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Przygotowanie raportów o stanie miasta to nowy wymóg, wynikający ze znowelizowanej  

w 2018 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506). Z nowelizacji wynika m.in., 

że:  

 

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 

4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana 

jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport 

rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy 

przeprowadza się debatę. 

5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. 

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. 

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do 

przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: 

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób; 

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób. 

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, 

podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do 

głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba 

mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi  

o zwiększeniu tej liczby. 

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad 

udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy 

podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie 

uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały  

o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. 

10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może 

podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. 

 
W związku z brakiem jednoznacznych wytycznych o tym, jak Raport o stanie miasta ma 

wyglądać, przedstawiam Państwu naszą autorską, szczecinecką wersję, będącą odzwierciedleniem 

tego, jak ja i moi współpracownicy rozumiemy intencję uchwałodawcy. W przypadku ewentualnych 

uwag Radnych, raporty w latach następnych mogą przyjąć inną formę.  

 
 

 

BURMISTRZ MIASTA 

 

(-) Daniel Rak 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
 
 
HISTORIA MIASTA 
 

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodniopomorskiego Warcisława IV. 

Pierwotna nazwa miasta – Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, 

jeszcze sprzed podziału w 1295 r. Herb miasta składał się z książęcego czarnego gryfa na złotym 

polu i srebrnej ryby – jesiotra. 

Średniowieczne miasto zajmowało niewielki przesmyk między jeziorami. Szczecinek otaczały 

wały ziemne wzmocnione palisadą i fosą. Od południa miasto chronił zamek i wody jeziora. Do 

miasta prowadziły trzy bramy: od zachodu – Kołobrzeska, zwana też Białogardzką, od wschodu - 

Gdańska lub Pruska i najmniejsza, od południa, łącząca miasto z zamkiem. 

W latach 1367-1390 Szczecinek był po raz pierwszy i ostatni w historii udzielnym księstwem.  

W przededniu bitwy grunwaldzkiej, 20 sierpnia 1409 roku, na zamku w Szczecinku odbył się 

antypolski zjazd z udziałem książąt zachodniopomorskich.  

Ziemia szczecinecka, leżąca na styku granic trzech państw (Polski, Pomorza i Brandenburgii) 

była szczególnie narażona na rozboje na przełomie XV i XVI w. Rabunkiem trudnili się bardzo często 

członkowie rodzin szlacheckich. Duże zasługi w likwidacji bandytyzmu położył starosta szczecinecki 

Zebald von Wolde. Także wspólna akcja Pomorza, Polski i Brandenburgii w latach trzydziestych XVI 

wieku doprowadziła do ujęcia i stracenia wielu rozbójników.  

W pierwszej połowie XVI wieku na Pomorzu zwyciężyła reformacja. W Szczecinku miała ona 

raczej pokojowy przebieg. Na terenie Szczecinka, jako jeden z pierwszych zaczął głosić luteranizm 

Paweł Kloc, mnich z klasztoru na Świątkach założonego w 1356 r. przez księcia Bogusława i jego 

młodszych braci. Pozostali mnisi byli jednak przeciwni reformacji i gdy ta zwyciężyła, potajemnie 

opuścili klasztor wraz z cenniejszym wyposażeniem, udając się do Polski. 

Od roku 1606 zamek w Szczecinku stanowił apanaże wdów książęcych. Jedną z dziedziczek 

zamku była księżna Jadwiga Brunszwicka, która ufundowała w 1640 roku jedno z pierwszych na 

Pomorzu gimnazjów.  

Wiek XVII za sprawą niszczycielskiej wojny 30-letniej należał do najtragiczniejszych w dziejach 

miasta. W 1614 roku miasto złupił oddział Polaków wracających spod Moskwy. W 1627 roku 

Szwedzi przekroczyli granicę pomorską i przez ziemię stargardzką ruszyli na Polskę. Pod Czarnem 

rozbił ich hetman Koniecpolski i podobno niewiele brakowało, by zajął Szczecinek, będący w rękach 

Szwedów. W 1643 roku miasto złupiła wataha, rekrutująca się w dużej mierze z wcześniejszych 

pomorskich uchodźców. Czarę goryczy dopełniła śmierć ostatniego Gryfity – Bogusława XIV 

(1637 r.) i zajęcie miasta przez Brandenburgię.  

W okresie wojen napoleońskich miasto zajęły oddziały polskie pod dowództwem gen. 

Łubieńskiego. W 1809 r. nocował w Szczecinku, wracający z Królewca do Berlina, król Fryderyk 

Wilhelm III wraz z małżonką. W okresie międzywojennym Szczecinek był miastem garnizonowym. 

Wybudowano też kilka schronów bojowych, wchodzących w skład umocnień Wału Pomorskiego.  

Największe znaczenie jednak odgrywała w mieście turystyka. Wzorcowo zagospodarowano 

jezioro Trzesiecko, lokując nad jego brzegiem przystanie, plaże i ośrodki wodne. W Szczecinku 

odbywały się zawody bojerowe, hippiczne oraz wielki pochód kończący karnawał. Ulica Mickiewicza 

słynęła z pensjonatów przyjmujących turystów z głębi Rzeszy. Kres sielance położyła II wojna 

światowa. Szczecinek został zdobyty 27 lutego 1945 roku. Walki o miasto były krótkie, tylko  

w niewielkim stopniu zostało ono zniszczone. Wiele natomiast ucierpiało w pierwszych miesiącach 

po jego zajęciu. 
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SZCZECINEK DZISIAJ 

 

Szczecinek to liczące około 40 tysięcy mieszkańców miasto położone na Pojezierzu Drawskim, 

na południowo-wschodnim skraju województwa zachodniopomorskiego. Główną atrakcją 

turystyczną Szczecinka jest jego położenie na przesmyku pomiędzy dwoma jeziorami: mniejszym 

Trzesieckim, wzdłuż którego rozciąga się zabytkowy park miejski i większym – Wielimiem. 

 

Szczecinek jest lokalną metropolią skupiającą najważniejsze urzędy i instytucje o zasięgu 

lokalnym i subregionalnym (Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy, sąd, szpital, 

banki itd.). Miasto stanowi ważny ośrodek przemysłowy, turystyczny i kulturalny regionu Pojezierza 

Drawskiego. Licznie działające szkoły średnie z dużymi tradycjami przyciągają do miasta wiele 

młodzieży z okolicznych miasteczek i wsi. Szczecinek to miasto z charakterem, stawiające na 

aktywny wypoczynek i rozwój sportowej turystyki, dzięki którym coraz częściej postrzegane jest jako 

Sportowe Centrum Pomorza. To właśnie w Szczecinku znajdują się: najdłuższy w Europie wyciąg 

do nart wodnych, Regionalne Centrum Tenisowe, pełnowymiarowe hale sportowe, nowoczesny 

stadion piłkarski. czy zespół krytych basenów. Dobrze wyposażona baza sportowa stwarza 

możliwości organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych o randze regionalnej, 

ponadregionalnej i międzynarodowej. Miasto posiada również profesjonalnie zorganizowaną sieć 

wypożyczalni rowerów oraz bezpiecznych ścieżek rowerowych, z których korzystają także amatorzy 

biegania czy Nordic Walking. W sezonie po jeziorze Trzesiecko regularnie kursują tramwaje wodne 

oraz taksówki, którymi można dopłynąć na Mysią Wyspę – ulubione miejsce wypoczynku 

mieszkańców Szczecinka i przebywających w mieście turystów. 

 

Miasto utrzymuje kontakty z partnerskimi gminami w całej Europie: Neustrelitz z Niemiec, 

Bergen op Zoom z Holandii, Noyelles sous Lens z Francji oraz Söderhamn ze Szwecji. 

 

Szczecinek w ocenie coraz liczniejszej rzeszy turystów, to piękne i warte odwiedzin miejsce. 

Usytuowane w centrum miasta jezioro jest nie tylko duże, ale stosunkowo czyste i bardzo rybne. 

Położony w centrum miasta deptak, zadbany park miejski z mnóstwem ścieżek spacerowych oraz 

zalesione okolice, kuszą swym pięknem.  

Okolice miasta pokryte są sosnowymi i bukowymi lasami, polodowcowe wzgórza są 

urozmaicone licznymi rzekami i jeziorami. W okolicach Szczecinka utworzono obszar chronionego 

krajobrazu pod nazwą „Jeziora Szczecineckie”. W położonym niedaleko Szczecinka rezerwacie 

„Dęby Wilczkowskie” ochronie podlega las liściasty z reliktową złocią pochwolistną. Dla turystyki 

kwalifikowanej wytyczono liczne szlaki o zróżnicowanym stopniu trudności, nadające się do łączenia 

i pokonywania w czasie nawet kilkudniowych wycieczek.  

 

Szczecinek to nie tylko turystyczna atrakcja Pojezierza Drawskiego, ale również jedno  

z dynamiczniej rozwijających się miast w województwie zachodniopomorskim, w którym koncepcja 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego pozwoliła na realizację wielu ambitnych inwestycji 

infrastrukturalnych. Głównymi źródłami dochodu mieszkańców jest praca w miejscowych firmach  

i usługach, szkolnictwie i różnego rodzaju administracji.  

 

Szczecinek w skuteczny sposób dba też o poziom życia mieszkańców, zapewniając im właściwe 

standardy opieki zdrowotnej, atrakcyjną ofertę usług rekreacyjno-sportowych, wysoki poziom 

oświaty oraz łatwy dostęp do instytucji kultury. Miasto jest otwarte na odważne, inwestycyjne 

wyzwania i co najważniejsze – posiada niezbędny potencjał do ich skutecznej realizacji. 

 

Na koniec 2018 roku w Szczecinku zameldowanych było 37 455 osób. Poniższe tabele 

przedstawiają bardziej szczegółowe dane. 



