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5. Rozwój sieci dróg dojazdowych i osiedlowych oraz infrastruktury okołodrogowej.

Zaplanowano i wykonano zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg tymczasowych na ul.
Brzozowej, ul. Odrzańskiej, ul. Grzybowej, ul. Wąskiej w Kostrzynie nad Odrą”.
Zakres

robót

obejmował:

przebudowę

istniejących

dróg

miejskich

na

ul.

Brzozowej,

ul. Odrzańskiej, ul. Grzybowej, ul. Wąskiej o nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie dróg
dwuśladowych z płyt typu PDTP na długości dróg 720 mb i szerokości 4 m. W postępowaniu
przetargowym wpłynęła 1 oferta złożona przez Firmę TERBUD z Kostrzyna nad Odrą w kwocie
brutto 319 961,15 zł. Zadanie zrealizowane 30.04.2020 roku.

6. Rozwój ścieżek i szlaków rowerowych na terenie miasta.

- Budowa dróg na Osiedlu Warniki i w ulicy Wyszyńskiego wraz z uzbrojeniem terenu. Inwestycja
do zrealizowania w latach 2020/2022, w ramach której zostanie wykonana ścieżka rowerowa na
całej długości inwestycji.

7. Rozwój infrastruktury technicznej.

Kontynuowano zadania w ramach poprawy bezpieczeństwa na terenie Miasta. W 2020 roku
wykonano prace montażowo - instalacyjne w postaci doświetlenia kolejnych przejść dla pieszych
które wykonała Firma ELEKTROCENTRUM z Kostrzyna nad Odrą. Wykonano :
-doświetlenie przejścia dla pieszych - skrzyżowanie ul. Gorzowskiej i Adama Mickiewicza
-doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Gorzowskiej
-doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Niepodległości przy stadionie MOSiR
-doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Orła Białego koło ronda Zatorze
-doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Drzewickiej przy budynku nr 8-10.

8. Wymiana i odtworzenie nawierzchni drewnianych w Parku Miejskim
W 2020 r. zrealizowano I etap wymiany zdegradowanej nawierzchni z drewna w Parku Miejskim
obejmujący wymianę nawierzchni w ciągach pieszych na nawierzchnię z desek kompozytowych.
Wymieniono około 120m2 desek. Koszt - 81 967,21 zł.
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5.2. GOSPODARKA PRZESTRZENNA
- ład przestrzenny i zasoby materialne gminy
Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje burmistrz miasta wykonując zadanie m.in.
poprzez :
1. nabywanie nieruchomości na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą:
-zakup i zamianę nieruchomości ,
-komunalizację, gdzie przedmiotem postępowania jest przeniesienie własności nieruchomości
Skarbu Państwa na rzecz Gminy wraz ze wszelkimi obciążeniami i prawami osób trzecich,
- nabywanie na podstawie decyzji administracyjnych - wydanych w sprawie nabywania
gruntów pod drogi,
- inne czynności prawne jak np. pierwokup czy zasiedzenie.
2. zbywanie nieruchomości gminnych zgodnie z przeznaczeniem w obowiązujących miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego tj. decyzjach o warunkach zabudowy lub zgodnie z
ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.
Miasto prowadzi ewidencję nieruchomości w oparciu o program Mienie 2 –Ewidencja Mienia
\Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Ewidencjonowanie

nieruchomości

odbywa

się

w

oparciu

stan

ewidencji

i budynków prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim.
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Ewidencja geodezyjna gruntów i budynków (EGiB) jest podstawowym rejestrem ewidencji
nieruchomości dla Miasta Kostrzyn nad Odrą. Wszelkie zmiany prowadzone są w odniesieniu do
zmian prowadzonych przez EGiB Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.
W

ewidencji

wykazuje

się:

właściciela,

a

w odniesieniu

i samorządowych-inne osoby fizyczne lub prawne,

do gruntów

państwowych

w których władaniu znajdują się grunty

i budynki lub ich części, oraz miejsce ich zamieszkania lub siedziby. Dane zawarte
w ewidencji geodezyjnej są podstawą: planowania gospodarczego, planowania przestrzennego,
wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki
publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych.
Gospodarowanie zasobem nieruchomości polega w szczególności na:
1) ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,
2) zapewnieniu wyceny nieruchomości zasobu,
3) sporządzaniu planów wykorzystania zasobu,
4) zabezpieczeniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
5) wykonywaniu czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości
udostępnione z zasobu,
6) zbywaniu lub nabywaniu nieruchomości do zasobu,
7) wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości wchodzących w skład
zasobu,
8) podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach
dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności
za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia,
o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz założenie księgi
wieczystej i wpisy w księgach.
Zestawienie zbiorcze gruntów miasta Kostrzyn nad Odrą
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r.
własność Miasta
( zasób)
OPIS

ILOŚĆ
ogółem

Ilość działek
szt.
Wartość w zł
Powierzchnia
w m²
Powierzchnia
w ha

własność
Miasta

z tego
Współwłasność
(np. udziały we
wspólnotach
mieszkaniowych)

przekazanych
w użyczenie

w wieczystym
użytkowaniu
Miasta (zasób)

2 632

1 916

1 823

61

32

2

36 486 479,8

35 497 175,40

33 580 437,41

13 185,22

1 871728,50

375 484,20

9 813 122,00

9 075 842,00

8 835 758,00

6 806,00

233 278,00

27 209,00

981,31

907,58

883,58

0,68

23,33

2,72
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Powierzchni gruntów pozostających w zasobie Miasta Kostrzyn nad Odrą
według sposobu użytkowania:
Symbol

Symbol
KŚT

B
Ba
Bi
Bp
Bz
Dr
K
Ls
Lz
N
Ti
Tk
Tr
W
Ws

3030
3031
3032
3033
3034
3036
3035
2020
2021
6060
3036
3036
5050
1016
7070

Ł
PS
R
UWAGA

Oznaczenie symbolu

tereny mieszkaniowe
tereny przemysłowe
Inne tereny zabudowane
zurbanizowane tereny nie zabudowane
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
drogi
użytki kopalniane
lasy
grunty zadrzewione i zakrzewione
nieużytki
inne tereny komunikacyjne
tereny kolejowe
Tereny różne
rowy
grunty pod wodami powierzchniowymi
stojącymi
1012
łąki trwałe
1013
pastwiska
1010
grunty orne
Działka 66/22 poza granicami Miastagm. Górzyca nie rozliczano użytków
Razem

Powierzchnia w m2
699 057
94 249
202 846
1 971 309
425 821
1 159 169
46 470
169 587
17 699
1 014 545
1 743
12 626
998 077
66 695
101 815
267 441
763 502
1 781 554
18 917
9 831 122

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta
Rozwój miasta jest dynamiczny, a zmiany przepisów prawnych obligują nas do aktualizacji
dokumentów planistycznych. Miasto Kostrzyn nad Odrą obejmuje obszar 46,16 km²˛ z czego ok.
841,4 ha w obecnej chwili jest pokryte 16 planami miejscowymi:

1) plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenów Kostrzyńsko – Słubickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/360/98 z
dnia 18 czerwca 1998 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Gorzowskiego
Nr 15, poz. 188, z dnia 28.VIII.1998 r. (pow.160,80 ha)

2) plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu położony w Kostrzynie w
rejonie ulic Sportowa Prosta, Ogrodowa zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr
XLIII/350/98 z dnia 28 maja 1998 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym
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Województwa Lubuskiego Nr 12, poz. 69 z dnia 18.05.1999 r. (pow. 73,33 ha)

3) plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej m. Kostrzyna,
zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/187/2000 z dnia 28 września 2000 r.
ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 30 poz. 351, z 7
listopada 2000 r. (pow. 44 ha)

4) zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyna,
zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/296/2001 z dnia 25 października 2001 r.
ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 127, poz. 970, z dnia
11.12.2001 r., (pow. 18,4 ha)

5) plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Miasta w Kostrzynie
nad Odrą, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr X/96/2003 z dnia 10 lipca 2003 roku,
ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 64, poz. 1010, z dnia 4
września 2003 r. (pow. 67 ha)

6) plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w rejonie osiedla Warniki na terenie
miasta Kostrzyn nad Odrą. przyjęty uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr
XVIII/132/08 z dnia 27 marca 2008 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego Nr. 41, poz. 805 dnia 29 kwietnia 2008 r. (pow. 160 ha)

7) plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Szumiłowo w
Kostrzynie nad Odrą przyjęty Uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XXV/ 196/08 z
dnia 06 listopada 2008 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Nr 140 , poz. 2237 , z dnia 31 grudnia 2008 r. (pow. 81 ha)
8) zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Kostrzyna przyjęta uchwałą Nr XXIV/182/08 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 2
października 2008 roku ogłoszoną ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego Nr 114, poz. 1645 z dnia 6 listopada 2008 r. (pow. 15 ha)
9) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Starego Miasta w
Kostrzynie nad Odrą przyjęta Uchwałą Rady Miasta Kostrzyna nad Odrą Nr XXIV/181/08 z
dnia 02 października 2008 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego Nr 119, poz. 1741 z dnia 19.listopada 2008 r. (pow.1,3 ha)

10) plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenów ograniczonych ulicami Orła
Białego, Jagiellońską i Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą, przyjęty uchwałą Rady Miasta
Nr IV/27/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego Nr 49, poz. 947, z dnia 22 kwietnia 2011 r . (pow. 11,8 ha)

11) plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad
Odrą w rejonie ulic: Sportowej, Prostej i Ogrodowej przyjęty uchwałą Rady Miasta Nr
XLVI/ 371/10 z dnia 4 listopada 2010 roku, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego Nr 120, poz. 1937, z dnia 23 grudnia 2010 r . (pow. 2,3 ha)

12) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad
Odrą przeznaczonego pod inwestycję liniową – gazociąg wysokiego ciśnienia DN200,

Strona 80

Raport o stanie miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok
przyjęty uchwałą Rady Miasta Nr XIV/102/12 z dnia 09.02.2012r., ogłoszony w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 659 z dnia 14.03.2012 r. (pow. 3,1 ha)

13) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kostrzynie nad
Odrą przeznaczonego pod inwestycję liniową – gazociąg wysokiego ciśnienia DN200 – II
etap, przyjęty uchwałą Rady Miasta Nr XXI/154/12 z dnia 20.09.2012 r., ogłoszony w
Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego poz. 1879 z dnia 24.10.2012 r. (pow.
1,73ha)

14) plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Drzewice, w
Kostrzynie nad Odrą, przyjęty uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/200/17 z dnia 23 lutego 2017
r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 01.03.2017 r. poz.
502 (pow. 197 ha).
15) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy
Kostrzyńskiej 17 w Kostrzynie nad Odrą przyjęty uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
nr XVII/109/20 z dnia 25 czerwca 2020r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z dnia 02.07.2020r. poz. 1731 (pow. 0,22 ha).

16) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jana Pawła II w
Kostrzynie nad Odrą przyjęty uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nr XXI/133/20 z
dnia 10 listopada 2020r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z
dnia 12.01.2021r. poz. 94 (pow. 4,4 ha).
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WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obecnie trzy z wymienionych mpzp znajdują się w trakcie aktualizacji (opracowywana zmiana
planów). Są to:
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sportowa, Prosta II w
Kostrzynie nad Odrą (uchwała o przystąpieniu Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr
XXXIV/282/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.),
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w
Kostrzynie nad Odrą (uchwała o przystąpieniu Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr
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XXVIII/209/17 z dnia 30 marca 2017 r.). oraz
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Os. Warniki II w Kostrzynie
nad Odrą (uchwała o przystąpieniu Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XXXVII/304/18 z
dnia 22 marca 2018 r.).
W perspektywie najbliższych 5 lat proponuje się kontynuację rozpoczętych procedur
planistycznych:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Warniki II w
Kostrzynie nad Odrą (uchwała o przystąpieniu Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr
XXXVII/304/18 z dnia 22 marca 2018 r.)
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sportowa Prosta II w
Kostrzynie nad Odrą (uchwała o przystąpieniu Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr
XXXIV/282/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.)
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Asfaltowa, Włoska,
Belgijska, Cmentarna w Kostrzynie nad Odrą (uchwała o przystąpieniu Rady Miasta
Kostrzyn nad Odrą Nr XXXVIII/312/18 z dnia 10 maja 2018 r.)
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w
Kostrzynie nad Odrą (uchwała o przystąpieniu Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr
XXVIII/209/17 z dnia 30 marca 2017 r.)
5. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Kostrzyn nad Odrą (uchwała o przystąpieniu Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr XI/68/15 z
dnia 27 sierpnia 2015 r.).

5.3. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
5.3.1. drogi i ulice
Miasto administruje drogami :
-publicznymi o długości około 53,3 km, w tym : 16,90 km dróg powiatowych i 36,4 km dróg
gminnych (62 ulice). Na podstawie dokonanego w 2020r przeglądu dróg stwierdzono, że stan
dróg gminnych dobry ma 12 ulic, zadowalający - 35 ulic, niezadowalający - 10 ulic, zły stan mają
2 ulice oraz 3 ulice o nawierzchni gruntowej,
-wewnętrznymi

o łącznej długości ok. 40 km (bez Starego Miasta).W większości są to ulice

gruntowe lub o nawierzchni tymczasowej z płyt drogowych.
Utrzymujemy również 32.085,46 m² parkingów o trwałej nawierzchni, co daje ok. 2.673 miejsca
parkingowe. W Kostrzynie nad Odrą zarejestrowanych było 11.196 pojazdów o masie całkowitej
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do 3 500 kg.
Zestawienie wypadków i kolizji na wszystkich drogach w granicach administracyjnych Miasta
Kostrzyn nad Odrą
Lp.

Rok

Wypadki

Zabici

Ranni

Kolizje

1

2018

11

1

13

259

2

2019

11

3

10

190

3

2020

5

1

4

173

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu w 2020r. zmieniono organizacje ruchu na ulicach:
- Prosta, ograniczenie prędkości do 30 km/h na niebezpiecznym zakręcie
- Drzewicka/Kwiatowa, dwa (po jednym na każdej ulicy w obrębie skrzyżowania) przejścia
dla pieszych
- gen.Tadeusza Kutrzeby/gen.Józefa Bema, ograniczenie prędkości do 30 km/h w strefie
ruchu
- Wodna, zakaz zatrzymywania się na odcinku drogi po stronie pawilonów handlowych (od
Gorzowskiej za łuk drogowy (za aptekę)
- Leśna, Namyślińska, Nowa, Tartaczna , strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h
- Solidarności, strefa zamieszkania, w której obowiązuje ograniczenie ruchu do 20 km/h z
ograniczeniem czasu parkowania na części parkingów.

5.3.2. oświetlenie uliczne

W roku 2020 Miasto ponosiło koszty konserwacji 2508 szt. lamp oświetlenia drogowego.
Bezawaryjne funkcjonowanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta zapewniała:
- Enea Oświetlenie Sp. z o.o.- 1450 lamp stanowiących własność spółki lub Miasta, ale
powiązanych z siecią stanowiącą własność spółki,
- PHU Elektrocentrum Stanisław Gontarz - 1 058 lamp oświetlenia ulicznego.
W ramach konserwacji sieci i lamp oświetleniowych oraz wymiany źródeł światła
prowadzone były:
- działania nieplanowe (awaryjne) tj.: wymiana uszkodzonych elementów zasilania i
sterowania oświetleniem, naprawa lub wymiana uszkodzonych kabli, podwieszenie
uszkodzonych kabli, wymiana opraw, oprawek, stateczników i kondensatorów, wymiana
połamanych lub uszkodzonych słupów itp.
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- kontrole stanu oświetlenia w porze świecenia,
- przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni, wraz z konserwacją zawiasów, (raz
w miesiącu).
Ponadto pokryto koszty dostawy energii elektrycznej zasilającej lampy oświetlenia drogowego.

5.3.3. infrastruktura sieciowa

Teren miasta posiada tzw. uzbrojenie sieciowe w sieć wodociągowo-kanalizacyjną, sieć
dystrybucyjną ciepła sieciowego, sieć elektroenergetyczną i sieć gazową.
Dane statystyczne dla miasta Kostrzyn nad Odrą prezentowane przez GUS :

Podgrupa: Sieć rozdzielcza na 100 km²
sieć kanalizacyjna

81,5 km

sieć gazowa

191,6 km

sieć wodociągowa

132,9 km

Podgrupa: Wodociągi
długość czynnej sieci rozdzielczej
przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania
awarie sieci wodociągowej
woda dostarczona gospodarstwom domowym
ludność korzystająca z sieci wodociągowej
zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca

61,3

km

1 575

szt.

