodzinnych
Zasiłek rodzinny
Wyszczególnienie

Kwota

Na dziecko do ukończenia 5 roku życia

95 zł

Na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

124 zł

Na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

135 zł

Na terenie miasta i gminy pomoc osobom bezdomnym świadczona była przez noclegownie
prowadzoną przez Ośrodek w okresie jesienno –zimowym. Z pomocy skorzystało 18 osób.
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Ponadto nasi bezdomni przebywali w: Stowarzyszeniu „PRO-BONO” Pomoc Nieuleczalnie
Chorym i Bezdomnym Centrum w Brodźcach, Szczecinek – 6 osób, Schronisku dla osób
bezdomnych w Lesznie – 1 osoba, Schronisku dla osób bezdomnych Stargard – 1 osoba,
Stowarzyszeniu Ludzi Bezdomnych i Samotnych Matek z Dziećmi Stargard – Kluczewo – 1
osoba, Schronisku dla osób bezdomnych Fundacji „Instytut św. Brata Alberta” Świnoujście –
1 osoba.
Ad3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2018.
Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Choszczno na rok 2018 został przyjęty Uchwałą nr
XXXVIII/277/2018 Rady Miejskie w Choszcznie w dniu 28 marca 2018 r. W oparciu
o ustawę z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii ujęto we wspólnym programie.
W ramach zwiększenia dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choszcznie przeprowadzała rozmowy
motywujące osoby uzależnione do podjęcia leczenia, kierowała osoby uzależnione od
alkoholu na badania do biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
od alkoholu. Refundowano kontynuację leczenia w Ośrodku Terapii Uzależnienia od
Alkoholu w Szczecinku oraz Stanominie . Sesjami terapeutycznymi w tych ośrodkach objęte
były osoby, które ukończyły leczenie stacjonarne i obecnie są w trakcie terapii
podtrzymującej. Ośrodek Terapii Uzależnienia „ZMIANA” w Choszcznie otrzymał wsparcie
w postaci zakupu usług przez Gminę Choszczno dla mieszkańców Gminy na leczenie
uzależnień.
Działający na terenie Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choszcznie
Punkt Interwencji Kryzysowej udziela rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
czy też narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą w rodzinie. Punkt Interwencji Kryzysowej powstał z myślą o rodzinach, w których
dobro zostało zagrożone przez różnego rodzaju kryzysy, np. przemoc, uzależnienia problemy
wychowawcze, rodzinne, konflikty małżeńskie. W Punkcie Interwencji Kryzysowej można
bezpłatnie skorzystać z pomocy dyżurujących tam specjalistów: prawnika, psychologa,
pedagoga, doradcy rodzinnego. Rozpowszechnienie w środowisku lokalnym i rozszerzenie
działalności Punktu Interwencji Kryzysowej spowodowało duże zainteresowanie wśród
mieszkańców naszej gminy szukających wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów,
z którymi nie są w stanie sobie poradzić.
Na terenie gminy Choszczno działa również Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest
zapobieganie i pomoc związana z przemocą w rodzinie. W 2018 roku odbyły się
4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz 228 posiedzeń grup roboczych. Wszczęto
61 procedur przez funkcjonariuszy policji w ilości 56, przez Pedagoga szkolnego Gimnazjum
– 1 oraz przez pracownika socjalnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 4
Głównym powodem występowania przemocy był alkoholizm, problemy finansowe, rodzinne
oraz psychiczne . Na w/w spotkaniach grupy robocze przeprowadzały rozmowy z ofiarami
i sprawcami przemocy, ustalały indywidualny plan działania dla poszkodowanych osób
i rodzin. Pomoc udzielana ofiarom przemocy polegała na wsparciu, poradach, pomocy
finansowej i rzeczowej, rodziny monitorowane były w miejscu zamieszkania przez
pracowników socjalnych, policję oraz na monitorowaniu sprawców przemocy.
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W ramach prowadzonej profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych, a także udział w pozalekcyjnych
programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. Przykładem lat ubiegłych
przystąpiliśmy do kolejnej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Materiały, które
otrzymaliśmy z kampanii pozwoliły w prosty sposób dotrzeć do dzieci, młodzieży oraz ich
rodziców. Urząd Miejski w Choszcznie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Choszcznie zorganizowała konkurs plastyczny „Życie bez uzależnień”.
Celem konkursu było zainicjowanie artystycznej refleksji na temat uzależnień oraz przemocy,
bezpośrednio i pośrednio obecnej wokół nas oraz podkreślenie wagi tzw. „pierwszego kroku”,
czyli dostrzeżenia problemu uzależnienia oraz przemocy w otoczeniu rówieśniczym,
sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich, szkolnych.
Szkoły w ramach prowadzenia profilaktyki alkoholowej w 2018 roku, zakupiły: Szkoła
Podstawowa Nr 3 w Choszcznie zakupiła warsztaty profilaktyczne dla uczniów z zakresu
zdrowego odżywiania. Szkoła Podstawowa w Zamęcinie zakupiła tablety do uatrakcyjnienia
zajęć z dziećmi z rodzin patologicznych. Szkoła Podstawowa w Korytowie przeprowadziła
prelekcję na temat zdrowego odżywiania oraz szkodliwości alkoholu z dziećmi z rodzin
patologicznych. Zakupiła: bilety wstępu na spektakl „Zaplątani w sieci”, gry edukacyjne
wykorzystywane do prowadzenia zajęć z dziećmi z rodzin patologicznych na zajęciach
świetlicowych, piłki do zajęć w świetlicy i pozalekcyjnie z dziećmi z rodzin patologicznych.
Szkoła Podstawowa w Suliszewie opłaciła zajęcia sportowe w Parku Linowym w Szczecnie
dla dzieci z rodzin zagrożonych i z trudnościami alkoholowymi. Został pokryte również
koszty przewozu dzieci na zajęcia sportowe w Parku Trampolin. Szkoła Podstawowa Nr 1 w
Choszcznie zakupiła wodę do spożycia w czasie imprezy rekreacyjno – sportowej z
elementami profilaktyki przeciwalkoholowej na terenie szkoły z udziałem dzieci z rodzin
patologicznych i zagrożonych patologią w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy umysł”.
Zakupiono również: gry planszowe do wspomagania prowadzonych zajęć z dziećmi z rodzin
patologicznych, piłki, piłeczki, ringo, gumy, skakanki, hula hop, pojemniki na materiały
dydaktyczne i zabawki jak również szkolną kasetkę kostek matematycznych – pomoc
dydaktyczną do pracy indywidualnej z dziećmi z rodzin patologicznych i zagrożonych
patologią. Szkoła Podstawowa w Sławęcinie zakupiła projektor multimedialny niezbędny do
prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.
Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie w ramach pracy profilaktycznej w 2018 r.,
zakupiła książki popularnonaukowe z dziedziny psychologii, psychoterapii, uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy domowej i promocji zdrowego stylu życia. Zakupiła również
materiały plastyczne do prowadzenia zajęć tematycznych z dziećmi. Zorganizowała spotkania
autorskie – spektakl w Teatrze przy Stoliku „Boże mój”.
Do zadań dotyczących działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, wzorem lat ubiegłych włączony został
Choszczeński Dom Kultury, który przyjmuje koncepcję, aby z form oferowanych przez
placówkę, skorzystała jak największa ilość dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców naszej
Gminy. Ze środków otrzymanych na realizację zadania propagowanie profilaktyki
alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym również dzieci
i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, pokryte zostały wydatki
związane z organizacją cyklu imprez plenerowych „Wakacje z Latawcem (farby, pędzle,
bibuła, wydruk plakatów i wykonanie banera informującego o imprezie „Wakacje z
Latawcem”. Zakupiono również widowisko artystyczne pn. „Nasza krew”, adresowane do
młodzieży, dzieci i dorosłych gminy Choszczno oraz książki i słodycze dla dzieci i młodzieży
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biorącej udział w konkursie plastycznym pn. „Piękna Niepodległa”.
Ze środków otrzymanych na propagowanie profilaktyki alkoholowej Klub Akwarystyczny
swoje środki wykorzystał na zakup osprzętu do wyposażania zbiorników hodowlanych i inne
materiały niezbędne do prowadzenia zajęć akwarystycznych (karma, ryby, filtr, grzałka,
nawóz, zawory, oświetlenie książki na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie).
Zostały pokryte również koszty związane z wynagrodzeniem instruktora.Warsztat Terapii
Zajęciowej w Piaseczniku w 2018 r. środki na prowadzenie profilaktyki alkoholowej w
trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych przeznaczył na dofinansowanie
imprez dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku: dwudniowa wycieczka
do Poznania, wyjazd do Kina Helios w Gorzowie Wlkp., organizacja spotkań o charakterze
integracyjnym.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie dla dzieci z rodzin zagrożonych
patologią był organizatorem czasu wolnego w godzinach pozalekcyjnych. Dzieci ze świetlic
środowiskowych ze Stradzewa i Starego Klukomia, Kołek, Korytowa, Zwierzynia w
godzinach popołudniowych miały zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji, prowadzone
były zajęcia niwelujące negatywne emocje i lęki. Zakupiono artykuły spożywcze, z których
dzieci uczyły się przyrządzać różnego rodzaju potrawy.
W ramach wspomagania działalności instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i
osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych Klub Kiwanis Kobieta
2000 otrzymał dotację na program profilaktyczno – edukacyjny dla dzieci w wieku
przedszkolnym pn. „Stopek”. Działająca w Choszcznie Grupa Anonimowych Alkoholików
„ARKA” otrzymała dofinansowanie na Ogólnopolskie Jasnogórskie Spotkania
Trzeźwościowe w Częstochowie oraz Licheniu.
W ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyto
16 spotkań w tym 6 o charakterze motywacyjnym. W ramach prowadzonych procedur w
sprawie motywowania osób do podjęcia leczenia odbyto rozmowy z 41osobami. W
przypadku 8 osób komisja po zbadaniu i kilkakrotnym wezwaniu na komisję postanowiła
zawiesić postępowanie. W przypadku 6 osób złożono wniosek do sądu o objęcie leczeniem
odwykowym. W pozostałych przypadkach komisja nadal współpracuje z osobami
uzależnionymi udzielając wsparcia motywacyjnego. Niektóre z tych osób zadeklarowały chęć
uczęszczania lub już uczęszczają w spotkaniach w Ośrodku Terapii Uzależnień „ZMIANA”
w Choszcznie.
Ad 4. Program współpracy Gminy Choszczno z Organizacjami Pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018
Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do
dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu oraz
opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu
współpracy za rok poprzedni.
Program współpracy Gminy Choszczno z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok zwany dalej Programem został przyjęty w dniu 30
października 2017 roku Uchwałą Nr XXXI/233/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie.
Projekt programu, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/479/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z
dnia 2 września 2010 r., został poddany konsultacjom poprzez zamieszczenie miedzy innymi
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choszcznie, w zakładce dla
organizacji pozarządowych wraz z formularzem zgłaszania uwag.
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Głównym celem Programu było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną
a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rolą programu było także stworzenie warunków do powstawania i podejmowania działań na
rzecz społeczności lokalnych, zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Choszczno,
prezentowanie dorobku środowiska organizacji pozarządowych i promowanie ich osiągnięć
jak również integracja podmiotów realizujących zdania publiczne.
W 2018 roku ogłoszono konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy
Choszczno w zakresie ochrony i promocji zdrowia; wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; ratownictwa i ochrony
ludności; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Poniższa tabela przedstawia wykaz udzielonych dotacji na realizację zadań własnych
Gminy Choszczno w zakresie:
UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Lp. Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota
przyznanej
dotacji

1.

UKS KORONA

Wspieranie realizacji zadań z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i
sportu

11 000,00

2.

UKS „AS” Sławęcin

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

2 000,00

3.

LUKS
„POMORZANIN”
Zamęcin

Wspieranie realizacji zadań z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i
sportu

11 000,00

4.

UKS „PIONIER”
Zwierzyn

Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu poprzez zagospodarowanie czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych.

11 000,00

5.

Choszczeński Klub
Karate

Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu

20 000,00

6.

UKS „SKOCZEK”

Upowszechnianie i nauka gry
w szachy poprzez szkolenie

21 000,00
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Choszczno

i organizację turniejów szachowych

7.

UKS „FOKA”
Choszczno

Nauka i doskonalenie pływania

27 000,00

8.

UKS „INA”
Stradzewo

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

8 000,00

9.

LUKS „WODNIAK”
Choszczno

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu

27 000,00

10.

UKS „ZŁOTY
ORZEŁ” Choszczno

Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu - ARMWRESTLING

16 000,00

11.

PTTK KLUB
TURYSTYKI
ROWEROWEJ

XIII Choszczeński Maraton Rowerowy

9 000,00

12.

Akademia Piłkarska
Gavia Choszczno

Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu

40 000,00

13.

Stowarzyszenie
HDK NIAGARA

Organizacja imprezy biegowej – XXI
Choszczeńskiej Dziesiątki

6 500,00

14.

Stowarzyszenie
Aktywne Choszczno

Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu

6 000,00

15.

Klub Sportowy Sława
Choszczno

Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu

4 500,00

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

Stowarzyszenie na
rzecz osób z
zaburzeniami
psychicznymi
„ANIUS VERA”
Choszczno

Organizacja imprez cyklicznych
pn.:” VIII Obchody Dnia
Solidarności z Osobami Chorymi na
Schizofrenię”

1 980,00

2.

