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Przekazuję Państwu najnowszy, zaktualizowany
Raport o stanie miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok, który jest
podsumowaniem działalności samorządu - pierwszy raz
z trudnego czasu pandemii koronawirusa. Rzeczywistości, którą
musieliśmy poznać i oswoić i która znacznie ograniczyła wszystkim,
nie tylko samorządom, możliwości realizacji wielu planów
i zamierzeń, a wiele decyzji odłożyła w czasie.
Niniejszy Raport opisuje zadania zrealizowane we wszystkich
wymaganych obszarach działania samorządu, a tam gdzie było
to możliwe porównaliśmy dane z roku ubiegłego.
Dziękuję wszystkim, którzy w czasach pandemii, wykazali się
odpowiedzialnością i solidarnością i którzy mimo ryzyka jakie
nam towarzyszyło podejmowali trud prawidłowego funkcjonowania
miasta, jego gospodarki, rynku pracy a także chronili nas
przed skutkami Covid-19. Dziękuję pracownikom
Urzędu Miasta, którzy pomimo możliwości pracy zdalnej - nie
odeszli od biurek i w warunkach reżimu sanitarnego pracowali
stacjonarnie. Dziękuję przewodniczącemu i radnym Rady Miasta za
współpracę w tych trudnych czasach - myślę, że wspólnie daliśmy
radę. Dziękuję mieszkańcom za spokój i zrozumienie próśb, które
do nich kierowaliśmy.

dr Andrzej Kunt
Burmistrz Kostrzyna nad Odrą
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1. WSTĘP – O MIEŚCIE I JEGO MIESZKAŃCACH

Kostrzyn nad Odrą leży pomiędzy 52°35′13″ szerokości geograficznej północnej (N) a
14°38′58″ długości geograficznej wschodniej (E), u ujścia Warty do Odry. Miasto jest jedną z
dziewięciu gmin miejskich województwa lubuskiego i jedyną gminą miejską powiatu
gorzowskiego.
Współczesne miasto rozbudowało się na prawym, północnym brzegu Warty i zajmuje dziś
powierzchnię 46,16 km². Obszar, na którym leży Kostrzyn wznosi się na rzędnych od 16,5 do 39,6
m n.p.m. Najwyższe wzniesienie znajduje na północ i północny wschód od Kostrzyna gdzie teren
wznosi się na wysokość do około 62 m n.p.m. Obok wzniesień występują duże obniżenia terenowe
w granicach 19,6 - 16,5 m n.p.m. W okolicach Osiedla Drzewice rzędne wysokości osiągają ok. 20
m n.p.m. Teren opada w kierunku Odry i Warty. Od południa Kostrzyn otacza obszar Pradoliny
Toruńsko-Eberswaldzkiej, która leży na wysokości od 10,6 do 14,3 m n.p.m., a teren otaczający
Stary Kostrzyn wznosi się na wysokość 11–12 m n.p.m.
Mimo położenia nad rzekami sieć hydrograficzna miasta jest stosunkowo uboga. Wody
powierzchniowe znajdują się w południowo-wschodniej i południowo-zachodniej części miasta.
Poza rzekami istnieje regularna sieć rowów melioracyjnych w różnym stanie zachowania
(południowo-wschodnia część miasta z dwiema przepompowniami). Dolina Odry po stronie
polskiej jest bardzo wąska z licznymi ostrogami i umocnieniami brzegowymi i starorzeczami.
Wody powierzchniowe w okolicach Kostrzyna wzbogacone są obszarami moczarowatobagiennymi położonymi na południe i częściowo na zachód od miasta - są to tereny Parku
Narodowego i Parku Krajobrazowego.
Park Narodowy Ujście Warty o powierzchni 8 038 ha, na terenie samego miasta zajmuje obszar
56,66 ha natomiast jego otulina - Park Krajobrazowy Ujście Warty z terenami chronionej przyrody
w obrębie miasta Kostrzyn nad Odrą zajmuje 929,06 ha, co stanowi 20,12% powierzchni miasta.
Na terenie Kostrzyna, 827,9 ha (18% powierzchni miasta) to obszar ochrony siedlisk i specjalnej
ochrony ptaków objęty programem Natura 2000 "Ujście Warty".
W mieście mamy 6 pomników przyrody, a miejscem o znaczeniu przyrodniczym są pozostałości
twierdzy Kostrzyn, gdzie wśród ruin Starego Miasta rozwinęła się roślinność ruderalna tworząc
tam mały ekosystem i gdzie znajduje się ostoja ponad 600 sztuk różnych gatunków nietoperzy jak
np. w Bastione Filip 32 sztuki, Bastionie Król 523, pozostałych obiektach 63 nietoperze.
Przez miasto przebiegają dwie drogi krajowe i jedna droga wojewódzka:
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-