1

szt.

688,7

dam³

17 714

osoba

38,7

m³

Podgrupa: Sieć cieplna w jednostkach koncesjonowanych
długość sieci cieplnej przesyłowej i rozdzielczej
długość przyłączy do budynków

13,6 km
5,8 km
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Podgrupa: Sieć gazowa
zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w MWh

27 564,7

MWh

ludność korzystająca z sieci gazowej

16 371

osoba

Podgrupa: Zużycie wody, energii elektrycznej oraz gazu w gospodarstwach domowych
ogółem woda z wodociągów na 1 mieszkańca

38,7 m³

ogółem gaz z sieci w kWh na 1 mieszkańca

1 882,3 kWh

woda z wodociągów na 1 mieszkańca

38,7 m³

energia elektryczna na 1 mieszkańca

747,0 kWh

w miastach; energia elektryczna w miastach; na 1 odbiorcę
(gosp.dom.)

1 654,3 kWh

gaz z sieci w kWh; na 1 mieszkańca

1 882,3 kWh

gaz z sieci w kWh; na 1 korzystającego

2 044,1 kWh
Źródło: GUS - dane za 2019r.

W 2020 roku potrzeby mieszkańców Miasta Kostrzyn nad Odrą
w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zaspokojone są
dzięki dwóm ujęciom wody (przy ul. Granicznej i ul. Prostej), stacji uzdatniania wody,
głównej oczyszczalni (przy ul. Asfaltowej),zbiornikom wody pitnej na
Wzgórzu Grudzia utrzymujących stałe ciśnienie wody w sieci miejskiej.
W 2020 roku eksploatowanych było 11 przepompowni ścieków (przy ul. Niepodległości, dwie
przy ul. Asfaltowej, ul. Nadbrzeżnej, ul. Radości, ul. Milenijnej, Prostej, Łącznej oraz skrzyżowanie
ulic Jodowa/Klonowa).
Długość czynnej sieci ogólnospławnej (bez przyłączy) wynosi 58,3 km, a ilość przyłączy kanalizacji
sanitarnej do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosi 1068 szt.
Sieć wodociągowa o długość sieci magistralnej (przesyłowej) to 11,8 km i 61,3 km sieci rozdzielczej
czynnej (bez przyłączy).
Ilość przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wynosi
1694 szt.
Sieć wodociągowo-kanalizacyjna jest własnością Miejskich Zakładów Komunalnych Spółka z o.o.
(właściciel: Miasto Kostrzyn nad Odrą).
W 2020 roku na sieci wodociągowej wykonane zostały inwestycje takie jak:
- modernizacja wodociągu tranzytowego DN 350 od ujęcia wody ul. Prosta do ul. Osiedlowej,
- likwidacja oczyszczalnia Stary Kostrzyn i zastąpienie jej przez pneumatyczną przepompownią
ścieków i tłoczy ścieki do ul. Sikorskiego, stamtąd grawitacyjnie trafiają do głównej
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przepompowni zlokalizowanej na ul. Niepodległości.
Właścicielem sieci ciepłowniczych Miasta Kostrzyn nad Odrą
są Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., które jako przedsiębiorstwo ciepłownicze
posiadają koncesję na obrót oraz przesył i dystrybucję ciepła.
Wytwórcą ciepła jest Arctic Paper Kostrzyn S.A.
Łączna długość eksploatowanych sieci ciepłowniczych (stan na 31.12.2020r.) wynosi 15,6 km, przy
czym udział sieci preizolowanych wynosi 84% - 13,1 km. Sieć dystrybucyjna ciepła miasta
Kostrzyn nad Odrą składa się z dwóch magistrali o średnicach DN 150 i DN 250 wyprowadzonych
niezależnie, w dwóch kierunkach z terenu Arctic Paper Kostrzyn S.A.
Ilość zasilanych obiektów (stan na 31.12.2020r.) z dwóch sieci wynosi 130, w tym dwa nienależące
do MZK - są to węzły cieplne w budynkach Dworca PKP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Państwowej Straży Pożarnej. Moc zamówiona przez Odbiorców (w tym moc na potrzeby własne
MZK Sp. z o.o.) na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosła 19,233 MW.
W 2020 roku wykonano inwestycje obejmujące rozbudowę lub modernizację infrastruktury
ciepłowniczej : budowa przyłącza oraz węzła do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy

ul.

Niepodległości 17 (zakup i montaż węzła dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u., budowa przyłącza DN 40
długość 56 m), budowę przyłącza oraz węzła do budynku przy ul. Kopernika 1 (zakup i montaż
węzła dwufunkcyjnego c.o. i c.w.u., budowa przyłącza DN 40 długość 87 m) oraz budowa węzła
i przyłącza do budynku przy ul. Osiedle Parkowe 12-20 (zakup i montaż węzła dwufunkcyjnego
c.o. i c.w.u.).
Miasto Kostrzyn nad Odrą nie posiada na swoim terenie źródeł
energetyki zawodowej i zasilane jest z krajowego systemu elektroenergetycznego.
Podmiotami produkującymi energię elektryczną są również elektrociepłownia przemysłowa
Arctic Paper Kostrzyn S.A. i Instalacja Zakładu Produkcji Reduktora Węglowego i Pary
Technologicznej (Polchar sp. z o.o.).
System zasilania Miasta z krajowego systemu elektroenergetycznego opiera się o trzy linie
wysokiego napięcia 110 kV wraz z Głównym Punktem Zasilania - GPZ Kostrzyn.
Zasilanie odbiorców w energię elektryczną na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą odbywa się na
średnim napięciu 15 kV liniami napowietrznymi i kablowymi,

zasilanymi ze

stacji

elektroenergetycznej WN/SN (GPZ) zlokalizowanej przy ul. Asfaltowej 39.
Sieć dystrybucyjną na terenie Miasta stanowią głównie linie napowietrzne o napięciu 15 kV,.
których łączna długość wynosi ponad 63 km. Odbiorcy indywidualni zasilani są bezpośrednio
poprzez linie napowietrzne i kablowe 0,4 kV. System zasilania w energię elektryczną Miasta
Kostrzyn nad Odrą jest dobrze skonfigurowany i znajduje się w dobrym stanie technicznym.
Pewność zasilania jest zachowana zgodnie z wymaganymi standardami. Rezerwy przesyłowe są
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zachowane. Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się z zachowanie standardów
jakościowych obsługi odbiorców określonych Rozporządzeniem „przyłączeniowym” Ministra
Gospodarki.
Miasto posiada sieć gazowniczą, której eksploatacją zajmują się :
- Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim przesył i dystrybucja gazu,
- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Oddział w Zielonej Górze- zagospodarowanie i
eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce, sprzedaż gazu do
systemu i wykorzystanie tego paliwa w energetyce.

Miasto Kostrzyn nad Odrą zaopatrywane jest w gaz ziemny
z systemu krajowego przy pomocy sieci gazociągów wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia
z wykorzystaniem stacji redukcyjno-pomiarowych pierwszego i drugiego stopnia.

Odbiorcy zasilani są gazem ziemnym wysokometanowym typu E (dawniej GZ-50) pochodzenia
naturalnego, którego głównym składnikiem jest metan.
Eksploatacja i zarządzanie systemem gazowniczym, w zakresie sieci gazowych, stacji redukcyjno pomiarowych znajduje się w gestii Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład
Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim. Zasilanie Miasta w gaz ziemny odbywa się za
pośrednictwem:
- gazociągu niskiego ciśnienia (do 10kPa włącznie) o długości 36 479mb,
- gazociągu średniego ciśnienia (powyżej 10kPa do 0,5 MPa włącznie) o długości 52 653mb
- gazociągu wysokiego ciśnienia (powyżej 1,6 MPa) o długości 2 427mb
- przyłączy gazowych niskiego ciśnienia (do 10kPa włącznie) sztuk 907, długości 16 660,
- przyłączy gazowych średniego ciśnienia (powyżej 10kPa do 0,5 MPa włącznie) sztuk 727,
długości 7 955,
- stacje gazowe średniego, podwyższonego ciśnienia 10szt,
- stacje gazowe wysokiego ciśnienia – 1 szt.
5.3.4. monitoring miejski
Na terenie Miasta działa system monitoringu wizyjnego, w którym sygnały wizyjne
z wszystkich kamer na terenie Miasta rejestrowane są na serwerze zlokalizowanym w siedzibie
Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Granicznej 2.
W skład systemu wchodzi 20 anten oraz 12 kamer zainstalowanych na:

1. budynku Domu Handlowym „Piast” przy ul.Piastowskiej,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

ul. Dworcowej 1 (PKP) (2szt.),
Targowisku Przygranicznym przy ul. Generała Władysława Sikorskiego,
budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedlowa 1,
budynku Amfiteatru (4szt.),
terenie Parku Miejskiego,
budynku komunalnym przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 51 (2szt.).