Wolontariat
Wielkopolski

Senior Fit – aktywnie i zdrowo

8 020,00

3.

Stowarzyszenie HDK Organizacja akcji poboru krwi oraz
prelekcji promujących ideę
NIAGARA
honorowego krwiodawstwa wśród
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3 000,00

młodzieży
4.

Polskie
Stowarzyszenie
Diabetyków

Prowadzenie działań edukacyjnych
w zagrożeniach cukrzycy

3 000,00

5.

Polski Związek
Niewidomych

Prowadzenie działań z zakresu
profilaktyki zdrowia i pogłębianiu
się niepełnosprawności dla osób
niewidomych i słabo widzących

4 000,00

RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

Ratownictwo Wodne
Sława

Zapewnienie bezpieczeństwa
osobom pływającym, kąpiącym się
oraz uprawiającym sporty wodne na
jeziorze Klukom

15 000,00

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I SZTUKI
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

Klub Kiwanis
Kobieta 2000

Przegląd Form Estradowych i
Teatralnych dla Osób
Niepełnosprawnych „SCENA BEZ
BARIER”

9 000,00

2.

Nadmorskie Zamki
Polski Związek
Emerytów Rencistów
i Inwalidów
w Choszcznie

3.

Fundacja
Wspierania Kultury
„NOC POETÓW”

VIII Korytowska Noc Poetów
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2 500,00

3 500,00

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGII SPOŁECZNEJ
Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota przyznanej
dotacji

1.

Klub Kiwanis
kobieta 2000

Program Profilaktyczno –
Edukacyjny dla dzieci w wieku
przedszkolnym pn. STOPEK

12 000,00

LUDOWO UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „WODNIAK” Choszczno złożył
uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą Organizacja Mistrzostw Polski
Seniorów w kajak polo, organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Młodzików w kajak polo. Na
realizację powyższego zadania zostały przyznane środki finansowe w wysokości 5000,00 zł.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli skorzystać z zaproszeń na konferencję
między innymi PROGRAMU SPOŁECZNIK.
Organizacje pozarządowe , które otrzymały dotację w 2018 r. złożyły sprawozdania końcowe
z wykonania zadań publicznych.
Ad 5. Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 dla Gminy
Choszczno
Uchwałą Nr XXXI/234/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2017 r.
został przyjęty Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 dla
Gminy Choszczno. Głównym celem Programu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami
psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb. Szczegółowe cele programu
to: upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
upowszechnianie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego, aktywizacja
zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi, skoordynowanie dostępnych form opieki i
pomocy, udzielanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego uczniom, rodzicom i
nauczycielom, prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji
osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych
dotyczących konieczności respektowania praw osób z zaburzeniami psychicznymi.
Na terenie Gminy Choszczno działa Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Animus Vera”. W Środowiskowym Domu
Samopomocy podejmowane są działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i
niepełnosprawnością intelektualną, które na skutek choroby są niezaradne życiowo,
odizolowane i wymagają pomocy. Zadania realizowane w ramach działalności terapeutyczno
– rehabilitacyjnej umożliwiają uczestnikom przede wszystkim wyjście poza „dom rodzinny”.
Pobyt w ŚDS organizowany jest w taki sposób że uczestnicy sami przygotowują posiłki,
wykonują prace wokół domu, urządzają pracownie, biorą udział w zebraniach społeczności,
omawiają bieżące sprawy i problemy. Takie wsparcie i terapia sprawia, że na 18 uczestników
ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną 6 osób było hospitalizowanych w szpitalu
psychiatrycznym. Wielokrotność działań Domu na płaszczyźnie rehabilitacji zawodowej
opartej na wsparciu i doradztwie zawodowym, pracy z psychologiem, treningach
budżetowych pozwoliło przygotować 5 osób do podjęcia zatrudnienia w Zakładzie
Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie. W 2018 roku uczestnicy placówki między
innymi wzięli udział w IX wystawie prac inspirowanych twórczością Zdzisława Beksińskiego
pn. „Beksiński – inspiracje” prezentując ponad 40 prac (malarstwo, rzeźba, płaskorzeźba,
grafika, fotografia). Wart podkreślenia jest fakt, że prace uczestników prezentowane były
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razem z oryginalnymi obrazami Zdzisława Beksińskiego, Damiana Leszczyńskiego
i projekcją wirtualnej rzeczywistości De Profundis – Beksiński VR. Wystawy zorganizowane
były we współpracy z Bydgoskim Centrum Sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum
Okręgowego w Poznaniu.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Animus Vera” w 2018 r.
zorganizowało imprezę pn. „VIII Obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na
Schizofrenię”. Realizacja tego przedsięwzięcia znacząco wpłynęła na podniesienie
świadomości środowiska lokalnego miasta i gminy Choszczno na temat choroby psychicznej.
Podczas VIII Obchodów Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię swoje
umiejętności wokalne i taneczne zaprezentowało łącznie 93 osoby. Przy realizacji zadania
publicznego pracowało 15 członków Stowarzyszenia „Animus Vera” i 35 uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie i 2 pracowników Choszczeńskiego
Domu Kultury. Mieszkańcom Choszczna porad z zakresu zdrowia psychicznego udzielało
3 specjalistów (psycholog, opiekun specjalistyczny, doradca rodziny). VIII Obchody Dnia
Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię są jednym z wielu działań Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Aniumus Vera” umożliwiającym kreowanie
pozytywnego wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi ukazując je jako aktywne
społecznie.
Wydarzenia artystyczne jakie odbyły się w 2018 r. miały odbicie w kreowaniu pozytywnego
wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez zaprezentowanie ich jako aktywnych i
pełnowartościowych członków społeczeństwa.

IX. Ład przestrzenny
Studium uwarunkowań
Choszczno.

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Pierwsze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Choszczno uchwalone zostało w 2006 r. Częściowe zmiany do dokumentu wprowadzane były
w latach 2015, 2017 i 2018. Aktualna na rok 2018 wersja dokumentu przyjęta została
Uchwałą Nr XXXVI/267/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Choszczno.
W Studium wskazane zostały działania mające wpływ na rozwój gminy Choszczno,
do których w szczególności należy zaliczyć:
• wyznaczanie nowych obszarów rozwojowych dla funkcji zabudowy mieszkaniowej,
• wyznaczanie nowych obszarów dla rozwoju funkcji produkcyjnych, baz, składów
i magazynów, które stwarzają możliwość lokalizacji nowych firm i zakładów, tworzących
miejsca pracy i przyczyniających się do rozwoju gospodarczego gminy;
• wyznaczanie nowych obszarów dla rozwoju funkcji wypoczynkowej, sportu i rekreacji.
Uwzględniając okres obowiązywania zapisów studium, można uznać je za nieaktualne.
Dokładna analiza dokumentu została dokonana podczas sporządzenia Oceny aktualności,
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która została podjęta uchwałą nr VI/47/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 maja
2015 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego.
Wobec powyższego jako priorytet należy przyjąć dokonanie jego ponownego opracowania
dla całego obszaru Gminy.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Na terenie miasta i gminy obowiązuje 18 miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, które obejmują swym zasięgiem 452 ha, co stanowi ok. 2 % powierzchni
gminy, z czego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym tj.:
1.

Uchwała Nr XX/239/2000 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 listopada 2000 r.
w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Choszczno w obrębie Stradzewo;
2. Uchwała Nr II/50/98 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 8 grudnia 1998 roku
w sprawie: zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczno;
3. Uchwała Nr XLVIII/487/98 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 maja 1998 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego gminy Choszczno w obrębie miejscowości Smoleń i Raduń;
4. Uchwała Nr XXVI/298/96 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 lipca 1996 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment jednostki C
w Choszcznie”;
5. Uchwała Nr XII/153/1999 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 grudnia 1999 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Choszczno w zakresie jednostek A-33 K, A-39B, A – 27US, UI, A-34S, EG;
6. Uchwała Nr XXXIX/405/2002 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Choszczno w obrębie miasta Choszczno;
7. Uchwała Nr XXXVIII/406/97 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 lipca 1997 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
8. Uchwała Nr XXXVIII/ 408 /97 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 lipca 1997 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Korytowo
gm. Choszczno;
9. Uchwała Nr XL/421/2002 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 lipca 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obr. Golcza
w zakresie działki nr 151/3;
10. Uchwała Nr XXXIX/396/2002 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 czerwca 2002r.
w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Choszczno w obrębie miasta Choszczno;
11. Uchwała Nr XXXIX/404/2002 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Choszczna w obrębie 3, w zakresie działek nr 323, 321, 315, 319/1 i części działki nr
320;
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Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym tj.:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 października 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Choszczno dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie
Piasecznik
Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 października 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Choszczno dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV.
Uchwała Nr XXXVIII/342/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 marca
2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna
w obrębie 3 w rejonie ulicy Zielnej;
Uchwała Nr IV/47/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 lutego 2011 roku
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Choszczna w obrębie 3 w zakresie działki nr 166/7;
Uchwała Nr XXX/370/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Choszczna w rejonie ul. Wolności , ul. Wolności, ul. 22 Lipca i ul. Kwiatowej oraz Muru
Północnego;
Uchwała Nr XXI/307/08 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 października 2008 r.
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego choszczeńska
osada rekreacyjno-turystyczna Raduń gmina Choszczno.
Uchwała Nr IV 45/2011 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 1 lutego 2011 roku w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Choszczno E”.

Obowiązujące plany, zgodnie z opracowaną oceną aktualności w 2015 roku, uchwalane były
w różnych stanach prawnych, większość z nich wymaga aktualizacji ze względu na
obowiązujące obecnie przepisy. Fakt ten jednak nie powoduje nieważności tych dokumentów,
a sama ich aktualizacja powinna być sukcesywnie dokonywana. W 2018 r. wydano 81
decyzji o warunkach zabudowy oraz 11 decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
nieruchomości nieobjętych planem.

X. Gospodarka odpadami i ochrona środowiska
Program ochrony środowiska dla Gminy Choszczno na lata 2017-2020 z perspektywą do
2024 roku.
Program ochrony środowiska dla Gminy Choszczno na lata 2017-2020 z perspektywą do
2024 roku przyjęty został uchwałą nr XXXVI/262/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia
26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Choszczno
na lata 2017 - 2020, z perspektywą do 2024 r.”
Program ochrony środowiska jest dokumentem kształtującym lokalną politykę środowiskową.
Analizuje i ocenia istniejące uwarunkowania przyrodnicze. Przedstawia mocne i słabe strony
każdego z komponentów środowiska oraz ocenia możliwe szanse poprawy stanu środowiska
lub zagrożenia nieosiągnięcia standardów środowiskowych. Dokument przedstawia konkretne
zadania inwestycyjne, przedsięwzięcia i działania z zakresu zarówno: budowy
i przebudowy/remontu dróg i ulic, wszelkich przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji
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budynków, bioróżnorodności (m.in. rewitalizacji terenów zieleni), ochrony wód, gospodarki
odpadami czy ochrony zwierząt. Realizacja powyższych działań zostanie szczegółowo
omówiona w raporcie z realizacji POŚ, który zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony
środowiska powinien być opracowywany i przedkładany Radzie Miejskiej co dwa lata.
Planuje się przedłożenie Radzie Miejskiej raportu z realizacji zadań w nim ujętych w latach
2017 –2018 w listopadzie br.
W programie dokonano oceny stanu środowiska na terenie gminy Choszczno w określonych
obszarach interwencyjnych takich jak: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia
hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa,
zasoby geologiczne, gleba, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
zasoby przyrody.
Obecnie największym zagrożeniem w Polsce jest zanieczyszczenie powietrza powodujące
zjawisko tzw. smogu. Na terenie gminy Choszczno brak jest punktów pomiarowych jakości
powietrza w ramach monitoringu prowadzonego przez WIOŚ. Ocena jakości powietrza na
terenie miasta jest prowadzona przy wykorzystaniu metody modelowania matematycznego.
Gmina Choszczno jest gminą turystyczno-rolniczą, w związku z tym na terenie tym nie
występują duże przemysłowe źródła emisji. Zanieczyszczenie powierza na terenie gminy
Choszczno spowodowane jest głównie przez tzw. niską emisję pochodzącą z małych
kotłowni, lokalnych kotłowni sektora usługowego, transportu oraz palenisk domowych.
Stan jakości powietrza w powiecie choszczeńskim, w tym na terenie gminy Choszczno,
oceniany jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, który
zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska opracowuje roczną ocenę jakości powietrza
w województwie zachodniopomorskim, odnoszącą się do jakości powietrza. Zgodnie z roczną
oceną w 2017 roku wszystkie strefy województwa zachodniopomorskiego otrzymały klasę A,
przekroczenie obowiązujących standardów jakości powietrza w województwie
zachodniopomorskim dotyczyło jednego zanieczyszczenia – benzo(a)pirenu zawartego w pyle
PM10. Podobnie jak w latach poprzednich, wysokie wartości stężeń tego zanieczyszczenia
rejestrowano w okresach grzewczych. Jako główną przyczynę przekroczeń wskazuje się niską
emisję pochodzącą z indywidualnego ogrzewania mieszkań.
Ponadto dokumentem wyznaczającym konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów
cieplarnianych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych
źródeł energii jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choszczno, przyjęty Uchwałą
NR XV/129/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 19 maja 2016 r., w którym
szczegółowo został przedstawiony harmonogram rzeczowo-finansowy dla działań
niskoemisyjnych w Gminie Choszczno. Zgodnie z harmonogramem prowadzona jest m.in.
sukcesywna wymiana pieców, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz
przebudowa dróg.
W 2018 roku w gminie Choszczno (strefa zachodniopomorska) odnotowano niski poziom
stężeń większości monitorowanych zanieczyszczeń. W zakresie stężenia m.in. takich
zanieczyszczeń jak: CO2, SO2, NO2, CO, benzenu, arsenu, niklu, kadmu oraz ołowiu, gmina
Choszczno została zaliczona do klasy A czyli do terenów, na których nie zostały
przekroczone wartości dopuszczalne.
W przypadku zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10, benzo(a)pirenem
odnotowano przekroczenie wartości dopuszczalnych norm, natomiast stężenie
zanieczyszczenia pyłem PM 2.5 nie odnotowano. Pył zawieszony o wielkościach ziaren do 10
46