-

DK nr 22 , mająca przebieg od granicy państwa (Niemcy) - Kostrzyn nad Odrą - Gorzów
Wielkopolski - Wałcz - Człuchów - Chojnice - Starogard Gdański - Czarlin - Malbork - Stare
Pole – Elbląg, długość 460 km
DK nr 31 – ma 138 km na trasie Słubice- Kostrzyn nad Odrą - Gryfino-Chojna-Szczecin

-

DW nr 132 – ma 47 km

od Kostrzyna nad Odrą przez Witnicę do Gorzowa

Wielkopolskiego
oraz droga od granicy miasta (na terenie Niemiec): droga krajowa B1 – Küstrin-Kietz – BerlinAkwizgran.
Stacja kolejowa w Kostrzynie składa się z 5 peronów, dwa górne i trzy dolne. Na górnych
peronach zatrzymują się pociągi na linii nr 203 relacji Berlin – Kostrzyn nad Odrą - Gorzów
Wielkopolski - Tczew, a na dolnych pociągi na linii nr 273 relacji Wrocław - Zielona Góra - Rzepin Szczecin (tzw. "Nadodrzanka").
Miasto posiada rozwiniętą sieć autobusowych połączeń międzymiastowych obsługiwanych
m.in.przez PKS Gorzów Wielkopolski, PKS Myślibórz, PKS Szczecin, Transhand Słubice. Rozwija
się autobusowa komunikacja międzynarodowa, w mieście zatrzymują się autokary obsługujące
np.połączenia na Ukrainę.
Przez miasto przebiegają szlaki rowerowe R1 oraz Zielona Odra.
Międzynarodowy szlak R1 z francuskiego miasta Calais przez Belgię, Holandię, Niemcy do
Kostrzyna nad Odrą i dalej rosyjskiego Kaliningradu przez Litwę, Łotwę i Estonię do Sankt
Petersburga w Rosji.
Polska część międzynarodowej trasy rowerowej R1 ma długość 675,6 km i biegnie od przejścia
granicznego w Kostrzynie nad Odrą przez Ośno Lubuskie, Sulęcin, Międzyrzecz, Międzychód,
Krzyż, Piła, Bydgoszcz, Grudziądz, Kwidzyn, Sztum, Elbląg do Gronowa przy granicy z Rosją.
Szlak "Zielona Odra" rozpoczyna się w Kostrzynie nad Odrą na Osiedlu Szumiłowo i biegnie w
kierunku Kaleńsko-Namyślin-Gozdowice-Siekierki-Stary Kostrzynek, Osinów Dolny- CedyniaKrajnik Dolny-Widuchowa-Gryfino-Szczecin Podjuchy-Szczecin.
Miasto zniszczone podczas działań wojennych 1945 roku posiada niewiele zabytków, jak np.:
fortyfikacje ziemno-murowane Twierdzy Kostrzyn budowane w latach 1537–1568, ruiny zamku z
połowy XVI wieku, kaplica cmentarna pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z przełomu XIX/XX
wieku (dawniej ewangelicka, obecnie rzymskokatolicka) przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2 oraz 2 spichrze zbożowe z ok. 1930 r. (ul. Prosta).
Mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą są przedsiebiorczy. Wg danych GUS w rejestrze REGON
zarejestrowanych było 2 287 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 1 699 stanowiły osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w Kostrzynie nad Odrą najwięcej (157)
stanowią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej 2 183 jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających do 9 pracowników, 85 małych przedsiębiorstw
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od 10-49 zatrudnionych, 15 to średnie przedsiębiorstwa ( od 50-249 zatrudnionych) oraz 4 duże
przedsiębiorstwa zatrudniajace powyżej 250 pracowników.
Jako rodzaj działalności 21 podmiotów deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo,
501 podmiotów (21,9%) - przemysł i budownictwo, a 1 765 podmiotów widniejących w rejestrze
zakwalifikowana jest jako pozostała działalność (77,2%).
Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Kostrzynie nad Odrą
najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo.
W Kostrzynie nad Odrą na 1000 mieszkańców pracuje 420 osób. Jest to znacznie więcej od
wartości dla województwa lubuskiego i Polski.
Bezrobocie rejestrowane w Kostrzynie nad Odrą jest niewielkie w 2019 roku , podobnie jak w 2020
r. wynosiło 1,9% - jest to mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego
oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.
Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Kostrzyna nad Odrą 156 osób wyjeżdża do pracy do
innych miast, a 570 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy – najczęściej podejmując
zatrudnienie w przemyśle i budownictwie (44,1% aktywnych zawodowo) oraz w sektorze
usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i
komunikacja) 14,7 %, a 1,3% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i
ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).
W dalszej części Raportu przedstawiamy informacje szczegółowe dotyczace obrazu miasta za
2020 rok. Zapraszamy do lektury.