5.3.5. komunikacja miejska
W 2020 roku na terenie miasta prowadzona jest usługa przewozu publicznego transportu
zbiorowego w autobusowych na 3 liniach autobusowych o łącznej długości 11,9 km.
Obowiązująca umowa na świadczenie tej usługi zawarta została z przedsiębiorcą wyłonionym w
drodze przetargu - Przedsiębiorstwo Usługowe „ARGOS” Agata Miłostan z Gorzowa Wlkp.
W ramach umowy wykonawca zakupił i zainstalował w autobusach realizujących umowę system
zapewniający pasażerom dostęp do informacji o rzeczywistych godzinach przyjazdu autobusów, a
przewoźnikowi i zamawiającemu daje możliwość nadzoru nad realizacją rozkładów jazdy. Wejście
do systemu możliwe jest przez stronę internetową: http://kostrzyn.kiedyprzyjedzie.pl/
Korzystanie z publicznego transportu jest bezplatne dla użytkowników, koszty funkcjonowania
ponosi Miasto w wysokości miesięcznej 29 tysięcy złotych.
5.3.6. targowisko Miejskie przy ul. Mickiewicza
Utrzymaniem Targowiska Miejskiego przy ul. Mickiewicza w Kostrzynie nad Odrą zajmuje się
zewnętrzna Firma Usługowa STASIA Stanisława Sitarz, Kostrzyn nad Odrą. Zakres prac obejmuje
m.in.: zapewnienie stałego funkcjonowania szaletu w dni powszednie w godz. od 7.30 do 15.30,w
sobotę w godz. od 7.00 do 13.00, koszenie trawników o powierzchni 1906 m²,jesienne wygrabienie
trawników, pielęgnacja gazonów wraz z podlewaniem nasadzeń, zbieranie odpadów, w tym z
terenów zieleni, ręczne zamiatanie chodników, ciągów pieszo-jezdnych i placów o łącznej
powierzchni 2971 m², opróżnianie koszy ulicznych na odpady komunalne oraz zimowe
utrzymanie placów handlowych o powierzchni 826 m2 oraz odśnieżanie dojścia do szaletu,
Teren objęty utrzymaniem stanowi część działki nr 132/4 obręb 4 o powierzchni około 4877 m2, w
tym:
a) ciągi pieszo-jezdne - 768 m2,
b) place handlowe

- 826 m2

c) chodniki

- 1377 m2

d) trawniki

- 1906 m2
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5.3.7. targowisko przygraniczne

o łącznej pow. 3,5 ha powstało w 1993 r. z inicjatywy Miasta Kostrzyn nad Odrą, na podstawie Uchwały XXV/175/92 Rady Miejskiej z dn. 03.12.1992 roku w której udzielono zezwolenia Miejskim Zakładom Komunalnym Sp. z o.o. na budowę i organizację
targowiska przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego oraz
prowadzenie działalności związanej z jego obsługą.
Od sierpnia 2008 roku powierzchnia Targowiska zmniejszyła
się ze względu na wyłączenie z działalności Spółki terenu parkingu i zajmuje obecnie powierzchnię 24500 m².
Właścicielem nieruchomości jest Urząd Miasta.
W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania targowiska Miasto zawarło umowę dzierżawy i powierzyło Miejskim
Zakładom Komunalnym funkcję Dzierżawcy. Rolą miejskiej
spółki jest dbałość o czystość, estetykę, prowadzenie księgowości
w zakresie opłat za poddzierżawiane grunty.
Wg stanu na dzień 31.12.2020r. działalność gospodarczą prowadziło ok.142 podmiotów zajmując powierzchnię 424 gruntów do
poddzierżawy. W tej ilości 72 poddzierżawców jest mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą i zajmują oni 195 gruntów poddzierżawianych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
handlu, usług i gastronomii.
5.3.8. cmentarz komunalny
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. na cmentarzu komunalnym w Kostrzynie nad Odrą
pochowano 146 osób. Ogółem na dzień 31.12.2020 roku pochowanych było 5 892 osoby. Za
korzystanie z cmentarza komunalnego Miasto pobiera opłaty ustalone Zarządzeniem nr 108/2019
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 10 czerwca 2019.
5.3.9. place zabaw
Urząd Miasta administruje 11 placami zabaw o łącznej powierzchni około 2ha, skate parkiem
oraz 6 boiskami.
Lp.

Plac zabaw - miejsce

Powierzchnia w m²

1

Osiedle Mieszka I

1.499,9

2

ul.Generała Tadeusza Kutrzeby

322

3

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego

6.079,5

4

Osiedle Warniki

2.001,5
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5

Osiedle Leśne

52,6

6

Osiedle Szumiłowo

1.959,6

7

ul. Chemików

5.507,1

8

Osiedle Drzewice

2.876,2

9

ul. Słoneczna

10

Park Lwa

256

11

Park Miejski

943

123,7

5.3.10. boiska
Lp.

Boisko - miejsce

Powierzchnia w m²

1

Osiedle Mieszka I

414

2

Osiedle Warniki

1.485,1

3

ul. Tysiąclecia

1.029,6

4

ul. Henryka Sienkiewicza

5

Osiedle Leśne

6

Osiedle Szumiłowo

401
7.184,4
3.290

5.3.11. zieleń miejska
Na terenie Miasta zlokalizowane są 3 parki komunalne :
Park Miejski (działka nr 280/3 i 280/16) o powierzchni 40 195m2, w tym:

a) place i alejki o powierzchni 8 214 m2, w tym :
b) place zabaw (mały plac, duży plac, siłownia zewnętrzna) o nawierzchni piaszczystej, o
powierzchni 943m2

c) szata roślinna o powierzchni około 31 038m2 ,w tym trawniki o powierzchni 19.616 m2.
Park Lwa przy ul.Czarneckiego/Wyszyńskiego/Parkowa o powierzchni ok. 9.415,40m2, w tym:

a) powierzchnia gruntowa 590,6 m2,
b) szata roślinna o powierzchni około 7 480,4m2 w tym - trawniki o powierzchni

6 033,6 m2,

w tym łąka kwietna 490 m2

c) plac zabaw o nawierzchni piaskowej o powierzchni 256 m2
Park Fabryczna o powierzchni 19.432,7 m², który utrzymywany jest w formie naturalnej z uwagi
na gęste zadrzewienia oraz położenie umożliwiające dostęp dzikich zwierząt np.dzików.
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W związku ze zmianami klimatu pogorszeniu ulega stan drzew na ogólnodosteepnych terenach
miejskich, które w większości są drzewami starymi. W 2020 roku usunięto 200 szt. drzew, a w 2019
roku konieczne było usunięcie z terenów ogólnodostępnych 219 szt. drzew.
Istotną część tzw. "zielonych płuc miasta" stanowią lasy. Wg danych GUS powierzchnie leśne to:

Powierzchnia lasów
lasy ogółem

1 780,86 ha

lasy publiczne ogółem

1 778,21 ha

lasy publiczne Skarbu Państwa

1 762,21 ha

lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów
Państwowych

1 762,21 ha

lasy publiczne gminne

16,00 ha

lasy prywatne ogółem

2,65 ha

Grupa: ZADRZEWIENIA
Podgrupa: Sadzenie drzew i krzewów
sadzenie drzew; ogółem

81 szt.

sadzenie drzew; w tym na gruntach prywatnych

81 szt.

