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III. FINANSE MIASTA

3.1.Dochody i wydatki gminy miejskiej Kostrzyn nad Odrą
Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej miasta jest budżet jednostki samorządu terytorialnego,
czyli budżet miasta. Ocena realizacji budżetu jednostki samorządowej ukazuje źródła
finansowania działalności gminy, a także kierunki jej rozwoju.
Dokumentem strategicznym zarządzania finansami miasta jest Wieloletnia prognoza finansowa,
która w długookresowej perspektywie określa prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów
i rozchodów miasta w poszczególnych latach i zawiera wykaz przedsięwzięć (inwestycji)
planowanych na kolejne lata.
Polityka finansowa miasta Kostrzyn nad Odrą w każdym roku realizowana jest w oparciu o
uchwałę budżetową, której projekt przygotowuje burmistrz i przedkłada radnym Rady Miasta w
celu jej uchwalenia. Uchwała budżetowa określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania
środków w roku na który jest przez Radę Miasta przyjmowana.

Pozycję finansową gminy określa wysokość
osiąganych dochodów budżetowych.
Dochody budżetu miasta za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 113 031 770,68 zł w stosunku do
dochodów planowanych w wysokości 114 744 357,39 zł, co stanowi 99,8%.
Dochody majątkowe wykonano w kwocie 5 733 419,24 zł (w 2019 roku - 6 236 376,20 zł) w stosunku
do wielkości planowanej 7 245 543,68 zł, co stanowi 79,1%. Dochody bieżące wykonano w kwocie
107 298 351,44 zł (w 2019roku-98 363 876,61) w stosunku do planu dochodów bieżących w
wysokości 107 498 813,71 zł, co stanowi 99,8%.
Dochody bieżące gminy na 1 mieszkańca kształtują się na poziomie
(stan na 31.12.2020 r.) ok. 6,5 tys. zł.
Gmina ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
Wydatki budżetu miasta za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 109 871 904,01 zł wobec 107 536
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667,78 w roku 2019, w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 126.538.865,39 zł, co
stanowi 86,8% wykonania. Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 9.391.015,43 zł (w 2019 roku –
13 857 283,53) w stosunku do ich wielkości planowanej w kwocie 17 959 993,89 zł, co stanowi
52,3% wykonania. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 100 480 888,58 zł w stosunku do
wielkości planowanej w kwocie 108 578 871,50 zł, co stanowi 92,5%.
Wydatki bieżące budżetu na 1 mieszkańca kształtują się na poziomie
(stan na 31.12.2020 r.) ok. 6,1 tys. zł.
Najwięcej środków w budżecie gminy wydawanych jest na sferę społeczną: zadania oświatowo –
wychowawcze oraz pomoc społeczną.
Szczegółowe informacje dotyczące stanu finansów Miasta Kostrzyn nad Odrą znajdują się w
„Sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki”.

3.2.Analiza wydatków inwestycyjnych i środki zewnętrzne
Miasto Kostrzyn nad Odrą na realizację różnorodnych zadań pozyskuje również środki
zewnętrzne: unijne bądź krajowe. Z tych środków realizowane są inwestycje komunalne (budowa
dróg, remonty budynków), projekty edukacyjne oraz społeczne.
Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz jej jednostki organizacyjne w roku 2020 składały wnioski o
dofinansowanie do dysponentów środków rządowych oraz o środki unijne.
Pozyskane środki przeznaczone zostały na różnorodne dziedziny życia społecznego oraz
inwestycje: budowa dróg, budowa hali sportowej, projekty edukacyjne i kulturalne, kształtowanie
przestrzeni publicznej, pomoc społeczna.

3.3.. Wybrane projekty dofinansowane w roku 2020
- ze środków unijnych
> dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na
realizację projektu pn. „Zielona Dolina skate park, plac zabaw” – 318 014,00 zł
> dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na
realizację projektu pn. „Zdalna szkoła" – 153 389,66 zł
> dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na
realizację projektu pn. „Miejsca pamięci Odry i Warty" – 63 709,99 zł
> dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na
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realizację projektu pn. „I Jarmark Bożonarodzeniowy" – 20 410,15 zł
> dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na
realizację projektu pn. „Dzień Papiernika" – 12 615,86 zł
> dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na
realizację projektu pn. „Polsko-niemiecki piknik ekologiczny" – 11 776,95 zł
> dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na
realizację projektu pn. „II Jarmark Bożonarodzeniowy" – 7 551,96 zł
> dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na
realizację projektu pn. „Z parku do parku - zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru” –
2.635,07 zł.
- ze środków krajowych
> środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 770 839,00 zł
> dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu windy
( PFRON) w ramach projektu Miejsca Pamięci Odry i Warty – 243 999,40 zł
> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na
wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 189 139,70 zł
> dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje, tj. realizacje projektu
pn. „Przebudowa boiska sportowego przy SP nr 4 w Kostrzynie nad Odrą” – 133 326,84 zł
> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na
funkcjonowanie żłobka miejskiego w Kostrzynie nad Odrą w ramach programu „Maluch +” –
97 200 zł
> dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień na zakup fabrycznie nowego pojazdu do przewozu osób
niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy – 65 651,68 zł
> dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
pozyskane w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" – 24 000,00 zł.

3.4. Analiza zadłużenia gminy

Na realizację części inwestycji Miasto Kostrzyn nad Odrą zaciągało w poprzednich latach
zobowiązania. W roku 2020 obserwuje się spadek poziomu zadłużenia, a relację poziomu
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zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów przedstawiono poniżej :

2017 rok

2018 rok

2019 rok

zadłużenie na koniec roku

15 382 999

13 177 507

10 972 015

8 766 523

dochody wykonane

88 544 200

97 835 549

105 672 613

113 031 771

zadłużenie w %

17,37

13,47

2020 rok

10,38

7,76

Wynik operacyjny (inaczej nadwyżka operacyjna) Miasta Kostrzyn nad Odrą na koniec 2020 r.
wyniósł 6.817.463 zł i potwierdza on, że miasto osiągniętymi dochodami bieżącymi pokrywa
wydatki bieżące. Z wyżej wymienionej kwoty pozostają jeszcze środki na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i na wydatki majątkowe (inwestycyjne).
Wyszczególnienie

2018

2019

dochody bieżące

89 522 697

99 436 237

107 298 351

wydatki bieżące

81 408 142

93 679 384

100 480 889

8 114 555

5 756 853

6 817 463

nadwyżka operacyjna

2020

3.5. Wieloletnia prognoza finansowa
Dokumentem strategicznym zarządzania finansami miasta jest Wieloletnia Prognoza
Finansowa zawierająca ustalenia w postaci „Wykazu przedsięwzięć”.
Pojęcie „przedsięwzięcia” definiuje ustawa o finansach publicznych. Są to głównie zadania o
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charakterze wieloletnim, wynikające z wcześniej przyjętych programów.
W Gminie Kostrzyn nad Odrą dotychczas nie wystąpiły umowy zawarte na podstawie przepisów
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Stopień (zaawansowanie) realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2020 roku (art.
269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych) przedstawiono w tabeli:

Lp.

Nazwa i cel

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe
Od

Limit 2020

Do

Kwota
poniesionych
wydatków za
rok budżetowy
w zł

1
1.a

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)
- wydatki bieżące

18 427 606,00
0,00

11 628 140,00
0,00

5 060 041,58
0,00

1.b

- wydatki majątkowe

18 427 606,00

11 628 140,00

5 060 041,58

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,
poz.1240,z późn. zm.), z tego:

11 544 556,00

6 394 604,00

5 053 891,58

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

0,00
11 544 556,00

0,00
6 394 604,00

0,00
5 053 891,58

1.1.1
1.1.2
1.1.2.1

Miejsca Pamięci Odry i
Warty

URZĄD MIASTA
KOSTRZYN NAD
ODRĄ

2016

2020

5 636 806,00

5 000 000,00

4 043 846,91

1.1.2.2

Kostrzyński e-Urząd Kostrzyński e-Urząd

URZĄD MIASTA
KOSTRZYN NAD
ODRĄ

2017

2020

907 750,00

894 604,00

898 813,89

2021

5 000 000,00

500 000,00

111 230,78

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
w pkt 1.1 i 1.2), z tego

6 883 050,00

5 233 536,00

6 150,00

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

0,00
6 883 050,00

0,00
5 233 536,00

0,00
6 150,00

6 883 050,00

5 233 536,00

6 150,00

1.1.2.3

1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2

1.3.2.1

Z parku do parku z
Teodorem Fontane w
URZĄD MIASTA
poszukiwaniu skarbów
KOSTRZYN NAD
2016
dziedzictwa przyrody i
ODRĄ
kultury
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Przebudowa dróg w ulicach
Kard. S. Wyszyńskiego i na
Os. Warniki wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

URZĄD MIASTA
KOSTRZYN NAD
ODRĄ

2017

2021

3.6. Informacja o stanie mienia komunalnego i udziały w spółkach

Miasto Kostrzyn nad Odrą, w ujęciu ewidencyjnym (aktywa trwałe i obrotowe), dysponuje
majątkiem o wartości 241,2 mln. zł (stan na 31 grudnia 2020 r.).
Mienie komunalne, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, to własność i inne prawa
majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób

Strona 29

Raport o stanie miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok
prawnych, w tym przedsiębiorstw.
Mieniem komunalnym zarządzają lub administrują jego bezpośredni dysponenci tj.
jednostki administracyjne, jednostki oświatowe, instytucje kultury oraz przedsiębiorstwa
komunalne lub w oparciu o umowy o charakterze cywilnoprawnym lub powierzenia na zasadach
rynkowych usługodawcy zewnętrzni.

Podmiotami gospodarującymi mieniem komunalnym miasta Kostrzyn nad Odrą są:
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W poniższej tabeli wskazano akcje i udziały gminy w innych podmiotach z określeniem udziału
w kapitale podmiotu oraz w ogólnej liczbie głosów

Nazwa podmiotu

Nr REGON

% udział w
kapitale
podmiotu

% w ogólnej liczbie
głosów na WZA

wartość udziałów
(TPLN)
należących do JST

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A.

210396113

28,48%

15,38

7 742 800,00

Gorzowski Rynek Hurtowy
S.A.

210402150

1,34%

1,25%

124 000,00

Miejskie Zakłady Komunalne
Spółka z o.o.

210022921

100%

100%

27 967 500,00

Kostrzyńskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.

211039007

100%

100%

5 179 000,00

Celowy Związek Gmin CZG 12

210601240

5000

3.7. Analiza sytuacji finansowej na tle powiatu gorzowskiego

W niniejszym opracowaniu zaprezentowana została również sytuacja finansowa Miasta Kostrzyn
nad Odrą na tle pozostałych gmin w powiecie gorzowskim, w którym Kostrzyn nad Odrą jest
jedyną gminą miejską:
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Z powyższego porównania wynika, że w powiecie gorzowskim – Miasto Kostrzyn nad
Odrą zajmuje pierwsze miejsce pod względem wypracowanych dochodów budżetowych, jak
również zrealizowanych wydatków. Na taki wynik wpływ ma wiele czynników, m.in. lokalizacja
danej gminy, zamożność mieszkańców (PIT, ale również wysokość pomocy społecznej), ilość
podmiotów gospodarczych, sieć szkół (subwencje oraz dotacje na przedszkola).
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W gminnych budżetach wydatki majątkowe są niezwykle ważne, gdyż świadczą o
przyjętej strategii rozwoju gospodarczego. W 2020 roku Miasto Kostrzyn nad Odrą przeznaczyło
na kluczowe zadania inwestycyjne kwotę 9.391.015,43 zł. Realizacja jednego z kluczowych zadań,
tj. przebudowa dróg w ulicach Kard. S. Wyszyńskiego i na Os. Warniki wraz z infrastrukturą
towarzyszącą została przeniesiona na rok 2021, stąd niższa niż planowano wartość zrealizowanych
inwestycji.