2. DEMOGRAFICZNY OBRAZ MIASTA
2.1.Ludność miasta na podstawie Rejestru mieszkańców i ewidencji ludności
Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w Ustawie o ewidencji ludności, z
dnia 24 września 2010 r., podstawowych danych identyfikujacych tożsamość oraz status
administracyjnoprawny osób fizycznych.
Ewidencja ludności prowadzona jest w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji
Ludności, który stanowi rejestr PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkiwania
cudzoziemców prowadzonych w systemie teleinformatycznym.
Rejestr mieszkańców prowadzony jest zgodnie z właściwością miejscową przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
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W Rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy na
terenie gminy (dane obywateli polskich zamieszkujących terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz
zamieszkujacy poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości).

W REJESTRZE MIESZKAŃCÓW KOSTRZYNA NAD ODRĄ
W 2020 ROKU BYŁO 16 571 OSÓB ZAMELDOWANYCH NA POBYT STAŁY
Według danych z Rejestru mieszkańców Kostrzyn nad Odrą, w okresie ostatnich
dwudziestu lat, najwyższą liczę osób zarejestrowanych na pobyt stały odnotowano w roku 2005.
Miasto liczyło wówczas 17.795 mieszkańców. Natomiast wg danych GUS z Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań wynika, że w 2011 roku (dane na 31.03.2011) w Kostrzynie
nad Odrą deklarowało zamieszkiwanie 18 070 osób.
Liczba zameldowanych na pobyt stały, w porównaniu z rokiem ubiegłym 2019, zmniejszyła
się o 173 osoby, natomiast niezmienna pozostaje liczna mieszkańców z pobytem czasowym na
terenie miasta i wynosi 580 osób.
W Rejestrze cudzoziemców na koniec 2020 roku mieliśmy 347 osób zamieszkałych na terenie
Kostrzyna nad Odrą.

Tabela nr 1. Wybrane dane statystyczne
Lp.

Wybrane dane statystyczne

1.

Powierzchnia w km²

2.

2019 rok

2020 rok

46

46

Ilość mieszkańców zarejestrowanych na
pobyt stały

16 744

16571

3.

Ilość mieszkańców zarejestrowanych na
pobyt czasowy

580

580

4.

Ilość wyborców

13370

13235

5.

Ludność na 1 km²

364

360

6.

Kobiety na 100 mężczyzn

106

106

7.

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na
100 osób w wieku produkcyjnym

65,6

65,6

źródło: opracowanie własne USC
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Tabela nr 2. Wybrane dane demograficzne
Lp.
1.

2.

3.

Wybrane dane demograficzne

2019

2020

Ludność, w tym

16744

16571

- kobiety

8609

8524

- mężczyźni

8135

8047

Urodzenia żywe, w tym:

137

117

- chłopcy

72

61

- dziewczynki

65

56

Zgony, w tym:

206

204

- mężczyźni

106

110

- kobiety

100

94

0

0

-69

-87

- dzieci
4.