S t r o n a  | 6 

 

 
Tabela 1. Liczba osób zameldowanych w 2018 r. na pobyt stały 

Liczba osób 
zameldowanych 

spoza Szczecinka 

Liczba osób, które 
przemeldowały się  

w Szczecinku 

Liczba dzieci 
urodzonych  

i zameldowanych 
w Szczecinku 

RAZEM 

422 836 324 1 582 

 
 
Tabela 2. Liczba osób wymeldowanych z pobytu stałego w 2018 r. 

Liczba osób wymeldowanych 
ze Szczecinka 

Liczba zgonów osób 
zameldowanych 

w Szczecinku 
RAZEM 

785 426 1 211 

 
 
Tabela 3. Stan ludności w latach 2017 – 2018 

Rok 

Liczba osób zameldowanych w Szczecinku (stan 
na 31 grudnia) 

Liczba dzieci 
urodzonych 

i zameldowanych 
w Szczecinku 

Liczba zgonów 
osób 

zameldowanych 
w Szczecinku Pobyt stały Pobyt czasowy RAZEM 

2017 37 747 728 38 475 362 406 

2018 37 455 834 38 289 324 426 

 
 
Tabela 4. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały, z podziałem na wiek i płeć (stan na 31.12.2018 r.) 

Wiek Mężczyźni Kobiety Razem 

0 - 2 509 479 988 

3 148 142 290 

4 - 5 368 302 670 

6 161 162 323 

7 182 179 361 

8 - 12 1005 916 1921 

13 - 15 531 487 1018 

16 - 17 349 311 660 

18 145 156 301 

19 - 20 349 320 669 

21 - 40 5196 5317 10513 

41 - 64 6031 6906 12937 

65 - 70 1217 1612 2829 

71 - 81 1003 1618 2621 

>81 367 987 1354 

Razem 17 561 19 894 37 455 
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Tabela 5. Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy, z podziałem na wiek i płeć (stan na 31.12.2018 r.) 

Mężczyźni Kobiety 

Wiek Liczba Wiek Liczba 

0 - 2 12 0 - 2 9 

3 3 3 8 

4 - 5 7 4 - 5 4 

6 4 6 6 

7 4 7 3 

8 - 12 25 8 - 12 22 

13 - 15 19 13 - 15 15 

16 - 17 127 16 - 17 138 

18 37 18 37 

19 - 65 169 19 - 60 165 

>65 8 >60 12 

Razem 415 Razem 419 

Razem (mężczyźni i kobiety) 834 

 

GOSPODARKA 

 

Szczecinek łączy cechy dynamicznie rozwijającego się ośrodka przemysłowego z wyjątkową 

lokalizacją wśród jezior i lasów Pojezierza Drawskiego. Możliwość wykorzystania potencjału miasta 

i okolic gwarantuje Specjalna Strefa Ekonomiczna - Polska Strefa Inwestycji oraz Szczecinecki 

Klaster Meblowy. „Obszar Szczecinek” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej składa się  

z 9 kompleksów o łącznej powierzchni 97,6339 ha. Naturalne położenie Szczecinka sprzyja 

rozwojowi przemysłu drzewnego, meblarskiego oraz spożywczego. Miasto posiada bogate tradycje 

w rozwoju zakładów branży IT oraz elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej. Szczególną rolę pełnią 

zakłady Kronospan, które są największym na świecie producentem płyt MDF i wiórowych, stwarzając 

doskonałe warunki ekonomiczne i logistyczne do uruchomienia produkcji meblarskiej na terenie 

SSE, w większości przylegającym bezpośrednio do fabryki. Miasto Szczecinek oferuje wsparcie dla 

nowych inwestycji poprzez ulgi w podatkach lokalnych. 

 

 

II. INFORMACJE FINANSOWE 
 

Stan finansów Miasta Szczecinek oraz wykonanie budżetu Miasta Szczecinek za 2018 rok 

przedstawione zostały szczegółowo w Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Szczecinek za 

2018 rok przekazanym Radzie Miasta Szczecinek 28 marca 2019 r. 

 

 

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ 
MIASTA SZCZECINEK 

 

W 2018 roku Miasto Szczecinek uzyskało następujące wpływy z mienia komunalnego: 

 



S t r o n a  | 8 

 

Tabela 6. Wpływy z mienia komunalnego 
w złotych 

Dochody z majątku gminy 
Plan na 

początek 2018 r. 

Plan po 
zmianach na 

2018 r. 

Wykonanie 
za 2018 r. 

% 
4:3 

1 2 3 4 5 

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 5 500 000,00 5 500 000,00 2 372 364,37 43,1 

Wpływy za trwały zarząd, użytkowanie, służebności 95 000,00 95 000,00 95 608,80 100,6 

Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości 970 000,00 970 000,00 1 011 701,59 104,3 

Wpływy z najmu i dzierżawy 974 000,00 974 000,00 1 022 051,07 104,9 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego 
użytkowania w prawo własności 

50 000,00 50 000,00 101 225,40 202,5 

Dochody ogółem 7 589 000,00 7 589 000,00 4 602 951,23 60,7 

 
W 2018 roku: 

1) sprzedano 18 nieruchomości niezabudowanych (grunty) o łącznej powierzchni 2,1740 ha, 

w tym: 

− 13 nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej powierzchni 2,0905 ha, 

− 1 nieruchomość w trybie przetargu ograniczonego o powierzchni 0,0619 ha, 

− 4 nieruchomości w trybie bezprzetargowym o łącznej powierzchni 0,0216 ha; 

2) sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego jedną nieruchomość o powierzchni 0,1013 ha; 

3) sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 

85,77 m2; 

4) darowano na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 3 nieruchomości o łącznej 

powierzchni 0,0582 ha; 

5) nabyto od osoby prawnej w drodze darowizny 1 nieruchomość zabudowaną o powierzchni 

0,0514 ha; 

6) nabyto 1 nieruchomość w drodze komunalizacji o powierzchni 0,0451 ha; 

7) oddano w użyczenie 17 nieruchomości; 

8) wydano 5 decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomości; 

9) wydano 6 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5440 ha; 

10) wydano 3 decyzje ustalające opłatę planistyczną; 

11) wydano 24 decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości; 

12) wydano 5 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z podziałem geodezyjnym 

nieruchomości; 

13) wydano 2 decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej w związku z budową urządzeń infrastruktury 

technicznej. 

 

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku ogólna powierzchnia gruntów Miasta Szczecinek wynosi 

933 ha, w tym: 

− powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę - 148 ha, 

− powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste - 100 ha, 

− powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd - 25 ha, 

− powierzchnia gruntów oddanych w użyczenie – 11 ha. 

 

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Miasta 

Szczecinek wynoszą 0,0631 ha. 
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IV. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

 

4.1. Strategia Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2026 

 

Strategię Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018-2026 przyjęto do realizacji uchwałą  

Nr LI/433/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 r. 

 

Docelowa Struktura Strategii rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2018 -2026, zgodnie z przyjętą 

metodyką jej budowy obejmuje deklaracje wizji i misji, wybór priorytetów strategicznych oraz 

podporządkowane im cele strategiczne. Te ostatnie zostały zdekomponowane w postać celów 

kierunkowych, którym podporządkowano pożądane działania/zadania, składające się na program 

realizacyjny Strategii.  

 

Wizja przedstawia pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju  

z założeniem, że Szczecinek będzie realizował hybrydowy model rozwoju między koncepcją Smart 

i Slow City. W takim podejściu, wizja rozwoju miasta Szczecinek dla perspektywy lat 2018 – 2026 

ma następujące brzmienie: 

Szczecinek to nowoczesne, bezpieczne miasto, rozwijające się gospodarczo i turystycznie  

w poszanowaniu dla środowiska naturalnego, tradycji oraz zasad solidarności społecznej - 

miejsce do pracy i odpoczynku dla aktywnych i przedsiębiorczych ludzi. 

 

Misja opisuje zasady i wartości przyjmowane przez samorząd lokalny jako podmiot 

odpowiedzialny za wdrożenie i realizację Strategii. Misja określa sposoby jej urzeczywistniania  

i wartości, które mają towarzyszyć jej realizacji.  

Misją samorządu miasta Szczecinek jest tworzenie warunków do inteligentnego rozwoju 

społeczno-gospodarczego w zgodzie z potrzebami społeczności lokalnej, zasadami 

demokracji i wyzwaniami przyszłości.  

Uwzględniając istotę i rangę deklaracji strategicznych zawartych w misji i wizji, w Strategii 

zdefiniowano pięć priorytetów strategicznych przyporządkowując im z kolei cele strategiczne.  

Przedstawione w Strategii działania nie stanowią kompletnego katalogu możliwych/pożądanych 

działań. Sposoby realizacji i osiągania poszczególnych celów kierunkowych i strategicznych zostały 

skonstruowane w sposób pozwalający na kroczący system wdrażania i realizacji Strategii.  
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Tabela 7. Priorytety i cele strategiczne 

Priorytet strategiczny Cele strategiczne 

I.  
GOSPODARKA  
I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

I.1. Miasto otwarte na firmy i inwestorów 

I.2. Lokalna przedsiębiorczość 

I.3. Innowacyjność i współpraca sieciowa 

II.  
ŚRODOWISKO  
I PRZESTRZEŃ MIASTA 

II.1. Środowisko do życia 

II.2. Przestrzeń do życia 

II.3. Infrastruktura do życia 

III.  
EDUKACJA 
I WYKSZTAŁCENIE 

III.1. Profesjonaliści dla gospodarki lokalnej 

III.2. Szkoła nowej generacji 

III.3. Studia wyższe w Szczecinku 

IV.  
SPOŁECZEŃSTWO 
SOLIDARNE  
I OBYWATELSKIE 

IV.1. Miasto wrażliwe na potrzeby mieszkańców 

IV.2. Miasto aktywnych, witalnych ludzi 

IV.3. Miasto sprawnie i partnersko zarządzane 

V.  
TURYSTYKA, SPORT 
I REKREACJA 

V.1. Atrakcje w mieście Szczecinek 

V.2. Atrakcje w okolicach Szczecinka 

 
Należy zaznaczyć, iż Strategia Rozwoju Miasta jest kompleksowym dokumentem na lata 2018 

– 2026, a Raport o stanie miasta uwzględnia tylko realizację wpisujących się w nią zadań 

zrealizowanych w 2018 r. 