mm, charakteryzuje się wieloźródłowością występowania oraz transgranicznym charakterem.
Poziomy stężeń pyłu PM10 zależą od wielkości emisji niskiej rozproszonej (m.in.emisja z
kotłowni opalanych węglem kamiennym), liniowej (związanej z komunikacją),napływowej
(tj. warunków meteorologicznych oraz warunków rozprzestrzeniania zanieczyszczeń).
W zakresie zanieczyszczenia pyłem PM10, benzo(a)pirenem i pyłem PM2.5 gmina
Choszczno została zaliczona do klasy C tj. do obszarów, na których przekracza poziom
dopuszczalny powiększony o margines tolerancji.
Można przyjąć, że po 2018 r. jakość powietrza na terenie miasta nie uległa istotnym
zmianom, jednak ze względu na wzrost liczby ludności korzystających z gazu jako nośnika
ciepła, ciepłowni miejskiej, podjętych działań termomodernizacyjnych oraz ciągłej poprawy
nawierzchni dróg stan powietrza uległ poprawie.
Na terenie gminy Choszczno klimat akustyczny uzależniony jest głównie od ruchu pojazdów
oraz w mniejszym stopniu od hałasu pochodzącego ze źródeł przemysłowych. Głównym
źródłem zagrożenia dla środowiska akustycznego na terenie Choszczna jest komunikacja, w
szczególności hałas drogowy. Zagrożenie środowiska tym źródłem hałasu znacznie się
zwiększyło w ciągu ostatnich lat. Spowodowane to jest przede wszystkim wciąż wzrastającą
liczbą pojazdów. Na stopień uciążliwości tras komunikacyjnych wpływ mają takie czynniki
jak: natężenie ruchu, struktura pojazdów, prędkość ich poruszania się oraz rodzaj i stan
techniczny nawierzchni, który często jest niezadowalający.
Działania w zakresie przebudowy i remontów dróg wpływają również na ograniczanie emisji
hałasu. Na podstawie badań prowadzonych przez WIOŚ w Szczecinie można stwierdzić, że
hałas komunikacyjny w dalszym ciągu stanowi jedno z największych zagrożeń i uciążliwości.
Gospodarka wodno-ściekowa
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla
miasta i gminy Choszczno 2013 - 2024, Plan Czteroletni - aktualizacja na lata 2018 – 2021
przyjęty uchwałą nr XXXVII/273/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 marca 2018 r.
określa swym zakresem konkretne działania inwestycyjne oraz uporządkowanie
najważniejszych przedsięwzięć, które realizowane są przez MPGK w Choszcznie. Stanowi
zbiór szczegółowych technicznych i kosztowych informacji dotyczących rozwoju oraz
poprawę funkcjonowania systemów wodociągowo –kanalizacyjnych. Ujęte w nim zadania
służą rozwojowi gminy oraz mają na celu poprawę jakości świadczonych usług i
dostosowaniu ich do standardów unijnych. Gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy
Choszczno zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie, które
prowadzi działalność polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
Zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Choszczno odbywa się z miejskiego ujęcia wody oraz
ujęć wiejskich. Na terenie gminy Choszczno eksploatowanych jest 12 gminnych ujęć wód
podziemnych. Woda pozyskiwana jest z ujęć wód podziemnych w miejscowościach:
Choszczno, Radaczewo, Suliszewo, Gleźno, Raduń, Golcza, Wardyń, Piasecznik, Zwierzyn,
Wysokie, Korytowo, Zamęcin. Wg stanu na dzień 31.12.2018r. łączna długość zbiorczej sieci
wodociągowej to 138 km.
Z sieci wodociągowej korzysta ponad 98 % mieszkańców. Siecią zarządza Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Stacja uzdatniania wody w Choszcznie
znajduje się przy ul. Drawieńskiej oraz lokalne na terenach wiejskich tj. w miejscowościach
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Gleźno, Golcza, Korytowo, Suliszewo Radaczewo, Piasecznik, Wardyń, Zwierzyn, Zamęcin,
Stary Klukom, Raduń.
Wg stanu na dzień 31.12.2018r. długość sieci kanalizacji sanitarnej w gminie wynosiła
109,9 km. W chwili obecnej ścieki komunalne z terenu gminy Choszczno są odprowadzane
do jednej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem
biogenów o przepustowości 4500 m3/dobę, funkcjonującej w Choszcznie w ramach
Aglomeracji Choszczno (pojęcie aglomeracji jest w tym przypadku zgodne z art. 43, ust. 2,
pkt 1 ustawy Prawo wodne: aglomeracja – należy przez to rozumieć teren, na którym
zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki
komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego
punktu zrzutu tych ścieków). Odbiornikiem oczyszczalni jest rzeka Stobnica.
Mieszkańcy terenu gminy Choszczno, na których sieć nie została jeszcze wybudowana,
gromadzą ścieki w zbiornikach bezodpływowych (szambach) albo korzystają z
przydomowych oczyszczalnie ścieków. Sporadycznie zdarzają się budynki nieposiadające
żadnych urządzeń do gromadzenia ścieków. Ścieki ze zbiorników bezodpływowych są
odbierane przez koncesjonowane firmy dysponujące samochodami asenizacyjnymi i
przewożone do oczyszczenia w oczyszczalni ścieków w Choszcznie.
Działania modernizacyjne zrealizowane w 2018 r. ujęte w Wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:
 przebudowa i modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w m. Choszczno,
 budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej biegnącej w ciągu ulic
Jagiełły i Dąbrowszczaków (Drawieńska),
 przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie,
 budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części m. Piasecznik.
Gospodarka odpadami komunalnymi
Utworzenie i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy to
obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od dnia 1
lipca 2013 roku na terenie gminy Choszczno funkcjonuje tzw. nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi, którym zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Choszcznie
uchwałami objęte zostały wszystkie nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe.
Na terenie gminy Choszczno usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z
nieruchomości niezamieszkałych świadczy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej, z siedzibą w Choszcznie ul. Wolności 26. Firma została wyłoniona w drodze
przetargu nieograniczonego. Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych powierzono w
trybie umowy z wolnej ręki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej, z siedzibą
w Choszcznie ul. Wolności 26.
Gmina Choszczno należy do grupy gmin zachodniego regionu gospodarki odpadami
komunalnymi. Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
„EKO-MYŚL” Sp. z o.o. Dalsze 36, 74-300 Myślibórz.
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W Gminie Choszczno według stanu na dzień 31.12.2018 r. liczba mieszkańców
segregujących odpady wynosiła 2974, natomiast 13514 mieszkańców gromadziło odpady
w sposób nieselektywny.
Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane oraz worki
do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (na papier, szkło, tworzywa sztuczne
i metale oraz na bioodpady). Trzy razy w roku w ramach systemu odbierane są
z nieruchomości odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zróżnicowaną w zależności od tego, czy odpady na nieruchomości są
segregowane, czy też nie są. Od 1 lutego 2016 roku obowiązują następujące stawki opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi: 9,00 zł/osoba/miesiąc za odpady gromadzone w
sposób selektywny oraz 14,00 zł/osoba/miesiąc za odpady gromadzone w sposób
nieselektywny. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustalono ryczałtową stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno –wypoczynkowe w wysokości 15,00 zł za rok, jeżeli
odpady były zbierane w sposób selektywny oraz 23,00 zł za rok, jeżeli odpady nie były
zbierane w sposób selektywny. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy
Choszczno w 2018 roku wynosi 7 490,045 Mg (z nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych)
Jednym z głównych celów systemu jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw
unijnych związanych z osiągnięciem odpowiednich poziomów odzysku poszczególnych
frakcji odpadów. Po sporządzeniu sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2018 rok obliczono:
1) osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania wynosił 0 % (dopuszczalny maksymalny poziom dla 2018 r. to
40%)
2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosił 12,38 % (wymagany
poziom dla 2018 r. to 30 %).
W 2018 r. poziom odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła po raz pierwszy
nie został w gminie Choszczno osiągnięty. Należy podjąć działania zmierzające do
dokładniejszego segregowania odpadów komunalnych przez mieszkańców ze względu na to,
że w kolejnych latach wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
znacząco wzrastają (dla roku 2018 jest to 30 %, a w 2019 – 40%, zaś w 2020 to aż 50%).
Gmina Choszczno liczy 20 894 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
i 211 mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy (stan na 31.12.2018 r.). W celu
naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podawana jest liczba osób
rzeczywiście zamieszkujących na danej nieruchomości i według danych zamieszczonych
w deklaracjach wynosiła 16 487. Liczba ta ulega ciągłym zmianom ze względu na migracje
ludności.
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Liczba osób uiszczających opłatę z terenu miasta Choszczno – 11712 osób, z terenu gminy
Choszczno – 4775 osób.
W 2018 roku na terenie gminy istniało jedno legalnie działające składowisko odpadów
komunalnych. Na początku 2018 r. w gminie nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów
komunalnych. W 2018 roku nie stwierdzono pożarów wysypisk. Na dzień 1 stycznia 2018 r.
na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadało 290 kg selektywnie zebranych odpadów
komunalnych oraz 149 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod koniec roku dane te
przedstawiały się następująco: 374 kg zmieszanych odpadów komunalnych na jednego
mieszkańca/mieszkankę gminy oraz 355 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych na
jednego mieszkańca/mieszkankę gminy. Gmina także na podstawie powierzonych ustawą
zadań corocznie prowadzi edukację ekologiczną wśród mieszkańców, podejmuje również
działania informacyjne, a także kontrolne, mające na celu zmobilizowanie mieszkańców do
lepszej, dokładniejszej segregacji odpadów.
Usuwanie wyrobów z azbestem realizowane jest w ramach „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Choszczno na lata 2010-2032”, który został przyjęty
uchwałą nr XX/175/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie
uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy
Choszczno", a następnie uchwałą nr XXXI/252/2013 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11
czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/175/2012 z dnia 7 maja 2012 r. dotyczącej
"Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Choszczno", w
którym określono następujące cele:
-usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy,
-minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na
terytorium Gminy,
-likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Przedstawione cele są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem określonym w programach
różnych szczebli (krajowym, wojewódzkim). W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki
analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian, opracowano listę działań i wytyczonocele
oraz zadania strategiczne. Realizacja tych działań umożliwi spełnienie obowiązujących i
przewidywanych wymogów prawnych, uporządkowanie i scentralizowanie gospodarki
wyrobami azbestowymi oraz poprawę jakości środowiska na terenie gminy.
W roku 2018 Gmina nie przystąpiła do programu na realizację zadania z zakresu demontażu i
utylizacji wyrobów zawierających azbest, ponieważ WFOŚiGW w Szczecinie nie prowadził
naboru wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu dla jednostek
samorządu terytorialnego. W ramach realizacji zapisów Programu Gmina na bieżąco
uaktualnia inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, w przypadku powzięcia informacji
o występowaniu takich wyrobów na terenie miasta, a także składa sprawozdania do Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie występowania i usuwania tych wyrobów.
W latach 2016 – 2018 w ramach realizacji Programu, po sporządzeniu inwentaryzacji,
usunięto z terenu Gminy około 118,00 Mg wyrobów zawierających azbest. Koszty
demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych były pokryte w 100% ze środków
WFOŚ i GW w Szczecinie oraz NFOŚ i GW w Warszawie. Wg danych wynikających z
posiadanej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy znajduje jeszcze
się około 100,00 Mg wyrobów azbestowych na nieruchomościach należących do osób
fizycznych.
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Na terenie gminy Choszczno zasoby przyrody stanowią wszystkie obszary zieleni(lasy, tereny
wokół zbiorników wodnych, parki, skwery, zieleń na terenach ainwestowanych, zieleń
przyuliczna, obiekty cmentarnictwa i inne).
Prace związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej wykonywane były poprzez:







koszenie trawy;
utrzymanie klombów i rabat;
dokonywaniu nasadzeń kwiatów w donicach,
dokonywaniu nasadzeń kwiatów i krzewów na klombach,
pielęgnację krzewów na klombach i pielęgnację żywopłotów,
utrzymanie ławek i koszy parkowych w estetycznym wyglądzie.