Przyrost naturalny

źródło: opracowanie własne USC
W analizie przyrostu naturalnego, nasze miasto pozostaje od czterech lat we wskaźniku
ujemnym, podobnie jak w całym powiecie gorzowskim, gdzie w 2019 roku przyrost naturalny
wyniósł -1,5%. Ten demograficzny problem ma charakter ogólnokrajowy.
W 2020 roku zmarły 204 osoby, natomiast urodziło się 117 dzieci, co daje wskaźnik ujemny na
poziomie (minus) - 87 osób.
Tak niskie wskaźniki dzietności, generują zjawisko depresji urodzeniowej, co oznacza,że
przyszłości pojawi się problem zastępowalności pokoleń.
Tabela nr 3. Dane demograficzne z podziałem na płeć i udziałem w kategoriach wiekowych
Lp.

Dane demograficzne

Rok 2019

Rok 2020

kobiety
L/%

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

ilość

udział
%

ilość

udział
%

ilość

udział
%

ilość

udział
%

1

Ludność w wieku
przedprodukcyjny
m

1579

46,2

1838

53,8

1542

46,2

1794

53,8

2

Ludność w wieku
produkcyjnym

4813

47,6

5298

52,4

4706

47,4

5221

52,6

3

Ludność w wieku
poprodukcyjnym

2217

68,9

999

31,1

2276

68,8

1032

31,2

4

Ogółem

8609

51,4

8135

48,6

8524

51,4

8047

48,6

źródło: opracowanie własne USC
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Utrzymująca się od kilku lat tendencja ludnosci w wieku poprodukcyjnum przy spadku
ludności w wieku przedprodukyjnym i produkcyjnym świadczy jednoznacznie o procesie
starzenia się społeczeństwa. Na ten problem w skali kraju zwracaja uwagę socjologowie uznając to
zjawisko za trwałe w kolejnych latach i problemowe zwłaszcza w kontekście pomocy społecznej i
wpływów do budżetu jednostek samorządowych ( mniejsze daniny publiczne).
W ogólnej strukturze naszej społeczności lokalnej, w zróżnicowaniu na płeć, większą
liczbę stanowią kobiety, których jest o 2,8 % więcej niż mężczyzn.
Mężczyzn jest więcej w dwóch przedziałach przedprodukcyjnym i produkcyjnym, wzrost ten
kształtuje się odpowiednio na poziomie 7,6 % oraz 5,2 %.
Sytuacja ulega zmianie w przedziale poprodukcyjnym, gdzie następuje znaczny wzrost liczby
kobiet, aż o 37,6 %.
Wśród społeczności naszego miasta mamy 107 mieszkańców (76 kobiet i 31 mężczyzn) powyżej
90 roku życia, w 2019 roku było to 76 osób (+ 31 osób). Mamy 100-latków, to trzy kobiety – jedna
urodzona w 1920 roku, oraz dwie kobiety z rocznika 1921.
W 2020 roku 13 par małżeńskich obchodziło 50.Lecie pożycia małżeńskiego. W 2019 roku były to
22 pary. Niestety stan zagrożenia epidemiologicznego oraz okresowa obecność powiatu
gorzowskiego w tzw. "czerwonej strefie" uniemożliwiła nam przeprowadzenie uroczystostych
obchodów Jubileuszy 50.Lecia pożycia małżeńskiego. Nasza pamięć o Jubilatach ograniczyła się
do indywidualnego wręczenia Jubilatom życzeń okolicznościowych i drobnych upominków.
W 2019 roku związek małżeński przed kierownikiem USC zawarło 66 par, co odpowiada
3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców, a w roku 2020 odpowiednio - 64 i 3,9%.
Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie mniej od
wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,6 rozwodów przypadających na 1000
mieszkańców. Jest to nieznacznie mniej od wartości dla województwa lubuskiego oraz nieznacznie
mniej od wartości dla kraju.
30,6% mieszkańców Kostrzyna nad Odrą jest stanu wolnego, 55,1% żyje w małżeństwie, 5,9%
mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,2% to wdowy/wdowcy - źródło: GUS, 31 XII 2019.
Podobna sytuacja występuje w powiecie gorzowskim i większości gmin w Polsce - jest to zjawisko
niekorzystne w promowaniu modelu dużej rodziny.
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Najliczniej zamieszkałymi rejonami w mieście są :
2019 rok

2020 rok

1.

Liczba ulic ogółem

174

181

2.

Liczba ulic zamieszkałych

135

137

3.