Wśród gmin powiatu gorzowskiego w Miasto Kostrzyn nad Odrą uplasowało się na
pierwszym miejscu, osiągając poziom wydatków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
rzędu 5.155.919,16 zł. Miasto rokrocznie aktywnie poszukuje możliwości pozyskiwania środków
pozabudżetowych w ramach współfinansowania inwestycji.
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Powyższy wykres przedstawia kwotę długu przypadającą na daną gminę w powiecie
gorzowskim. Zadłużenie Kostrzyna nad Odrą na koniec 2020 roku wyniosło 8.766.523,00.
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IV. REALIZACJA STRATEGII, PROGRAMÓW I PLANÓW W 2020 ROKU
4.1. Strategia Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2014-2023
Rozwój i dobrobyt nie są dane raz na zawsze - uświadomiły nam to czasy pandemii, które
jednak także mobilizowały do większej odpowiedzialności. W 2020 roku trudno było terminowo
realizować wiele zamierzeń, ale wciąż pamiętaliśmy, że miasto nie składa się tylko z ulic, ale
mieszkańców je zamieszkujących. Dlatego pracując, w większości stacjonarnie, mogliśmy
wykonywać nałożone na samorząd zadania. Prezentujemy te, które zrealizowaliśmy w 2020 roku,
chociaż początek większości z nich wyznaczyliśmy znacznie wcześniej . Jednym z podstawowych
dokumentów rozwoju miasta jest przyjęta uchwałą Rady Miasta Nr VIII/47/15 z dnia 18 czerwca
2015 roku "Strategia Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2014–2023", która stanowi o
kierunkach realizacji lokalnych programów, polityk i strategii, a misję miasta określa w
następujący sposób:

CELEM POLITYKI ROZWOJU KOSTRZYNA NAD ODRĄ
JEST DYNAMICZNY ROZWÓJ MIASTA, ZAPEWNIAJĄCY WYSOKĄ JAKOŚĆ
ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE JEGO
ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ I TURYSTYCZNEJ.

Strategia Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą wyznacza główne kierunki rozwoju miasta w
perspektywie do 2023 roku, w oparciu, o które samorząd realizuje obowiązek prowadzenia
polityki rozwoju lokalnego, w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju opartego o
następujące kierunki:
▪ Kierunek rozwoju nr 1 – Konkurencyjna gospodarka
▪ Kierunek rozwoju nr 2 – Kapitał społeczny
▪ Kierunek rozwoju nr 3 – Inwestycje w zasoby,
których realizacja w 2020 roku przedstawiała się następująco:
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KIERUNEK ROZWOJU NR 1: Konkurencyjna gospodarka
Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości (cel operacyjny I.1.1.)
Miasto Kostrzyn nad Odrą od wielu lat prowadzi politykę aktywnego wsparcia rozwoju
gospodarczego. Realizuje ją poprzez m.in. zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie
podjętych uchwał Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr

XI/75/07 w sprawie zwolnień

przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc regionalną na wspieranie
nowych inwestycji oraz uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr IX/60/07 w sprawie zwolnień
przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.
W 2020r. z pomocy udzielonej na podstawie uchwały Nr XI/75/07 (pomoc regionalna) skorzystało
5 przedsiębiorstw, które uzyskały łącznie zwolnienie w podatku od nieruchomości na kwotę 522
109,00 zł, natomiast ze zwolnienia na podstawie uchwały Nr IX/60/07 w 2020r. skorzystało jedno
przedsiębiorstwo na kwotę 20 585,00 zł.
Warto podkreślić, iż w latach 2014-2020 na podstawie uchwały Nr XI/75/07 (pomoc regionalna)
łącznie udzielono pomocy przedsiębiorcom na kwotę 4 640 547 zł, natomiast na podstawie
uchwały Nr IX/60/07 udzielono łącznej pomocy w wysokości 2 633 603,00 zł.

KIERUNEK ROZWOJU NR 1 : Konkurencyjna gospodarka
wzmocnienie terenów inwestycyjnych miasta (cel operacyjny I.1.2. )
Dogodne położenie na zachodniej granicy państwa, połączenia komunikacyjne, lokalizacja
Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, powodują, że Kostrzyn postrzegany jest
jako miejsce sprzyjające prowadzeniu interesów. Dobry klimat dla inwestycji, jaki stwarzają
kostrzyńskie władze, leży u podstaw dynamicznego rozwoju miasta i stanowi jeden z
nieodłącznych elementów tego rozwoju. Miasto wykorzystuje również w tym celu bardzo dobre
relacje z niemieckim miastem partnerskim Seelow.
W 2020 roku w ramach konkursu Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na Modelowe
przedsięwzięcie ładu przestrzennego (MORO) „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim
obszarze powiązań“, projekt miasta Seelow i Kostrzyna nad Odrą został wybrany jako jeden z
pięciu zwycięzców konkursu. Miasta otrzymały dofinansowanie w wysokości 50.000,00 Euro.
m.in. na opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego dotyczącego rozwoju centrów
miast oraz spójnej strategii promocji ofert inwestycyjnych Kostrzyna i Seelow. Projekt będzie
realizowany w 2021 roku.
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KIERUNEK ROZWOJU NR 1 : Konkurencyjna gospodarka
Rozwój turystyki i rekreacji ( cel operacyjny I.1.3. )
121-letnia willa Wagenera przy ulicy Mikołaja Kopernika 1, w 2020 roku znajdowała się w trakcie
remontu. Obiekt, który przyjmie nazwę Dom Praktyk Twórczych, zostanie oddany do użytku w
2021 roku i będzie zarządzany przez Kostrzyńskie Centrum Kultury. W Domu Praktyk Twórczych
powstaną pracownie tematyczne z zakresu malarstwa, grafiki warsztatowej, grafiki cyfrowej,
filmu, fotografii i ceramiki artystycznej. Pracownie będą nowoczesne, a ich atrakcyjne
wyposażenie ułatwi realizację programu edukacyjnego dla wszystkich grup wiekowych.
Prowadzone będą cykliczne zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, oraz
warsztaty, sympozja czy plenery. Z działalności Domu Praktyk Twórczych będą korzystać przyszli
adepci uczelni artystycznych w ramach kursów przygotowawczych na architekturę, architekturę
wnętrz i krajobrazu oraz wzornictwo przemysłowe. Będzie to również miejsce

prezentacji

(wystawy) twórczości artystów polskich i zagranicznych. Chętni będą mogli wziąć udział w
wykładach, prelekcjach z zakresu historii i teorii sztuki oraz zagadnień poświęconych tożsamości
lokalnej.
Przewidujemy cykliczne wydarzenia, spotkania polsko-niemieckie dla grup zorganizowanych.
Pojawią się wystawy stałe i czasowe pamiątki, dokumenty oraz relacje związane z historią
Kostrzyna nad Odrą w kontekście tradycji przemysłowej miasta.
Na drugim piętrze DPT będą mieściły się pokoje gościnne dla rezydentów artystycznych oraz
uczniów czy studentów realizujących program edukacyjny.
Planuje się, że wszystkie działania będą opierały się na małych projektach i programach ze
środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz innych w ramach Euroregionu Pro
Europa Viadrina i Fundacji Polsko Niemieckiej.
Ważnym celem przyświecającym idei powstania DPT jest podnoszenie kompetencji kulturowych
mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza poprzez prezentację dokonań twórców krajowych i
zagranicznych oraz organizację przedsięwzięć artystycznych w oparciu o potencjał kulturowoprzyrodniczy regionu. Dom Praktyk Twórczych zaktywizuje artystycznie mieszkańców, zarówno
tych młodszych, jak i seniorów. W planach jest objęcie działaniami także mieszkańców sąsiednich
gmin (Słońsk, Witnica, Górzyca, Dębno, Boleszkowice). Dom Praktyk Twórczych zapełni lukę
związaną z zapotrzebowaniem na wyżej wymienione zajęcia oraz wzbogaci ofertę edukacyjnokulturalno-artystyczną miasta. Inwestycja dofinansowana została z programu Interreg VA.

KIERUNEK ROZWOJU NR 2: Kapitał społeczny
Tworzenie warunków dla rozwoju edukacji i sportu (cel operacyjny: II.1.1.)
Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych, dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest
organem prowadzącym w roku 2019 i 2020 roku zrealizowano:
1) remont łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1;
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2) remont 2 sal dydaktycznych oraz wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Szkoły
Podstawowej Nr 1;
3) wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1;
4) remont dachu i sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 2;
5) prace remontowe w kuchni i zapleczu kuchennym oraz malowanie ścian w piwnicy w
Szkole Podstawowej Nr 3;
6) modernizacja kotłowni i przyłączenia do kanalizacji miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 3;
7) remont instalacji elektrycznej oraz instalacji poziomu ciepłej wody w piwnicy Szkoły
Podstawowej Nr 4;
8) wykonanie placu apelowego w Szkole Podstawowej Nr 1;
9) wymiana instalacji wod. – kan. oraz remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 2;
10) opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu w Szkole Podstawowej Nr
2;
11) montaż okien w sali dydaktycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1;
12) prace elektryczne w sali dydaktycznej oraz remont bloku żywieniowego

w Przedszkolu

Miejskim Nr 2;
13) dokumentacja na wymianę instalacji c.o. i wod. – kan. w Przedszkolu Miejskim Nr 1;
14) dokumentacja na termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3.
15) Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1.
Wyposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i nowoczesne technologie:
 W 2019 roku na zakup pomocy dydaktycznych i książek przeznaczono w szkołach i
przedszkolach środki w wysokości 120 270,97 zł, natomiast na rok 2020 środki w wysokości
80 500 zł.
 Szkoła Podstawowa Nr 2 ze środków MEN otrzymała kwotę 14 333 zł na dofinansowanie
wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z
przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.
 Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 3, w ramach programu MEN „Aktywna Tablica”, otrzymały
dotację w wysokości 28 000 zł na zakup tablic interaktywnych. Wkład własny do projektu
wyniósł 7 000 zł.

KIERUNEK ROZWOJU NR 2: Kapitał społeczny
Rozwój bezpieczeństwa publicznego (cel operacyjny: II.1.4.)
W roku 2020 w ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego Miasta, zostały wykonane
prace montażowo – instalacyjne w postaci doświetlenia kolejnych przejść dla pieszych:
•

skrzyżowanie ul. Gorzowskiej i Mickiewicza.

•

przy ul. Gorzowskiej koło byłego Banku PKO.
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•

przy ul. Niepodległości przy stadione MOSiR.

•

przy ul. Orła Białego koło ronda Zatorze.

•

przy ul. Drzewickiej przy budynku nr 8-10.

KIERUNEK ROZWOJU NR 2: Kapitał społeczny
Wzrost dostępności i jakości świadczenia usług publicznych ( cel operacyjny: II.2.1.)

Celem wzmocnienia współpracy z innymi samorządami Kostrzyn nad Odrą przystąpił do grupy
G-7 zainspirowanej nową perspektywą finansową UE na lata 2021-2027. W skład ww.
zorganizowanej grupy ponadlokalnej wchodzą gminy: Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Rzepin, Ośno
Lubuskie, Cybinka, Górzyca i Słońsk. Gminy G-7 będą tworzyć wspólne projekty w każdej
dziedzinie życia mieszkańców-edukacji, kultury i dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu,
ochrony środowiska, insfrastruktury społecznej i zdrowotnej, a także współpracy transgranicznej.
Priorytetem będą budowa ścieżek rowerowych oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.
Ponadto Kostrzyn nad Odrą przystąpił do Miejskiego obszaru funkcjonalnego (MOF). Miejski
obszar funkcjonalny (MOF) to układ przestrzenny, złożony z Gorzowa i gmin wokół niego
leżących - Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie,
Witnica i Kostrzyn nad Odrą.

Są one odrębne administracyjnie, ale łączy je wspólne

oddziaływanie ekonomiczne, społeczne, przestrzenne i kulturowe. Tak utworzony organizm może
wspólnie planować inwestycje, lepiej oddziaływać na plany rozwojowe oraz tworzyć spójne plany
społeczne. Bliska współpraca samorządów optymalizuje wysiłki w rozwoju miast i gmin północy
województw lubuskiego i służy wzrostowi ich konkurencyjności . Niewątpliwie

połączenie

wysiłków gmin, ułatwi ubieganie się o wsparcie finansowe UE w nadchodzącej perspektywie
2021-2027.

KIERUNEK ROZWOJU NR 3: Inwestycje w zasoby
Zrównoważony rozwój infrastruktury transportowej (cel operacyjny: III.1.2.)

W programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 znalazła się droga krajowa nr 31 obwodnica
Miasta Kostrzyn nad Odrą (10 km). Realizacja inwestycji pozwoli na wyprowadzenie ruchu
tranzytowego z miasta, co przyczyni sie do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia
mieszkańców.
Inwestycja będzie realizowana wg wariantu I (tzw. zielony) przebiegu obwodnicy, który jest
najdłuższy, ale wskazany przez władze miasta i pożądany przez mieszkańców.
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W roku 2020 przeprowadzono poniższe inwestycje służące poprawie infrastruktury drogowej:
-budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe – ul. Jodłowa, ul. Klonowa,
-budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe – ul. Zaułek Klonowy.

KIERUNEK ROZWOJU NR 3: Inwestycje w zasoby
Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego (cel operacyjny: III.1.4.)
W roku 2020 roku rozpoczęto realizację inwestycji w ramach projektu „Z parku do parku – z
Theodorem Fontane w poszukiwaniu skarbów dziedzictwa przyrody i kultury” dofinansowanego
ze środków Programu Współpracy Interreg VA Polska Brandenburgia 2014-2020.
W strefie parkowej pojawią się nowe nasadzenia drzew i krzewów. Dekoracyjny charakter będzie
sprzyjał spacerom oraz atrakcyjnym sesjom zdjęciowym. Sprawnościowy plac zabaw, plac do gry
w boule, street workout i tor rowerowy to elementy strefy sportowej, w której będzie można
bezpłatnie korzystać z urządzeń oraz przestrzeni do uprawiania aktywności fizycznej. W strefie
wypoczynkowej powstanie altana do grillowania. Powierzchnia handlowo-usługowa będzie
działać sezonowo, a w okresie, w którym rozluźnią się obostrzenia i pogoda dopisze, będzie
można organizować wydarzenia miejskie. Na tej przestrzeni będzie można ustawić mobilne
punkty gastronomiczne z dostępem do energii elektrycznej i wodociągowej.
Teren rekreacyjny ma również służyć edukacji przyrodniczej i kulturowej. Budki lęgowe, hotelik
dla owadów czy altana wierzbowa to niektóre z elementów, które powstaną na terenie
realizowanego projektu. Nie zabraknie elementów służących informacji – tablice zachęcające
turystów, ale również mieszkańców do odwiedzenia wartościowych obiektów oraz atrakcyjnych
miejsc. Tym sposobem zaprezentujemy partnerów projektu (Gminę Letschin oraz Stowarzyszenie
Drei Eichen-Buckow) i ich sieciowe powiązanie przestrzenne z Kostrzynem nad Odrą. Informacje
na tablicy będą miały kody QR odsyłające do strony internetowej. Oferta turystyczna opracowana
przez partnerów projektu połączy w sieć istniejący potencjał z nowymi elementami przy użyciu
nowoczesnych technologii i nowych mediów. Podniesiemy dostępność i atrakcyjność miejsc
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w regionie.

4.2. Strategia rozwoju oświaty

Władze miasta od wielu lat traktują priorytetowo zagadnienia dotyczące edukacji dzieci i
młodzieży. Uchwałą Nr XLII/344/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą została przyjęta „Strategia
Rozwoju Oświaty na lata 2018 – 2025”.
Kierunki działania, które zostały zapisane w uchwałach Rady Miasta Nr XII/117/99 z dnia 21
grudnia 1999 r. oraz Nr XXIII/177/12 z dnia 29 listopada 2012 r. stały się podstawą istotnych i
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pozytywnych przemian w kostrzyńskiej oświacie. Sprawiły, że placówki na terenie miasta są
systematycznie remontowane i modernizowane oraz coraz lepiej wyposażone, a poziom nauczania
stale podnoszony.
W 2020 roku nadal były realizowane cele strategii rozwoju oświaty, w tym w szczególności
władze Miasta dbały o zapewnienie wysokiej jakości i atrakcyjności miejskiej oferty oświatowej
m.in. poprzez informowanie mieszkańców o osiągnięciach kostrzyńskich szkół oraz nagradzanie
uczniów, którzy odnieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez
Lubuskiego Kuratora Oświaty. Ponadto, aby podnieść jakość nauczania w szkołach podstawowych
wprowadzono dodatkowe godziny języka polskiego, matematyki i języka niemieckiego oraz
zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów.
Na podkreślenie zasługuje również współpraca z Radami Rodziców oraz wprowadzenie
dzienników elektronicznych we wszystkich szkołach podstawowych, dla których Miasto Kostrzyn
nad Odrą jest organem prowadzącym.
W 2020 roku w kostrzyńskich placówkach oświatowych przeprowadzono szereg prac
remontowych i modernizacyjnych, w tym w szczególności:


remont łącznika oraz remont 2 sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 1;



remont dachu, remont korytarza i sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 2;



remont świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3;



modernizacja węzła cieplnego w Szkole Podstawowej Nr 4;



naprawa dachu w Przedszkolu Miejskim Nr 3;



remont ogrodzenia i oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu Miejskim Nr 4.

Należy podkreślić, że w 2020 roku placówki oświatowe stanęły przed trudnym zadaniem
polegającym na organizacji nauki w trybie zdalnym. W związku z tym zostały zakupione do szkół
tablety i laptopy, które zostały wypożyczane uczniom, nie mającym możliwości uczestniczenia w
zajęciach on-line z powodu braku sprzętu.

4.3. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Kostrzyn nad
Odrą
Uchwałą Nr XVII/119/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odra z dnia 14 kwietnia 2016 r. została
przyjęta „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata
2016 - 2026”.
Realizacja celów strategii w 2020 roku przedstawia się następująco:
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Powody przyznawania pomocy w latach 2019-2020
Rok 2019
Liczba
rodzin

Rok 2020

Liczba osób
w rodzinach

Liczba
rodzin

Liczba osób w
rodzinach

Ubóstwo

95

156

92

143

Bezdomność

38

43

29

34

Potrzeba ochrony
macierzyństwa

25

99

27

111

Bezrobocie

182

330

188

325

Niepełnosprawność

67

76

64

72

Długotrwała choroba

180

293

158

259

Bezradność w sprawach
opiekuńczo –
wychowawczych

54

179

52

164

Przemoc w rodzinie

6

19

3

9

Alkoholizm

16

28

16

23

Narkomania

14

21

13

18

Trudności w
przystosowaniu
po wyjściu z zakładu
karnego

14

19

15

19

Zdarzenie losowe

0

0

2

5

Sytuacja kryzysowa

1

3

1

3

źródło: Opracowanie własne OPS

Sytuacja na rynku pracy polepsza się

od

kilku lat, jednak nadal wśród klientów pomocy

społecznej są osoby, które nie odnajdują się na rynku pracy. Dlatego spadek liczby osób
bezrobotnych ubiegających się o pomoc społeczną na przestrzeni lat jest nieznaczny.
Sytuacja tych osób i rodzin nabiera cech trwałości, przyczyniając się do długotrwałego
pozbawienia możliwości korzystania z dóbr i usług, a tym samym prowadzi do wykluczenia
społecznego.
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Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016 – 2026 jest stworzenie systemu
wsparcia zapewniającego godne warunki do życia i rozwoju mieszkańców
w sferze ekonomicznej i społecznej, poprzez przeciwdziałanie
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
4.3.1. Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
Realizując ten cel strategiczny, Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował działania
ukierunkowanie na wzmocnienie rodzin, ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz poprawę
sytuacji materialno-bytowej.
W 2020 roku OPS objął wsparciem i pomocą 52 rodziny (2018 r. - 92, w 2019 - 54 rodziny) w
których bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych była głównym powodem ubiegania
się o pomoc.
Pracownicy socjalni i asystent rodziny diagnozowali sytuację w rodzinie oraz określali plan
pomocy. Podejmowane działania były różnorodne i dostosowane do indywidualnej sytuacji osób.
W 2020 roku OPS zatrudniał 1 asystenta rodziny na pełny etat, w systemie zadaniowego czasu
pracy. Z pomocy asystenta korzystało systematycznie 16 rodzin (w 2019r.-18 rodzin)w których
przebywało 43 dzieci (w 2019 r. - 54 dzieci).
Indywidualna praca z rodziną pozwoliła na podjęcie działań, których celem było pokonanie
trudności życiowych. Zauważalne u tych osób było również zmniejszenie poczucia osamotnienia,
bezsilności oraz pozytywne koncentrowanie się na przyszłości.
OPS przy realizacji tego celu współpracował z: przedszkolami, szkołami, zakładami opieki
zdrowotnej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno
-Konsultacyjnym, kuratorami sądowymi, Komisariatem Policji i Urzędem Miasta.
4.3.2. Wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych oraz długotrwale i przewlekle chorych,
a także ich rodzin.
W systemie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym oraz długotrwale i przewlekle chorym
istotne są dwie formy pomocy: finansowa i usługowa.
Pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym, starszym i chorym w 2020 roku:
wypłata zasiłków stałych:
kwota zasiłku wynosi od 30,00 zł do 645,00 zł i jest zależna od dochodu na osobę.
W 2020 roku zasiłek stały przyznano 116 osobom (liczba świadczeń 1 162) na kwotę 639 397,27,
natomiast rok wcześniej było to 1 333 świadczenia na kwotę 749 295 zł , co oznacza, że liczba
świadczeń w 2020 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, zmniejszyła się o 171, tj. z tej formy
pomocy skorzystało o 17 osób mniej niż w roku poprzednim.
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wypłata zasiłków celowych i okresowych:
zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym, przyznawanym na pokrycie części lub całości
kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku
domowego, drobnych napraw w mieszkaniu oraz kosztów pogrzebu.
Osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być
przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczeni zdrowotne.
Zasiłek celowy może być również przyznany w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego.
Wówczas zasiłek może być wypłacany niezależnie od dochodu przez okres 2 miesięcy od dnia, w
którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.
Zasiłek okresowy przysługuje

w szczególności ze

względu na długotrwałą

chorobę,

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia świadczeń z innych systemów
zabezpieczenia społecznego.
Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano w 2020 roku kwotę 504 880,64 zł (w 2019r.-469 034,04
dla 644 osób) w tym 247 790,00 zł na zasiłki okresowe oraz 257 090,64 zł na zasiłki celowe.
Z tej formy pomocy skorzystało 560 osób, w tym 506 osób z zasiłków celowych oraz 160 osób
z zasiłków okresowych ( 106 osób otrzymało więcej niż jedno świadczenie ).
4.3.3. Pomoc w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”
Podobnie jak w latach poprzednich, w 2020 r. realizowany był rządowy program „Posiłek w szkole
i w domu”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży oraz
osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub
niepełnosprawnych. Programem objętych było 562 osoby (rok wcześniej 629 osób), w tym dzieci
i młodzież 183.
W ramach Programu udzielana była pomoc w formie posiłku oraz w formie zasiłku celowego
na jego zakup. Koszt Programu w 2020 r. to 682 083 zł ( 2019r.-781 661 zł), z czego wkład własny
Miasta Kostrzyn nad Odrą wyniósł 269 643,00 zł.
W

ramach

realizacji

programu

były

dowożone

posiłki

osobom

starszym,

chorym

i niepełnosprawnym. Z tej formy pomocy skorzystało o 67 osób mniej niż w roku poprzednim.
Pomoc usługowa
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych
osób, przyznawano pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług
opiekuńczych. Usługi opiekuńcze przyznawano również osobom, które wymagały pomocy innych
osób, natomiast rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogli
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takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb
życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości
zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
W 2020 roku OPS zatrudniał 6 osób świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
będące alternatywą do umieszczania osób w domach pomocy społecznej. Tą formą pomocy objęto
łącznie 91 osób ( w 2019r.-76 osób), w tym 43 osoby w formie dodatkowej opieki w miejscu
zamieszkania oraz 48 osób w formie dowożonego obiadu do domu. Wzrasta systematycznie liczba
osób korzystających z usług opiekuńczych.
- kierowanie do domu pomocy społecznej
W sytuacji, gdy osoba starsza wymaga całodobowej opieki, a proponowany zakres usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest niewystarczający, konieczne jest skierowanie do Domu
Pomocy Społecznej.
W domach pomocy społecznej na dzień 31.12.2020 r. przebywało 45 osób z terenu naszego miasta,
rok wcześniej - 51 osób.
Wydatki gminy w zakresie ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy
społecznej wyniosły 1 504 505,89 zł, wobec 1 483 269,29 w 2019 r. i 1 322 878 zł w 2018 roku.
WYKAZ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ, W KTÓRYCH PRZEBYWAJĄ
MIESZKAŃCY KOSTRZYNA NAD ODRĄ

Lp.