Place zabaw są równie ważnym elementem zielni. Na terenie gminy jest 15 placów zabaw
zlokalizowanych w Choszcznie przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Mur Południowej, ul Tuwima,
ul. Wolności oraz w sołectwach Kołki, Korytowo, Piasecznik, Raduń, Rzecko, Smoleń, Stary
Klukom, Stradzewo, Sulino, Wardyń, Zwierzyń. Przy ul. Mur Południowy, plac zabaw oraz
urządzenia siłowni zewnętrznych tworzą Otwartą Strefę Aktywności, która powstała
w 2018 r. i była sfinansowana z budżetu gminy oraz z programu rozwoju małej infrastruktury
ministerstwa sportu i turystyki.
Co roku gmina przeprowadza na wszystkich placach zabaw kontrole bezpieczeństwa
użytkowania. Nad placami opiekę sprawuje Wydział ds. Komunalnych i Ochrony
Środowiska. Utrzymanie placów zabaw polega na dbaniu o czystość wykonując m. in.
koszenie trawy, zbieraniu nieczystości, sprawdzaniu stanu technicznego urządzeń
zabawowych itp.
Dopełnieniem całego układu zieleni jest zieleń przyuliczna zorganizowana wzdłuż ulic
wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Gmina Choszczno zajmuje się utrzymaniem zieleni
przyulicznej wzdłuż ulic gminnych. Nakłady na bieżące utrzymanie zieleni w 2018 roku
wyniosły 535 113,50 zł.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Choszczno
Zadaniem własnym gminy jest między innymi zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
co realizowane jest przez VET – ZOO SERWIS, ul. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka,
które prowadzi Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Choszcznie. W 2018 r. oddano
do schroniska 47 psów, opiekę natomiast sprawowano nad 55 psami.
Zadania gminy w sferze opieki nad zwierzętami bezdomnymi określa program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Choszczno, wskazując nie tylko zadania ale i wysokość środków budżetowych
przeznaczonych na ich realizację.
W 2018r. program swoim zakresem obejmował:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki poprzez umieszczanie ich schronisku dla
bezdomnych zwierząt w Choszcznie przy ul. Komunalnej 14, prowadzonym przez VET –
ZOO SERWIS, ul. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka,
- odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Choszczno realizowane przez VET –
ZOO SERWIS, ul. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka,
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- zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie przez MPGK Sp. z
o.o. we współpracy z wolontariuszami. Wolnożyjącym kotom zapewniano zarówno opiekę
weterynaryjną, jak również pozyskano karmę celem dokarmiania w okresie zimowym,
- zapewnienie całorocznej opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami i wolno
żyjącymi kotami z terenu Gminy Choszczno obejmującej m.in.: obligatoryjną sterylizację
albo kastrację zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na podstawie umowy zawartej z VET – ZOO
SERWIS, ul. Konopnickiej 62, 64-980 Trzcianka,
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.
W roku ubiegłym nie było potrzeby umieszczenia zwierzęcia gospodarskiego w takim
gospodarstwie.
Wydatki ponoszone na prowadzenie schroniska obejmowały m.in. zapewnienie opieki
weterynaryjnej, wyłapywania bezdomnych zwierząt, utylizacji padłych zwierząt. Całkowity
koszt realizacji zadania w 2018 r., przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt wyniósł 198
522,00 zł. brutto. Ponadto w celach dokarmiania bezdomnych kotów firma VET – ZOO
SERWIS, nieodpłatnie przekazała Gminie Choszczno karmę, którą na bieżąco przekazywano
wolontariuszom oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., które
dokarmia koty wolno żyjące.
Zakres z jakiego została
wydana decyzja
administracyjna

Ilość wydanych
decyzji

Wskaźnik
zaskarżenia
decyzji

Odsetek decyzji
uchylonych
przez SKO

Odsetek decyzji
uchylonych
przez WSA

Decyzje nakazujące usunięcie
odpadów z miejsc
nieprzeznaczonych do ich
składowania

2

1

1

0

Decyzje nakazujące
przywrócenie stanu wody na
gruncie

1

1

1

0

Decyzje w sprawie usunięcia
drzew i krzewów

42

0

0

0

Decyzje o środowiskowych
uwarunkowaniach

6

0

0

0

XI. Informacje o realizacji polityk, programów, strategii
1.1.

Strategia Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008 - 2020

Planowanie jest pierwszym i podstawowym etapem zarządzania. W gminie planowanie
strategiczne jest procesem, w którym samorząd świadomie przewiduje i kontroluje zmiany sytuacji na
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danym obszarze, pozostając podmiotem działań podejmowanych w celu rozwoju lokalnej
społeczności. Jest to umiejętność reagowania na zmiany otoczenia, a nawet ich wyprzedzanie. W
procesie tym, gminę należy postrzegać z jednej strony jako zamkniętą całość z uwzględnieniem jej
specyfiki i posiadanych zasobów, z drugiej zaś jako część systemu globalnego. Otoczenie terytorialne
i makroekonomiczne ma bowiem stały wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy. Wypracowany
w drodze konsensusu społecznego i zaakceptowany przez społeczność lokalną dokument zawierający
Strategię Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008 - 2020 danej jednostki jest wyznacznikiem działań
dla wszystkich podmiotów zlokalizowanych lub obejmujących swym zasięgiem opisany obszar.
Strategia Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008-2020 przyjęta Uchwałą NR XX /293/2008
Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 września 2008 r. określa kierunki rozwoju Gminy Choszczno.
Określa wizje Gminy, misję, cele strategiczne i cele szczegółowe, których realizacja w określonym
horyzoncie czasowym przyczyni się do wszechstronnego rozwoju Gminy.

W 2018 r. przy udziale środków zewnętrznych zrealizowano bądź rozpoczęto realizację zadań z
zakresu:
1. celu strategicznego nr 2 „Poprawa infrastruktury technicznej”, celu szczegółowego 2.2 „Sieć
drogowa” – zadanie:
 „Przebudowa Drogi Gminnej nr 665022Z na odcinku od km 0+047.15 do km
0+648.00 w miejscowości Choszczno” (ul. Grunwaldzka),
 „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Stradzewo, Suliszewo, Wardyń,
Rzecko”.
2. celu strategicznego nr 2 „Poprawa infrastruktury technicznej”, celu szczegółowego 2.5 „Baza
oświatowo – sportowa i kulturalna” – zadanie:
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 „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności o charakterze wielopokoleniowym w
Choszcznie”,
 „Poprawa infrastruktury sportowej w Gminie Choszczno”,
 „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raduniu w celu utworzenia Centrum Kultury i
Integracji Społeczności Lokalnej”,
 „Modernizacja energetyczna obiektów oświaty w Gminie Choszczno z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – SP 1 w Choszcznie i SP w
Sławęcinie”.
3. celu strategicznego nr 3 poszukiwanie alternatywnych form gospodarki rolnej i organizowanie
produkcji oraz doskonalenie ekonomicznego otoczenia rolnictwa”, celu szczegółowego 3.1.
„Promocja ekologicznych oraz tradycyjnych gałęzi produkcji rolnej” –zadanie:
 „Przebudowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Choszcznie z przeznaczeniem na
cele promocji lokalnych produktów”.
4. celu strategicznego nr 4 „Korzystanie z potencjału turystycznego Gminy”, celu szczegółowego
4.1 „Rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej” - zadanie:
 „Piękny Zwierzyn – Aktywny Zwierzyn” – stworzenie miejsca aktywności i integracji
mieszkańców Sołectwa Zwierzyn w Gminie Choszczno”,
 „W zdrowym ciele zdrowy duch” - nowa siłownia zewnętrzna w miejscowości Raduń
w Gminie Choszczno”,
 „Kreatywni”- budowanie wspólnej tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy
Choszczno poprzez budowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury
rekreacyjnej w Starym Klukomiu”.
5. celu strategicznego nr 5 „Infrastruktura społeczna”, celu szczegółowego 5.1 „Zwalczanie
patologii społecznych” - zadanie:
 „Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej „Szansa” w Choszcznie”,
 „Modernizacja dworca kolejowego w Choszcznie jako platformy organizacji
społecznej”,
 „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup mikrobusa 9 miejscowego,
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1
osoby na wózku inwalidzkim z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu
Samopomocy w Choszcznie”.

Poniższe zestawienie przedstawia w układzie tabelarycznym zrealizowane i w trakcie
realizacji zadania dzięki skuteczności w aplikowaniu o środki z UE, z budżetu państwa oraz z budżetu
województwa zachodniopomorskiego w 2018 r., które obrazują priorytety obrane przez Gminę
Choszczno, zapisane w Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na lata 2008-2020.
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Zadania realizowane i w trakcie realizacji z udziałem finansowania zewnętrznego

Lp.

1

2.

Nazwa zadania,
lokalizacja

„Przebudowa Drogi
Gminnej nr
665022Z na
odcinku od km
0+047.15 do km
0+648.00 w
miejscowości
Choszczno”.
(ul. Grunwaldzka )

„Przebudowa dróg
gminnych w
miejscowościach
Stradzewo,
Suliszewo, Wardyń,
Rzecko”.

Źródło finansowania

Rok
realizacj
i

Koszt
całkowity

Dofinansowanie

Cel strategiczny nr 2 „Poprawa infrastruktury technicznej”
cel szczegółowy 2.2 „Sieć drogowa”
Program Rozwoju
Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury
Drogowej na lata 2016
- 2019
2018
4 892 320,85 zł
1 969 804,00 zł
Edycja: 2018

Środki
własne

Stan realizacji

2 937 424,09 zł

Zakończone

1 429 907,79 zł

Zakończone

Zachodniopomorski
Urząd Wojewódzki w
Szczecinie
Podstawowe usługi i
odnowa
wsi
na
obszarach wiejskich
Typ operacji: Budowa
lub modernizacja dróg
lokalnych
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

20162018

2 970 803,79 zł

1 540 896,00 zł

cel strategiczny nr 2 „Poprawa infrastruktury technicznej”
cel szczegółowy 2.5 „Baza oświatowo – sportowa i kulturalna”

1.

Utworzenie
Otwartej Strefy
Aktywności o
charakterze
wielopokoleniowym
w Choszcznie.

Program
Rozwoju
Małej
Infrastruktury
Sportowo
–
Rekreacyjnej
o
charakterze
wielopokoleniowym –
Otwarte
Strefy
Aktywności( OSA )
Edycja: 2018

2018

Ministerstwo Sportu i
Turystyki –
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112 114,50 zł

50 000,00 zł

62 114,50 zł

Zakończone

„Poprawa
infrastruktury
sportowej w Gminie
Choszczno”.

2.

„Pomoc finansowa dla
Jednostek Samorządu
Terytorialnego z
obszaru Województwa
Zachodniopomorskieg
o z przeznaczeniem na
poprawę
i modernizację
infrastruktury
sportowej w 2018 r.

2018

39 729,00 zł

19 864,50 zł

19 864,50 zł

Zakończone

2018 2019

786 000,00 zł

499 998,00 zł

286 002,00 zł

W trakcie
realizacji

2016 2019

8 455 597,70 zł

3 787 487,95 zł

4 668 109,75 zł

W trakcie
realizacji

Urząd Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskieg
o
„Przebudowa
świetlicy wiejskiej
w Raduniu w celu
utworzenia Centrum
Kultury i Integracji
Społeczności
Lokalnej”.
3.

Operacje typu
„Inwestycje w obiekty
pełniące funkcje
kulturalne”, operacje
typu „Kształtowanie
przestrzeni publicznej,
oraz operacje typu
„Ochrona zabytków i
budownictwa
tradycyjnego” w
ramach działania
„Podstawowe Usługi i
odnowa wsi na
obszarach wiejskich”
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020”

4.

Modernizacja
energetyczna
obiektów oświaty w
Gminie Choszczno
z wykorzystaniem
odnawialnych
źródeł energii – SP
1 w Choszcznie i SP
w Sławęcinie.

Oś Priorytetowa II
Gospodarka
Niskoemisyjna
Działanie 2.5
Modernizacja
energetyczna obiektów
użyteczności
publicznej
Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Zachodniopomorskieg
o 2014-2020

Cel strategiczny nr 3 poszukiwanie alternatywnych form gospodarki rolnej i organizowanie produkcji oraz doskonalenie ekonomicznego
otoczenia rolnictwa”
Cel szczegółowy 3.1. „Promocja ekologicznych oraz tradycyjnych gałęzi produkcji rolnej”
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1.

Przebudowa
targowiska stałego
„Mój Rynek”
w Choszcznie z
przeznaczeniem na
cele promocji
lokalnych
produktów”

Operacja typu
„Inwestycje w
targowiska lub obiekty
budowlane
przeznaczone na cele
promocji lokalnych
produktów”.

20172019

2 769 903,40 zł

822 816,00 zł

1 947 087,40 zł

W trakcie
realizacji

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020”
cel strategiczny nr 4 „Korzystanie z potencjału turystycznego Gminy”
cel szczegółowy 4.1 „Rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej”

1.

2.

3.

„Piękny Zwierzyn –
Aktywny
Zwierzyn” –
stworzenie miejsca
aktywności i
integracji
mieszkańców
Sołectwa Zwierzyn
w Gminie
Choszczno.