Najliczniej zamieszkałe rejony miasta:

- Osiedle Mieszka I

1285

1267

- ulica Gorzowska

1062

1040

- ulica Marii Konopnickiej

900

870

- ulica Jana Pawła II

790

780

- Osiedle Drzewice

1112

1081

- Osiedle Szumiłowo

431

453

- Osiedle Warniki

391

384

źródło: opracowanie własne USC
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II. Informacja z działalności Rady Miasta w 2020 roku

Skład Rady Miasta VIII kadencji 2018 – 2023 :
Marek Tatarewicz (przewodniczący)
Michał Kunt (wiceprzewodniczący)
Tadeusz Łysiak (wiceprzewodniczący)
Ryszard Andrys
Piotr Dziekan
Jeremi Filuś
Bożena Gęzikiewicz
Leszek Naumowicz
Helena Rudaniecka
Monika Sądej
Elżbieta Sobczak
Mariusz Staniszewski
Jolanta Szukała
Łukasz Urban
Rafał Żygielewicz
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W 2020 roku Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą obradowała na 8 sesjach, na których podjęła
47 uchwał. Z powodu zaostrzenia przepisów dotyczących zgromadzeń w celu ograniczenia
rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 obrady radnych odbyły się w warunkach reżimu
sanitarnego. Obrady transmitowane są na żywo w internecie. Można je oglądać, tak jak późniejsze
nagrania z sesji, na stronie internetowej miasta www.kostrzyn.pl i w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miasta.
Komisja Rewizyjna oraz komisje stałe i doraźne Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą pracowały
zgodnie z planem pracy Rady Miasta na 2020 rok.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta w 2020 roku odbyła 1 posiedzenie, przy frekwencji 80% .
Tematem posiedzenia Komisji była analiza realizacji budżetu miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019
rok i w tym celu odbyła posiedzenie, na którym dokonała :
1. Analizy sprawozdań finansowych za 2019 r.

2. Analizy:
1. sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za 2019 rok.
2. sprawozdanie rocznego z wykonania planów samorządowych Instytucji Kultury za 2019 rok,
3. informacji o stanie mienia Miasta Kostrzyn nad Odrą ze stanem na 31.12.2019 r.
4. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miasta o
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta z tego tytułu.
W planie pracy Komisji ujęta były również analiza działalności formacji tanecznej Roll
Dance oraz wydatkowana środków otrzymanych z budżetu miasta przez UKS Czwórka Kostrzyn.
Materiały w tym zakresie zostały przesłane do analizy radnym pocztą elektroniczną. Członkowie
Komisji nie wnieśli żadnych uwag i wniosków do działalności formacji Roll Dance oraz UKS
Czwórka.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów - w związku z wprowadzonymi obostrzeniami
związanymi z panującą pandemią Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 5 posiedzeń, przy
frekwencji 85,7 %. W tym okresie Komisja pozytywnie zaopiniowała 23 projekty uchwał, 1 projekt
nie był opiniowany ze względu na wątpliwości natury prawnej.
W tym okresie Komisja opiniowała wyłącznie projekty uchwał, które były niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania Miasta Kostrzyn nad Odrą i jednostek podległych Urzędowi
Miasta.
Do zaopiniowania projektów uchwał z zakresu zadań pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Finansów należały następujące projekty uchwał w sprawach:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul.
Kostrzyńskiej 17 w Kostrzynie nad Odrą,
- zmiany w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami

komunalnymi

składanej

przez
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zamieszkują mieszkańcy,
- udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych,
- określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Kostrzyn nad Odrą
na zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód
opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania,
- zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta
Kostrzyn nad Odrą udostępnionych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem jest
Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz wprowadzenia Regulaminu korzystania z nich,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, na czas
nieoznaczony, umów dzierżawy lokali użytkowych stanowiących

własność Miasta

Kostrzyn nad Odrą;
- zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
Miasta Kostrzyn nad Odrą
Na posiedzeniach Komisji analizowano również budżet miasta, a w tym z zakresu :
1) sprawozdania z wykonanie budżetu miasta za rok 2019 ,
2) zmian budżetu miasta na 2020 rok,
3) projektu budżetu miasta na 2021 rok
4) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2021 – 2036.
5) ustaleniem wysokości stawek podatków,
6) obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.
Komisji Spraw Społecznych odbyła 5 wspólnych posiedzeń z Komisją Rozwoju
Gospodarczego i Finansów, gdyż zajmowano się wyłącznie sprawami i projektami uchwał, które
konieczne były do podjęcia przez Radę Miasta Kostrzyn nad Odrą. Frekwencja w 2020 r. wyniosła
97,5%.
Na posiedzeniach członkowie Komisji zapoznali się, celem