5.3.12. rowy melioracyjne i przydrożne

Miasto utrzymuje rowy melioracji szczegółowych R-1, L- 478m przy ul. Północnej-Milenijnej oraz
rowy przydrożne wzdłuż ulic:
- ul. Gorzowskiej o łącznej długości ok. 2 300 m,
- ul. Kostrzyńskiej na Os. Szumiłowo o łącznej dł.ugości 4 648 m,
- ul. Asfaltowa o łącznej długosci ok. 500 m,
- ul. Sosnowa o łącznej długości ok. 216 m.
5.3.13. lokale użytkowe
Miasto na dzień 31 grudnia 2020 roku dysponowało 20 lokalami użytkowymi, z których 16
oddanych było w dzierżawę, a 4 w użyczenie. Jedna z umów użyczenia została wypowiedziana.
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5.4. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W pierwszych pięciu miesiącach 2020 roku usługę odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenia Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta, w ramach udzielonych zamówień publicznych,
prowadziły Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą. Po rozstrzygnięciu
przetargów nieograniczonych Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. kontynuowały usługę
odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych jak i usługę prowadzenia Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych- od 1 czerwca 2020 r. Odebrane w ramach tych zamówień
odpady komunalne były przekazywane do Instalacji Komunalnej w Długoszynie prowadzonej
przez Celowy Związek Gmin CZG-12. Miasto Kostrzyn nad Odrą jest członkiem Związku. Na
podstawie zapisów statutu Celowego Związku Gmin CZG-12 wszyscy członkowie są zobligowani
do dostarczania odebranych z ich terenu odpadów komunalnych do zagospodarowania do
wspólnej międzygminnej Instalecji Komunalnej. Podobnie jak w poprzednich zamówieniach
świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zostało
poprzedzone wyposażeniem przez MZK Sp. z o.o. nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w
pojemniki na następujące frakcje odpadów: niesegregowane zmieszane, biodegradowalne
kuchenne, opakowania ze szkła, papier i tekturę oraz na tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe. Natomiast nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej przedsiębiorca
odbierający odpady wyposażył w pojemniki na niesegregowane odpady komunalne i w worki do
selektywnego zbierania odpadów w tych samych kolorach co pojemniki ustawione w zabudowie
wielorodzinnej. Do 31.12.2020r. w zależności od potrzeb pojemniki były dostawiane lub
zamieniane. Koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne został
zawarty w obowiązującej stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 31 maja 2020 r. wynosiła 15,00 zł od osoby
w przypadku, gdy odpady były gromadzone selektywnie i 25,00 zł. od osoby w przypadku, gdy
odpady komunalne były gromadzone w sposób nieselektywny. Stawka pobieranej opłaty została
zmieniona od dnia 1 czerwca 2020r. Z zastrzeżeniem, że wszystkich mieszkańców miasta
obowiązuje segregacja odpadów komunalnych została ona ustalona na poziomie 24,60 zł. od
osoby. Pobierane opłaty pokrywały koszty ponoszone przez Miasto na gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W 2020 r. z nieruchomości zamieszkałych zebrano 4 418,43 Mg niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych. W porównaniu do 2019r. ich ilość zmalała o 314,73 Mg.
Wzrosła natomiast ilość odpadów odbieranych selektywnie. Na dzień 31.12.2020 r. deklaracje w
sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmowały 15 905 mieszkańców ( w
2019 roku - 16 042).
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5.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wg danych GUS w 2019 roku w Kostrzynie nad Odrą oddano do użytku 175 mieszkań. Na każdych 1000
mieszkańców oddano więc do użytku 9,87 nowych lokali. Jest to wartość znacznie większa od wartości dla
województwa lubuskiego oraz znacznie większa od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe
w Kostrzynie nad Odrą to 6 759 nieruchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 380
mieszkań. Jest to wartość porównywalna do wartości dla województwa lubuskiego oraz porównywalna do
średniej dla całej Polski. 79,4% mieszkań zostało przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, 20,6% na cele
indywidualne. Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach w Kostrzynie nad Odrą to 3,14 i jest
znacznie mniejsza od przeciętnej liczby izb dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od
przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do
użytkowania w 2019 roku w Kostrzynie nad Odrą to 71,50 m² i jest znacznie mniejsza od przeciętnej
powierzchni użytkowej dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniejsza od przeciętnej powierzchni
nieruchomości w całej Polsce. Biorąc pod uwagę instalacje techniczno-sanitarne 99,87% mieszkań
przyłączonych jest do wodociągu, 99,87% nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 99,26%
mieszkań posiada łazienkę, 91,33% korzysta z centralnego ogrzewania, a 92,41% z gazu sieciowego.
(Źródło: GUS, 31.XII.2019)

Grupa: ZASOBY MIESZKANIOWE
Podgrupa: Budynki mieszkalne w gminie
ogółem

1 696

-

Podgrupa: Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań
w miastach; wodociąg

99,9

%

w miastach; łazienka

99,3

%

w miastach; centralne ogrzewanie

91,5

%

Podgrupa: Mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne
ogółem; wodociąg

6 924

-

ogółem; ustęp spłukiwany

6 924

-

ogółem; łazienka

6 883

-

ogółem; centralne ogrzewanie

6 347

-

ogółem; gaz sieciowy

6 395

-
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Podgrupa: Zasoby mieszkaniowe
ogółem; mieszkania

6 933

-

ogółem; izby

26 485

-

ogółem; powierzchnia użytkowa mieszkań

472 553

m²

w miastach; mieszkania

6 933

-

w miastach; izby

26 485

-

w miastach; powierzchnia użytkowa mieszkań

472 553

m²

Podgrupa: Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki
przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania

68,2

m²

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę

26,7

m²

mieszkania na 1000 mieszkańców

391,0 -

przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu

3,82

-

przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie

2,56

-

przeciętna liczba osób na 1 izbę

0,67

-

W skład zasobu mieszkaniowego gminy wchodzą budynki mieszkalne stanowiące w 100%
własność Miasta, lokale w tych budynkach oraz lokale stanowiące własność Miasta w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. mieszkaniowy zasób gminy w stosunku do 2019 roku
zmniejszył się o 30 mieszkań, w tym o 4 lokale mieszkalne usytuowane w dwóch budynkach
mieszkalnych położonych na

Osiedlu Leśnym 11 i

Osiedlu Leśnym 12, które zostały

zakwalifikowane do rozbiórki oraz 26 lokali, które zostały sprzedane na rzecz ich najemców.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Miasto posiadało :
BUDYNKI GMINY
Budynki mieszkalne

11 szt.

Lokale mieszkalne w tych budynkach

169 szt.
6.331,34 m2

Łączna powierzchnia

LOKALE GMINY W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Budynki mieszkalne

60 szt.

Lokale mieszkalne w tych budynkach

167 szt.
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7.530,90 m2

Łączna powierzchnia
POZOSTAŁE LOKALE
Lokale mieszkalne

57 szt.
2.184,40 m2

Łączna powierzchnia

W roku 2020 Miasto Kostrzyn nad Odrą nie pozyskało nowych mieszkań.
Ocena stanu technicznego budynków mieszkalnych:
z posiadanych 13 budynków mieszkalnych w stanie dobrym jest 5 budynków, średnim – 5, złym 1 budynek przy ul. Niepodległości 13-15 oraz 2 budynki przy ulicy Osiedle Leśne 11 i Osiedle
Leśne 12 zostały zakwalifikowane do rozbiórki.

W celu utrzymania należytego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego wykonywane są
systematycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądy budowlane wymagane
przepisami prawa.
W 2020 roku na realizację bieżących prac remontowych w mieszkaniowym zasobie gminy oraz na
utrzymanie techniczne budynków wydatkowane zostały środki finansowe z budżetu miasta w
wysokości 277 456,00 zł.

Strukturę wydatków na utrzymanie stanu technicznego budynków komunalnych przedstawia
poniższa tabela:
Zakres

Kwota w zł.
2020 r.

2019 r.