Dom Pomocy Społecznej

Liczba osób

Liczba osób
umieszczonych
w 2020 r.

1.

Dom Seniora Kostrzyn nad Odrą

19

5

2.

Kamień Wielki

10

0

3.

Szarcz

2

0

4.

Tursk

4

1

5.

Opolno – Zdrój

1

0

6.

Wschowa

1

0

7.

Skwierzyna

1

0

8.

Dobiegniew

2

0

9.

Jasieniec

1

0

10.

Gorzów Wlkp.

1

0

11.

Żabowo

1

0

12.

Dom w Połowie Drogi – Gorzów

1

0
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13.

Szczecin

1

0

14

Ogółem

45

6

- Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych
Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych, działający w strukturach i budynku Ośrodka
Pomocy Społecznej rozpoczął działalność 13 września 2018 r.

Dzięki wsparciu władz miasta

pomieszczenia zostały wyremontowane, dostosowane do potrzeb osób starszych i wyposażone w
niezbędne meble i sprzęt. Oferta placówki skierowana jest do mieszkańców miasta, nieaktywnych
zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia, samodzielnych lub wymagających niewielkiej
pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
Celem Domu jest poprawa stanu sprawności fizycznej i intelektualnej osób starszych poprzez
zajęcia manualne, w tym plastyczne, kulinarne, edukacyjne, turystyczne, integracyjne.
Uczestnicy DDP mogą skorzystać również z przygotowywanych przez jadłodajnię
Ośrodka posiłków. Docelowo w Domu może przebywać do 15 osób, obecnie stale korzystających
jest 12 osób.
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- Mieszkania chronione
Mieszkania chronione prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniają miejsca
dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych lub chorych, pod
warunkiem, że nie wymagają całodobowej opieki.
OPS w 2020 roku prowadził 3 mieszkania chronione. Osoby korzystające z takiej formy
pomocy, przygotowywane są do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie na własny
rachunek, przy pomocy własnych umiejętności i z wykorzystaniem własnej zaradności życiowej.
Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznawany jest decyzją administracyjną, poprzedzoną
rodzinnym wywiadem środowiskowym oraz dokonaniem uzgodnień dotyczących celu i okresu
pobytu, rodzaju wsparcia, wysokości odpłatności.
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi skorzystały 2 osoby. Usługi są finansowane z budżetu państwa, jest to zadanie
zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki w kwocie 9 520,00 zł ( 9.800 zł w 2019roku)
dotyczą kosztów terapii integracji sensorycznej. Rodziny tych osób w zależności od posiadanego
dochodu, ponoszą częściową odpłatność za przyznane usługi specjalistyczne. W roku 2020 usługi,
na zlecenie OPS, wykonywał Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej.
4.3.4. Wsparcie dla rodzin
W 2020 roku rodziny mogły korzystać ze wsparcia finansowego postaci świadczeń rodzinnych,
świadczenia wychowawczego ( tzw. 500+ ) i programu „Dobry Start”.
Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny
zasiłek opiekuńczy,
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
4) świadczenie rodzicielskie.
Realizacja świadczeń rodzinnych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
przedstawiała się następująco:
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Świadczenia

Liczba rodzin

Wypłacona
kwota

Wysokość świadczenia

Zasiłek rodzinny

300

1158000,72

• 95,00 zł na dziecko w wieku do
ukończenia 5 roku życia,
• 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej
5 roku życia do ukończenia 18 roku
życia,
• 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej
18 roku życia do ukończenia 24 roku
życia

Jednorazowa zapomoga
z tytułu urodzenia dziecka

82

82000

1 000,00 zł

Dodatek do zasiłku z
tytułu urodzenia dziecka

28

28000

1 000,00 zł

Wychowanie dziecka w
rodzinie wielodzietnej

1305

119268

Kształcenia i rehabilitacji
dziecka
niepełnosprawnego

539

54590,79

• 90,00 zł dla dziecka do 5 roku życia,
• 110,00 zł dla dziecka powyżej 5 roku
życia

28481,21

• 113,00 zł z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania
• 69,00 zł w przypadku zamieszkiwania
w miejscowości , w której znajduje się
szkoła

Podjęcie przez dziecko
nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania

331

95,00 zł na trzecie i następne dzieci

źródło: opracowanie własne OPS
W 2020 r. znacznie spadła liczba rodzin korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka ( - 30 rodzin w stosunku do roku poprzedniego ).
Świadczenia opiekuńcze w tym:

zasiłek pielęgnacyjny
świadczenie pielęgnacyjne
specjalny zasiłek
opiekuńczy

Liczba
świadczeń

Wypłacona
kwota

Wysokość świadczenia

5711

1 232 472,00

215,84 zł

1044

1 901 746,00

1 477,00 zł

177

108 416,00
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świadczenie rodzicielskie

Liczba
świadczeń

Wypłacona
kwota

Wysokość świadczenia

441

406 715,00

1 000,00

W 2019 roku – liczba świadczeń wynosiła 458, a wypłacona kwota 423 321,60.
 zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Realizacja zasiłków dla opiekunów w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
przedstawiała się następująco:

Zasiłek dla opiekuna

Liczba
świadczeń

Wypłacona kwota

Wysokość świadczenia

80

49 440

620,00

W 2019 roku liczba świadczeń wynosiła 120, a wypłacona kwota – 74 400,00
 świadczenie wychowawcze
Świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” przysługuje rodzicom oraz opiekunom
dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Realizacja świadczeń
wychowawczych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku przedstawiała się
następująco:

Świadczenie
Świadczenie
wychowawcze

Liczba
rodzin
2 059

Wypłacona kwota wraz
z kosztami obsługi

20264990

Wysokość świadczenia
( zł )
500,00 zł

W 2019 roku przy niezmienionej wysokości świadczenia wypłacono kwotę 13 928 901,39.


Dobry Start
Świadczenie „Dobry Start” w wys. 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w

szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku
przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają
świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w
bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Program obejmuje dzieci wychowujące się
zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.
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Wypłacona kwota wraz
Liczba świadczeń
z kosztami obsługi
2019/2020
2019/2020
„Dobry Start”



2290/2255

686 850,00/676 350,00

Wysokość
świadczenia
300,00 zł

fundusz alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów

od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez osobę
uprawnioną 18 roku życia a w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do
ukończenia przez nią 25 roku życia, natomiast w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów,
jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.
Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia
2020 roku przedstawia się następująco:

Fundusz alimentacyjny

Liczba
uprawnionych

Wypłacona kwota

175

906 634,00

Średnie świadczenie
432

W 2019 roku liczba osób uprawnionych wynosiła 226, wypłacona kwota 947 496,67 zł, a średnia
wysokość świadczenia to 349 zł.


prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

Zadania w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych jest realizowane na
podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, współpracując m.in. z Biurami
Informacji Gospodarczej. Dłużnicy, których zaległość przekracza 6 miesięcy wpisywani byli do
Krajowego Rejestru Dłużników.
W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zostały podjęte następujące działania wobec
dłużników alimentacyjnych:
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W

Liczba dłużników alimentacyjnych, których wezwano do zgłoszenia się w celu
przeprowadzenia wywiadu

119

Liczba dłużników, którzy zgłosili się na wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu

28

Liczba wydanych decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od
zobowiązań alimentacyjnych

1

Liczba dłużników, w stosunku do których wystąpiono do prokuratury o ściganie za
przestępstwo niealimentacji

3

Liczba dłużników, w stosunku do których wystosowano wniosek do Biura Praw Jazdy i
Rejestracji Pojazdów o zatrzymanie prawa jazdy

1

wyniku

prowadzonych

postępowań

w

2020

roku

od

dłużników

alimentacyjnych

wyegzekwowano kwotę 410 235,44 zł, w roku poprzednim - 423 235,44, a w 2018 - 297 275 zł.

4.4. Program wspierania rodziny
Obowiązek uchwalenia 3-letniego programu dotyczącego wspierania rodziny wynika z
ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Program
ukierunkowany jest przede wszystkim na podejmowanie działań z zakresu wspierania rodzin
mających trudności w samodzielnym wypełnianiu funkcji wobec dzieci, ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii związanych z opieką, wychowaniem i ich ochroną w środowisku
biologicznej rodziny.
Uchwałą Nr XXXIV/276/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2017 r. został
przyjęty Program Wspierania Rodziny Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2018 – 2020.
Realizacja celów szczegółowych programu w 2020 roku przedstawia się następująco:
4.4.1.Budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin poprzez zapobieganie powstawaniu sytuacji
kryzysowych wymagających interwencji.
Zrealizowane zadania:
- rodziny borykające się z problemami finansowymi, o niskich dochodach otrzymywały
pomoc finansową w formie zasiłków okresowych, celowych, w tym celowych na zakup
żywności, pomoc w formie opłacania obiadów szkolnych dla dzieci;
- w celu eliminacji i zapobiegania sytuacjom kryzysowym prowadzono z rodzinami pracę
socjalną, proponowano poradnictwo psychologiczne;
- pracownicy socjalni oraz asystent rodziny monitorowali sytuację rodzin objętych pomocą;
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- w celu poprawy bezpieczeństwa socjalnego rodzin, zaangażowano osoby do udziału w
projekcie realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach którego podnieśli
kompetencje oraz kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia.
4.4.2.Wspieranie

rodzin

przejawiających

problemy

opiekuńczo-wychowawcze

poprzez

wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny.
Zrealizowane zadania:
- osoby i rodziny przeżywające trudności oraz mające problemy opiekuńczo-wychowawcze
korzystały z bezpłatnej pomocy psychologicznej, zorganizowanej w OPS;
- podjęto współpracę z placówkami oświatowymi, poradnią psychologiczno-pedagogiczną
w celu zwiększenia potencjału wychowawczego rodziców oraz rozwojowego dzieci;
- zachęcano rodziców do pobytu ich dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej oraz świetlicach
opiekuńczo – wychowawczych;
- w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi (z tych usług skorzystało 2 dzieci).
4.4.3.Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku szkolnym.
Zrealizowane zadania:
- przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendia i zasiłki szkolne );
- umożliwienie dzieciom skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego w szkołach
i przedszkolach;
- umożliwienie rodzicom skorzystania z konsultacji prawnych w OPS;
- podejmowanie mediacji i interwencji kryzysowych w rodzinach;
- wydawanie decyzji kierujących niepełnosprawną młodzież do Środowiskowego Domu
Samopomocy.
4.4.4.Poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży oraz zapobieganie uzależnieniom
i zjawiskom przemocy.
Zrealizowane zadania:
- przyznawanie pomocy finansowej ( zasiłki celowe, okresowe ), rzeczowej oraz pomocy w
formie pracy socjalnej pracowników OPS oraz asystenta rodziny;
- korzystanie przez rodziny z zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, zapomóg z
tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich i wychowawczych;
- kierowanie na konsultacje psychologiczne świadczone przez poradnie psychologiczno pedagogiczne;
- podejmowanie działań zapobiegających i przeciwdziałających przemocy w rodzinie przez
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Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

4.4.5.Podniesienie kompetencji i umiejętności wychowawczych oraz opiekuńczych rodziców, które
umożliwiają wychowanie się dzieci w rodzinie naturalnej.
Zrealizowane zadania:
–

pracownicy OPS prowadzili

pracę socjalną z rodzinami przeżywającymi trudności

opiekuńczo – wychowawcze;
–

w przypadkach, w których istniało zagrożenie odebrania dziecka od biologicznych
rodziców, efektem pracy asystenta rodziny było umożliwienie pozostania tych dzieci w
rodzinie, bez konieczności umieszczania w pieczy zastępczej;

–

bieżący monitoring rodzin wymagających wsparcia przez pracowników socjalnych i
asystenta rodziny;

–

motywowanie członków rodzin do podjęcia leczenia uzależnień i rozpoczęcia terapii.