zaopiniowania, z następującymi

projektami uchwał w sprawach :
1) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą na rok 2020”,
2) ustalenia czasu, w trakcie którego zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w przedszkolu publicznym, dla którego Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem
prowadzącym
3) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
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4) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych

przez Miasto

Kostrzyn nad Odrą oraz określenia ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku
5) przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą
6) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Kostrzyn nad Odrą w roku szkolnym
2020/2021
7) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
W związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z panującą pandemią Komisja
nie dokonała przeglądu kostrzyńskich placówek oświatowych i przedszkolnych w zakresie
funkcjonowania i przygotowania do roku szkolnego.

Społeczna Komisja Mieszkaniowa odbyła w 2020 roku - 20 posiedzeń. Przeprowadziła 4
wizje lokalowe sprawdzające warunki mieszkaniowe wnioskodawców ubiegających się o
przydział mieszkania. Wizje lokalowe dokonane przez zespół wizytujący służą potwierdzeniu
stanu faktycznego podanego przez wnioskodawców w złożonych przez nich dokumentach, m.in.
warunków mieszkaniowych, wielkości zajmowanego lokalu, liczby zamieszkujących osób, stanu
technicznego lokali.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 20 marca 2020 roku
stanu epidemii, zawieszone zostały do 20 maja 2020 roku posiedzenia komisji w tym prace
związane z aktualizacją list mieszkaniowych na 2020 rok.
Zakończenie prac związanych z przygotowaniem projektów list mieszkaniowych na 2020 rok
nastąpiło 27 maja 2020 roku. Komisja opracowała 6 list:
1. Listę osób uprawnionych do przydziału mieszkań komunalnych na 2020 r., na której
umieszczono 3 rodziny,
2. Listę osób uprawnionych do przydziału mieszkań o czynszu socjalnym na 2020 r., na której
umieszczono 33 rodziny,
3. Listę osób uprawnionych do zamiany mieszkań na 2020 r., na której umieszczono 4
rodziny,
4. Listę osób zakwalifikowanych do przesiedlenia na której znalazły się 4 rodziny.
5. Listę osób oczekujących na wykonanie wyroków eksmisyjnych – na liście umieszczono 23
rodziny,
6. Listę osób oczekujących na przydział pomieszczeń tymczasowych, na której umieszczono
11 osób.
W 2020 roku przed społeczną komisją mieszkaniową postawione zostało trudne zadanie
polegające na wysiedleniu, w możliwie krótkim terminie, mieszkańców budynku przy ul.
Niepodległości 13. Przyczyną wysiedlenia był zły stan techniczny budynku.
Z uwagi na powyższe komisja przeprowadziła wiele spotkań i rozmów z mieszkańcami budynku
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proponując im lokale zamienne.
Społeczna komisja mieszkaniowa stanęła przed bardzo trudnym zadaniem, gdyż oczekiwania
rodzin co do proponowanych lokali

były bardzo wygórowane w stosunku do możliwości

lokalowych Miasta. Wytężona praca oraz prowadzone z mieszkańcami negocjacje doprowadziły
do wykonania nałożonego na komisję zadania.
Efektem prac komisji było doprowadzenie do wysiedlenia mieszkańców a w rezultacie wyłączenie
budynku z użytkowania, które nastąpiło w dniu 17 grudnia 2020 roku.

W 2020 roku komisja pozytywnie zaopiniowała przydział 13 lokali mieszkalnych w tym:
8 lokali socjalnych dla:
2 rodzin w ramach przesiedlenia z budynku przy ul. Niepodległości 13,
1 rodzina otrzymała mieszkanie socjalne w ramach realizacji wyroku eksmisyjnego,
5 osób, które otrzymały przydział z listy oczekujących na mieszkanie socjalne w tym dwoje
wychowanków pieczy zastępczej.
4 mieszkania komunalne przyznano dla:
1 rodziny w ramach zamiany mieszkania,
2 rodzin w ramach przesiedlenia z budynku przy ul. Niepodległości 13,
1 osoby z listy oczekujących na mieszkanie komunalne.
1 mieszkanie przeznaczono na lokal chroniony i przekazano do dyspozycji dla Ośrodka Pomocy
Społecznej.