Realizacja celów tego dokumentu będzie odbywała się w określonych w nim kierunkach przez 

Miasto Szczecinek jak również poprzez współpracę z innym samorządami i jednostkami/podmiotami 

odpowiedzialnymi bezpośrednio za ich wdrażanie lub ich samodzielne działanie. 

System monitorowania postępów w realizacji postanowień Strategii Rozwoju Miasta Szczecinek 

na lata 2018-2026 bazuje na postanowieniu, że ocena stanu zaawansowania prac  

w poszczególnych grupach celów będzie dokonywana trzykrotnie: 

1) przed rozpoczęciem realizacji (ex-ante) – tj. w roku 2018, 

2) w połowie okresu realizacji (mid-tem) – tj. w roku 2022, 

3) po zakończeniu realizacji (ex-post) – tj. w roku 2027. 

 

I. GOSPODARKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

W ramach celu strategicznego I.1. Miasto otwarte na firmy i inwestorów realizowano zadania 

związane: 

1) z promocją oferty terenów inwestycyjnych Miasta, 

2) kontynuacją adaptacji planów zagospodarowania przestrzennego, 

3) zapewnieniem dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych, 

4) współpracą z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim. 

 

W ramach celu strategicznego I.2 Lokalna przedsiębiorczość realizowano zadania związane  

z organizacją szkoleń dla przedsiębiorców. 

 

W ramach celu strategicznego I.3. Innowacyjność i współpraca sieciowa realizowano zadania 

związane ze współpracą z gminami ościennymi w ramach obszarów terytorialnych – Realizacja 

zadań wynikających z Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ na lata 2014-2020. 
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II. ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ MIASTA 

W ramach celu strategicznego II.1. Środowisko do życia realizowano zadania związane z: 

1) monitoringiem czystości powietrza, 

2) realizacją projektu „Poprawa jakości środowiska na terenie miast Dorzecza Parsęty”, 

3) realizacją projektów w ramach działania 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska  

i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych RPO 

WZ na lata 2014- 2020, 

4) pracami konserwacyjnymi przy aeratorach stacjonarnych, wykonaniem dwóch zabiegów aeracji 

mobilnej, 

5) badaniem jakości wód deszczowych, 

6) organizacją konferencji Revitalife, 

7) budową półpodziemnych gniazd na odpady komunalne z systemowych elementów selektywnej 

zbiorki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem, 

8) poprawą jakości terenów zielonych – zabiegi pielęgnacyjne w parku miejskim i pozostałej zieleni 

miejskiej, 

9) promocją elektrycznych środków transportu. 

 

W ramach celu strategicznego II.2. Przestrzeń do życia realizowano zadania związane z: 

1) aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego, 

2) przygotowaniem do rewitalizacji obszarów zdegradowanych – budynek PKP, ulice Dworcowa 

Wiśniowa, Kolejowa, 

3) przebudową budynku przy ulicy Pilskiej na lokale socjalne, 

4) przygotowaniem inwestycji „Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek”, 

5) wystrojem miasta, 

6) utrzymaniem i konserwacją zdrojów ulicznych, 

7) utrzymaniem 27 publicznych placów zabaw dla dzieci, 

8) budową centralnego placu zabaw, 

9) przygotowaniem projektu zagospodarowania terenu Lasek Komunalny etap II. 

 

W ramach celu strategicznego II.3. Infrastruktura do życia realizowano zadania związane z: 

1) regulacją gospodarki wodami deszczowymi 

− wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego w Szczecinku, 

− wymiana odcinka sieci deszczowej w ul. Wiejskiej w Szczecinku, 

− budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej (droga osiedlowa), 

− budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Limanowskiego w Szczecinku; finansowane  

w ramach porozumienia z ZGM TBS Sp. z o.o., 

2) unowocześnianiem systemu transportu w mieście – rozpoczęcie realizacji projektu Rozbudowa 

dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków 

autobusowych w Szczecinku, 

3) uzupełnieniem sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół – zrealizowano 

projekt w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, wybudowano 14 odcinków dróg rowerowych  

w celu połączenia ich w spójną sieć, 

4) Szczecinecką Wypożyczalnią Rowerów Miejskich, w tym dobudową 2 stacji, 

5) modernizacją oświetlenia miejskiego w Szczecinku 

− budowa oświetlenia 19 obiektów na terenie miasta Szczecinek, 

− budowa instalacji oświetlenia drogowego na osiedlu Marcelin, 

− budowa instalacji oświetlenia chodnika przy ul. Bagiennej w Szczecinku, 

− modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności, 
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6) modernizacją i budową infrastruktury drogowej 

− przebudowa ul. Wilczkowskiej i Żeglarskiej (droga leśna), 

− przebudowa ciągu komunikacyjnego – Pl. Wolności ul. Bartoszewskiego, 

− przebudowa ulicy Ogrodowej. 

 

III. EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE 

W ramach celu strategicznego III.2. Szkoła nowej generacji realizowano zadania związane z: 

1) budową sali gimnastycznej przy SP 6, 

2) przygotowaniem inwestycji (dokumentacja projektowa) sali sportowej przy SP1, 

3) dostosowaniem infrastruktury szkół do zmian wynikających z reformy edukacji, 

4) racjonalizacją zasobów materialnych i kadrowych w nowej strukturze szkół, 

5) finansowaniem 

− zajęć na basenie, 

− stołówek szkolnych i przedszkolnych, 

− kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży, 

− pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, 

− pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym, 

− zadań edukacyjnych w ramach programu na rzecz społeczności romskiej, 

6) wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

7) dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, 

8) bezpłatnym dostępem do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, 

9) udziałem Gimnazjum nr 1 w projektach ERASMUS+ 

− włączanie społeczne uczniów i wyrównywanie ich szans edukacyjnych – najlepszym 

kapitałem na przyszłość, 

− partnerstwa strategiczne – współpraca szkół, 

− wymiana najlepszych praktyk paszportem do ciągłości edukacji. 

 

W ramach celu strategicznego III.3. Studia wyższe w Szczecinku dofinansowano na podstawie 

umowy z Politechniką Koszalińską Oddział Zamiejscowy Studiów w Szczecinku. 

 

IV. SPOŁECZEŃSTWO SOLIDARNE I OBYWATELSKIE 

W ramach celu strategicznego IV.1. Miasto wrażliwe na potrzeby mieszkańców realizowano 

zadania: 

1) zwiększenie liczby oferowanych mieszkań socjalnych – przebudowa budynku przy ul. Pilskiej – 

rozpoczęcie realizacji inwestycji, 

2) programy polityki zdrowotnej: 

− rehabilitacja seniorów - mieszkańców Miasta Szczecinek, 

− dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla 

mieszkańców Miasta Szczecinek, 

3) program „Asystent Rodziny”, 

4) adaptacja pokoi w budynku przy ul. Wodociągowej dla osób bezdomnych uwzględniające 

potrzeby osób niepełnosprawnych, 

5) modernizacja systemu monitoringu - wymiana 9 kamer, 

6) rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Szczecinek o jedną kamerę przy centralnym 

placu zabaw w Szczecinku, 

7) zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego (dotacje): 

− Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego” – Rozmigany Szczecinek, 

− Stowarzyszenie Amazonek – Warsztaty terapii Simontonowskiej. Konferencja w 20. rocznicę 

powstania stowarzyszenia pt. „Amazonka kobieta z przyszłością”, 
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− Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet – Integracja międzypokoleniowa „Jesteśmy razem”, 

− UKS Victoria – DAJ MI SZANSĘ II - organizacja zajęć usprawniających i rehabilitacyjnych 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ruchowo, 

− Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski - Prowadzenie działań na rzecz 

osób z niepełnosprawnością wzroku zrzeszonych w Kole PZN Szczecinek pn. „Odnaleźć 

właściwą drogę”, 

− Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

− Stowarzyszenie „Atut” – Jarmark twórczości osób niepełnosprawnych, 

− Fundacja Przystań – Aktywny senior, 

− Fundacja Przystań – Trenujemy razem, 

− Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę, 

− Hospicjum Domowe im. św. Franciszka z Asyżu - Hospicjum to też życie – Pola Nadziei, 

− Społeczne Inicjatywy Młodzieży – Miasto Życia, 

− Szczecineckie Towarzystwo Pływackie „Masters” – X Mityng Pływacki Kategorii Masters - 

Szczecinek 2018. 