RAZEM

277 455,99

321 223,00

I Wydatki ogółem na remonty bieżące

183 468,31

223 359,00

Remont lokali mieszkalnych

84 483,03

109 006,00

Wymian okien i drzwi

23 557,94

55 208,00

Remont pieców kaflowych

16 632,00

33 588,00

Pozostałe remonty

58 795,34

25 557,00

II Wydatki ogółem na utrzymanie techniczne
budynków

93 987,68

97 864,00

Konserwacja budynków i lokali komunalnych
(konserwatorzy)

61 666,61

61 667,00

4 921,20

5 513,00

Konserwacja kotłowni gazowej w budynku
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mieszkalnym
Konserwacja windy dla osoby niepełnosprawnej

2 361,60

2 362,00

Obsługa kominiarska budynków komunalnych

15 592,00

16 963,00

Ubezpieczenie budynków

7 232,27

7 165,00

Przegląd techniczny budynków komunalnych

2 214,00

4 194,00

W porównaniu do roku poprzedniego wydatki ogółem na bieżące utrzymanie i remonty
budynków i lokali Miasta uległy zmniejszeniu o około 12% .
Podstawowym obowiązkiem Miasta, wynikającym z ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, jest tworzenie warunków do
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
Miasto Kostrzyn nad Odrą zapewnia lokale w ramach najmu socjalnego i lokale zamienne, a także
zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.
Podstawę realizacji zadania własnego gminy w zakresie
tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
Miasta Kostrzyn nad Odrą przy wykorzystaniu mieszkaniowego zasobu gminy jest przyjęty
uchwałą Rady Miasta Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobu Gminy na
lata 2016-2021.
W 2020 roku o 14% zmniejszyła się ogólna liczba osób oczekujących na mieszkania, w tym liczba
osób oczekujących na realizację sądowych wyroków eksmisyjnych w stosunku do 2019 roku.
W 2020 r. przekazano najemcom 13 lokali mieszkalnych, w tym 9 lokali o najmie socjalnym.
Wszystkie mieszkania zostały pozyskane z tzw. ruchu ludności.
Na dzień 31.12.2020 roku z zasobu mieszkaniowego Gminy wydzielone były trzy mieszkania
chronione przekazane do dyspozycji Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który zawiaduje nimi na
podstawie zawartego z Miastem Kostrzyn nad Odrą w dniu 31.12.2012 roku stosownego
porozumienia.
Od 02.09.2005 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą wynajmuje od Kostrzyńskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 55 lokali mieszkalnych przy ul. Asfaltowej 2 - 23 lokale
zostały przekazane w najem socjalny, a 32 lokale wynajmowane są na czas nieoznaczony.
Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłacało w 2020 r. miesięczny czynsz w wysokości 7,10
zł./m2 oraz opłaty za media dostarczane do budynku.
W ramach podpisanej w dniu 15 maja 2007 r. umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową
„CELULOZA” na wynajem mieszkań położonych w zasobie spółdzielni z przeznaczeniem na
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najem socjalny dla byłych członków spółdzielni posiadających prawomocne wyroki sądowe z
uprawnieniem do lokali z najmem socjalnym.
Miasto według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynajmowało 2 lokale mieszkalne.
Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłacało w 2020 r. miesięczny czynsz w wysokości 4,50
zł./m2 oraz opłaty za media dostarczane do mieszkań.
W 2020 r. odnotowano wzrost ilości sprzedanych lokali mieszkalnych w stosunku do 2019 roku.
W okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku sprzedano 26 lokali mieszkalnych za 1% ich
wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości uzyskując kwotę:
34 460,00 zł, w tym ze sprzedaży mieszkań do budżetu wpłynęła kwota 33 439,00 zł, z tytułu
sprzedaży udziału w gruncie wpłynęła kwota 1 021,00 zł.
Miasto Kostrzyn nad Odrą w celu poprawy stanu technicznego budynków mieszkalnych udziela
właścicielom budynków wspólnot mieszkaniowych pomocy finansowej w formie pożyczek na
remonty oraz na pokrycie kosztów wykonania miejsc ustawienia pojemników do czasowego
gromadzenia odpadów komunalnych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz właścicieli innych
budynków wielorodzinnych na warunkach określonych w Zarządzeniu nr 13/2018 Burmistrza
Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 22.01.2018 r.
W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. przyznano 1 wspólnocie
pożyczkę na wymianę pionów wodno - kanalizacyjnych w budynku.
Na dzień 31.12.2020 r. Miasto zaangażowało środki finansowe na pożyczki dla wspólnot
mieszkaniowych na kwotę 630 445,39 zł.
Miasto prowadzi racjonalną politykę czynszową, która zmierza do utrzymania zasobu
mieszkaniowego na odpowiednim poziomie technicznym i estetycznym. Przychody z tytułu
czynszów za lokale mieszkalne są przeznaczone na utrzymanie, modernizację i poprawę stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego.
W 2020 roku Miasto poniosło koszty utrzymania lokali mieszkalnych w wysokości 1 950 801,08zł,
które w 100% zostały pokryte z wpływów czynszowych wynoszących 2 007 420,70 zł.
W obowiązującym programie założono, że czynsz za 1 mkw. lokalu mieszkalnego nie może
przekroczyć aktualnie 3 % obowiązującej w IV kwartale roku poprzedniego, wartości
odtworzeniowej 1 m2 lokalu ogłoszonej przez Wojewodę Lubuskiego., która wynosiła w IV
kwartale 2019 roku 10,40zł.
Od 01 lutego 2020 r. obowiązywały stawki czynszu dla:
- standardowego lokalu mieszkalnego w wysokości 5,43 zł
- lokalu socjalnego w wysokości 2,72 zł.

Strona 98

Raport o stanie miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok
Minimalna stawka czynszu komunalnego w 2020 r. za 1 m 2 wyniosła 6,59 zł natomiast
maksymalna wyniosła 10,36 zł.

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Wypłaty dodatków mieszkaniowych pomagają mieszkańcom w ponoszeniu bieżących kosztów
utrzymania mieszkań. Dodatek przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których
posiadają tytuł prawny, spełniających kryterium dochodowe i zamieszkujących w lokalach
mieszkalnych spełniających kryterium metrażowe, określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001
roku o dodatkach mieszkaniowych oraz wynikające z Uchwały Rady Miasta nr XVIII/157/04 z
dnia 25 marca 2004 r w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, od których
uzależniona jest wysokość dodatku mieszkaniowego.
W 2020 r. przyznano 1312 dodatków mieszkaniowych, na które z budżetu miasta wydatkowano
kwotę 315 992,45 zł.

Dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2020 r.
Podmioty

Ilość

1

użytkownicy lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy

449

2

spółdzielnie mieszkaniowe

486

3

wspólnoty mieszkaniowe

279

4

Kostrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

72

5

użytkownicy prywatni

14

6

pozostali (WAM, PKP)

12

RAZEM

Osoby

otrzymujące

1312

dodatek

mieszkaniowy

mają

prawo

do

świadczenia

w

postaci

zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z
zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują dotacje
celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego.

Dodatki energetyczne wypłacone w 2020 r.
Gospodarstwa domowe

Ilość

jednoosobowe

172

2-4 osobowe

158

5 i więcej osób

85

RAZEM

415
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Wysokość wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych w stosunku do roku poprzedniego
zmalała w tym: dodatki mieszkaniowe o około 13,5% a dodatki energetyczne o około 30%.

5.6. Oświata
1. Placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Kostrzyn nad Odrą
- szkoły :
Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Liczba
nauczycieli

Liczba pracowników
niepedagogicznych

Szkoła Podstawowa Nr 1

345

18

39

14

Szkoła Podstawowa Nr 2

493

28

54

21

Szkoła Podstawowa Nr 3

253

15

32

12

Szkoła Podstawowa Nr 4

588

31

60

21

1 679

92

185

68

Ogółem

- przedszkola :
Liczba dzieci

Liczba
oddziałów

Liczba nauczycieli

Liczba pracowników
niepedagogicznych

Przedszkole Miejskie Nr 1

100

4

8

9

Przedszkole Miejskie Nr 2

100

4

11

8

Przedszkole Miejskie Nr 3

121

5

11

10

Przedszkole Miejskie Nr 4

100

4

10

9

Ogółem

421

17

40

36

2. Placówki niepubliczne
Nazwa placówki niepublicznej

Liczba dzieci

Przedszkole Niepubliczne „Mali Europejczycy”

153

Przedszkole Niepubliczne „Stonoga”

152

Prywatne Przedszkole „Euregio”

37

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

19

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Cztery Pory Roku”

12

Ogółem

373
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WYDATKI MIASTA NA OŚWIATĘ:
Wykonanie
budżetu w zł
2020 r.
Szkoły podstawowe

Wykonanie budżetu
w zł
2019 r.