4.5. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie
Program został opracowany z myślą o stworzeniu jednolitych działań na rzecz przeciwdziałania
zapobiegania zjawisku przemocy. Jego zdaniem jest wprowadzenie takich rozwiązań, które
pozwolą na sprawne działanie służb społecznych w udzielaniu pomocy osobom doświadczającym
przemocy, jak również umożliwią pracę ze sprawcami przemocy. Przemoc w rodzinie stanowi
poważny problem społeczny, jest ściśle powiązana z innymi obszarami wymagającymi działań ze
strony wielu specjalistów, instytucji i organizacji. Zintegrowanie działań i zasobów różnych
jednostek daje szansę podniesienia skuteczności udzielonego wsparcia. Głównym realizatorem
działań z zakresu przeciwdziałania przemocy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach
funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
W ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie, przyjętego Uchwałą Nr XIII/86/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 listopada
2019 r., prowadzona była działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Realizowane były następujące działania:
 wspierano działalność świetlic opiekuńczo – wychowawczych w szkołach dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
 prowadzono środowiskowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach dla dzieci i młodzieży z
rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka,
 wspierano działalność „Świetlicy socjoterapeutycznej” prowadzonej przez Parafię NMP
Matki Kościoła,
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 wspierano jednostki organizacyjne miasta w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i
młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych potrzebujących wsparcia.
W 2020 roku udzielana była pomoc osobom dotkniętym przemocą domową. To zadanie głównie
było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który w szczególności podejmował działania
w ramach procedury „Niebieska Karta”. Wszystkie osoby i rodziny, u których wszczęto
procedurę, stały się adresatami tych działań. W celu rozwiązania problemów związanych z
wystąpieniem przemocy w rodzinie powoływane były zespoły robocze w ramach działalności
Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołów
roboczych wchodzili przedstawiciele OPS, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz kuratorzy
sądowi.
W roku 2020 założono 29 Niebieskich Kart oraz odbyło się 138 spotkań Grup Roboczych.
Efektem prac Zespołu Interdyscyplinarnego jest:


skierowanie 10 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury;



skierowanie 3 wniosków do Sądu o ograniczenie władzy rodzicielskiej i umieszczenie
dzieci w rodzinie zastępczej;



skierowanie 3 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;



15 postępowań przygotowawczych w sprawie przemocy w rodzinie – procedura
„Niebieskiej Karty” dot. psychicznego znęcania się, prowadzonych przez Komisariat Policji
w Kostrzynie nad Odrą.

4.6. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Uchwałą Nr XIII/86/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 listopada 2019 r. został przyjęty
program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020.
W ramach programu w 2020 roku zrealizowano następujące zadania:


Współpracowano z Klubem Abstynenta „Libra” – klub otrzymał na działalność dotację z
budżetu miasta w wysokości 35 000,00 zł. Środki zostały wykorzystane na działalność
klubu oraz spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych.



Współpracowano z Parafią Rzymsko-Katolicką w zakresie prowadzenia świetlicy
socjoterapeutycznej, która otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości 50 000,00 zł. W
zajęciach na świetlicy uczestniczyło 25 dzieci i młodzieży.



Współpracowano i wspierano SP ZOZ dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Międzyrzeczu. Szpital otrzymał dotację w wysokości 2 000,00 zł na doposażenie sali do
terapii. Do tej placówki kierowani są na leczenie odwykowe mieszkańcy miasta.



Zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży. W zajęciach podczas ferii
uczestniczyło ok. 236 dzieci i młodzieży. Zajęcia zostały zorganizowane w szkołach we
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współpracy z KCK, MOSiR, Miejską Biblioteką Publiczną oraz Muzeum Twierdzy. Również
w czasie wakacji zostały zorganizowane przez Miasto i jednostki organizacyjne zajęcia dla
dzieci i młodzieży. W czasie wakacji w zajęciach uczestniczyło ok. 276 osób.


Odbyło się 12 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



Zorganizowano

szkolenie

dla

sprzedawców

napojów

alkoholowych

(szkolenie

przeprowadzono w 60 punktach sprzedaży).


Dla uczniów klas I – III ze szkół podstawowych zorganizowano konkurs plastyczny pt.
„Żyj zdrowo, kolorowo i sportowo”.



Wspierano działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych w szkołach podstawowych.



W Ośrodku Pomocy Społecznej udzielano porad prawnych dla osób uzależnionych
i współuzależnionych. Z tej formy pomocy skorzystały 24 osoby.



Od października 2020 r. rozpoczął działalność Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie. W PIK udzielane są konsultacje indywidualne
i rodzinne, porady psychologiczno – pedagogiczne, porady terapeutyczne, pomoc
psychiatryczna oraz pomoc w kierowaniu osób uzależnionych na leczenie. W 2020 roku z
konsultacji skorzystało 160 osób.



Na podstawie art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych
chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych środki z funduszu
profilaktyki przeznaczono również na zakup środków do dezynfekcji i ochrony, aby
zapewnić w jednostkach organizacyjnych bezpieczne i higieniczne warunki w reżimie
sanitarnym.

4.7. Program przeciwdziałania narkomanii

Uchwałą Nr III/14/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2018 r. został przyjęty
program przeciwdziałania narkomanii

na lata 2019 – 2020. Zadania realizowane w ramach

programu przeciwdziałania narkomanii są spójne z zadaniami realizowanymi w ramach
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Działania ogólnie dotyczą
profilaktyki uzależnień, w tym przeciwdziałania narkomanii. Wszystkie programy profilaktyczne
są zgodne z wytycznymi Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020. Zorganizowano
szkolenie

dla

nauczycieli

Szkoły

Podstawowej

Nr

2

w ramach

realizacji

programu

profilaktycznego „Smaki życia” (dot. zagrożeń uzależnieniami od narkotyków i środków
psychoaktywnych ).
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4.8. Program rozwoju zorganizowanej opieki nad dzieckiem do lat 3
na lata 2017 – 2022
Uchwałą Nr XXXIII/262/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 listopada 2017 r. został
przyjęty „Kostrzyński program rozwoju zorganizowanej opieki nad dzieckiem do lat 3 na lata 2017
– 2022”. Celem programu jest zwiększenie dostępności oraz rozwój jakości opieki i edukacji dla
dzieci w wieku do lat 3.
W 2020 roku, podobnie jak w 2019 roku, na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą funkcjonowały
3 żłobki prowadzone przez podmioty prywatne, do których uczęszczało 59 dzieci.
Żłobki niepubliczne otrzymywały dotacji w wysokości 300,00 zł miesięcznie na dziecko w żłobku.
Dotacja była przekazywana na podstawie uchwały XLIV/346/14 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów
na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.
W 2020 roku podmiotom prowadzącym niepubliczne żłobki przekazano dotację z budzetu miasta
w wysokości 208 500,00 zł, w tym:


Żłobek „Kraina Marzeń” otrzymał dotację w kwocie 107 700 zł na 30 dzieci;



Żłobek „Euregio” otrzymał dotację w kwocie 48 300 zł na 14 dzieci;



Żłobek „Kwiatek” otrzymał dotację w kwocie 52 500 zł na 15 dzieci.

W 2020 roku funkcjonował Żłobek Miejski, do którego uczęszczało 62 dzieci do 3 grup, w tym 12
dzieci do grupy I (dzieci w wieku od 12 do 16 miesiąca życia), 25 dzieci do grupy II

(dzieci w

wieku od 17 do 30 miesiąca życia) i 25 dzieci do grupy III ( dzieci w wieku od 31 do 36 miesiąca
życia ).
Misją żłobka jest promocja i wsparcie rodziny we wszystkich pełnionych przez nią funkcjach.
Opiekunowie zapewniają dzieciom troskliwą opiekę i wszechstronny rozwój psychiczny i
fizyczny. Poza opieką żłobek pełni funkcje wychowawcze i edukacyjne. Bardzo ważnym zadaniem
żłobka jest zapewnienie prawidłowego żywienia dzieci, uwzględniając przeciwwskazania
żywieniowe, zalecenia lekarskie oraz normy żywieniowe.

4.9. Lokalny program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży

Władze Miasta Kostrzyn nad Odrą wspierają uzdolnione dzieci i młodzież poprzez
przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce od 2005 roku. W 2019 roku zostały przyjęte uchwały
w sprawie przyjęcia i zasad realizacji „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży Miasta Kostrzyn nad Odrą”.
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W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie
otrzymywało 33 uczniów, natomiast od września do grudnia - 16 uczniów ( w 2019 analogicznie 69
i 33 uczniów).
Ponadto na zakończenie roku szkolnego przekazano upominki najlepszym uczniom, kończącym
szkoły podstawowe i ponadpodstawową, listy gratulacyjne oraz pióra od władz miasta.
W roku 2020 nie odbyły się uroczystości wręczenia nagród i stypendiów ze względu na pandemię
koronowirusa.

4.10. Program Ochrony i Promocji Zdrowia
Uchwałą Nr XIII/86/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 listopada 2019 r. został
przyjęty program ochrony i promocji zdrowia na rok 2020.
Głównym celem programu jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców
Miasta Kostrzyn nad Odrą.
W ramach programu prowadzone były programy edukacji zdrowotnej w szkołach i
przedszkolach, organizowano szereg zajęć sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych,
wspierano działalność gabinetów podstawowej opieki pielęgniarskiej w szkołach.
W 2020 roku prowadzono przede wszystkim kampanię informacyjną w zakresie
przestrzegania obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID – 19, wspierano jednostki
organizacyjne w zakresie zapewnienia środków ochrony oraz maseczek.
Ponadto w 2020 roku osobom nieubezpieczonym wydano 112 decyzji poświadczających prawo do
świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych (w 2019 roku -130 decyzji).

4.11. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwałą Nr XIV/96/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 grudnia 2019 r. został
przyjęty program współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, na lata 2020 -2021.
Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim sektorem
działającym na rzecz dobra publicznego. Stanowią one bazę dla rozwoju społeczności, zrzeszają
najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli. Organizacje
podejmują działania dla dobra mieszkańców oraz integrują i aktywizują społeczność, uzupełniając
działania podejmowane w tym względzie przez lokalny samorząd.
Stowarzyszenia oraz fundacje podejmują działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego
współpraca organizacji pozarządowych i gminy przynosi efekty poprzez realizację wspólnego
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celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była przede wszystkim w ramach
otwartego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym, zgodnie z przepisami określonymi w
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie ustawy o
sporcie.
Wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Nazwa organizacji

Nazwa dotowanego
zadania

Kwota dotacji

Tryb
przyznawania
dotacji

Klub Abstynenta „Libra”

Prowadzenie klubu abstynenta

35 000,00 zł

konkurs ofert

Parafia p.w. NMP Matki
Kościoła

Prowadzenie świetlicy
socjoterapeutycznej

50 000,00 zł

konkurs ofert

Fundacja „Pro Animalne dla
zwierząt w potrzebie”

Zapewnienie opieki nad
bezdomnymi zwierzętami i
zapobieganie bezdomności zwierząt
poprzez prowadzenie schroniska
dla zwierząt w Górzycy

125 000,00 zł

konkurs ofert

Kostrzyński Klub Sportów
Wodnych

Warsztaty plenerowe – sprzątanie
świata

Kostrzyńskie Stowarzyszenie
„Człowiekiem Jestem”

Wycieczka do Łagowa

Klub Sportowy
„Szkoła Tańca Quest”

Organizacja zajęć tańca
nowoczesnego

UKS „Celuloza Kostrzyn”

2 000,00 zł bezkonkursow
y
700,00 zł bezkonkursow
y
7 000,00 zł

konkurs ofert

Szkolenie dzieci i młodzieży w
sekcjach sportowych – piłka nożna

18 000,00 zł

konkurs ofert

UKS „Czwórka”

Szkolenie dzieci i młodzieży w
sekcjach sportowych – piłka nożna

18 000,00 zł

konkurs ofert

UKS „Nukleon”

Szkolenie dzieci i młodzieży w
sekcjach sportowych – piłka ręczna

21 000,00 zł

konkurs ofert

Międzyszkolny Uczniowski Klub Szkolenie dzieci i młodzieży w
Sportowy „Przyjaciół Sportu”
sekcjach sportowych – piłka nożna
dziewcząt

14 000,00 zł

konkurs ofert

UKS „Dwójka”

Szkolenie dzieci i młodzieży w
sekcjach sportowych – siatkówka

12 620,54 zł

konkurs ofert

UKS Akademia Futbolu
Kostrzyn nad Odrą

Szkolenie dzieci i młodzieży w
sekcjach sportowych – piłka nożna

18 000,00 zł

konkurs ofert

Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej „Olimp”

Szkolenie dzieci i młodzieży w
sekcjach sportowych – zapasy

22 500,00 zł

konkurs ofert

UKS „Jedynka”

Szkolenie dzieci i młodzieży w
sekcjach sportowych – zapasy

22 500,00 zł

konkurs ofert

Kostrzyński Klub Karate

Szkolenie dzieci i młodzieży w

16 000,00 zł

konkurs ofert
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sekcjach sportowych – karate
KS AZS AJP
Gorzów Wlkp.