 

W ramach celu strategicznego IV.2. Miasto aktywnych, witalnych ludzi realizowano zadania: 

a) wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych – przygotowanie inwestycji wykonania adaptacji 

budynku dawnego Gimnazjum nr 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku 

b) zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego: 

− Warszawska Fundacja Edukacji Artystycznej - Letni Kurs Muzyczny dla mieszkańców 

Szczecinka, 

− Społeczne Towarzystwo Oświatowe – II Filmowe Echa, 

− Społeczne Towarzystwo Oświatowe – English Talent Contest, 

c) zadania realizowane przez SAPIK: 

− sekcje i kluby: 

KTT AIDA, ZTW REBELIA, DKF, Kurs tańca, Joga, Aerobik, Klub na Obcasach, Szkoła 

Rodzenia, Klub Miłośników Języka Polskiego, Klub Miłośników Matematyki, Klub Poetycki 

OPAL, Między nami jaskiniowcami, Zajęcia z rytmiki i gimnastyki, Klub Olimpijczyka, Sekcja 

szachowa, Klub Aktywnej Rodziny, 

− koncerty plenerowe: 

koncerty z Radiem - Lato na Maxxxa, Materiafest, 

− koncerty pod zamkiem: 

Art Piknik, Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. M. Czychowskiego, Dixie Rajd Old Mobile + 

koncert Dixie, 

− koncerty muzyki klasycznej: 

Międzynarodowe Warsztaty Instrumentów Dętych, Szczecinecka Mała Filharmonia, 

MetOpera – transmisje na żywo z opery w NY, Koncert Młodego Muzyka, Park Pachnący 

Muzyką, 

− koncerty/spektakle w kinie Wolność: 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, koncert Zimowe Granie 1 – L. Możdżer, koncert 

Zimowe Granie 2 – Bednarek, koncert K. Skrzyneckiej „Oszaleli Anieli”, koncert Alosza 

Awdiejew, spektakl teatralny „Kobieta pierwotna”, spektakl teatralny „Przekręt 

(nie)doskonały”, spektakle dla dzieci, 

− koncerty na Zamku: 

Koncert Jazzowy, Koncert Letniego Kursu Pianistycznego, 

− taniec: 

Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim, OTTT o Koszyczek Truskawek, Mikołajkowy TTT, 

Rebelia „Na koniec i dobry początek”, 
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− Kino Wolność: 

Maraton Filmowy Noc Horrorów, Maraton Filmowy Walentynki, DKF - spotkanie autorskie, 

− Festiwal Balonowy, 

− „Gryfita Szczecinecki”, 

− Wernisaże w Galerii Zamek, 

d) zadania realizowane przez Muzeum – zakup eksponatów. 

 

W ramach celu strategicznego IV.3. Miasto sprawnie i partnersko zarządzane realizowano zadania: 

1) przygotowanie do wdrożenia budżetu obywatelskiego, 

2) współdziałanie z radami osiedli, 

3) rozwój intuicyjnych e-usług z zakresu administracji lokalnej. 

 

V. TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA 

W ramach celu strategicznego V.1. Atrakcje w mieście Szczecinek realizowano zadania: 

1) uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół – zrealizowano projekt 

w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, wybudowano 14 odcinków dróg rowerowych w celu 

połączenia ich w spójną sieć, 

2) budowa pomostu stałego przy Zamku, 

3) inwestycje OSiR: 

− wykonanie projektu pomostu w Świątkach, 

− Skatepark koło SAW, 

− monitoring alarmowy SP6, 

− zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ksero, 

− słupy ogłoszeniowe, 

− domek dla ratowników, 

− rowerki wodne i SUP, 

− maszyna czyszcząca na SP6, 

4) związane z finansowaniem imprez/klubów sportowych – OSiR: 

Bieg Osińskiego, Zawody Rowerowe, PENTATHLON, TRIATHLON, Piłka Nożna, Piłka ręczna, 

Pływanie, Sporty Walki, Lekkoatletyka, Strzelectwo, Szermierka, Koszykówka, Tenis Ziemny, 

Wędkarstwo Szczecineckie, Towarzystwo Tenisowe, MKP, Rajd BAYA, Dwubój nowoczesny, 

Gala Sportów Walki, Ogólnopolski Festiwal Koszykówki Ulicznej STREETBALL, Turniej 

Szermierki, Wyciskanie sztangi, Zawody Wędkarskie Crazy Fisherman Trophy, Memoriał 

Kazimierza Czesława Lisa, Rajd Rowerowy z OSiR-em i Głosem Koszalińskim, Maraton 

rowerowy MTB, 

5) związane z imprezami sportowymi i rekreacyjnymi (dofinansowania): 

− rajdów i imprez turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez PTTK Wiarusy, 

− transportu zawodników na zawody sportowe organizowane w 2018 roku, 

− zakupu nagród na imprezy sportowe, 

− zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (na szkolenie młodzieży uzdolnionej 

sportowo), 

6) przygotowanie inwestycji (dokumentacja projektowa) wyciągu narciarskiego w Szczecinku. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zadań zrealizowanych przez Miasto Szczecinek w roku 2018 

zawiera Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecinek za 2018 rok. 
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4.2. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecinek 

 

Przebieg realizacji i postęp rzeczowy Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Szczecinek na lata 2018-2023 przyjęto do realizacji 

uchwałą Nr LII/451/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniającą uchwałę 

Nr LI/434/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecinek.  

Dokument został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski w zakresie jego zgodności  

z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz 

zasad realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach RPOWZ na lata 2014-2010 i znalazł się 

na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji województwa 

zachodniopomorskiego. 

Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, mający na celu wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego, zdegradowanego poprzez nadanie im nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie 

warunków do rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.  

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w ramach LPR mają być środki Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.  

W dokumencie szczególną uwagę zwrócono przede wszystkim na realizację następujących celów: 

1. Działania na rzecz integracji społecznej, wzmacniania poczucia tożsamości lokalnej 

mieszkańców, wspierania działalności organizacji pozarządowych. 

2. Rozwój infrastruktury i poprawa estetyki przestrzeni miejskiej. 

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 

Obszar rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego, który cechuje się szczególną 

koncentracją negatywnych zjawisk oraz ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Zasięg 

przestrzenny rewitalizacji obejmuje obszar przedstawiony na poniższej rycinie. 

 
Zdjęcie 1. Zasięg przestrzenny rewitalizacji 
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Wykaz projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Programu w okresie sprawozdawczym – 2018 

rok: 

 

Podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 1  

Moduł I: Modernizacja budynku dworca PKP 

W związku z naborem wniosków w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze 

fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Miasto Szczecinek 

złożyło wniosek aplikacyjny dotyczący „Rewitalizacji zabytkowego budynku dworca PKP poprzez 

nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych”. W wyniku dokonanej oceny 

projekt spełnił kryteria wyboru oraz otrzymał wymaganą liczbę punktów, jednakże kwota 

przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPZP.09.03.00-IZ.00-32-002/17 nie 

wystarczyła na wybranie go do dofinansowania. Biorąc powyższe pod uwagę podjęto decyzję  

o aplikowaniu w następnym naborze w 2019 roku. 

 

Moduł II: Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca 

Został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego ulic 

Dworcowa - Kolejowa - Wiśniowa w Szczecinku” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Na obecną chwilę projekt został umieszczony na 

wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie i zajmuje 22 miejsce spośród 38 

projektów. 

 

Podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 2 

Moduł I: Odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień wraz z adaptacją obiektu na obserwatorium  

i planetarium 

Jednocześnie w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej  

i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Miasto Szczecinek otrzymało 

dofinansowanie na realizację projektu pn. „Adaptacja wieży ciśnień na cele społeczne”. W związku 

ze zbyt wysoką wartością, jaką osiągnięto w wyniku postępowania przetargowego 

(11 950 706,40 zł), nie podjęto się realizacji zadania, a tym samym nie podpisano umowy  

o dofinansowanie. 

 

Podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 6 

Przestrzeń dla rodziny 

Podmiot realizujący Fundusz „Tratwa” Szczecinek ubiegał się o dotację na realizację projektu 

pn. Przestrzeń dla rodziny w ramach konkursu Narodowego Instytutu Wolności - Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich, edycja 2019. Realizacja projektu zakładała działania w okresie od kwietnia do 

grudnia 2019 r. Na obecną chwilę projekt nie otrzymał dofinansowania, znajduje się na liście 

rezerwowej. 

 

Przedsięwzięcie uzupełniające nr 1 

Moduł I: Adaptacja budynku byłego Gimnazjum nr 1 na potrzeby organizacji samorządowych 

Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wykonaj” ze środków własnych Miasta. Całkowita 

wartość zadania wynosi 2 399 000,00 zł. Termin zakończenia inwestycji zaplanowany jest na koniec 

maja 2019 r.  
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Stopień realizacji zakładanych wskaźników Programu 

Wartości zakładanych wskaźników produktu będą mierzone podczas realizacji projektów. 

Natomiast pomiar rezultatów, rozumianych jako bezpośrednie oddziaływanie podjętych działań, 

nastąpi po zakończeniu realizacji poszczególnych przedsięwzięć.  

 

Zarządzanie programem 

W celu zarządzania procesem rewitalizacji zaplanowanym w LPR został powołany 

interdyscyplinarny zespół ds. rewitalizacji. W ubiegłym roku, 27.06.2018 r. odbyło się jedno 

spotkanie członków zespołu, na którym omówiono szczegółowo zakres planowanych do realizacji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wskazując na szerokie możliwości pozyskania funduszy 

zewnętrznych. 

 

 

4.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Szczecinek 

 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecinek” 

przyjęto Uchwałą Rady Miasta Szczecinek Nr XXVIII/257/2016 z 29 sierpnia 2016 r.  

 

Studium jest jedynym obowiązującym dokumentem wielobranżowym, uwzględniającym 

długofalowe zamierzenia określające kierunki przemian przestrzennych i infrastruktury technicznej 

na obszarze całego miasta. Jest miejscem formułowania polityki przestrzennej, tzn. generalnych 

zasad rozwoju i kierunków, w jakich zmieniać się będzie funkcjonowanie całego miasta w tym 

zakresie, w jakim wiąże się to z użytkowaniem i zagospodarowaniem terenów. Zadania polityki 

przestrzennej określono w oparciu o dokumenty strategiczne obowiązujące dla Miasta Szczecinek, 

w tym m.in.: 

− Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, 

− Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r., 

− Strategii rozwoju miasta Szczecinek na lata 2008 – 2017, Szczecinek, grudzień 2007 r. 