W ramach przydziału 13 mieszkań Miasto wydatkowało na ich remont kwotę w wysokości
156.526,27zł., część kosztów remontów lokali poniesione zostały przez nowych najemców, z
którymi podpisane zostały stosowne porozumienia.
W 2021 roku na remont oczekuje 8 mieszkań na kwotę ok. 215 000,00 zł. z których w ramach
środków przewidzianych na ten cel w budżecie miasta możliwe jest wyremontowanie do 5 lokali
na kwotę 95 000,00 zł.
Komisja na swoich posiedzeniach przyjmowała wnioskodawców i mieszkańców, którzy znajdują
się w trudnych warunkach lokalowych i rodzinnych. Spotkania te miały na celu przede wszystkim
zapoznanie komisji z warunkami mieszkaniowymi kostrzyńskich rodzin oraz wypracowanie
wspólnej drogi pomocy. W przypadku spraw trudnych lub kontrowersyjnych dokonywano wizji
lokalowych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
Ponadto na posiedzeniach komisji mieszkaniowej rozpatrywane były na bieżąco wnioski i podania
wpływające

do

Urzędu

Miasta

od

mieszkańców

mieszkaniowych.
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Wykaz uchwał podjętych przez Radę Miasta Kostrzyn nad Odrą w roku 2020

Lp.

Numer
Uchwały/
data podjęcia

1.

XV/98/20
z dnia
06.02.20r.

2.

XV/99/20
z dnia
06.02.20r.

3.

XV/100/20
z dnia
06.02.20r.

4.

5.

6.

XV/101/20
z dnia
06.02.20r.

XVI/102/20
z dnia
30.04.2020

XVI/103/20
z dnia
30.04.20r.

7.

XVI/104/20
z dnia
30.04.20r.

8.

XVI/105/20
z dnia
30.04.20r.

9.

XVI/106/20
z dnia

Przedmiot uchwały
w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Mieście Kostrzyn nad Odrą, w roku
szkolnym 2019/2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych na
terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
udostępnionych operatorom i przewoźnikom,
których właścicielem jest Miasto Kostrzyn nad
Odrą oraz wprowadzenia Regulaminu
korzystania z nich
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia, na
czas nieoznaczony, umów dzierżawy lokali
użytkowych stanowiących własność Miasta
Kostrzyn nad Odrą
w sprawie zmiany uchwały nr XL/323/18 z dnia
28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia
liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Kostrzyn
nad Odrą

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym
w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
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Termin obowiązywania
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Lubuskiego
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Lubuskiego

z dniem podjęcia

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego

Uchwała podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i
wchodzi w życie
z dniem 01.06.2020r.
Uchwała podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego
i wchodzi w życie z dniem
01.06.2020r.
Uchwała podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego
i wchodzi w życie z dniem
01.06.2020r.

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Lubuskiego
Uchwała podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym

Raport o stanie miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok

30.04.20r.

10.

XVI/107/20
z dnia
30.04.20r.

11.

XVII/108/20
z dnia
25.06.20r.

12.

XVII/109/20
z dnia
25.06.20r.

13.

XVII/110/20
z dnia
25.06.20r.

14.

XVII/111/20
z dnia
25.06.20r.

15.

XVII/112/20
z dnia
25.06.20r.

16.

XVII/113/20
z dnia
25.06.20r.

17.

18.

19.

XVII/114/20
z dnia
25.06.20r.