Szkolenie dzieci i młodzieży w
sekcjach sportowych – koszykówka

8 000,00 zł

konkurs ofert

Towarzystwo Sportowe Celuloza Szkolenie dzieci i młodzieży w
sekcjach sportowych – piłka nożna

18 000,00 zł

konkurs ofert

MUKS „Przyjaciół Sportu”

10 000,00 zł

konkurs ofert

20 000,00 zł

konkurs ofert

Udział w rozgrywkach III ligi
makroregionalnej w ramach
współzawodnictwa seniorów w
sekcji piłka nożna kobiet

Towarzystwo Sportowe Celuloza Udział drużyny piłkarskiej
w rozgrywkach w klasie okręgowej
Ogółem:

438 320,54 zł

W 2019 roku wysokość dotacji wyniosła 519 777 zł, ale też wnioski złożyło więcej organizacji (26).
Współpraca jednostek organizacyjnych miasta z organizacjami pozarządowymi:


Nieodpłatne udostępnianie sal konferencyjnych oraz pomieszczeń biurowych na
działalność stowarzyszeń w Kostrzyńskim Centrum Kultury.



Nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR dla
organizacji pozarządowych zajmujących się szkoleniem dzieci i młodzieży w sekcjach
sportowych.



Udostępnianie hal sportowych w szkołach.



Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych oraz
kulturalnych.



Udzielanie przez Urząd Miasta organizacjom pozarządowym wsparcia merytorycznego i
informacyjnego.

Współpraca samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana organizacjom
pozarządowym pozytywnie wpływa na kontakty i relacje z trzecim sektorem, przyczynia się do
podniesienia jakości usług oraz do poszerzenia grupy odbiorców.
Organizacje pozarządowe uzupełniają zadania jednostek samorządu terytorialnego, a zaufanie
jakim obdarza je społeczeństwo jest świadectwem coraz większego zaangażowania i skuteczności
działań.

4.12. Program ochrony środowiska
Rada Miasta uchwałą XIII/83/19 z dnia 28 listopada 2019 r. przyjęła Program Ochrony
Środowiska dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026
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opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska .
W 2019r opracowany został także Raport z realizacji poprzednio obowiązujacego Programu
Ochrony Środowiska dla Miasta Kostrzyn nad Odrą za lata 2016-2018 zawierający:
–

analizę realizacji przedsięwzięć planowanych POŚ,

–

ocenę stopnia realizacji celów ekologicznych,

–

ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

–

analizę efektywności programu w oparciu o wskaźniki w nim określone.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kostrzyn nad Odrą stanowi podstawowe narzędzie
prowadzenia polityki ochrony środowiska w całej gminie miejskiej. Realizacja zadań w latach
2016-2018, zawartych w poszczególnych obszarach tematycznych, daje podstawy do osiągnięcia
przyjętych celów i priorytetowych kierunków działań, zgodnych z polityką ochrony środowiska
powiatu gorzowskiego i województwa lubuskiego, a tym samym gwarantuje zrównoważony
rozwój Miasta obecnie jak i w perspektywie wieloletniej.
Stan środowiska na terenie Miasta nie uległ pogorszeniu. We własnym zakresie Miasto Kostrzyn
nad Odrą sukcesywnie realizuje zadania, kładąc szczególny nacisk na budowę sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej, modernizację dróg i remonty chodników a także ochronę powietrza
atmosferycznego poprzez termomodernizację obiektów dydaktycznych i użyteczności publicznej,
wymianę nieekologicznych źródeł ciepła oraz usprawnianie zbiórki odpadów (m.in. azbest).
Działania te w połączeniu z realizacją zadań o charakterze edukacyjnym w dużej mierze
przyczyniają się do poprawy, jakości środowiska na obszarze Miasta.
Oceniając dotychczasowy stan realizacji zadań zapisanych w harmonogramach „Programu…”
jednoznacznie można stwierdzić, że zadania na bieżąco są realizowane, dowodem na to są
wskaźniki oraz ilość wydatkowanych środków finansowanych na realizację zadań własnych.

4.13. Plan gospodarki niskoemisyjnej
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy - Miasta Kostrzyn nad Odrą” został
opracowany w roku 2015 na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Kostrzyn nad Odrą, a
firmą WESTMOR CONSULTING. Projekt, w ramach którego opracowano dokument był
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
PGN spełnia wymogi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Realizacja i aktualizacja wojewódzkich Planów ochrony powietrza wynika bezpośrednio z
nowelizacji Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 799, z poź.zm.), która stanowi
implementacje do polskiego prawa postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy
(CAFE).
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Cele strategiczne w zakresie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej są odpowiedzią na problemy
zidentyfikowane w niniejszym zakresie na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą i wynikają ze
sformułowanej wizji rozwoju Miasta. Wizja ta wytycza ścieżki, którymi należy podążać, by
osiągnąć założony w niej stan.
Niniejszy Plan postawił przed sobą 2 zasadnicze cele strategiczne:
*

realizację celów określonych w Pakiecie Klimatyczno – Energetycznym 2020;

*

poprawę jakości powietrza na terenie Miasta.

Cele strategiczne przyczynią się do osiągnięcia celów pośrednich, wśród których należy wymienić:
*

wyraźne oszczędności w budżecie, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii
elektrycznej, energii cieplnej, a także innych mediów.

*

udoskonalenie zarządzania, wykorzystanie potencjału Miasta w zakresie ograniczania
emisji zanieczyszczeń, a także poprawę oferty turystycznej dzięki poprawie stanu
środowiska na terenie Miasta.

*

korzystniejszy wizerunek Miasta Kostrzyn.

We wdrażanie postanowień Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, są zaangażowani głównie
pracownicy Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych. Koordynowaniem działań
wszystkich wymienionych podmiotów zajmują się pracownicy Urzędu Miasta wyznaczeni przez
Burmistrza miasta Kostrzyn nad Odrą.
Do emitorów zanieczyszczeń powietrza zlokalizowanych na terenie miasta zaliczyć należy przede
wszystkim piece i piony kominowe gospodarstw domowych, kotłownie węglowe oraz transport
drogowy.
Niska emisja jest źródłem takich zanieczyszczeń jak dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek
węgla, pył, sadza, a więc typowych zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw stałych i
gazowych. W przypadku emisji bytowej, związanej z mieszkalnictwem zanieczyszczenia
uwalniane na niedużej wysokości często pozostają i kumulują się w otoczeniu źródła emisji.
Położenie miasta powoduje okresowo słabe ruchy mas powietrza i dodatkowo utrudnia
rozpraszanie zanieczyszczeń w atmosferze.

Gmina znajduje się w strefie podlegającej ocenie jakości powietrza – strefa lubuska.
Na terenie miasta w dokumencie PGN zidentyfikowano następujące główne obszary problemowe
z zakresu efektywności energetycznej oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery:
1. Budynki użyteczności publicznej:
*

niewystarczający poziom termomodernizacji części budynków użyteczności publicznej, np.
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budynku Urzędu Miasta,
*

niewystarczający poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach
użyteczności publicznej,

*

konieczność wymiany części wyposażenia na energooszczędne;

2. Budynki indywidualne, plebani, komunalne oraz budynki mieszkaniowe wielorodzinne
spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych:
*

niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców miasta,

*

niewystarczający poziom efektywności energetycznej części budynków,

*

niewystarczający poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

*

konieczność wymiany części wyposażenia na energooszczędne;

3. Ciepło sieciowe:
*

konieczność modernizacji sieci dystrybucyjnej i jej rozbudowy;

4. Transport drogowy:
*

duże natężenie ruchu tranzytowego w centrum Miasta,

*

niezadowalający stan części dróg na terenie Miasta,

*

niewystarczająca sieć ścieżek rowerowych i pieszych,

*

konieczność wymiany/modernizacji taboru przewoźników działających na terenie miasta;

*

konieczność

rozbudowy

i

modernizacji

infrastruktury

związanej

z

transportem

publicznym;
stanowiących własność Miasta niepowiązanego z siecią stanowiącą własność spółki.

4.14. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacji.
Zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków wykonują Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. z siedziba Kostrzyn
and Odrą ul. Kopernika 4a, będąca w 100% własnością Miasta Kostrzyn nad Odrą.

4.15. Gminny Program Rewitalizacji
Miasto Kostrzyn nad Odrą posiada Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2026,
sporządzony na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji oraz w oparciu
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o wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą ma charakter kompleksowy
i dotyczy sfery społecznej, funkcjonalno-przestrzennej, technicznej, środowiskowej oraz
gospodarczej.
Na obszarze miasta Kostrzyn nad Odrą zostało wyznaczonych pięć obszarów rewitalizacji:
1) Strefa I – obszar położony w północno – wschodniej części miasta, w skład którego
wchodzi: Osiedle Leśne, ul. Prosta, ul. Sportowa. Dominującą formą zabudowy na tym
obszarze jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, głównie typu koszarowego;
1) Strefa II – obszar stanowiący ulice: Osiedle Słowiańskie, Władysława Sikorskiego,
Piastowska. Dominującą formę zabudowy tego obszaru stanowi zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna oraz mieszana-zabudowa usługowa;
2) Strefa III – obszar położony w centralnej części miasta, do którego zaliczamy ulice:
Dworcowa, Osiedle Mieszka I, Nieodległości. Dominującą formę zabudowy tego obszaru
stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
3) Strefa IV – obszar położony w centralnej części miasta z ulicami: Adama Mickiewicza,
Tadeusza Kościuszki, Osiedlowa, Osiedle „B”, Osiedle „C”, Krótka, Mikołaja Kopernika.
Dominującą formą zabudowy jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa
usługowa;
4) Strefa VI – obszar ograniczony ulicami: Jodłowa, Dębowa, Zaułek Klonowy, Wojska
Polskiego, Saperska, Osiedle Kolejowe, Generała Tadeusza Kutrzeby, Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Charakterystyczna w części obszaru zabudowa pokoszarowa, jak również
występuje zabudowa mieszkaniowa, usługowa, handlowa, hala sportowa oraz nowa
zabudowa jedno i wielorodzinna.
W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zaplanowano do realizacji następujące projekty
i przedsięwzięcia rewitalizacyjne:
1. Remont budynku dydaktycznego oraz budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
przy Szkole Podstawowej nr 4;
2. Przyjazna szkoła – podniesienie jakości kształcenia i infrastruktury sportowej;
3. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów
zieleni;
4. Dom Dziennego Pobytu;
5. Poprawa jakości dróg i chodników na obszarze zdegradowanym;
6. Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Kadry Zapaśniczej;
7. Kostrzyński Kapitał Społeczny – budowanie relacji i więzi sąsiedzkich;
8. Program aktywizacji rynku pracy;
9. Aktywny senior;
10. Budowa promenady wraz ze ścieżką rowerową nad rzeką Wartą;
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11. Nowoczesna infrastruktura– przyjazne miasto;
12. Pracownia Inicjatyw Twórczych;
13. „Łączą nas rzeki” budowa mariny nad rzeką Wartą;
14. „Jeżdżę rowerem” – budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych;
15. Podniesienie jakości funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw, poprzez
termomodernizację budynku przy ul. Kościuszki 3;
16. Eko - przedszkole – termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3;
17. Centrum Interpretacji Fortyfikacja Nowożytna w zabytkowym zespole bastionu Król w
Kostrzynie nad Odrą;
18. Budowa kompleksu wodno – rekreacyjnego w Kostrzynie nad Odrą;
19. Jedź bezpiecznie – budowa infrastruktury drogowej w Kostrzynie nad Odrą;
20. Poprawa bezpieczeństwa na drogach i osiedlach poprzez budowę miejsc postojowych;
21. Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektów MOSiR;
22. Kulturalny Kostrzyn;
23. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
24. Kostrzyn „bez barier”;
25. „Moje miejsce w Kostrzynie” – projekt promocji oddolnych inicjatyw mieszkańców;
26. Ratowanie starej substancji mieszkaniowej;
27. Ochrona i waloryzacja krajobrazu kulturowego Województwa Lubuskiego przez
rozbudowę i scalenie infrastruktury edukacyjno - informacyjnej i kulturalnej Starego Miasta
oraz stałej ekspozycji Muzeum Twierdzy Kostrzyn przy wykorzystaniu nowoczesnych
technologii multimedialnych;
28. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;
29. Budowa drogi Warnicko – Witnickiej;
Większość projektów społeczno – edukacyjno - kulturalnych jest realizowana w sposób
ciągły, zamierzenia inwestycyjne w sposób planowy z wykorzystaniem środków zewnętrznych od
pozyskania których uzależniona jest w dużym stopniu pełna realizacja Programu.
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4.16. Gminny Program Opieki nad Zabytkami
Samorządy terytorialne mają ustawowy obowiązek wykonywania zadań w zakresie kultury i ochrony zabytków. Zadania własne gmin w tym przedmiocie regulują ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym i z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami .
Gminny Program Opieki nad Zabytkami miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2018-2021
wpisuje się w cele strategiczne dotyczące ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego
realizowane na szczeblu krajowym. Jest zgodny z Program opieki nad zabytkami województwa
lubuskiego na lata 2017–2020 jak również Programem Opieki nad Zabytkami powiatu
gorzowskiego na lata 2017– 2020.
Na terenie Kostrzyna nad Odrą znajduje się 5 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z
czego trzy są zespołami architektoniczno - przestrzennymi. Należy wspomnieć, że na obszarze
powiatu gorzowskiego jest 86 zabytków wpisanych do rejestru, w województwie lubuskim 3651.
W wykazie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w Kostrzynie nad Odrą
figurują:

1. fragmenty-elementy fortyfikacji Twierdzy Kostrzyn nad Odrą obejmujące: Bastion
Brandenburgia, Bastion Filip, Rawelin August Wilhelm, Bramę Chyżańską, Furtę Rybacką,
Kurtynę Brandenburgia-Filip, Kurtynę Filip-Księżniczka, Posterunek piechoty przy Kolei
Świebodzickiej, Redan XII, Grodze, Fosy, Wały i stoki bojowe, Bastion Król z Małym
Nadszańcem, Fragment Rawelinu Albrecht, Bramę Berlińską, Kurtynę Król-Królowa,
Grodze z basztą, Relikt Rawelinu Krystian Ludwik „Świńska Głowa”, Bastion Odrzański ze
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schronem, Bastion Strzelecki, Rawelin Gorzyński, Rawelin Strzelecki, Bramę Gorzyńską,
Relikty Bramy Odrzańskiej, Redan I z reliktem kazamaty flankującej, Lewe skrzydło Dzieła
Rogowego, Redan II, Redan III, Relikt Lunety Odrzańskiej i przepustu Bramy Polnej, Małą
Enwelope, Plac broni na drodze krytej Małej Enwelopy - nr rej. 639 decyzja z dnia
18.12.1963 r.,

2. zamek, nr rej. 599 decyzja z dnia 20.06.1963 r.,
3. kaplica neogotycka przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego, nr rej. L-209/A decyzja z dnia
30.05.2006 r.,

4. zespół spichlerzy zbożowych (spichlerz nr 1 i 2), ul. Prosta 10, nr rej. L-211/A decyzja z dnia
05.06.2006 r.,

5. fort Sarbinowo w skład którego wchodzi: szaniec wraz z poternami i koszarami; sucha fosa
z murowaną przeciwskarpą; korona stoku bojowego; schron straży; parki amunicyjne w
formie schronów w stoku bojowym; 6. plac broni z ruinami blockhauzu, nr rej. L-653/A
decyzja z dnia 9.06.2014 r.

W odniesieniu do budynków wpisanych do rejestru zabytków, ochronie podlega zabytkowa forma architektoniczna i substancja (materiał), bryła, kompozycja elewacji, detal architektoniczny, oryginalne elementy składające się na konstrukcję, wystrój oraz wyposażenie, stolarka,
rozplanowanie (układ) wnętrza, historyczne pokrycie dachu.
Istotną rolę w zakresie ochrony zabytków odgrywa działalność Muzeum Twierdzy Kostrzyn, które gromadzi, propaguje i chroni miejscowe dziedzictwo kulturowe, udostępniając wyniki swoich badań poprzez publikacje, wystawy i prelekcje. Muzeum jest jednostką samorządową,
toteż poprzez tę placówkę miasto Kostrzyn nad Odrą dba o polepszenie stanu zachowania obiektów zabytkowych. Oprócz tego działania podejmuje miasto m. in. promujące informacje o lokalnych zabytkach.
Gminna ewidencja zabytków dla miasta Kostrzyna nad Odrą została opracowana w 2017 r., obejmuje: 54 stanowiska archeologiczne, 205 zabytków nieruchomych, spośród których 5 zostało wpisanych do rejestru zabytków (Zarządzenie nr 253/2017 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z
dnia 06 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kostrzyn
nad Odrą).
Na terenie miasta Kostrzyna nad Odrą wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej, którą objęto
obszar centrum Śródmieścia, położony po północno-wschodniej stronie głównego węzła kolejowego, pomiędzy ulicami: od północy – ul. Adama Mickiewicza (dr. gminna 101454F), od południa i
wschodu – ul. Gorzowską (DW 132 w kier. Gorzowa Wlkp.), od zachodu – ul. Gen. Władysława
Sikorskiego (DK 31 w kier. Szczecina). Wyodrębniono tereny z zabytkową zabudową oraz zespoły
budowlane, chronione ze względu na wartości historyczno-architektoniczne. Należą do nich: część
zabudowy przy ul. Dworcowej i Piastowskiej, zespół koszarowy przy ul. Kard. Stefana Wyszyń-
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skiego, zespoły zabudowy mieszkaniowej na Os. Kolejowym, Pl. Grunwaldzkim i Os. Leśnym
oraz zespół szpitalny przy ul. Gabriela Narutowicza.
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Kostrzyn nad Odrą wyznacza cele
i kierunki działań w zakresie ochrony zabytków oraz określa sposoby służące do ich osiągnięcia,
stając się tym samym niezbędnym narzędziem przy gospodarowaniu zasobem dziedzictwa
kulturowego miasta. Spośród celów zawartych w art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, za najważniejsze do realizacji na terenie miasta
Kostrzyn nad Odrą uznano:
1) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania;
2) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
3) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych, edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków
finansowych na opiekę nad zabytkami.
W gminnym programie opieki nad zabytkami wskazuje się również na konieczność rozwoju
turystyki opartej na zasobach zabytkowych miasta poprzez rozpowszechnianie wiedzy o walorach
turystycznych miasta podczas cyklicznych konkursów czy prezentacji ofert na imprezach
targowych i prezentacyjnych w kraju i za granicą.

4.17. Strategia Rozwoju Sportu
Sport jest popularnym sposobem spędzania czasu, a mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą mają
świadomość zalet czynnego wypoczynku i coraz powszechniej go uprawiają.
Strategia rozwoju sportu w mieście Kostrzyn nad Odrą na lata 2018 - 2025 realizowana jest na
podstawie Uchwały Nr XLII/343/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 2018
roku.
Jej najważniejszymi celami są :
1. baza sportowa dla wszystkich (wsparcie sportu powszechnego)
2. wspieranie sportu wyczynowego
3. rozwój sportu młodzieżowego

4. aktywność sportowa osób starszych
5. promocja miasta przez sport.
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Cel główny:
Kostrzyn nad Odrą to miasto, którego mieszkańcy korzystają z wysokiej jakości usług
sportowych i mogą uczestniczyć w wysokiej jakości wydarzeniach sportowych.

W 2019 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem i współorganizatorem ok. 100
imprez, akcji, zajęć sportowo-rekreacyjnych z udziałem blisko 12 tysięcy osób.
Rok 2020 był zupełnie inny - w związku pandemią koronawirusa znaczna część imprez
sportowych i rekreacyjnych została odwołana lub odbywała się w zmienionej formule.
Od 12 marca 2020 r. zostały zawieszone wszelkie zajęcia sportowe i treningowe na obiektach
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Częściowe przywrócenie zajęć nastąpiło dopiero 4 maja,
zajęcia odbywały się w reżimie sanitarnym, a imprezy bez udziału publiczności.
Pomimo tych trudności MOSiR w I półroczu zorganizował 20 imprez, akcji i zajęć sportowo
-rekreacyjnych, w których wzięło udział około 1 400 osób. W II półroczu organizacja imprez
została przywrócona w ograniczonym zakresie. Mimo to odbyło się ok. 90 imprez sportowych
oraz meczów piłki nożnej w różnych grupach wiekowych. Dnia 6 lipca działalność, w reżimie
sanitarnym, wznowił basen przy ul. Fabrycznej.
W ramach prowadzonej działalności w obiektach sportowych MOSiR – u odbyły się rozgrywki
szkolne, rozgrywki mistrzowskie prowadzone przez okręgowe związki sportowe.
W zawodach brali udział sportowcy reprezentujący następujące stowarzyszenia:



TS „Celuloza” Kostrzyn nad Odrą ( piłkarska grupa seniorska – klasa Okręgowa, grupy
juniorów i trampkarzy ),



UKS „Czwórka” ( piłka nożna – grupy młodzieżowe ),



UKS „Celuloza” ( piłka nożna – grupy dziecięco – młodzieżowe ),



UKS „Dwójka” ( piłka siatkowa dziewcząt ),



MUKS „Przyjaciół Sportu” ( piłka nożna – grupy dziewczęce, III liga kobiet ),



UKS „Akademia Futbolu” ( piłka nożna – grupy dziecięco – młodzieżowe ),



UKS „Warta” ( tenis stołowy – grupa seniorska ),



SKF „Olimp” ( zapasy styl klasyczny – grupy dziecięco – młodzieżowe ),



UKS „Jedynka” (zapasy styl klasyczny – grupy młodzieżowe ),



SKF Aikido Renshu ( aikido – grupa młodzieżowa i seniorska ),



Kostrzyński Klub Karate ( karate – grupy młodzieżowe ),
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UKS „Nukleon” ( piłka ręczna - grupy dziecięco – młodzieżowe ).

Zgodnie z celem nr 1 strategii baza sportowa była udostępniana dla potrzeb kostrzyńskich
stowarzyszeń jak również dla mieszkańców Kostrzyna nad Odrą, a MOSiR aktywnie wspierał
wszelkie inicjatywy aktywizujące różne grupy wiekowe, również seniorów.
W 2020 roku zostały zrealizowane następujące zadania remontowe i inwestycyjne w zakresie
infrastruktury sportowej MOSiR:


naprawa pokrycia dachowego oraz wymiana rynien, piorunochronu i opierzenia na hali
sportowej przy ul. Niepodległości 11,



remont pomieszczeń biurowych w obiekcie przy ul. Niepodległości 11,



remont 4 szatni oraz malowanie korytarza w hali sportowej przy ul. Niepodległości 11,



wykonanie prac regeneracyjnych murawy na trawiastych boiskach piłkarskich,



wymiana płyt wygłuszających za bramkami w sali przy ul. Mickiewicza 8,



wykonanie prac techniczno – konserwacyjnych na basenie,



remont pomieszczeń socjalnych na Przystani Żeglarskiej „Delfin”,



zakup 8 szt. pomostów do cumowania łodzi.