Konkurs Marszałka
Województwa
Zachodniopomorskieg
o „Granty Sołeckie
2018”

„W zdrowym ciele
zdrowy duch” nowa siłownia
zewnętrzna w
miejscowości
Raduń w Gminie
Choszczno

Konkurs Marszałka
Województwa
Zachodniopomorskieg
o „Granty Sołeckie
2018”

„Kreatywni”budowanie
wspólnej
tożsamości lokalnej
mieszkańców
Gminy Choszczno
poprzez budowę
ogólnodostępnej,
niekomercyjnej
infrastruktury
rekreacyjnej
w Starym Klukomiu

Operacja w ramach
podziałania 19.2
„Wsparcie na
wdrażanie operacji w
ramach strategii
rozwoju lokalnego
kierowanego przez
społeczność” z
wyłączeniem
projektów grantowych
oraz operacji w
zakresie podejmowania
działalności
gospodarczej”

Urząd Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskieg
o

Urząd Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskieg
o

2018

14 484,00 zł

10 000,00 zł

4 484,00 zł

Zakończone

2018

7 453,80 zł

7 453,80 zł

0,00 zł

Zakończone

2018

119 495,00 zł

58 517,00 zł

60 978,50 zł

W trakcie realizacji

Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2014-2020/ Lider
Pojezierza
cel strategiczny nr 5 „Infrastruktura społeczna”
cel szczegółowy 5.1 „Zwalczanie patologii społecznych”
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1.

Budowa Zakładu
Aktywności
Zawodowej
„Szansa” w
Choszcznie

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Zachodniopomorskieg
o 2014-2020
Modernizacja
dworca kolejowego
w Choszcznie jako
platformy
organizacji
społecznych

2

3.

Oś Priorytetowa 9
Infrastruktura
publiczna Działanie 9.2
Infrastruktura
społeczna

Likwidacja barier
transportowych
poprzez zakup
mikrobusa 9
miejscowego,
przystosowanego do
przewozu osób
niepełnosprawnych
z możliwością
przewożenia 1
osoby na wózku
inwalidzkim z
przeznaczeniem dla
Środowiskowego
Domu
Samopomocy w
Choszcznie

1.2.

Oś Priorytetowa 9
Infrastruktura
Publiczna,
Działanie 9.3
Wspieranie
rewitalizacji w sferze
fizycznej, gospodarczej
i społecznej ubogich
społeczności
i obszarów miejskich i
wiejskich

20162018

5 359 152,61 zł

3 624 021,35 zł

1 735 131,26 zł

Zakończone

20182020

6 600 812,10 zł

3 999 232,76 zł

2 601 579,34 zł

W trakcie
realizacji

2018

174 800,00 zł

80 000,00 zł

94 800,00 zł

Zakończone

Regionalny Program
Operacyjny
Województwa
Zachodniopomorskieg
o 2014-2020
„Program
wyrównywania różnic
między regionami III”
w 2018 roku obszar D
– likwidacja barier
transportowych”
Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choszczno na lata 2017 - 2023

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choszczno, przyjęty Uchwałą
Nr XV/129/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia19 maja 2016 r. wyznacza kierunki w
zakresie działań w takich obszarach jak: transport prywatny, publiczny transport
niskoemisyjny, oświetlenie uliczne, budownictwo, zaopatrzenie w ciepło i energię,
gospodarka przestrzenna oraz gospodarka odpadami. Jego celem jest zmniejszenie zużycia
energii finalnej o 20% oraz redukcję zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych do 2020 r.
z dbałością o wysoką jakość powietrza. W roku 2015 opracowany został również Projekt
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i
Gminy Choszczno przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 11 marca 2015 r.
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Dokument zawiera m.in. stan istniejący energetyki w gminie, w tym energii odnawialnej,
możliwości rozwoju gminy, przewidywane zmiany zaopatrzenia w ciepło, energie i paliwa
gazowe. Wszystkie wymienione rozwiązania uwzględniają dążenie do zminimalizowania
negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu
bezpieczeństwa energetycznego Gminy.

Cele główne zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
C1: Zrównoważona gospodarka energią:

Poddziałanie 1.1: Poprawa planowania energetycznego, w tym zbudowanie systemu monitoringu
zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.
Poddziałanie 1.2: Rozwój systemu zarządzania środowiskiem w gminie Choszczno.
Poddziałanie 1.3: Intensyfikacja współpracy z interesariuszami gospodarki niskoemisyjnej gminy
Choszczno.
Poddziałanie 1.4: Obniżenie poziomu energochłonności infrastruktury gminy, w tym:
- uzyskanie oszczędności w wyniku intensyfikacji działań w zakresie
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,
- uzyskanie oszczędności w wyniku wymiany oświetlenia ulicznego na
oświetlenie energooszczędne.

C2: Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o co najmniej 20%:
Poddziałanie 2.1: Zwiększenie liczby gospodarstw domowych korzystających z OZE.
Poddziałanie 2.2: Zwiększenie wielkości produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych.
Poddziałanie 2.3. Zwiększenie wykorzystania biomasy jako paliwa alternatywnego.
C3: Edukacja proekologiczna społeczności lokalnej i promocja „czystej energii”.
Poddziałanie 3.1: Podniesienie poziomu świadomości społeczności lokalnej w zakresie ochrony
środowiska, szczególnie w odniesieniu do problematyki czystej energii.
Poddziałanie 3.2: Aktywizacja lokalnej społeczności oraz uczestników lokalnego rynku energii w
działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych.
Poddziałanie 3.3: Zbudowanie systemu komunikacji, w tym z wykorzystaniem mediów
społecznościowych, której zadaniem będzie informowanie i uświadamianie
społeczności lokalnej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promowanie
systemów „czystej energii”.
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Poniższa tabela przedstawia analizę stanu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć za rok 2018
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nazwa działania
Wykonanie usługi
oświetlenia w zakresie
poprawy jakości i
efektywności
oświetlenia ulicznego
zlokalizowanego
przy drogach na terenie
administrowanym przez
Gminę
Choszczno - Poprawa
jakości i
Efektywności
oświetlenia ulicznego
Wykonanie usługi
oświetleniowej na
terenie Gminy
Choszczno - Poprawa
jakości i efektywności
oświetlenia na terenie
Gminy Choszczno
Termomodernizacja
budynków oświaty
w Gminie Choszczno
z wykorzystaniem
Odnawialnych Źródeł
Energii - Redukcja
zużycia energii finalnej
poprzez
podniesienie
efektywności
energetycznej
budynków
Termomodernizacja
budynków świetlic
Wiejskich Redukcja
zużycia energii finalnej
poprzez podniesienie
efektywności
energetycznej
budynków
Termomodernizacja
budynku
Publicznego
Gimnazjum w
Choszcznie -Redukcja
zużycia energii finalnej
poprzez
podniesienie
efektywności
energetycznej budynku
Termomodernizacja
budynku Urzędu
Miejskiego w
Choszcznie – Redukcja
zużycia energii finalnej
poprzez podniesienie
efektywności
energetycznej
budynku

Termin
realizacji

Perspektywa
czasowa
działania

Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca

Szacunkowe
nakłady
finansowe
w tys. zł.

Potencjalne,
podstawowe źródło
finansowania

20112021

średniookresowa

OSD

813

RPO WZ/
NFOŚiGW/WFOŚiGW/
POIiŚ/środki własne
jednostki

20152021

średniookresowa

OSD

660

RPO WZ/
NFOŚiGW/WFOŚiGW/
POIiŚ/środki własne
jednostki

% zrealizowanego
projektu

100%

Liczba budynków
poddanych
termomodernizacji.

2

Miernik
monitorowania
realizacji działania

% zrealizowanego
projektu

Realizacja.

100%

20122024

długoterminowa

Urząd Miejski

1370

RPO WZ/
NFOŚiGW/WFOŚiGW/
POIiŚ/środki własne
jednostki

20162022

długoterminowa

Urząd Miejski

2358

RPO WZ/
NFOŚiGW/WFOŚiGW/
POIiŚ/środki własne
jednostki

Liczba budynków
poddanych
termomodernizacji

3

2 010

RPO WZ/
NFOŚiGW/WFOŚiGW/
POIiŚ/środki własne
jednostki

Liczba budynków
poddanych
termomodernizacji

0

600

RPO WZ/
NFOŚiGW/WFOŚiGW/
POIiŚ/środki własne
jednostki

Liczba budynków
poddanych
termomodernizacji

0

20072023

20072022

długoterminowa

długoterminowa

Urząd Miejski

Urząd Miejski
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Przebudowa drogi
gminnej w Rzecku na
odcinku do
skrzyżowania z drogą
powiatową Nr 2220Z Poprawa
infrastruktury drogowej
na terenie Gminy
Choszczno
Przebudowa drogi
gminnej w Stradzewie
na odcinku do
skrzyżowania z drogą
powiatową Nr 2201Z Poprawa
infrastruktury drogowej
na terenie Gminy
Choszczno
Przebudowa drogi
gminnej w Suliszewie
na odcinku do
skrzyżowania z drogą
powiatową Nr 2222Z Poprawa
infrastruktury drogowej
na terenie Gminy
Choszczno
Przebudowa drogi
gminnej w Wardyniu na
odcinku do
skrzyżowania z drogą
powiatową Nr 2221Z Poprawa
infrastruktury drogowej
na terenie Gminy
Choszczno
Budowa infrastruktury
i nawierzchni ul.
Kanałowej - Poprawa
infrastruktury
drogowej na terenie
Gminy Choszczno
Przebudowa dróg w
obrębie ulic
Rybackiej i Obrońców
Westerplatte w ramach
poprawy
bezpieczeństwa oraz
płynności komunikacji
– Poprawa
infrastruktury drogowej
na terenie Gminy
Choszczno
Przebudowa ul.
Grunwaldzkiej –
Poprawa infrastruktury
drogowej na terenie
Gminy Choszczno
Przebudowa ul.
Konopnickiej. Budowa
kanalizacji deszczowej,
odbudowa nawierzchni
asfaltowej,
modernizacja
chodników. - Poprawa
infrastruktury drogowej
na terenie Gminy
Choszczno

20152018

średniookresowa

Urząd Miejski

492

PROW /środki własne
jednostki realizującej

% zrealizowanego
projektu

100 %

20112018

krótkoterminowa

Urząd Miejski

901

PROW/środki własne
jednostki realizującej

% zrealizowanego
projektu

100 %

20152018

średniookresowa

Urząd Miejski

695

PROW/środki własne
jednostki realizującej

% zrealizowanego
projektu

100 %

20152018

średniookresowa

Urząd Miejski

773

PROW/środki własne
jednostki realizującej

% zrealizowanego
projektu

100 %

20072021

długoterminowa

Urząd Miejski

2 462

RPO/POIiŚ/środki
własne jednostki
realizującej

% zrealizowanego
projektu

3,1%

20152019

średniookresowa

Urząd Miejski

3340

RPO/POIiŚ/środki
własne jednostki
realizującej

% zrealizowanego
projektu

4,2 %

% zrealizowanego
projektu

90,9%

% zrealizowanego
projektu

4,4%

20132019

krótkoterminowa

Urząd Miejski

5397

RPO/POIiŚ/
PROGRAMY
RZĄDOWE/środki
własne jednostki
realizującej

20172023

długoterminowa

Urząd Miejski

1674

RPO/POIiŚ/środki
własne jednostki
realizującej
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Przebudowa ul.
Sienkiewicza. Budowa
kanalizacji deszczowej,
odbudowa nawierzchni
asfaltowej,
modernizacja
chodników. - Poprawa
infrastruktury drogowej
na terenie Gminy
Choszczno
Mianowanie osoby
odpowiedzialnej za
realizację i
monitorowanie Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej
Zarządzanie projektami
dofinansowania działań
z zakresu efektywności
energetycznej,
wykorzystania OZE, na
terenie gminy, w
ramach dostępnych
programów
wspierających
Promowanie w
zamówieniach
publicznych produktów
i usług efektywnych
energetycznie – rozwój
zielonych zamówień
publicznych
Wprowadzanie przy
aktualizacji planów
zagospodarowania
przestrzennego zapisów
promujących
ekoprojektowanie i
efektywność
energetyczną*
Prowadzenie działań
wspierających na rzecz
zwiększenia
świadomości
mieszkańców w
zakresie działań
termomodernizacyjnych
oraz wykorzystywania
Odnawialnych Źródeł
Energii
Szkolenia z zakresu
efektywności
energetycznej i OZE
zorganizowane dla
mieszkańców i
przedsiębiorców

RPO/POIiŚ/środki
własne jednostki
realizującej

% zrealizowanego
projektu

0%

Urząd Miejski

własne jednostki
realizującej

Zakres
obowiązków

tak

średniookresowa

Urząd Miejski

własne jednostki
realizującej,
NFOŚiGW, RPO

Liczba projektów
dofinansowania
działań

0

średniookresowa

Urząd Miejski

własne jednostki
realizującej

Wprowadzona
procedura w
zamówieniach
publicznych

tak

Wprowadzone
zapisy w planach
zagospodarowania
przestrzennego

tak

20192021

długoterminowa

Urząd Miejski

20162020

średniookresowa

20162020

20162020

2 070

Nie ujęte
w WPF
20162020

średniookresowa

Urząd Miejski

własne jednostki
realizującej

20162020

średniookresowa

Urząd Miejski

własne jednostki
realizującej,
NFOŚiGW, RPO

Liczba kampanii

4

własne jednostki
realizującej, RPO

Liczba odbytych
szkoleń,
Liczba
przeszkolonych
osób

0

20162020

średniookresowa

Urząd Miejski

62

Odniesienie planowanych działań do celów Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy
Choszczno
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

Nazwa działania

Wykonanie usługi oświetlenia w zakresie poprawy
jakości i efektywności oświetlenia ulicznego
zlokalizowanego przy drogach na terenie
administrowanym przez Gminę Choszczno - Poprawa
jakości i efektywności oświetlenia ulicznego
Wykonanie usługi oświetleniowej na terenie Gminy
Choszczno – Poprawa jakości i efektywności
oświetlenia na terenie Gminy Choszczno
Termomodernizacja budynków oświaty w Gminie
Choszczno z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł
Energii – Redukcja zużycia energii finalnej poprzez
podniesienie efektywności energetycznej budynków
Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich Redukcja zużycia energii finalnej poprzez
podniesienie
efektywności energetycznej budynków
Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum
w Choszcznie - Redukcja zużycia energii finalnej
poprzez podniesienie efektywności energetycznej
budynku
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w
Choszcznie – Redukcja zużycia energii finalnej
poprzez
podniesienie efektywności energetycznej budynku
Przebudowa drogi gminnej w Rzecku na odcinku do
skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2220Z - Poprawa
infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno
Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na odcinku
do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2201Z Poprawa
infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno
Przebudowa drogi gminnej w Suliszewie na odcinku
do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2222Z Poprawa
infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno
Przebudowa drogi gminnej w Wardyniu na odcinku do
skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2221Z - Poprawa
infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno
Budowa infrastruktury i nawierzchni ul. Kanałowej Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy
Choszczno
Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i
Obrońców Westerplatte w ramach poprawy
bezpieczeństwa oraz
płynności komunikacji – Poprawa infrastruktury
drogowej na terenie Gminy Choszczno
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej – Poprawa
infrastruktury drogowej na terenie Gminy Choszczno
Przebudowa ul. Konopnickiej. Budowa kanalizacji
deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej,
modernizacja chodników. - Poprawa infrastruktury
drogowej na terenie Gminy Choszczno
Przebudowa ul. Sienkiewicza. Budowa kanalizacji
deszczowej, odbudowa nawierzchni asfaltowej,
modernizacja chodników. - Poprawa infrastruktury
drogowej na terenie Gminy Choszczno
Mianowanie osoby odpowiedzialnej za realizację i

Termin
realizacji

Perspektywa
czasowa działania

Szacunkowe
nakłady
finansowe w
tys. zł.