19 864 682,45

20 160 637,11

112 099,89

131 646,85

Przedszkola miejskie

5 727 696,72

5 614 963,59

Przedszkola niepubliczne

4 036 742,56

3 794 875,68

Zwroty za pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie

13 747,04

7 864,77

Niepubliczny punkt przedszkolny

77 514,86

70 225,58

Oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych

22 602,68

395 312,20

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

83 874,34

115 063,72

Stołówki szkolne i przedszkolne

1 771 940,83

1 648 812,16

Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych,
oddziałach przedszkolnych i przedszkolach

1 395 035,72

1 355 294,36

Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych

1 879 746,73

1 227 743,00

11 331,04

190 497,44

189 139,70

165 640,45

22 464,10

16 792,62

522 776,50

550 691,29

85 726,18

170 020,98

102 000,00

-

35 817 121,34

35 718 081,80

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Kształcenie specjalne w oddziałach gimnazjalnych w
szkołach podstawowych
Podręczniki i materiały edukacyjne
Pozostała działalność
Świetlice szkolne
Pomoc materialna dla uczniów ( stypendia, wyprawka,
nagrody )
Dowożenie uczniów
Ogółem

ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA OŚWIATĘ:
2020

2019

Subwencja oświatowa

14 779 374,00

14 052 678,00

Dotacja przedszkolna

831 109,23

847 889,03

Podręczniki i materiały
edukacyjne

189 139,70

166 468,33

Stypendia dla uczniów o
charakterze socjalnym

53 706,00

107 836,00

15 853 328,93

15 174 871,36

Ogółem
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5.7. POMOC I OPIEKA SPOŁECZNA
1. Ośrodek Pomocy Społecznej
Liczba zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 41, w tym
10 pracowników socjalnych, 6 opiekunek. Zatrudnienie pracowników socjalnych reguluje art. 110
pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, który mówi, że: „Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia
pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny
zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin
i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony
w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących”.
Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej na 2020 rok
Budżet OPS

Plan

Wykonanie

Ogółem

34 404 814,00 zł

34 016 502,15 zł

Na realizację zadań własnych i zleconych w 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował
kwotę 34 016 502,15 zł, co stanowi 98,9 % planu.
Pomoc udzielana mieszkańcom miasta w 2020 r.:
Liczba osób objętych
pomocą

Liczba świadczeń

Opłaty za pobyt w domach pomocy
społecznej

45

469

Dom Dziennego Pobytu dla osób
starszych

12

---

Ubezpieczenia zdrowotne za osoby
pobierające zasiłek stały

134

1 309

Zasiłki okresowe i celowe

160

882

Zasiłki stałe

116

1 162

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze - dodatkowa opieka
w miejscu zamieszkania

100

5 834

Usługi opiekuńcze w formie

48

2 913

Rodzaj pomocy
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dowożonego obiadu do domu
Pomoc w zakresie dożywiania

562

23 784

2 134

39 732

300

6 060

Zasiłki pielęgnacyjne

5 711

5 711

Świadczenia pielęgnacyjne

1 044

1 044

Specjalny zasiłek opiekuńczy

177

177

Jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka

82

82

Świadczenie rodzicielskie

59

441

Zasiłek dla opiekuna

7

80

175

2 071

Jednorazowe świadczenie z programu
„Za życiem”

2

2

Składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe za osoby pobierające św.
pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek
opiekuńczy

104

1 131

2 255

2 255

117

1 274

Świadczenie wychowawcze
Zasiłki rodzinne

Zasiłek z funduszu alimentacyjnego

„Dobry Start”
Składki na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna

2. Środowiskowy Dom Samopomocy
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Środowiskowy Dom Samopomocy działa jako samodzielna jednostka budżetowa, w całości
finansowany jest z budżetu państwa.
W 2020 roku ŚDS objął wsparciem 44 osoby niepełnosprawne, natomiast zatrudniał 9 osób
na umowę o pracę oraz 3 osoby na umowy cywilno - prawne.
W ŚDS działają następujące pracownie:
•

stolarsko – techniczna

•

plastyczna

•

ceramiczna

•

kulinarna.

Ponadto w ŚDS dysponuje:
•

gabinetem fizykoterapii

•

salą muzyczno – teatralną

•

salą gimnastyczną

•

pokojem indywidualnego poradnictwa/pokojem wyciszeń

•

salą telewizyjną ( spełniającą również funkcję sali ogólnej )

•

jadalnią

•

salą komputerową.
Budżet Środowiskowego Domu Samopomocy na 2020 r.
Budżet ŚDS

Plan

Wykonanie

Ogółem

887 991,00 zł

887 991,00 zł
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5.8. Kostrzyńskie Centrum Kultury

DOCHODY:
BUDŻET KCK

PLAN DOCHODÓW

WYKONANIE DOCHODÓW

%

Dotacja

1 467 219,96 zł

1 467 219,96 zł

100,0

Dochody własne

321 662,98 zł

321 662,98 zł

100,0

Razem:

1 788 882,94 zł

1 788 882,94 zł

100,0

WYDATKI :
BUDŻET KCK
Wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń oraz świadczenia
urlopowe
Energia

PLAN WYDATKÓW

WYKONANIE

%

1 034 662,71 zł

1 034 662,71 zł

100,0

121 388,26 zł

121 388,26 zł

100,0

Utrzymanie

175 454,03 zł

175 454,03 zł

100,0

Działalność merytoryczna

457 377,94 zł

457 377,94 zł

100,0

Ogółem

1 788 882,94 zł

1 788 882,94 zł

100,0

Zatrudnienie w Kostrzyńskim Centrum Kultury w 2020 roku nie zmieniło się i wynosiło 16
osób w tym 13 zatrudnionych na pełnych etatach, 2 na ¾ etatu 1 na ½ etatu. Ponadto 4 osoby
zatrudnione są na umowę zlecenie, w tym 3 pracowników merytorycznych i 1 pracownik obsługi.
Baza lokalowa do działalności kulturalnej w mieście:
•

siedziba przy ul. Sikorskiego 34

•

KCK „Kręgielnia” przy ul. Fabrycznej 5

•

Klub Osiedlowy - Osiedle Leśne 5/2

•

amfiteatr przy ul. Sikorskiego 34.
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Od połowy marca do połowy czerwca i ponownie od pażdziernika do końcu roku 2020 roku z
powodu epidemii zamknięto działalność instytucji kultury, a działalność KCK była prowadzona na
zupełnie innych zasadach, głównie w formie internetowych przekazów on - line.
Na profilu facebookowym, każdego dnia, prezentowane były wspomnienia w formie zdjęć i
filmów z imprez odbywających się w minionych latach. Na stronie instytucji udostępniano linki do
ciekawych filmów, koncertów, wystaw muzealnych oraz wydarzeń artystycznych prezentowanych
na stronach Ninateki i najważniejszych instytucji kultury w naszym kraju.
Dla mieszkańców zorganizowano konkursy on – line z wiedzy o sztuce oraz historii i dorobku
Kostrzyńskiego Centrum Kultury, a także konkursy aktywizujące mieszkańców w swoich
rodzinach ( np. konkurs „Wielkie Rodzinne Grillowanie” – przesłanie zdjęć z rodzinnych imprez
podczas Majówki ). W formie on – line odbył się również 43. Konkurs Piosenki Dziecięcej „ O
Złoty Lizak”, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów z kostrzyńskich szkół, nagrywając
w domach swoje wykonania piosenek. Nagrania finalistów zostały umieszczone na profilu
facebookowym, a publiczność w formie głosowania internetowego wybrała laureata Super Złotego
Lizaka.
W maju 2020 r. zostały przygotowane i zaprezentowane w internecie

koncerty zespołów

i solistów, w tym m.in. koncerty: Katarzyny Olejnik & Dawida Marciniaka, zespołu
„Drzewiczanie”, dziecięcego zespołu Cantito. Natomiast z okazji Dnia Pracownika Kultury został
nagrany film z wykonaniem przez wszystkich pracowników KCK utworu Marka Grechuty
pt. „Dni, których nie znamy”.
W galerii „dacco” została przygotowana wystawa malarstwa i grafiki Mariusza Kaczmarka
( instruktora KCK ), która została zaprezentowana w formie filmu w internecie.
Przez cały okres lockdownu trwały on – line zajęcia i próby zespołów muzycznych
– Drzewiczanie, My Młodzi, Kostrzyńska Orkiestra Dęta.
W czasie wakacji zorganizowano cykl 6 weekendowych koncertów w Parku Miejskim
z udziałem zespołu Drzewiczanie, Orkiestry Dętej i zespołu My Młodzi, a także zaproszonych
artystów: Zespołów Folk For z Filharmonii Gorzowskiej oraz The Sunny Side Band i Janka
Samołyka. W czasie wakacji zorganizowano dla dzieci „Kulturanki” – blok zajęć kulturalnych
i edukacyjnych, Bajkowe Dni w Kinie za Rogiem, warsztaty plastyczne i animacje kulturalne.
Koncerty i imprezy były zorganizowane zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.
W 2020 roku Kostrzyńskie Centrum Kultury zrealizowało 96 wydarzeń stacjonarnych i on- line,
w których uczestniczyło 11 240 osób. W Kinie za Rogiem odbyło się 208 seansów, które obejrzało
2 895 widzów.
Do ważniejszych przedsięwzięć w 2020 roku należy zaliczyć:
•