 

Studium nie stanowi podstawy do wydania decyzji administracyjnych; stanowi natomiast podstawę 

merytoryczną i formalną do sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które nie mogą być sprzeczne z ustaleniami zawartymi w Studium. 

 

Ostatnia ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek została przyjęta 

uchwałą Rady Miasta Szczecinek Nr XXI/188/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. 

 

Biorąc pod uwagę formalną zgodność z obowiązującymi przepisami prawa należy stwierdzić, 

że obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: 

− spełnia wymogi wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.  

w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), 

− spełnia wymogi wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.). 

 

 

 

 



S t r o n a  | 18 

 

4.4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek 

 

Realizacja polityki przestrzennej miasta. Stan planistyczny na dzień 31 grudnia 2018 r.  

 

Głównym narzędziem realizacji polityki przestrzennej miasta, określonej w dokumentach 

strategicznych miasta Szczecinek, są plany miejscowe stanowiące akty prawa miejscowego. 

Posiadanie miejscowych planów znacznie skraca proces inwestycyjny, daje większe możliwości 

w zapewnieniu ładu przestrzennego i kształtowaniu zabudowy oraz prowadzenia aktywnej polityki 

przestrzennej. Daje też większe możliwości w pozyskaniu środków finansowych z funduszy unijnych. 

Prace nad planami prowadzone są przez projektantów Wydziału Planowania Przestrzennego oraz 

sporadycznie zlecane są na zewnątrz. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek obowiązuje 67 

planów miejscowych i ich zmian, o łącznej powierzchni opracowania wynoszącej 3834,79 ha.  

Liczba sporządzonych i przyjętych planów i ich zmian świadczy o dużym zaangażowaniu oraz 

elastyczności władz miasta, które dostosowują w miarę możliwości ustalenia planów do zamierzeń 

inwestorów, umożliwiając w ten sposób realizację planowanych przez nich inwestycji. Wszystkie ww. 

plany są zgodne z polityką przestrzenną Miasta zapisaną w Studium uchwalonym w 2016 r. 

 

W roku 2018 prowadzone były procedury dot. sporządzenia 18 planów miejscowych, w tym 13 

planów miejscowych zostało uchwalonych w 2018 r., 5 planów miejscowych jest w trakcie 

sporządzenia. Powyższe obrazuje niżej umieszczona tabela. 

 
Tabela 8. Procedury dot. sporządzenia planów miejscowych zagospodarowania przesptrzennego 

Lp. Uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

Uchwalenie 
planu 

miejscowego/ 
uchwała Rady 

Miasta 

Ogłoszenie 
w Dz. Urz. 
Woj. Zach. 

1 
z dnia 29 sierpnia 2016 r. Nr XXVIII/256/2016 o przystąpieniu do sporządzenia mpzp „Pilska-
3”, obszaru ograniczonego ulicami: Pilską, Fabryczną, granicą administracyjną miasta oraz 
linią kolejową nr 210 relacji Runowo Pomorskie – Chojnice 

procedura 
w trakcie 

 

2 
z dnia 16 maja 2016 r. Nr XXIV/218/2016 o przystąpieniu do sporządzenia mpzp „Polna-4” 
(2.U-K, 11.U, 2KDW i 3KD-Z, 4.MN, 5.MN, 6MN, 1.K) 

z 20 grudnia 
2018 r. 
Nr III/21/2018 

z 21 stycznia 
2019 r. 
poz. 589 

3 

z dnia 27 marca 2017 r. Nr XXXIX/349/2017 o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 
„Szczecińska IV” obejmującego działki ewidencyjne nr: 650, 649, 648, 647, 646, 645, 644, 
643, 642, 641, 640, 639, 638 i 637 w obręb 0020 oraz części działek ewidencyjnych nr: 404, 
603 i 635/6 obręb 0020 

z 26 lutego 
2018 r. 
Nr LIV/467/2018 

z 27 marca 
2018 r. 
poz. 1373 

4 

z dnia 15 maja 2017 r. Nr XLI/360/2017 o przystąpieniu do sporządzenia mpzp „Trzesieka I” 
obejmującego obszar ograniczony: granicą administracyjną miasta Szczecinek, granicą działki 
ewidencyjnej nr 49/11 obręb 0028, fragmentem drogi wojewódzkiej nr 172, Lasem 
Zachodnim, linią brzegową jeziora Trzesiecko oraz Lasem Klasztornym 

z 1 października 
2018 r. 
Nr 
LXIV/550/2018 

z 13 listopada 
2018 r. 
poz. 5196 

5 
z dnia 1 października 2018 r. Nr LXIV/550/2018 o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 
„Wiatraczna” obejmujący obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, 1 Maja, Zieloną oraz 
Koszalińską 

z 9 lipca 2018 r. 
Nr LX/519/2018 

z 7 sierpnia 
2018 r. 
poz. 3779 

6 
z dnia 16 października 2017 r. Nr XLIX/417/2017 o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 
„Sosnowa” obejmującego obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, 1 Maja, Zieloną oraz 
Koszalińską 

z 7 maja 2018 r. 
Nr LVII/501/2018 

z 30 maja 
2018 r.  
poz. 2627 

7 
z dnia 16 października 2017 r. Nr XLI/418/2017 o przystąpieniu do sporządzenia mpzp „28 
Lutego I-A” obejmującego działkę ewidencyjną nr 62 obręb 0020. 

z 1 października 
2018 r. 
Nr 
LXIV/546/2018 

z 13 listopada 
2018 r. 
poz. 5192 

8 
z dnia 18 grudnia 2017 r. Nr LI/440/2017 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp „28 
Lutego III” obejmującej zmianę § 23 pkt. 4, 5, 6 i 7 (teren 9Uo) bez zmiany rysunku planu  

z 9 lipca 2018 r.  
Nr LX/518/2018 

z 7 sierpnia 
2018 r. 
poz. 3778 

9 
z dnia 18 grudnia 2017 r. Nr LI/441/2017 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp 
„Świątki III” 

procedura 
w trakcie 

 

10 

z dnia 29 stycznia 2018 r. Nr LIII/457/2018 o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 
„Raciborki” obszaru ograniczonego ulicami: Fabryczną, Pilską (w ciągu drogi krajowej nr 11) 
i Sosnową, granicą działek ewidencyjnych nr: 70, 71, 72, 73, 62 w obrębie 0022, linią 
przecinającą działkę ewidencyjną nr 62 w obrębie 0022 i granicą administracyjną miasta 
Szczecinek 

procedura 
w trakcie 

 

11 
z dnia 29 stycznia 2018 r. Nr LIII/456/2018 o przystąpieniu do sporządzenia mpzp „Marcelin-
1” obszaru ograniczonego ulicą Słupską (w ciągu drogi krajowej nr 20), granicą 

procedura 
w trakcie 
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Lp. Uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

Uchwalenie 
planu 

miejscowego/ 
uchwała Rady 

Miasta 

Ogłoszenie 
w Dz. Urz. 
Woj. Zach. 

administracyjną miasta Szczecinek, granicą działek ewidencyjnych: nr 94 w obrębie 0015 i nr 
11/1 w obrębie 0014 

12 

z dnia 29 stycznia 2018 r. Nr LIII/459/2018 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany tekstu 
uchwały mpzp „Koszalińska-1” w zakresie: § 3 pkt 7, § 10 ust. 2 pkt 3, 5 i 6 oraz ust. 3 pkt 
2, § 11 ust. 2 pkt 3, 4, 5 i 6 oraz ust. 3 pkt 2 tekstu uchwały, § 12 ust. 2 pkt 3, 5 i 6 oraz ust. 3 
pkt 2 tekstu uchwały, § 13 ust. 2 pkt 3, 5 i 6 oraz ust. 3 pkt 2 tekstu uchwały - bez zmiany 
rysunku planu SSSE 

z 20 sierpnia 
2018 r. 
Nr XLII/531/2018 

z 5 października 
2018 r. 
poz. 4493 

13 
z dnia 29 stycznia 2018 r. Nr LIII/458/2018 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany tekstu 
uchwały mpzp „Pilska-2” w zakresie: § 11 pkt 3 lit. a, § 14 pkt 2 § 17 pkt 2 lit. c - bez zmiany 
rysunku planu 

z 20 sierpnia 
2018 r. 
Nr XLII/530/2018 

z 19 listopada 
2018 r. 
poz. 5363 

14 

z dnia 26 lutego 2018 r. Nr LIV/466/2018 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany tekstu 
uchwały mpzp terenu „Narutowicza I” w zakresie: § 3 pkt 11, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, 
§ 18 i 19, § 20, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 33, § 34, § 35, § 37 – zmiana dot. 
ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust 3- bez zmiany rysunku planu 

z 1 października 
2018 r. 
Nr 
LXIV/549/2018 

z dnia 13 
listopada 2018 r. 
poz. 5195 

15 
z dnia 29 marca 2018 r. Nr LV/481/2018 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany tekstu 
uchwały mpzp terenu „Cieślaka-Sikorskiego” w zakresie: §74 pkt 3 lit. a - bez zmiany 
rysunku planu (60U) 

z 1 października 
2018 r. 
Nr 
LXIV/547/2018 

z 13 listopada 
2018 r. 
poz. 5193 

16 
z dnia 29 marca 2018 r. Nr LV/480/2018 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany tekstu 
uchwały mpzp terenu „Kilińskiego” w zakresie: § 22 pkt 2 lit. a i pkt 5- bez zmiany rysunku 
planu (8U) 

z 1 października 
2018 r. 
Nr 
LXIV/548/2018 

z 13 listopada 
2018 r. 
poz. 5194 

17 
z dnia 9 lipca 2018 r. Nr LX/520/2018 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany tekstu uchwały 
mpzp terenu „Szczecińska” w zakresie: § 35 pkt 2 oraz pkt 3 lit. d i e - bez zmiany rysunku 
planu (21Up) 

z 20 grudnia 
2018 r. 
Nr III/22/2018 

z dnia 21 
stycznia 2019 r. 
poz. 590 

18 
z dnia 20 sierpnia 2018 r. Nr LXII/529/2018 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany tekstu 
uchwały mpzp „Polna-3” w zakresie: §3 pkt 1, 51 ust. 3 pkt 3, 4 i 5, § 51 ust. 4 pkt 2 tekstu 
uchwały - bez zmiany rysunku planu (19 MN,U) 

procedura 
w trakcie 

 

 

Stopień pokrycia obszaru miasta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego 

Obszar miasta zajmuje powierzchnię    4846,00 ha - 100,00% 

Obszary objęte planami miejscowymi   3834,79 ha -   79,13% 

 
Stan planistyczny miasta obrazuje niżej umieszczona mapa. 
 