Cele Planu gospodarki
niskoemisyjnej

2011-2021

średniookresowa

813 000,00

C1: Poddziałanie 1.4

2015-2021

średniookresowa

660 000,00

C1: Poddziałanie 1.4

2012-2024

długoterminowa

9 127 350,00

C1: Poddziałanie 1.4

2016-2022

długoterminowa

2 520 000,00

C1: Poddziałanie 1.4:

2007-2023

długoterminowa

2 010 000,00

C1: Poddziałanie 1.4

2007-2022

długoterminowa

600 000,00

C1: Poddziałanie 1.4

2015-2018

średniookresowa

492 026,86

C1: Poddziałanie 1.2

2011-2018

krótkoterminowa

186 791,12

C1: Poddziałanie 1.2

2015-2018

średniookresowa

103 128,75

C1: Poddziałanie 1.2

2015-2018

średniookresowa

773 850,15

C1: Poddziałanie 1.2

2007-2021

długoterminowa

2 462 702,00

C1: Poddziałanie 1.2

2015-2019

średniookresowa

2 066 461,00

C1: Poddziałanie 1.2

2013-2019

krótkoterminowa

4 670 983,87

C1: Poddziałanie 1.2

2017-2023

długoterminowa

6 065 000,00

C1: Poddziałanie 1.2

2019-2021

długoterminowa

2 070 000,00

C1: Poddziałanie 1.2

2016-2020

średniookresowa

Nie ujęte

C1: Poddziałanie 1.1, C3:
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17.

18.

19.

20.
21.

monitorowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Zarządzanie projektami dofinansowania działań z
zakresu efektywności energetycznej, wykorzystania
OZE, na terenie gminy, w ramach dostępnych
programów wspierających
Promowanie w zamówieniach publicznych produktów
i usług efektywnych energetycznie – rozwój zielonych
zamówień publicznych
Wprowadzanie przy aktualizacji planów
zagospodarowania przestrzennego zapisów
promujących ekoprojektowanie i efektywność
energetyczną*
Prowadzenie działań wspierających na rzecz
zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie
działań termomodernizacyjnych oraz
wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii
Szkolenia z zakresu efektywności energetycznej i OZE
zorganizowane dla mieszkańców i przedsiębiorców

1.3.

w WPF

Poddziałanie 3.3

2016-2020

średniookresowa

C1: Poddziałanie 1.2,
Poddziałanie 1.3

2016-2020

średniookresowa

C3: Poddziałanie 3.3

2016-2020

średniookresowa

C1: Poddziałanie 1.1

2016-2020

średniookresowa

C3: Poddziałanie 3.1

2016-2020

średniookresowa

C3: Poddziałanie 3.2

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Choszczno na lata 2017 - 2023

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Choszczno na lata 2017 - 2023 (dalej „Program”,
„LPR”) jest wieloletnim programem działań o charakterze społecznym oraz gospodarczym w zakresie
gospodarki przestrzennej i rozwiązań technicznych, zmierzającym do wyprowadzenia obszaru
zdegradowanego z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do jego dalszego rozwoju zgodnie
z określonym harmonogramem czasowym.
LPR przyjęty Uchwałą Nr XXX/221/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27 września
2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Choszczno na lata 2017-2023,
wpisany do „Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego” zgodnie z
uchwałą Nr 340/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r., został
zaktualizowany zgodnie z uchwałą Nr XLIII/308/2018 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17
sierpnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Choszczno na lata 2017 – 2023, obejmuje powierzchnię 391,1 ha, co stanowi 1,6% łącznej
powierzchni Gminy i składa się z następujących obszarów rewitalizacji:










I podobszar składający się z obszaru Osiedla 700-lecia;
II podobszar składający się z obszaru Osiedla Jagiełły;
III podobszar złożony z Osiedla Południowego;
IV podobszar składający się z obszaru Starego Miasta;
V podobszar składający się z miejscowości Kołki;
VI na który składa się miejscowość Korytowo;
VII podobszar zlokalizowany na terenie miejscowości Sławęcin;
VIII podobszar złożony z miejscowości Wardyń;
IX podobszar, który złożony jest z miejscowości Witoszyn.

Powyższe podobszary zostały wskazane jako wymagające podjęcia działań rewitalizacyjnych
przede wszystkim ze względu na znaczne występowanie problemów społecznych, ale również w
zakresie pozostałych uwarunkowań, co zostało wyznaczone na podstawie przeprowadzonej analizy
danych liczbowych.
Wytyczenie obszarów rewitalizacyjnych, analiza problemów i potrzeb społecznych pozwoliły
zidentyfikować projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Ze względu na możliwość ubiegania się o
finansowanie ze środków unijnych, szczególny nacisk położony został na inwestycje realizowane w
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perspektywie
finansowej
2014-2020.
W ramach LPR zidentyfikowano sześć przedsięwzięć rewitalizacyjnych:
1) Dom Kultury miejscem aktywnej integracji i aktywizacji społecznej,
2) Modernizacja dworca kolejowego jako platformy organizacji społecznych,
3) Stworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej jako podstawy wsparcia osób wykluczonych,
4) Rewitalizacja Zespołu Parkowo-Pałacowego w Korytowie,
5) Odnowa zdegradowanych terenów parkowych wraz z nadaniem funkcji społecznych,
6) Rewitalizacja centrum miasta.
Projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne zrealizowane i w trakcie realizacji
z udziałem finansowania zewnętrznego.
Nazwa przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

2. MODERNIZACJA DWORCA KOLEJOWEGO JAKO PLATFORMY ORGANIZACJI
SPOŁECZNYCH

Nazwa Realizatora

GMINA CHOSZCZNO

Miejsce realizacji danego
projektu na obszarze
rewitalizacji

Choszczno, ul. Wolności

Oddziaływanie
przedsięwzięcia

PODOBSZAR STARE MIASTO
Sfera społeczna
Sfera gospodarcza
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Sfera środowiskowa
Sfera techniczna

Cel (cele) przedsięwzięcia

Cele programu
rewitalizacji
Główne projekty
rewitalizacyjne

Podobszar rewitalizacji I - Osiedle 700-lecia
Podobszar rewitalizacji II - Osiedle Jagiełły
Podobszar rewitalizacji III - Osiedle Południowe
Podobszar rewitalizacji IV - Stare Miasto
Podobszar rewitalizacji V - Kołki
Podobszar rewitalizacji VI - Korytowo
Podobszar rewitalizacji VII – Sławęcin
Podobszar rewitalizacji VIII – Wardyń
Podobszar rewitalizacji IX - Witoszyn
Odnowa zdegradowanych obiektów użyteczności publicznej wraz z adaptacją ich na cele
społeczne. Prowadzenie aktywnych działań skoncentrowanych na wyprowadzenie obszaru
zdegradowanego z sytuacji kryzysowej poprzez aktywizację osób wykluczonych społecznie.
Cel 1 Kreowanie rozwiązań wspierających aktywizację społeczną mieszkańców
2.1. Modernizacja obiektu dworca kolejowego wraz z remontem wnętrza.
Cel projektu

Zapewnienie dostępu mieszkańców do odnowionego obiektu
użyteczności publicznej, który jednocześnie może pełnić funkcje
społeczne ważne w procesie aktywizacji mieszkańców

Zadania

1. Remont elewacji.
2 Wymiana stolarki.
3. Wymiana instalacji.
4. Modernizacja wnętrza obiektu.
5. Zniwelowanie barier architektonicznych.
2.2. Wydzielenie oraz adaptacja pomieszczeń dworca na cele społeczne.
Cel projektu

Zapewnienie dostępu mieszkańców oraz osób wymagających wsparcia
do działań społecznych, które będą mogły być realizowane w obiekcie, a
ich celem byłoby wyprowadzenie osób z sytuacji kryzysowej.
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Zadania

1. Zaadaptowanie pomieszczeń na funkcje społeczne poprzez ich
odpowiednie wydzielenie.
2. Modernizacja pomieszczeń wraz z dostosowaniem do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
2.3. Stworzenie spółdzielni socjalnej.
Cel projektu

Prowadzenie kompleksowej aktywizacji zawodowej osób długotrwale
wykluczonych, ze szczególnym skoncentrowaniem na zapewnieniu
trwałego dostępu do form aktywizacyjnych.

Zadania

1. Stworzenie koncepcji spółdzielni socjalnej.
2. Przeprowadzenie szkoleń osób tworzących spółdzielnię.
3. Aktywizacja poprzez założenie spółdzielni.
2.4. Utworzenie Centrum Wolontariatu.
Cel projektu

Podejmowanie działań mających na celu moderowanie aktywizacji
społecznej za pośrednictwem organizacji pozarządowych.

Zadania

1. Wyposażenie pomieszczeń w sprzęt biurowy.
2. Wydzielenie przestrzeni umożliwiającej aktywizację.
3. Zatrudnienie osób do wsparcia organizacji.
4. Prowadzenie stałego wsparcia w zakresie wolontariatu.
2.5. Prowadzenie stałych działań aktywizacji społecznej i zawodowej.
Cel projektu

Zadania

Stałe aktywizowanie oraz wyprowadzanie ze stanu kryzysowego osób
wykluczonych społecznie oraz wymagających integracji ze
społecznością lokalną.
1. Zatrudnienie trenerów oraz animatorów.
2. Przygotowanie koncepcji działań aktywizacyjnych.
3. Prowadzenie stałego wsparcia aktywizacyjnego.

Okres realizacji

2018 - 2020

Szacowana wartość
projektu

6 600 812,10 zł

Wartość dofinansowania

3 999 232,76 zł

Źródło finansowania

RPO WZ 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i
społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Nazwa przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego

3. STWORZENIE ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ JAKO PODSTAWY
WSPARCIA OSÓB WYKLUCZONYCH

Nazwa Realizatora

GMINA CHOSZCZNO

Miejsce realizacji
danego projektu na
obszarze rewitalizacji

Choszczno, ul. Dąbrowszczaków

Oddziaływanie
przedsięwzięcia

PODOBSZAR OSIEDLE JAGIEŁŁY
Sfera społeczna
Sfera gospodarcza
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Sfera środowiskowa
Sfera techniczna
Podobszar rewitalizacji I - Osiedle 700-lecia
Podobszar rewitalizacji II - Osiedle Jagiełły
Podobszar rewitalizacji III - Osiedle Południowe
Podobszar rewitalizacji IV - Stare Miasto
Podobszar rewitalizacji V - Kołki
Podobszar rewitalizacji VI - Korytowo
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Podobszar rewitalizacji VII – Sławęcin
Podobszar rewitalizacji VIII – Wardyń
Podobszar rewitalizacji IX - Witoszyn
Cel (cele)
przedsięwzięcia

Zapewnienie kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie,
ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców długotrwale wykluczonych i wymagających
odpowiedniego wsparcia aktywizacyjnego.

Cele programu
rewitalizacji

Cel 1 Kreowanie rozwiązań wspierających aktywizację społeczną mieszkańców

Główne projekty
rewitalizacyjne

3.1. Budowa budynku pełniącego funkcję Zakładu Aktywizacji Zawodowej.
Cel projektu

Zapewnienie możliwości podejmowania aktywizacji zawodowej osób
długotrwale wykluczonych oraz niepełnosprawnych

Zadania

1. Budowa budynku.
2. Zakup oraz montaż niezbędnej infrastruktury umożliwiającej
korzystanie z obiektu.
3. Przeprowadzenie prac wykończeniowych wnętrza obiektu.
3.2. Adaptacja wnętrza budynku wraz ze stworzeniem pracowni.
Cel projektu

Podejmowanie działań mających na celu adaptację wnętrz budynku, które
będą mogły służyć aktywizowaniu społeczności lokalnej.