W 2020 roku ze wsparcia sportu wyczynowego skorzystały 2 stowarzyszenia sportowe:
- TS „Celuloza” Kostrzyn nad Odrą ( piłkarska grupa seniorska – Klasa Okręgowa) i
- MUKS Przyjaciół Sportu III Liga Piłki Nożnej Kobiet.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspiera wszystkie kostrzyńskie stowarzyszenia sportowe
udostępniając bezpłatnie obiekty sportowe tj. 3 boiska piłkarskie na stadionie sportowym i 3 hale
sportowe.
Aktywnie uczestniczy jako organizator i współorganizator większości imprez sportowych w
mieście zapewniając przygotowanie obiektów, wsparcie przy organizacji i przeprowadzaniu tych
imprez, promuje i zachęca dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Na stronie internetowej www.mosir-kostrzyn.pl zamieszcza informację o większości wydarzeń
sportowych jakie odbywają się w naszym mieście oraz tych w, których uczestniczą zawodnicy i
kluby z Kostrzyna nad Odrą, na stronie www znajdują się informacje o poszczególnych
stowarzyszeniach, a także przekierowania do stron poszczególnych stowarzyszeń.
MOSiR sukcesywnie przygotowuje nową i modernizuje istniejącą infrastrukturę sportową na
potrzeby rozwoju sportu.
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W zakresie aktywności sportowej osób starszych w 2020 roku kontynuowane były
przedsięwzięcia akceptowane przez seniorów takie jak:
- Bieg „Policz się z Cukrzycą” - o imprezie zostały poinformowane organizacje seniorskie
działające na terenie miasta, a sam bieg był dostosowany do możliwości seniorów. W
imprezie, w dniu 11 stycznia 2020 roku, uczestniczyli seniorzy z naszego miasta.
- XII Halowa Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna Seniorów o „Puchar Dyrektora MOSiR” organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem" oraz MOSiR Kostrzyn
nad Odrą, który zapewnił miejsce do sportowo-rekreacyjnych zmagań, (hala sportowa,
szatnie, itp.), puchary oraz obsługę imprezy (sędziowie, przygotowanie konkurencji, spiker),
- Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna organizacji pozarządowych Seniorów - 16 września
2020 roku na stadionie sportowym MOSiR w Kostrzynie nad Odrą odbyła się impreza w
duchu sportowym, do której przystąpiło 5 reprezentacji. Podobnie jak przy innych
imprezach sportowych MOSiR był odpowiedzialny za organizację przebiegu sportowych
zmagań, zapewniał spikera, sędziów i obsługę techniczną, ufundował nagrody i bezpłatnie
udostępnił na potrzeby seniorów obiekty przy ul. Niepodległości 11.
Podsumowując MOSiR w Kostrzynie nad Odrą wspierał organizacje seniorskie działające na
terenie miasta poprzez wsparcie przy organizacji imprez sportowych (spartakiady), a także starał
się dostosować swoją ofertę do możliwości seniorów, czego wyrazem były biegi rekreacyjne.

Realizacja celu nr 5 - sukcesy kostrzyńskich sportowców wpływają pozytywnie na wizerunek
miasta. Dzięki nim w naszym mieście odbywają się imprezy sportowe o randze wojewódzkiej,
ogólnopolskiej i międzynarodowej. W 2020 roku odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików w
zapasach w stylu klasycznym. Zawody były transmitowane na żywo w internecie, TVP 3 Gorzów
Wlkp. oraz w Radio Zachód. Informacje z imprez sportowych są publikowane w prasie
regionalnej, lokalnej oraz na stronach internetowych.

Ciekawostka:
W Kostrzynie nad Odrą urodzili się reprezentanci Polski w piłce nożnej: Łukasz Fabiański (18 kwietnia
1985) - bramkarz , Dariusz Dudka (9 grudnia 1983) – pomocnik lub obrońca oraz Grzegorz Wojtkowiak (26
stycznia 1984) – obrońca.
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V. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH BURMISTRZA
5.1. Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 roku

1.Modernizacja infrastruktury budynków użyteczności publicznej.

Przebudowa placu apelowego w Szkole Podstawowej nr 1
19 lutego 2020 r. został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji, który odbył się 05 marca 2020 r.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TERBUD w kwocie brutto 899 824,68zł. Inwestycję
zakończono 25.08.2020 roku. Zakres robót budowlanych obejmował: roboty rozbiórkowe,
nawierzchnię placu apelowego z płyt betonowych, chodnik z płyt betonowych, drogę wewnętrzną
z kostki granitowej, roboty montażowe instalacyjne odprowadzenia wód opadowych, plac gier
terenowych,

elementy

małej

architektury,

zagospodarowanie

terenów

zieleni.

Przetarg

poprzedzony był wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania
terenu Szkoły Podstawowej nr 1, której zakres obejmował: zagospodarowanie terenu szkoły
-przebudowę placu apelowego wraz z aranżacją oraz budowę bieżni tartanowej 4 torowej o dł. ok
70 m, budowę boiska wielofunkcyjnego, budowę placu zabaw, terenów zieleni, remont łącznika,
elementów małej architektury, ciągów pieszych, oświetlenia zewnętrznego. Najkorzystniejszą
ofertę złożyło biuro projektów M&K Dawid Mołdrzyk z Krajenki, w kwocie 24 600 zł brutto.
Kolejny etap inwestycji zostanie zrealizowany w 2021 roku.

Remont III piętra starej części szkoły z ciągami komunikacyjnymi wraz z remontem sanitariatów w Szkole
Podstawowej nr 2
14 lutego 2020 r. odbył się przetarg na realizację inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
PHU Jakub Błażków z Witnicy w kwocie brutto 529 867,57 zł.
Zakres robót budowlanych obejmował: roboty rozbiórkowe, wymianę posadzek, prace tynkarskie,
wymianę stolarki drzwiowej, prace malarskie, roboty towarzyszące i porządkowe oraz remont
łazienek I i II piętra. Roboty budowlane ukończono 21.08.2020 roku.

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4
20 sierpnia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony „Przebudowa boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej nr 4 w Kostrzynie nad Odrą”. Zakres robót obejmował: przebudowę boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 800 m² zawierającego boisko do
piłki ręcznej/nożnej, dwa boiska do piłki siatkowej, kort do tenisa ziemnego, remont opaski z
kostki brukowej, przebudowa piłkochwytów, montaż tulei pod sprzęt sportowy, remont
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ogrodzenia, montaż małej architektury.
Przetarg odbył się 10.09.2020r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TORAKOL z miejscowości
Dobre, w cenie 243 358,96 zł. Inwestycja zostanie zakończona w 2021r.

Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 2
Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe, oczyszczenie oraz wymianę posadzek, okładzin
ściennych, prace tynkarskie, prace malarskie, wymiana wentylatora, nawietrzaków i kratek
wentylacyjnych sufitowych, roboty towarzyszące i porządkowe.
Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 2 - magazyn produktów suchych i pralnię
wykonała firma TERBUD z Kostrzyna nad Odrą za kwotę 39 000 zł.

Remont schodów przy wejściu do Przedszkola Miejskiego nr 3
obejmował wykonanie remontu schodów i podestu wejściowego od strony szczytowej Przedszkola
i wykonanie remontu schodów na taras od strony bocznej Przedszkola w tym: demontaż istniejącej
balustrady,

wzmocnienie

konstrukcji

schodów,

wykonanie

warstwy

hydroizolacji

całej

powierzchni schodów, obłożenie schodów płytami granitowymi, koloru szarego, stopnice
płomieniowane, podstopnice polerowane, ponowny montaż istniejącej balustrady.
Zadanie zrealizowano: 28.08.2020 r. , koszt 48 870 zł, wykonawcą była firma TERBUD.

Przebudowa Willi Wagenera w ramach projektu Miejsca Pamięci Odry i Warty
Jest to zadanie, które było realizowane w 2020 r. i kontynuowane w roku następnym. Zadanie było
poprzedzone staraniami o pozyskanie środków zewnętrznych, które ostatecznie udało się
pozyskać z Unii Europejskiej

w ramach programu INTERREG VA. Przygotowując sie do

wykonania zadania w czerwcu 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo
- kosztorysowej dotyczącej przebudowy i adaptacji pomieszczeń byłego budynku Urzędu Miasta
przy ul. Kopernika 1 na cele kulturalno - edukacyjne wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Wykonawcą dokumentacji była firma Compono Sp. z o.o. ze Szczecina.
Koszt opracowania dokumentacji to kwota 77 490 zł.
W dniu 10.04.2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla tego zadania.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowę i adaptację byłego budynku Urzędu Miasta przy ul.
Kopernika 1 na cele kulturalno - edukacyjne wraz z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło 10.05.2019 r. Najkorzystniejszą ofertę
złożyła Firma IKAA z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 4 343 739,70 zł. Zadanie zostanie zakończone
w 2021 roku, a budynek przekazany w użytkowanie Kostrzyńskiemu Centrum Kultury jako Dom
Praktyk Twórczych.
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2.Wspieranie rozwoju sieci ciepłowniczej.

W 2020 roku doprowadzono przyłącza ciepłownicze:
- wraz z montażem węzła ciepłowniczego do remontowanego budynku przy ul. Mikołaja
Kopernika 1, w ramach projektu „Przebudowa Willi Wagenera w Kostrzynie nad Odrą w
ramach projektu Miejsce Pamięci Odry i Warty” oraz
- doprowadzono przyłącze ciepłownicze do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.
Niepodległości

3.Remont i budowa dróg na terenie miasta celem tworzenia sieci wzajemnie uzupełniającej się oraz
łączenia ich z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi

podpisano umowę z firmą TREPRO z Kórnika na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej obejmującej przebudowę

ul. Mikołaja Reja w Kostrzynie nad Odrą. Zakres

obejmuje odcinek od skrzyżowania ul. M. Reja z ul. Drzewicką do skrzyżowania ul. M. Reja z ul.
Łączną, o długości ok. 1 330 m. Prace remontowe zostaną wykonane w latach późniejszych po
uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych. Posiadanie dokumentacji jest warunkiem
niezbędnym w staraniu się o dofinansowanie.

- Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe: ul. Jodłowa, ul. Klonowa
dnia 04 marca 2020 r. został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji pn. „Budowa dróg na
Osiedlu Kostrzyn Południe:ul. Jodłowa, ul. Klonowa w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył się
19 marca 2020r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła FIRMA TERBUD w kwocie brutto 949 906,00 zł.
Zakres robót obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnie jezdni z kostki
brukowej betonowej szarej gr. 8 cm o powierzchni 3 095 m² na podbudowie z kruszywa łamanego,
chodniki i dojścia z kostki brukowej betonowej kolorowej/czerwony gr. 8 cm o powierzchni 1301m²
na podbudowie z kruszywa łamanego, zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej/czarny gr. 8
cm o powierzchni 432, m² na podbudowie z kruszywa łamanego, nawierzchnie parkingowe z
kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm o powierzchni 95 m² na podbudowie z kruszywa
łamanego, budowa kanalizacji deszczowej, regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych,
zagospodarowanie terenów zieleni. Realizację zakończono we wrześniu 2020 roku.

- Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe – ul. Zaułek Klonowy
w dniu 17.09.2020 r. odbył się przetarg nieograniczony na wymienione zadanie.
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Zakres robót obejmował m.in.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnie jezdni z
kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm o powierzchni 680 m² na podbudowie z kruszywa
łamanego, chodniki i dojścia z kostki brukowej betonowej kolorowej/czerwony gr. 8 cm o
powierzchni 307 m² na podbudowie z kruszywa łamanego, zjazdy z kostki brukowej betonowej
kolorowej/czarny gr. 8 cm o powierzchni 85 m² na podbudowie z kruszywa łamanego, budowa
kanalizacji deszczowej, regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, ustawienie zapory
drogowej, zagospodarowanie terenów zieleni.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych – Wojciech
i Dionizy Woińscy, w cenie 233 344,48 zł. Inwestycja zakończona w listopadzie 2020 roku.

- Budowa dróg na Osiedlu Warniki i w ulicy Wyszyńskiego wraz z uzbrojeniem terenu. Prace projektowe
prowadziło biuro Projektowe Vortex z Gorzowa Wlkp.
Kwota opracowania 141 450zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2021/2022 wspólnie
przez Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

4. Remont i budowa infrastruktury drogowej w tym oświetlenia, chodników, ścieżek pieszorowerowych, parkingów, przystanków, celem budowy spójnego systemu komunikacyjnego,
dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Utwardzenie dojazdu na teren Starego Miasta
Zakres robót budowlanych obejmował:
–

budowa drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolor/szary typ EURO grubości

8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr 10 cm, podsypka cementowo-piaskowa133,2m²,
–

wypełnienie nieutwardzonej nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 140,00 m²

–

budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolor/czerwony typ EURO

gr 8,0 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr 10 cm, podsypka cementowo - piaskowa
- 32,30 m²
–

obrzeża betonowe - 50 mb,

–

porządkowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAR – BUD Marek
Kalata w kwocie brutto 56 235,60 zł. Zadanie wykonano w lipcu 2020 roku.
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