S t r o n a  | 20 

 

Mapa 1. Stan planistyczny miasta Szczecinek 
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Program opracowywania planów miejscowych  

 

Ramowy wieloletni program prac planistycznych na lata 2016-2019 z perspektywą do 2021 r. 

został określony w poniższej tabeli. 

 
Tabela 9. Wieloletni program prac planistycznych na lata 2016-2019 

Lp. Rodzaj dokumentu planistycznego Obszar opracowania 

Zakładany 
termin 

realizacji/ 
uchwalenie 

1 
uchwała Nr XXXII/287/2013 Rady Miasta Szczecinek 
z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia mpzp Narutowicza III” w Szczecinku 

Zgodnie z podjętą uchwałą o przystąpieniu do 
planu 

2016 r. 
Uchwalono 
05.2017 r. 

2 

uchwała Nr XLVII/431/2014 Rady Miasta Szczecinek 
z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Kilińskiego-1” w Szczecinku 

Zgodnie z podjętą uchwałą o przystąpieniu do 
planu 

2016 r. 
Uchwalono 
08.2016 r. 

3 
uchwała Nr III/17/2014 Rady Miasta Szczecinek 
z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia mpzp „Pilska-2” w Szczecinku 

Zgodnie z podjętą uchwałą o przystąpieniu do 
planu 

2016 r. 
Uchwalono 
05.2016 r. 

4 
uchwała Nr III/18/2014 Rady Miasta Szczecinek 
z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia mpzp „Polna-1” w Szczecinku 

Zgodnie z podjętą uchwałą o przystąpieniu do 
planu 

2016 r. 
Uchwalono 
01.2017 r. 

5 
uchwała Nr V/39/2015 Rady Miasta Szczecinek 
z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia mpzp „Szczecińska III” w Szczecinku 

Zgodnie z podjętą uchwałą o przystąpieniu do 
planu 

2016 r. 
Uchwalono 
04.2016 r. 

6 

uchwała Nr XVII/145/2015 Rady Miasta Szczecinek 
z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia mpzp „Narutowicza IV” 
w Szczecinku 

Zgodnie z podjętą uchwałą o przystąpieniu do 
planu 

2017 r. 
Uchwalono 
11.2016 r. 

7 
uchwała Nr XXVIII/256/2016 z dnia 29 sierpnia 
2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 
„Pilska-3”  

Część terenu objętego uchwałą Nr 
XXXIX/364/2006 Rady Miasta Szczecinek z dnia 
5 czerwca 2006 r. z późn. zm. 

2016-2017 
W trakcie 

8 mpzp Pilska-4 
Część terenu objętego uchwałą Nr 
XXXIX/364/2006 Rady Miasta Szczecinek z dnia 
5 czerwca 2006 r. z późn. zm. 

2019-2020 

9 
uchwała Nr LIII/457/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia mpzp „Raciborki”  
w Szczecinku  

Teren objęty uchwałą Nr XVIII/181/04 Rady Miasta 
Szczecinek z dnia 12 lipca 2004 r. 

2017-2018 
W takcie  

10 
uchwała Nr LXIV/550/2018 z dnia 1 października 
2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 
„Wiatraczna” 

Teren objęty uchwałą Nr XXXVI/279/01 Rady 
Miasta Szczecinek z dnia 30 października 2001 r. 
oraz Nr XXXIX/363/06 Rady Miasta Szczecinek      
z dnia 5 czerwca 2006 r. 

2017-2018 
Uchwalono 
07.2018 r. 

11 
uchwała Nr LIII/456/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. 
o przystąpieniu do sporządzenia mpzp „Marcelin-1” 

Teren objęty uchwałą Nr XVIII/180/04 Rady Miasta 
Szczecinek z dnia 12 lipca 2004 r. 

2018-2019 
W trakcie 

12 
uchwała Nr XXXI/271/2016 z dnia 17 października 
2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 
„Koszalińska-3” 

Teren objęty uchwałą Nr XLIII/410/06 Rady Miasta 
Szczecinek z dnia 4 października 2006 r. z późn. 
zm. + fragment rejon ul. Rybackiej – brak planu 

2017 r. 
uchwalono 
12.2017 r. 

13 mpzp Zachód IV Brak planu miejscowego 2020-2021 

 
Opracowany w 2015 r. wieloletni program sporządzania planów miejscowych na lata 2016-2019 

był na bieżąco modyfikowany. Planowanie przestrzenne z zasady jest dynamiczne. Jest to proces 

ciągły, który wymaga prowadzenia bieżących analiz i uaktualniania planów miejscowych. Taka 

polityka ułatwia i przyspiesza realizacje inwestycji, co w konsekwencji wpływa na rozwój miasta. Na 

bieżąco uchwalane zmiany planów miejscowych bądź nowe edycje planów nie wynikały ze złego 

opracowania tych dokumentów, lecz przede wszystkim z dynamiki rozwoju inwestycji, potrzebą 

dostosowania ustaleń planu do zmieniającego się zapotrzebowania inwestorów, zmieniających 

przepisów dotyczących planowania przestrzennego i polityki gospodarczej władz miasta. 
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4.5. Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta 

 

4.5.1. Wielkość Zasobu Miasta  

 

Zasób Miasta Szczecinek obejmuje lokale mieszkalne, socjalne, grunty zabudowane 

i niezabudowane oraz inne nieruchomości budynkowe.  

Za gospodarowanie tym zasobem, utrzymanie go we właściwym stanie technicznym 

(wykonywanie konserwacji, napraw i remontów) odpowiada Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku, 

której 100% udziałowcem jest Miasto Szczecinek. 

 

Miasto powierzyło Spółce uprawnienia do zawierania umów najmu lokali mieszkalnych 

i użytkowych, komórek, garaży oraz umów dzierżawy innych nieruchomości, stanowiących własność 

Miasta, wypowiadanie/rozwiązywanie tych umów, windykowanie należności oraz prowadzenie 

innych czynności mających na celu racjonalną gospodarkę mieszkaniowym zasobem Miasta 

Szczecinek, zawierając stosowne umowy: 

 

1) umowa dzierżawy 

Ilość i charakterystykę zasobów Miasta Szczecinek zarządzanych przez Spółkę w ramach ww. 

umowy, według stanu na dzień 31.12.2018 roku przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 10. Ilość i charakterystyka zasobów Miasta Szczecinek w ramach umowy dzierżawy 

Miasto Szczecinek, w tym: 
Ilość 

budynków 
Lokale mieszkalne 

Lokale użytkowe 
Ogółem 

powierzchnia 
w m2 liczba pow. w m2 liczba pow. w m2 

1) Budynki stanowiące własność Miasta 
Szczecinek 

20 33 1.888,85 16 2.459,35 4.348,20 

2) Lokale Miasta wchodzące w skład 
wspólnot zarządzanych przez ZGM TBS 

- 30 2.015,75 5 397,65 2.413,40 

3) Lokale Miasta wchodzące w skład 
wspólnot zarządzanych przez osoby 
fizyczne 

- 6 202,86 - - 202,86 

4) Kompleksy magazynowe 1   2 113,39 113,39 

5) Garaże - - - 207 3.328,27 3.328,27 

6) Komórki - - - 326 3.327,00 3.327,00 

Razem 21 69 4 .107,46 556 9.625,66 13.733,12 

7) Grunty - - - - - 117.737,96 

 
2) umowa zlecenia 

Wyżej wymieniona umowa obejmuje lokale socjalne stanowiące własność Miasta, jak i wynajęte 

przez Miasto od Spółki lokale z przeznaczeniem na lokale socjalne, docelowe przeznaczone dla 

repatriantów oraz docelowe wybudowane przy udziale środków z Banku Gospodarstwa Krajowego 

S.A.  

 

Ilość i charakterystykę zasobów Miasta Szczecinek zarządzanych przez Spółkę w ramach ww. 

umowy, według stanu na dzień 31.12.2018 roku przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 11. Ilość i charakterystyka zasobów Miasta Szczecinek w ramach umowy zlecenia 

Lp. Miasto Szczecinek, w tym: 
Liczba Powierzchnia 

(m2) Budynki Lokale 

1. Budynki stanowiące własność Miasta Szczecinek 8 154 5 378,94 

2. 
Lokale socjalne Miasta wchodzące w skład Wspólnot 
Mieszkaniowych 

- 3 161,38 

3. Lokale socjalne wynajmowane przez Miasto od Spółki - 99 3 713,87 

4. 
Budynek docelowy wynajęty od Spółki i wybudowany 
przy udziale środków z BGK  

1 25 1 231,82 
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Lp. Miasto Szczecinek, w tym: 
Liczba Powierzchnia 

(m2) Budynki Lokale 

5. 
Lokale docelowe wynajmowane przez Miasto od 
Spółki, przeznaczone dla repatriantów 

- 1 64,03 

RAZEM 9 282 10 550,04 

 
Łączna ilość i powierzchnia nieruchomości wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Miasta Szczecinek, zarządzanych przez ZGM TBS Sp. z o.o. w Szczecinku według stanu na dzień 

31.12.2018 r. wynosi: 

a) liczba budynków - 30 o powierzchni użytkowej – 11 072,35 m2, 

b) liczba lokali mieszkalnych – 351 o powierzchni użytkowej – 14 657,50 m2, w tym lokali socjalnych 

- 256 o powierzchni użytkowej – 9 254, 19 m2, w tym lokali socjalnych wynajętych od Spółki – 99 

o powierzchni użytkowej - 3 713,87 m2, 

c) liczba lokali użytkowych - 23 o powierzchni użytkowej – 2970,39 m2, 

d) liczba garaży - 207 o powierzchni użytkowej - 3 328,27 m2, 

e) liczba komórek - 326 o powierzchni użytkowej - 3 327 m2, 

f) powierzchnia gruntów – 17 737,96 m2. 