Zadania

1. Zakupienie infrastruktury niezbędnej w pracowniach.
2. Odpowiednie dostosowanie pomieszczeń do realizacji procesu
aktywizacji dla osób niepełnosprawnych.
3. Adaptacja wnętrz pracowni pod względem wymogów estetycznych
dopasowanych do prowadzonego procesu aktywizacji.
3.3. Wyposażenie pracowni aktywizacji zawodowej.
Cel projektu

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowoczesnego wyposażenia
pracowni aktywizacji zawodowej i społecznej ukierunkowanej na
przeciwdziałanie kryzysom obszaru rewitalizacji.

Zadania

1. Zakupienie wyposażenia pracowni ogrodniczo - porządkowej.
2. Zakupienie wyposażenia pracowni rozbiórki sprzętu elektronicznego.
3.4. Zatrudnienie trenerów zawodowych.
Cel projektu

Zapewnienie aktywizacji realizowanej przez trenerów zawodowych na
obszarze rewitalizacji, które skierowane będą do osób potrzebujących
wsparcia.

Zadania

1. Zatrudnienie trenerów zawodowych.
2. Stworzenie programów treningów oraz warsztatów zawodowych.
3.5. Realizacja stałych zajęć aktywizacji zawodowej oraz społecznej.

Cel projektu

Zapewnienie aktywizacji realizowanej przez trenerów zawodowych na
obszarze rewitalizacji, które skierowane będą do osób potrzebujących
wsparcia.

Zadania
Pozostałe projekty
rewitalizacyjne

1. Organizacja stałych warsztatów z zakresu prac ogrodniczych.
2. Organizacja stałych warsztatów z zakresu prac elektronicznych.
3.6 Adaptacja przestrzeni wokół obiektu.
Podjęcie prac adaptacyjnych na obszarze przyległym do budynku, mających na celu stworzenie
przestrzeni przyjaznej dla osób niepełnosprawnych. Realizacja prac doprowadzi do
marginalizacji barier utrudniających poruszanie się osobom o ograniczonej sprawności ruchowej,
a w szczególności wpłynie na poprawę dostępności obiektów. Jest to bardzo istotne ze względu
na adresowane wsparcie przez Zakład Aktywności Zawodowej, którego działalność koncentruje
się na przywróceniu i adaptacji osób potrzebujących wsparcia ze społecznością lokalną. Prace
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adaptacyjne pozwolą również na stworzenie miejsc rekreacji od prowadzonych zajęć.
okres realizacji

2017 - 2018

Szacowana wartość
projektu

5 359 152,61 zł

Wartość dofinansowania

3 624 021,35 zł

Źródło finansowania

RPO WZ 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna

Podejmowane w ramach projektu rewitalizacyjnego przedsięwzięcia stanowią odpowiedź
na konkretne problemy zidentyfikowane na etapie diagnozy obszaru zdegradowanego
przedstawionej w programie rewitalizacji.
Projekty te wpłyną na realizację celów rewitalizacji poprzez szeroki wachlarz zaplanowanych
działań. Przyczynią się do eliminacji lub ograniczenia negatywnych zjawisk występujących
na obszarze rewitalizacji, powodując wzmocnienie wzajemnych efektów i ich
maksymalizację tzw. efekt synergii. Pozostałe projekty rewitalizacyjne wpłyną pozytywnie w
szczególności na aktywizację i integrację społeczną mieszkańców obszarów
rewitalizowanych, tworzenie miejsc integracji społecznej mieszkańców obszarów
rewitalizowanych, ożywienie gospodarcze obszarów rewitalizowanych oraz ożywienie
kulturalne i edukacyjne obszarów rewitalizowanych.

XII. Działalność uchwałodawcza
W 2018 roku Rada Miejska podjęła 96 uchwał, 35 uchwał zostało opublikowanych
w Dzienniku Urzędowym.
L.p.

Numer uchwały

Data
podjęc
ia

W sprawie

Ogłoszenie
w Dz. Urz.

1.

XXXV/252/2018

30.01. uchwalenia planu pracy Komisji
2018 r. Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2018.

2.

XXXV/253/2018

usunięcia Pomnika Wdzięczności Armii
30.01.
Radzieckiej przy ulicy Wolności w
2018 r.
Choszcznie.

3.

XXXV/254/2018

30.01. nadania nazwy ulicy w Choszcznie.
2018 r. (Jagodowa)

2018.1022

4.

XXXV/255/2018

30.01. zmian budżetu Gminy Choszczno na rok
2018 r. 2018.

2018.842

XXXV/256/2018

zmiany uchwały Nr XXXIV/248/2018 z
dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie
30.01.
uchwalenia wieloletniej prognozy
2018 r.
finansowej Gminy Choszczno na lata 20182030.

5.
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Uwagi

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

XXXV/257/2018

Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
30.01.
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
2018 r.
Choszczno na lata 2017-2023.

XXXV/258/2018

zmiany uchwały Nr XX/293/2008 z dnia 29
30.01. września 2008 r. w sprawie przyjęcia
2018 r. Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na
lata 2008-2020.

XXXVI/259/2018

Zmieniająca uchwałę Nr XXVII/346/2009
Rady Miejskiej z dnia 5 marca 2009 r. w
sprawie regulaminu określającego
26.02. wysokość wydatków i innych składników
2018 r. wynagradzania nauczycieli oraz zasady
przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli.

XXXVI/260/2018

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
na cel publiczny na rzecz Województwa
26.02. Zachodniopomorskiego nieruchomości
2018 r. oznaczonych numerami działek 249,563
położonych w obrębie ewidencyjnym
Piasecznik.

XXXVI/261/2018

zmiany uchwały Nr XX/293/2008 z dnia 29
26.02. września 2008 r. w sprawie przyjęcia
2018 r. Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na
lata 2008-2020.

XXXVI/262/2018

przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska
26.02.
dla Gminy Choszczno na lata 2017-2020, z
2018 r.
perspektywą do 2024 r.”

XXXVI/263/2018

zmiany uchwały Nr XXXII/244/2017 Rady
Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 listopada
26.02.
2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
2018 r.
czystości i porządku na terenie Gminy
Choszczno.

2018.1335

XXXVI/264/2018

W przedmiocie zmiany uchwały Nr
XXXII/243/2017 Rady Miejskiej w
Choszcznie z dnia 23 listopada 2017 r. w
sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie
26.02.
odbierania odpadów komunalnych od
2018 r.
właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

2018.1336
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2018.1334

14.

XXXVI/265/2018

26.02.
2018 r.

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Choszczno w 2018 roku.

15.

XXXVI/266/2018

26.02.
2018 r.

przeprowadzenia wyborów uzupełniających
na Sołtysa Kołek.

XXXVI/267/2018

26.02.
2018 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Choszczno.

16.

17.

XXXVI/268/2018

26.02.
2018 r.

przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie skargi
Państwa Władysławy i Janusza Kiernickich
na uchwałę Nr XXX/370/2009 z dnia 23
czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
miasta Choszczna w rejonie ul. Wolności,
ul. 22 Lipca i ul. Kwiatowej oraz Muru
Północnego wraz z odpowiedzią na skargę.

18.

XXXVI/269/2018

26.02.
2018 r.

zmian budżetu Gminy Choszczno na rok
2018.

19.

XXXVI/270/2018

26.02.
2018 r.

zmiany uchwały Nr XXXIV/248/2018 z
dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Choszczno na lata 20182030, zmienionej uchwałą Nr
XXXV/256/2018 Rady Miejskiej w
Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r.

20.

XXXVI/271/2018

26.02.
2018 r.

odwołania Skarbnika Miejskiego. (Barbara
Król)

21.

XXXVI/272/2018

26.02.
2018 r.

powołania Skarbnika Miejskiego. (Agata
Bruzgo)

22.

XXXVII/273/2018

09.03.
2018 r.

przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i
Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i
Urządzeń Kanalizacyjnych dla miasta i
gminy Choszczno 2013-2024, Plan
Czteroletni – aktualizacja na lata 20182021.

23.

XXXVIII/274/2018

28.03.
2018 r.

powołania składu osobowego Komisji
Statutowej.

24.

XXXVIII/275/2018

28.03.
2018 r.

podziału Gminy Choszczno na okręgi
wyborcze, ustalenie ich granic i numerów
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2018.1337

2018.1088

2018.2006

oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu.
28.03.
2018 r.

przeprowadzenia wyborów uzupełniających
na członka Rady Sołeckiej w sołectwie
Kołki.

28.03.
2018 r.

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Choszczno na 2018
r.

28.03.
2018 r.

zmiany uchwały Nr VI/53/2015 Rady
Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 maja 2015
r. w sprawie zarządzenia poboru podatków
od nieruchomości, opłaty od posiadania
psów, podatku rolnego i podatku leśnego
oraz opłaty targowej w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2018.1667

XXXVIII/279/2018

28.03.
2018 r.

podziału Gminy Choszczno na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich granic,
numerów oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych.

2018.2007

29.

XXXVIII/280/2018

28.03.
2018 r.

podwyższenia kapitału zakładowego spółki
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie ul.
Wolności 26.

30.

XXXVIII/281/2018

28.03.
2018 r.

zmian budżetu Gminy Choszczno na rok
2018.

25.

26.

27.

28.

XXXVIII/276/2018

XXXVIII/277/2018

XXXVIII/278/2018

31.

XXXVIII/282/2018

28.03.
2018 r.

zmiany uchwały Nr XXXIV/248/2018 z
dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Choszczno na lata 20182030, zmienionej uchwałami Nr
XXXV/256/2018 Rady Miejskiej w
Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r. i Nr
XXXVI/270/2018 Rady Miejskiej w
Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r.

32.

XXXIX/283/2018

11.04.
2018 r.

zmian budżetu Gminy Choszczno na rok
2018.

33.

XXXIX/284/2018

11.04.
2018 r.

zmiany uchwały Nr XXXIV/248/2018 z
dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy
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2018.1668

2018.2163

finansowej Gminy Choszczno na lata 20182030, zmienionej uchwałami Nr
XXXV/256/2018 Rady Miejskiej w
Choszcznie z dnia 30 stycznia 2018 r., Nr
XXXVI/270/2018 Rady Miejskiej w
Choszcznie z dnia 26 lutego 2018 r. i Nr
XXXVIII/282/2018 Rady Miejskiej w
Choszcznie z dnia 28 marca 2018 r.

34.

35.

36.

37.

38.

10.05.
2018 r.

trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz
trybu przeprowadzenia kontroli
prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania dla niepublicznych
przedszkoli prowadzonych na terenie
Gminy Choszczno.

2018.2384

Uchylony §
11 ust. 3 oraz
§9

10.05.
2018 r.

Projektu zmiany uchwały Nr
XXIV/192/2017 Rady Miejskiej w
Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w
sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą
– Prawo oświatowe.

10.05.
2018 r.

określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego uczniów
objętych wychowaniem przedszkolnym do
końca
roku
szkolnego
w
roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w
prowadzonych przez Gminę Choszczno
publicznych przedszkolnych oraz w
sprawie zmiany uchwały Nr XL/356/2014
2018.2821
Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27
czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat
za świadczenie udzielane przez publiczne
przedszkola prowadzone przez Gminę
Choszczno oraz za pobyt dziecka w
oddziale
żłobkowym
publicznego
przedszkola prowadzonego przez Gminę
Choszczno

Uchylony §1
ust. 2

XL/288/2018

10.05.
2018 r.

Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
na cel publiczny na rzecz Województwa
Zachodniopomorskiego nieruchomości
oznaczonej numerem działki 247 położonej
w obrębie ewidencyjnym Piasecznik.

XL/289/2018

10.05.
2018 r.

skargi Pani Danuty Lewdańskiej na
działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Choszcznie.

XL/285/2018

XL/286/2018

XL/287/2018
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przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Choszczno na lata
2018-2020.

39.

XL/290/2018

10.05.
2018 r.

40.

XL/291/2018

10.05.
2018 r.

emisji obligacji Gminy Choszczno oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu.

41.

XL/292/2018

10.05.
2018 r.

zmian budżetu Gminy Choszczno na rok
2018.

42.

XL/293/2018

10.05.
2018 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Choszczno na lata 2018-2020.

43.

XL/294/2018

10.05.
2018 r.

określenia sezonu kąpielowego oraz
wykazu kąpielisk na terenie Gminy
Choszczno w roku 2018.

22.06.
2018 r.

przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Szczecinie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków.

44.

XLI/295/2018

45.

XLI/296/2018

22.06.
2018 r.

zmiany uchwały Nr XXIV/192/2017 Rady
Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca
2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą
– Prawo oświatowe.

46.

XLI/297/2018

22.06.
2018 r.

zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 1 I
Armii Wojska Polskiego w Choszcznie.

47.

XLI/298/2018

22.06.
2018 r.

uchylenia imienia Szkoły Podstawowej nr 3
im. Leona Kruczkowskiego.

48.

XLI/299/2018

49.

XLI/300/2018

22.06.
2018 r.

22.06.
2018 r.

2018.2383

2018.2726

2018.3425.

określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dyrektorów i
wicedyrektorów szkół i przedszkoli, zasad
udzielania zniżek nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz
określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagoga,
psychologa, logopedy, terapeuty
pedagogicznego oraz doradcy
zawodowego.

2018.3640

zmian budżetu Gminy Choszczno na rok
2018.