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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•

wystawy w galerii „dacco” – Fotografii Artystycznej Henryka Malesy oraz Malarstwa
Dariusza Milińskiego, Mariusza Kaczmarka, Andrzeja Borowskiego, Kai Soleckiej

•

Stand – Up – Piotr Bałtroczyk

•

koncerty: Beaty Przybytek, Janka Samołyka, Piotra Bukatryka, duetu Krzysztof „Puma”
Piasecki & Adam Wendt oraz Dagmary Korony

•

spektakl teatralny Teatru Wojtka Kowalskiego

•

eliminacje miejskie i powiatowe Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego

•

eliminacje miejskie Lubuskiego Konkursu Piosenki

•

zajęcia Małej Akademii Jazzu

•

zajęcia w ramach ferii zimowych i wakacji dla dzieci i młodzieży

•

Dni Seniora z programem dla najstarszych mieszkańców.

5.9. Miejska Biblioteka Publiczna

DOCHODY :
BUDŻET MBP

PLAN DOCHODÓW

WYKONANIE DOCHODÓW

%

Dotacja

1 020 000,00 zł

1 001 612,04 zł

98,2

Dochody własne

89 646,29 zł

89 646,29 zł

100,0

Razem:

1 109 646,29 zł

1 091 258,33 zł

98,3

WYDATKI :
BUDŻET MBP
Wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń oraz świadczenia urlopowe
Energia

PLAN WYDATKÓW

WYKONANIE

%

717 327,07 zł

717 327,07 zł

100,0

53 520,04 zł

53 520,04 zł

100,0

Utrzymanie obiektu

225 156,43

204 305,78 zł

90,7

Działalność merytoryczna

95 254,79 zł

95 254,79 zł

100,0

Razem:

1 091 258,33 zł

1 070 407,64 zł

98,1

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych było 10 osób na pełen etat (tak jak w 2019) oraz 3
osoby na umowę zlecenie.
W 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą, realizowała swoje podstawowe
zadania w następującym zakresie i wielkości:

1. stan księgozbioru – 51 177
2. audiobooki – 599
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

liczba zakupionych książek – 2 851

(5.969 – 2019 r.)

liczba odwiedzin w bibliotece – 30 298 (48.744 – 2019 r.)
liczba czytelników – 2 300

(4 220 w 2019 r.)

liczba wypożyczeń – 91 153

(127 015 w 2019 r.)

liczba udostępnień czasopism – 247

(610 w 2019 r.)

liczba wypożyczeń audiobooków – 579 (662 w 2019 r.)
liczba odsłon strony internetowej w ciągu roku – 5 700 (10.700 w 2019 r.).

W Miejskiej Bibliotece Publicznej działają: wypożyczalnia, czytelnia, czytelnia internetowa oraz
dział gromadzenia i opracowywania zbiorów.
Biblioteka posiada 10 punktów bibliotecznych dla dzieci i dorosłych ( DPS „Dom Seniora”, Osiedle
Drzewice, Przedszkola Miejskie Nr 1,2,3 i 4, Przedszkole Niepubliczne „Mali Europejczycy” – 2
punkty, Niepubliczne Przedszkole „Stonoga”, Środowiskowy Dom Samopomocy ).
Najważniejsze działania i projekty zrealizowane w 2020 roku:
Kluby Książki

1.
•

Dziecięcy Klub Książki

W 2020 r., ze względu na pandemię, odbyło się tylko 5 spotkań adresowanych do najmłodszych
czytelników. W czasie spotkań omawiano współczesne ksiązki dla dzieci.
•

Klub Młodych Książkożerców

W 2020 r., ze względu na pandemię, odbyło się tylko 5 spotkań adresowanych do młodzieży.
Podczas spotkań omawiane były kwestie związane z:
- nietolerancją i rasizmem w społeczeństwie na podstawie książki „Dzika” Małgorzaty
Piekarskiej,
- radzeniem sobie w czasie pandemii na podstawie książki „Pies w czasach zarazy”.
•

Dyskusyjny Klub Książki

W 2020 roku odbyło się 5 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki.
W Bibliotece odbywały się zajęcia języka angielskiego dla dzieci w dwóch grupach wiekowych
( 6 – 9 lat i 10 – 13 lat ). Zajęcia prowadzone były w formie zabawy (książki, gry, piosenki, zagadki,
układanki i inne ) i ich celem było utrwalenie znajomości języka angielskiego na poziomie szkoły
podstawowej.
W 2020 roku, ze względu na epidemię, odbyło się tylko 6 lekcji bibliotecznych dla uczniów ze
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kostrzynie nad Odrą, Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie,
Sarbinowie i Kamieniu Wielkim.
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Warsztaty artystyczne w Bibliotece były organizowane w ramach pracowni rękodzieła.
Zorganizowano warsztaty artystyczne dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy,
zajęcia z decoupage oraz zajęcia rękodzielnicze w ramach których tworzona była biżuteria
z żywicy.
W 2020 roku odbyły się 4 spotkania Klubu Młodego Ekologa, adresowane do czytelników
w wieku od 6 do 10 lat.
W pracowni robotyki odbyło się 37 spotkań, w tym: 22 spotkania LEGO WEDO dla dzieci w wieku
8 – 12 lat, 10 spotkań LEGO MINDSTROMS EV3 dla młodzieży powyżej 13 roku życia oraz 5
spotkań DRUK 3D dla młodzieży. We wszystkich spotkania wzięło udział 196 dzieci i młodzieży.
W 7 spotkaniach Klubu młodego Internauty wzięło udział 38 osób.
W czasie ferii zimowych w 2020 roku odbyły się następujące zajęcia:
•

decoupagu i scrapbookingu,

•

akademia młodego naukowca ( laboratorium chemiczne ).

W zajęciach podczas ferii wzięło udział 200 dzieci i młodzieży.
W czasie wakacji w Bibliotece Miejskiej odbyły się następujące zajęcia:
•

warsztaty artystyczne

•

laboratorium młodego odkrywcy

•

zajęcia z robotyki i drukarki 3D.

W zajęciach wzięło udział 176 dzieci i młodzieży.
Inne spotkania i przedsięwzięcia:
•

udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ( zorganizowano kiermasz książki ),

•

udział w ogólnopolskiej akcji - Narodowe Czytanie ( on - line ),

•

udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem „Klimat na czytanie”,

•

udział w międzynarodowej kampanii ekologicznej „Tydzień Edukacji Globalnej”,

•

organizacja konkursu dla dzieci pod hasłem „Kredki lubią Misie”,

•

indywidualne konsultacje z pielęgniarką środowiskową,

•

dodruk książki Pana Józefa Żarskiego pt. „Dżurków - ziemia ojców naszych”,

•

udział w ogólnopolskim projekcie pt. „Mała książka – Wielki człowiek”.
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5.10. Muzeum Twierdzy Kostrzyn
DOCHODY W 2020 roku :

PLAN DOCHODÓW

WYKONANIE
DOCHODÓW

%

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta

940 000,00 zł

940 000,00 zł

100,0

Dochody własne z 2019 r.
Dochody własne uzyskane w 2020 r.

223 795,99 zł
178 631,00 zł

223 795,99 zł
175 178,72 zł

100,0
98,1

1 342 426,99 zł

1 338 974,71 zł

99,7

Plan

Wykonanie

%

Wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń oraz ZFŚS

844 290,39 zł

844 290,39 zł

100,0

Pozostałe wydatki bieżące

455 136,60 zł

298 861,78 zł

65,7

Inwestycje

43 000,00 zł

0,00 zł

0,0

1 342 426,99 zł

1 143 152,17

85,1

BUDŻET - DOCHODY

Ogółem

WYDATKI :
BUDŻET - WYDATKI

Ogółem
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