 

Oprócz ww. zasobów Miasto przekazało Spółce w administrowanie 5 nieruchomości 

zabudowanych i niezabudowanych o łącznej powierzchni gruntu 2 581,11 m2. Zgodnie z treścią 

zawartej umowy o administrowanie, do czasu podjęcia decyzji o zagospodarowaniu obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu umowy, Miasto powierzyło Spółce obowiązki m.in. w zakresie: 

− ubezpieczenia i ich ochrony przed ingerencją osób trzecich, 

− utrzymania porządku i czystości, 

− usuwania awarii, które mają wpływ na ich stan techniczny. 

 

Niezależnie od wyżej wymienionego zasobu Miasto przekazało aportem Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółce z o. o. stanowiącej 100% własność 

Miasta zasób mieszkaniowy, użytkowy oraz garaże. Wymieniony wyżej zasób służy również 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej i jest zagospodarowywany na 

zasadach obowiązujących w komunalnym zasobie, stanowiącym 100% własności Miasta. Mowa tu 

o: 

a) zasadach przydziału lokali komunalnych określonych w uchwale Nr LII/473/2014 Rady Miasta 

Szczecinek z dnia 9 września 2014 r. w sprawie „zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń 

tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek”, 

b) zasadach ustalania stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, określonych 

w uchwale Nr XXXIV/309/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie 

„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Szczecinek na lata 

2017 – 2021”. 

 

Liczbę i charakterystykę tych zasobów wg stanu na dzień 31.12.2018 r. przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 12. Liczba i charakterystyka zasobów przekazanych aportem 

Aporty 
Liczba 

budynków 

Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Ogółem pow. 
w m2 liczba pow. w m2 liczba pow. w m2 

w tym: 
1) budynki stanowiące własność 
Spółki 

71 383 19 109,86 25 1 849,63 20 959,49 

2) lokale Spółki wchodzące w skład 
wspólnot mieszkaniowych zarządz. 
przez ZGM TBS Sp. z o.o. 

234 1 339 68 111,84 27 2 174,64 70 286,48 
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Aporty 
Liczba 

budynków 

Lokale mieszkalne Lokale użytkowe Ogółem pow. 
w m2 liczba pow. w m2 liczba pow. w m2 

3) lokale Spółki wchodzące w skład 
wspólnot mieszk. zarządzanych przez 
osoby fizyczne 

31 122 5 485,40 4 222,95 5 708,35 

4) garaże    328 5 074,67 5 074,67 

5) kompleksy 1   18 4 472,12 4 472,12 

Razem 337 1 844* 92 707,10* 402 13 794,01 106 501,11 

Grunty-własność 252 290,45 

* uwaga: w tym 125 lokali wynajętych dla Miasta Szczecinek, z przeznaczeniem na lokale socjalne – 99 lokali, lokale 
docelowe – 25 i 1 lokal dla repatriantów, o łącznej powierzchni 5 009,72 m2, uwzględnione w tabeli, o której 
mowa w Rozdziale I pkt 2 ppkt 2, w pozycji 3, 4, 5. 

 
4.5.2. Zasady Polityki Mieszkaniowej 

 

Z uwagi na potrzeby mieszkaniowe szczecineckiej wspólnoty samorządowej, priorytetem są: 

a) lokale socjalne: 

− na potrzeby realizacji wyroków sądowych orzekających eksmisję z prawem do lokalu 

socjalnego, 

− dla rodzin osiągających bardzo niskie dochody, wymagających pomocy Miasta, 

b) lokale zamienne na potrzeby przekwaterowań, w związku: 

− ze złym stanem technicznym budynków, 

− z przeznaczeniem budynków na budynki socjalne, 

− z przeznaczeniem na zamiany „z urzędu”, 

c) lokale docelowe dla rodzin o niskich dochodach, 

d) mieszkania chronione, schroniska dla osób bezdomnych, interwencyjne dla ofiar przemocy, 

bezdomnych kobiet i kobiet z dziećmi. 

 

Zadania wynikające z założonych priorytetów są realizowane poprzez nowe inwestycje, jak 

i przebudowy istniejących obiektów. W 2018 roku rozpoczęto: 

a) przygotowania pod budowę budynku, w którym powstanie 38 mieszkań, w tym 10 mieszkań dla 

osób starszych i niepełnosprawnych, 

b) przygotowania związane z przebudową pomieszczeń na noclegownię (planowana liczba miejsc 

noclegowych - 14), 

c) rozpoczęto przebudowę budynku biurowego na budynek socjalny, w wyniku której powstanie 25 

lokali socjalnych. 

Ww. inwestycje będą/są realizowane przy udziale środków z tzw. funduszu dopłat, na zasadach 

wynikających z ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań 

chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.  

 

W oparciu o istniejący mieszkaniowy zasób Miasta, o którym mowa w Rozdziale I pkt 3 oraz 

zasób, o którym mowa w Rozdziale I pkt 5, w 2018 roku, na podstawie uchwały Nr LII/473/2014 

Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 września 2014 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wynajmowania 

lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 

Szczecinek zaspokojono potrzeby mieszkaniowe osób/rodzin i przydzielono 81 lokali, w tym: 

1) 54 docelowych, w tym: 

− 34 w ramach realizacji listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu docelowego, 

obowiązującej w 2018 roku, 

− 5 spoza listy w ramach ogłoszenia mieszkań do remontu, 

− 7 w ramach „zamiany z urzędu”, 
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− 8 zamiennych, w ramach wykwaterowań (4 rodziny w związku z przeznaczeniem budynku 

do remontu/rozbiórki i 4 rodziny w związku z przekwalifikowaniem budynku na socjalny), 

2) 27 socjalnych, w tym: 

− 18 w ramach realizacji wyroków sądowych, 

− 5 w ramach realizacji listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego, 

obowiązującej w 2018 roku, 

− 4 w wyniku zamian lokali socjalnych. 

 

Liczbę osób oczekujących na lokale mieszkalne i socjalne wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 

przedstawiają poniższe dane: 

a) lokale docelowe (lista) - 63, 

b) lokale socjalne (lista) – 29, 

c) lokale socjalne (rejestr wyroków) – 214, 

d) pomieszczenia tymczasowe – 14, 

e) zamiany z urzędu docelowe – 32, 

f) zamiany z urzędu socjalne – 20, 

g) wykwaterowania (lokale do rozbiórki lub przekwalifikowania na socjalne) – 7. 

 

4.5.3. Zasady Polityki Czynszowej  

 

Zgodnie z założeniami WPGMZM przyjętymi uchwałą NRXXXIV/309/2016 Rady Miasta 

Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 r., na lata 2017 – 2021, w lokalach mieszkalnych wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek (za wyjątkiem lokali socjalnych), wysokość 

stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wyliczana jest indywidualnie dla każdego 

lokalu na podstawie stawki bazowej czynszu i czynników ją obniżających. 

Dla zapewnienia właściwej eksploatacji mieszkaniowego zasobu Miasta stawka bazowa 

czynszu powinna docelowo osiągnąć 2,7% wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej 

budynku mieszkalnego (w skali roku), w ostatnim roku obowiązywania programu. W latach 2017 

i 2018 program nie przewidywał wzrostu stawki bazowej czynszu. 

W zależności od czynników obniżających stawkę bazową, stawki czynszu za 1 m2 powierzchni 

użytkowej lokalu w 2018 roku kształtowały się na poziomie: 

a) najniższa w wysokości 3,97 zł/m2, 

b) najwyższa w wysokości 7,21 zł/m2, 

c) dla lokali socjalnych w wysokości 1,99 zł/m2. 

 

4.5.4. Remonty 

 

W 2018 roku w zasobie Miasta na remonty, głównie w lokalach mieszkalnych, wydatkowano: 

1) w zasobie opisanym w Rozdziale I pkt 2 ppkt 1 łączną kwotę – 180 171,49 zł, 

2) w zasobie opisanym w Rozdziale I pkt 2 ppkt 2 łączną kwotę – 284 668,22 zł. 

Miasto również uczestniczyło w remontach i inwestycjach prowadzonych we wspólnotach 

mieszkaniowych odpowiednio do swoich udziałów, na łączną kwotę 73 660,15 zł. 

 

Oprócz kosztów poniesionych na remonty w zasobie Miasta, o których mowa w pkt. 1 w 2018 

roku poniesione zostały także koszty na remonty zasobu opisanego w Rozdziale I pkt 5, na łączną 

kwotę - 3 622 196,25 zł (obejmującą również remonty budynków). Spółka również uczestniczyła 

w remontach i inwestycjach prowadzonych we wspólnotach mieszkaniowych, odpowiednio do 

swojego udziału, na łączną na kwotę 2 637 397,71 zł. 
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4.5.5. Inne programy poprawiające gospodarkę mieszkaniową 

 

Oprócz ww. remontów Miasto od wielu lat realizuje programy mające na celu poprawę jakości 

życia mieszkańców Miasta Szczecinek. Są to: 

1) program dopłat do remontów elewacji budynków, 

2) program „Wspólne podwórka”. 