XVII/115/20
z dnia
25.06.20r.
XVII/116/20
z dnia
25.06.20r.

odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych i
zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok

Województwa Lubuskiego i
wchodzi w życie z dniem
01.06.2020r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Kostrzyn nad Odrą na rok 2020
w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego przy ul. Kostrzyńskiej 17 w
Kostrzynie nad Odrą
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu,
w trakcie którego zapewnia się bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu
publicznym, dla którego Miasto Kostrzyn nad
Odrą jest organem prowadzącym
w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Kostrzyn nad
Odrą oraz określenia ich obwodów od dnia 1
września 2019 roku
w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kostrzynie nad Odrą

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Lubuskiego
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Lubuskiego
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/105/20
Rady Miasta Kostrzyn nad odrą z dnia 30
kwietnia 2020r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokali
mieszkalnych
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok
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z dniem podjęcia

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym

z dniem podjęcia

z dniem podjęcia
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

XVIII/117/20
z dnia
13.07.2020 r.
XIX/118/20
z dnia
27.08.2020r.
XIX/119/20
z dnia
27.08.20r.
XIX/120/20
z dnia
27.08.20r.
XIX/121/20
z dnia
27.08.20r.
XIX/122/20
z dnia
27.08.20r.
XIX/123/20
z dnia
27.08.20r.

XIX/124/20
z dnia
27.08.20r.
XIX/125/20
z dnia
27.08.20r.
XIX/126/20
z dnia
27.08.20r.
XX/127/20
z dnia
24.09.20r.
XX/128/20
z dnia
24.09.20r.
XX/129/20
z dnia
24.09.20r.
XX/130/20
z dnia
24.09.20r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Gorzowskiemu

z dniem podjęcia

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
Kostrzyn nad Odrą wotum zaufania

z dniem podjęcia

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania
budżetu miasta za 2019r

z dniem podjęcia

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokali
mieszkalnych

z dniem podjęcia

w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Mieście Kostrzyn nad Odrą w roku
szkolnym 2020/2021
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku
dla osób bezdomnych albo w schronisku dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji
celowej z budżetu Gminy Miasta Kostrzyn nad
Odrą na zadanie służące ochronie zasobów
wodnych, polegające na gromadzeniu wód
opadowych i roztopowych w miejscu ich
powstania
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok

z dniem podjęcia

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokali
mieszkalnych

z dniem podjęcia

w sprawie określenia zasad, trybu udzielenia
dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta
Kostrzyn nad Odrą na zadania służące ochronie
zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu
wód opadowych i roztopowych w miejscu ich
powstania oraz sposobu jej rozliczenia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych na
terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą
udostępnionym operatorom, przewoźnikom i

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
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z dniem podjęcia

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym

z dniem podjęcia

z dniem podjęcia
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34.

35.

36.

XX/131/20
z dnia
24.09.20r.
XXI/132/20
z dnia
10.11.20 r.
XXI/133/20
z dnia
10.11.20 r.

37.

XXI/134/20
z dnia
10.11.20 r.

38.

XXI/135/20
z dnia
10.11.20 r.

39.

XXI/136/20
z dnia
10.11.20 r.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

XXI/137/20
z dnia
10.11.20 r.
XXI/138/20
z dnia
10.11.20 r.
XXI/139/20
z dnia
10.11.20 r.
XXII/140/20
z dnia
17.12.20 r.
XXII/141/20
z dnia
17.12.20 r.
XXII/142/20
z dnia
17.12.20 r.
XXII/143/20
z dnia
17.12.20 r.

organizatorom publicznego transportu
zbiorowego, których właścicielem jest Miasto
Kostrzyn nad Odrą oraz wprowadzenia
Regulaminu i zasad korzystania z nich
w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej
Wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Miasta Kostrzyn nad Odrą
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów w rejonie ulicy Jana
Pawła II w Kostrzynie nad Odrą.
przyjęcia programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie, Programu Ochrony i Promocji
Zdrowia na rok 2021.
przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2021-2022

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
z dniem podjęcia

z dniem podjęcia

przyjęcia Programu Przeciwdziałania
Narkomanii oraz Programu Ochrony Zdrowia
przed Następstwami Używania Tytoniu i
Wyrobów Tytoniowych na lata 2021-2022
udzielenia pomocy finansowej jednostce
samorządu terytorialnego

z dniem podjęcia

określenia stawek podatku od nieruchomości

z dniem podjęcia

zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn
nad Odrą na 2020 rok

z dniem podjęcia

uchwalenia budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą
na 2021 rok

po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
z dniem 01.01.2021 r.

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2021-2036
obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego
zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn
nad Odrą na 2020rok
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po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym
z dniem podjęcia i podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym
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