2018.3040.
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Uchylony §2
ust. 1

Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Choszczno za
rok 2017.

50.

XLI/301/2018

22.06.
2018 r.

51

XLI/302/2018

„

udzielenia Burmistrzowi Choszczna
absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2017 rok.

52.

XLII/303/2018

06.07.
2018 r.

zmian budżetu Gminy Choszczno na rok
2018.

53.

XLII/304/2018

22.06.
2018 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Choszczno na lata 2018—2033.

2018.3321.

54.

XLII/305/2018

22.06.
2018 r.

zmiany uchwały Nr XX/293/2018 z dnia 29
września 2008 r. w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Gminy Choszczno na
lata 2018-2020.

55.

XLIII/306/2018

17.08.
2018 r.

zmian budżetu Gminy Choszczno na rok
2018.

56.

XLIII/307/2018

17.08.
2018 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Choszczno na lata 2018—2033.

57.

XLIII/308/2018

17.08.
2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Choszczno na lata 2017-2023.

06.09.
2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXI/180/2012
Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 27
czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminy
Choszczno.

2018.4522

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

2018.4523

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania na terenie gminy miejsc
sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy
Choszczno.

2018.4524

utworzenia na terenie G. Ch-no odrębnego
obwodu głosowania w wyborach do rad
gmin, rad powiatów, sejmików
województw i rad dzielnic m. st. Warszawy
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 21

2018.4525

58.

XLIV/309/2018

59.

XLIV/310/2018

60.

61.

XLIV/311/2018

XLIV/312/2018

06.09.
2018 r.

06.09.
2018 r.

06.09.
2018 r.
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2018.3920

października 2018
62.

63.

64.

65.

XLIV/313/2018

XLIV/314/2018

XLIV/315/2018

XLIV/316/2018

06.09.
2018 r.

zmian budżetu Gminy Choszczno na rok
2018.

06.09.
2018 r.

zwolnienia z obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dyrektora Publicznego
Przedszkola Nr 5 z grupą żłobkową w
Choszcznie.

06.09.
2018 r.

zwolnienia z obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dyrektora Publicznego
Przedszkola Nr 4 „Słoneczna Czwórka” w
Choszcznie.

06.09.
2018 r.

zwolnienia z obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dyrektora Publicznego
Przedszkola Nr 2 z grupą żłobkową
„Tęczowa Kraina” w Choszcznie.

2018.4104

66.

XLIV/317/2018

06.09.
2018 r.

zwolnienia z obowiązku realizacji
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dyrektora Przedszkola Nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie.

67.

XLV/318/2018

03.10.
2018 r.

skargi Państwa Rafała i Barbary
Kraskowskich na działalność Burmistrza
Choszczna.

68.

XLV/319/2018

03.10.
2018 r.

regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na
terenie Gminy Choszczno.

2018.5058

69.

XLV/320/2018

03.10.
2018 r.

zmian budżetu Gminy Choszczno na rok
2018.

2018.4505

70.

XLV/321/2018

03.10.
2018 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Choszczno na lata 2018—2033.

71.

I/1/2018

22.11.
2018 r.

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Choszcznie

Bogusław
Szymański

72.

I/1/2018

22.11.
2018 r.

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Choszcznie.

Anetta
Bikowska

73.

I/3/2018

22.11.
2018 r.

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej w Choszcznie

Stefan
Szemlij

74.

I/4/2018

22.11.
2018 r.

powołania składu osobowego Komisji
Rewizyjnej.

uchylona w
całości

75

Uchylony §3
ust. 3

75.

I/5/2018

22.11.
2018 r.

powołanie składu osobowego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.

76.

I/6/2018

22.11.
2018 r.

powołania składu osobowego Komisji
Budżetu i Finansów.

77.

I/7/2018

22.11.
2018 r.

powołania składu osobowego Komisji
Infrastruktury i Gospodarki.

78.

I/8/2018

22.11.
2018 r.

powołani a składu osobowego Komisji Wsi
i Rolnictwa.

79.

I/9/2018

22.11.
2018 r.

powołania składu osobowego Komisji
Oświaty i Kultury.

80.

II/10/2018

29.11.
2018 r.

81.

II/11/2018

29.11.
2018 r.

utworzenia Zakładu Aktywności
Zawodowej „Szansa” w Choszcznie oraz
nadania mu statutu.

II/12/2018

29.11.
2018 r.

przyjęcia „ Programu współpracy Gminy
Choszczno z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i
wolontariacie na 2019 rok.

83.

II/13/2018

29.11.
2018 r.

Uchwalająca uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości stawki opłaty od posiadanych
psów, zasad ustalania, poboru i terminu
płatności oraz zwolnień z tej opłaty

2018.5574

84.

II/14/2018

29.11.
2018 r.

zmian budżetu Gminy Choszczno na rok
2018.

2018.5575

85.

II/15/2018

29.11.
2018 r.

wynagrodzenia Burmistrza Choszczna –
Roberta Adamczyka.

86.

II/16/2018

29.11.
2018 r.

ustalenia regulaminu targowiska miejskiego
„Mój Rynek” w Choszcznie.

2018.5849

2018.5576

2018.5577

82.

87.

II/17/2018

29.11.
2018 r.

wprowadzenia opłaty targowej, określenia
wysokości stawek oraz zasad ustalania i
poboru oraz terminów płatności,
zarządzenia poboru opłaty targowej w
drodze inkasa oraz wprowadzenia zwolnień
przedmiotowych od tej opłaty.

88.

II/18/2018

29.11.
2018 r.

określenia stawek podatku od
nieruchomości.
76

uchylona w
całości

III/19/2018

19.12.
2018 r.

uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na
rok 2019.

90.

III/20/2018

19.12.
2018 r.

uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Choszczno na lata 20192033.

91.

III/21/2018

19.12.
2018 r.

upoważnienia Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej w Choszcznie.

92.

III/22/2018

19.12.
2018 r.

uchwalenia planów pracy Komisji Rady
Miejskiej na rok 2019.

93.

III/23/2018

19.12.
2018 r.

powołania Komisji Rewizyjnej.

uchylona w
całości

94.

III/24/2018

19.12.
2018 r.

powołanie Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.

uchylona w
całości

95.

III/25/2018

19.12.
2018 r.

przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych na lata 2018-2028.

96.

III/26/2018

19.12.
2018 r.

zmian budżetu Gminy Choszczno na rok
2018

89.

2019.329

2019.48

XIII. Kultura
Działalność kulturalną na terenie gminy prowadzą: Choszczeński Dom Kultury oraz
Miejska Biblioteka Publiczna. Działalność obu instytucji charakteryzuje szeroki zakres
działań oraz bardzo bogata oferta. Poniżej najważniejsze dane liczbowe.
Choszczeński Dom Kultury

 Seanse filmowe

43 seanse

5942

widzów

 Koncerty

12

1620

uczestników

 Wystawy, plenery

11

460

„

 Konkursy, przeglądy

19

492

„

 Imprezy plenerowe

22

466

„

 Imprezy dla dzieci

12

820

„



Choszczeńska Sobótka
i Dożynki

2000

 Razem

11 800
77

„ ( w przybliżeniu)
„

Miejska Biblioteka Publiczna
W 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choszcznie oraz jej filiach dostępnych
dla czytelników w przeliczeniu na 1000 mieszkańców było 4469 książek. Liczba
wypożyczonych książek w bibliotece i jej filiach na 1000 mieszkańców na miejscu w
placówkach to 2571 książek. Były również wypożyczenia na zewnątrz i takich wypożyczeń
było 55997. Ponadto MBP i jej filie w 2018 roku zorganizowały 257 imprez, wystaw, spotkań
z pisarzami i poetami, w tym również z lokalnymi twórcami.
W minionym roku odbyło się też prawie 200 wydarzeń, których organizatorem lub
współorganizatorem był Choszczeński Dom Kultury, a także inne instytucje, organizacje i
stowarzyszeni. Do tych sztandarowych gminnych imprez zaliczyć należy:
 XXVII Finał WOŚP,
 Piękna i Silna - Dzień Kobiet,
 Choszczeńską Sobótkę,
 VIII Regionalne Zawody Spławikowe Parami,
 Gminne Święto Plonów,
 Strażacki Dzień Dziecka,
 Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,
 Choszczeński Dzień Książki,
 Narodowe Czytanie,
 Choszczeński Dzień bez Samochodu, XIII,
 V Choszczeński Maraton Rowerowy,
 XXI Choszczeńska Dziesiątka,
 VIII Obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię „Otwórzcie
Drzwi", XX Przegląd Form Estradowych i Teatralnych Osób Niepełnosprawnych
"Scena bez barier", Zloty Samochodów Zabytkowych
i wiele innych, także takich o charakterze co najmniej regionalnym, również ogólnopolskim i
międzynarodowym.
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Sport i rekreacja
Opracowując raport należy wspomnieć o bogatej ofercie turystycznej i rekreacyjnej,
którą organizuje choszczeński CRS oraz bazie noclegowej administrowanej przez OSW.
Niewątpliwą atrakcją Choszczna jest jezioro położone w Centrum miasta oraz cała baza
zlokalizowana bezpośrednio przy nim. Należy tu wymienić przede wszystkim promenadę z
infrastrukturą zlokalizowaną wokół jeziora Klukom, także plażę miejską, basen Wodny Raj, a
także kompleks boisk zlokalizowanych przy ul. Sportowej. Tu m.in. odbywają się biegi
uliczne i przełajowe, szosowe wyścigi kolarskie, także MTB i maraton rowerowy, zawody
pływackie, turnieje piłkarskie, turniej piłki plażowej, biegi na orientację, a przede wszystkim
turnieje piłkarskie. Na wymienionych obiektach odbywa sie też większość imprez sportowych
etapu gminnego i powiatowego (biegi przełajowe i sztafetowe, lekka atletyka, piłka nożna),
rozgrywanych pod patronatem Zachodniopomorskiego Szkolnego Związku Sportowego.
Całość rozumiana, jako choszczeński kompleks sportowy, idealnie nadaje się do prowadzenia
obozów i zgrupować treningowych, co widać przede wszystkim w okresie letnim, kiedy to do
Choszczna przyjeżdża szereg grup sportowych, głównie z południa Polski. W okresie letnim
nie brakuje też sportowców i turystów indywidualnych, którzy korzystają z wymienionych
obiektów, a także naszej bazy noclegowej.

XIV. Podsumowanie
Gmina Choszczno, mimo wielu problemów oraz ciągłych dynamicznych zmian
otoczenia podejmuje szereg działań skierowanych na poprawę życia mieszkańców.
Dotyczy to przede wszystkim infrastruktury technicznej, ale także szeroko rozumianej kultury
i rekreacji.
Rok 2018 dla Gminy Choszczno, jeżeli chodzi o ilość inwestycji, przede wszystkim
tych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych, był bardzo udany. Trzeba wspomnieć
oddanie do użytku m.in.: Stacji Uzdatniania Wody, Zakładu Aktywności Zawodowej gdzie
zatrudnienie znalazło 25 osób niepełnosprawnych, przebudowy ulicy Grunwaldzkiej i
Krótkiej, a także dróg w Rzecku, Wardyniu, Suliszewie i Stradzewie. Nie wolno zapomnieć
też o trwającej budowie oczyszczalni ścieków i świetlicy w Raduniu. Nie byłoby to możliwe
bez środków z Unii Europejskiej, o które stale zabiegamy.
Wiele kroków podejmowanych jest dzięki temu, że jako Gmina jesteśmy członkiem
Stowarzyszenia Lider Pojezierza. Stwarza to możliwości pozyskiwania środków przez
mieszkańców, którzy rozwijają swoje firmy, bądź podejmują nowe wyzwania i rozpoczynają
działalność gospodarczą.
Nasze sołectwa korzystają z propozycji Urzędu Marszałkowskiego realizując tzw.
Granty Sołeckie, a także coraz lepiej wykorzystują Fundusz Sołecki. Trzeba także zaznaczyć
że Koło Gospodyń Wiejskich w Raduniu, jako pierwsze zarejestrowało się w ARiMR i mogło
skorzystać z dotacji. Zarówno w mieście, jak i na wsiach powstały siłownie zewnętrzne, place
zabaw oraz mała architektura. Wiele z tych rzeczy powstało dzięki inicjatywie mieszkańców,
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a urzędnicy tylko pomogli przeprowadzić wszelkie procedury. To właśnie taka współpraca,
tworzy dobry klimat do dalszego współdziałania na rzecz mieszkańców.
Podkreślić należy też dbałość Burmistrza o sprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Tu
na pierwszym miejscu należy wymienić sukcesywne wyposażanie naszych jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych nie tylko w najnowsze wozy bojowe, ale także w sprzęt
potrzebny do ratownictwa medycznego i technicznego. Sukcesywnie remontowane są
również remizy.
Poza dużymi inwestycjami systematycznie prowadzone są też te mniejsze, jak remonty
nawierzchni dróg i chodników, oświetlenia, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
Jak widać, w naszej Gminie w 2018 roku miało miejsce wiele wydarzeń o charakterze
społecznym, gospodarczym, kulturalnym i sportowym. Zdecydowana większość tych
wydarzeń relacjonowana była na bieżąco, przede wszystkim na stronie www.choszczno.pl, a
także na bip.choszczno.pl. Na bieżąco zachęcamy też od odwiedzania naszego profilu na
facebooku, a także tablic informacyjnych w mieście, sołectwach i instytucjach .
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