3) program likwidacji wc, usytuowanych poza obrębem mieszkania. 

 

W 2018 roku na wyżej wymienione programy Miasto przeznaczyło na: 

1) dopłaty do remontów elewacji budynków kwotę 700 000,00 zł. Ze względu na bardzo duże 

zainteresowanie tym programem, kwota ta w pełni została wykorzystana i przy jej udziale 

wykonano remonty elewacji wraz z termomodernizacją w 12 budynkach na łączną kwotę 

4 736 050,36 zł. 

Od momentu wejścia w życie tego programu, tj. od 2008 roku, skorzystało z niego 190 Wspólnot 

Mieszkaniowych, które łącznie otrzymały dofinansowanie w wysokości 6 316 608,00 zł, co 

stanowi 14,3% udziału dopłat w kosztach wykonanych inwestycji, na łączną 

kwotę 44 137 028,00 zł; 

2) „Wspólne podwórka” kwotę 100 000 zł, z której skorzystało 11 nieruchomości. 

Od momentu wejścia w życie tego programu, tj. od 2009 roku, na jego realizację Miasto 

przeznaczyło 668 538,00 zł, w oparciu o które 116 nieruchomości zagospodarowało swoje 

podwórka.  

Celem ww. programów było zachęcenie mieszkańców Miasta do inwestowania 

w nieruchomości wspólne, a w konsekwencji do poprawy stanu technicznego budynków i ich 

otoczenia. Bez wątpienia miało to też istotne znaczenie dla budowy wizerunku naszego Miasta. 

Po 11 latach obowiązywania tych programów z całą pewnością można stwierdzić, iż cel został 

osiągnięty. Pomimo tego programy te nadal cieszą się zainteresowaniem; 

3) likwidację wc usytuowane poza obrębem mieszkania kwotę 200 000 zł, w oparciu o którą 

zrealizowano 23 zadania, których łączny koszt wyniósł 234 829,54 zł. 

Omawiany program został przewidziany na lata 2017 – 2021 i ma na celu podwyższenie 

standardu lokali, a w konsekwencji poprawę warunków życia ich najemców. Łączna kwota 

dedykowana na jego realizację wynosi 800 000,00 zł. 

Od momentu obowiązywania programu (kwiecień 2017 r.) do końca 2018 roku zrealizowano 35 

zadań na łączną kwotę 369 523,24 zł.  

 

 

4.6. Gminny Program Opieki nad Zabytkami miasta Szczecinek na lata 2017-2020 

 

Główne założenia programu 

Rada Miasta Szczecinek uchwałą Nr XXXVI/317/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. przyjęła 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami miasta Szczecinek na lata 2017-2020, sporządzony 

w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinku (jest to kolejna edycja programu, którą 

poprzedzał Gminny Program Opieki nad Zabytkami miasta Szczecinek na lata 2013-2016). Program 

został opracowany na podstawie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, z późn. zm.), zgodnie z którym Zarząd 

województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat odpowiednio 

wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. Celem gminnego programu 

opieki nad zabytkami jest wskazanie koniecznych do wykonania zadań i sugerowanie sposobów ich 

realizacji tak, aby osiągnąć odczuwalną i akceptowalną społecznie poprawę w zakresie zachowania 

i utrzymania zabytków oraz krajobrazu kulturalnego. 
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Gminny Program Opieki nad Zabytkami miasta Szczecinek na lata 2017-2020 przede wszystkim 

służy usystematyzowaniu działań podejmowanych przez Miasto Szczecinek, prowadzących do 

zachowania walorów krajobrazu kulturowego i zabytków na terenie władania samorządu. Głównym 

zamierzeniem niniejszego opracowania było określenie zintegrowanych działań właścicieli obiektów 

zabytkowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz środowisk naukowych i badawczych na 

rzecz opieki nad zabytkami i upowszechnienia dziedzictwa kulturowego Miasta Szczecinek.  

 

Program definiuje działania w zakresie opieki nad zabytkami, ale także sposoby osiągnięcia 

założonych celów przedstawiając konkretne działania operacyjne (m.in. hamowanie procesów 

degradacji zabytków, eksponowanie zabytków i walorów krajobrazowych, wspieranie aktywności 

lokalnej mającej na celu poszanowanie wartości zabytkowych, zwiększanie atrakcyjności 

turystycznej) wraz z ich uszczegółowieniem. Ponadto w programie ujęto również instrumenty 

realizacji programu (prawne, finansowe, społeczne i kontrolne), monitoring zadań (za pomocą 

przedstawionych wskaźników) oraz źródła finansowania. 

Program opatrzono materiałami ikonograficznymi pochodzącymi ze zbiorów Muzeum 

Regionalnego w Szczecinku, Archiwum Państwowego o/Szczecinek, Urzędu Miasta Szczecinek 

oraz zbiorów prywatnych.  

 

Zadania wykonane 

Sprawozdanie z wykonanych zadań określonych w gminnym programie opieki nad zabytkami, 

za okres 2017-2018 r. przekazano Radzie Miasta Szczecinek 29 marca 2019 r. Sprawozdanie 

opisywało wykonane zadania z podziałem na 6 priorytetów, tj.: I. Konsekwentne i planowe 

realizowanie zadań kompetencyjnych samorządu dotyczących opieki nad zabytkami jako 

potwierdzenie uznania znaczenia dziedzictwa kulturowego dla rozwoju miasta, II. Zahamowanie 

procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu zachowania,  

III. Wyeksponowanie zabytków oraz walorów krajobrazowych, IV. Zintegrowanie ochrony 

dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu oraz przyjęcie odpowiednich zasad 

zagospodarowania przestrzeni, V. Wykreowanie wizerunku miasta i tożsamości mieszkańców, 

wspieranie aktywności lokalnej mającej na celu poszanowanie dziedzictwa kulturowego,  

VI. Zwiększenie atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych 

Wykonane zadania zestawiono także z odpowiadającymi im celami strategicznymi i operacyjnymi. 

 

 

4.7. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 

 

W 2018 roku rozpoczęto opracowywanie Planu Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu 

Zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Miasta Szczecinek. Plan ten nie stanowi aktu prawa 

miejscowego, lecz jest dokumentem polityki administracyjnej, niezbędnym w przypadku zaistnienia 

sytuacji kryzysowej. Wartość praktyczna sprowadza się do określenia podejmowanych działań 

dotyczących etapów zapobiegania, przygotowania, prowadzenia działań i odtwarzania, związanych 

z klęskami żywiołowymi, katastrofami technologicznymi i innymi zdarzeniami powodującymi sytuację 

kryzysową.  

Ponadto w 2018 roku opracowano Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego  

i sytuacji kryzysowych dla obiektu: Szkoła Muzyczna im. O. Kolberga w Szczecinku (na dzień 

sporządzenia sprawozdania – po wstępnych uzgodnieniach z Zachodniopomorskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków). 
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4.8. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 

Kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku 

 

Uchwałą nr LIV/468/2018 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

PWiK sp. z o.o. na lata 2018-2020 na terenie Miasta Szczecinek” Rada Miasta Szczecinek 

zaakceptowała do realizacji inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową w obszarze Miasta 

Szczecinek jak niżej. 

 
Tabela 13. Inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową w obszarze Miasta Szczecinek 

Lp. 
Zadanie 
(nazwa) 

Lokalizacja 
(miejscowość, 

obiekt) 
Charakterystyka techniczna 

Ilość 
(wg 

jednostki 
miary) 

Okres 
realizacji 

(lata) 

Kwota w 
zł 

rok 2018 

Kwota w 
zł 

rok 2019 

Kwota w 
zł 

rok 2020 

Łącznie 
kwota 

2018-2020 

1 

Przepływomierz 
elektromagnetyczny do 
pomiaru ilości wody 
surowej 

SUW Bugno 

Elektromagnetyczny czujnik przepływu 
zainstalowany zostanie na zbiorczym 
przewodzie wody surowej DN 300 przed 
zbiornikiem napowietrzania. Przepływomierz 
umożliwi pomiar ilości wody pobranej 
z ujęcia jak również pozwoli na odczyt 
przepływu chwilowego. Dane z przepływo-
mierza przekazywane będą do systemu 
SCADA. Przepływomierz musi posiadać 
zatwierdzenie oraz legalizację zgodnie z MID 
i będzie służył do rozliczeń w zakresie 
poboru wody 

1 szt. 2018 10 000   10 000 

RAZEM  10 000  -      -      10 000 

SIEĆ WODOCIĄGOWA SZCZECINEK        

Lp. 
Zadanie 
(nazwa) 

Lokalizacja 
(miejscowość, 

obiekt) 
Charakterystyka techniczna 

Ilość 
(wg 

jednostki 
miary) 

Okres 
realizacji 

(lata) 

Kwota w 
zł 

rok 2018 

Kwota w 
zł 

rok 2019 

Kwota w 
zł 

rok 2020 

Łącznie 
kwota 

2018-2020 

1 
Modernizacja sieci 
wodociągowych 

Modernizacja sieci 
wodociągowych 
w trakcie remontów 
ulic realizowanych 
przez Miasto 
Szczecinek 

Przebudowa wyeksploatowanych sieci 
wodociągowych wraz z uzbrojeniem 

Wg. planu 
remontu ulic 

2018 - 2020 300 000 200 000 200 000 700 000 

2 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

Kopernika 
Przebudowa sieci wodociągowej DN 90-160 
mm (od Cieślaka do Kopernika 2) do granicy 
działek, z odtworzeniem nawierzchni  

1000 mb 2020    260 000      260 000     

3 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

Wiejska 
Przebudowa sieci wodociągowej DN 160 
mm (od Kwiatowej do Pomorskiej) do granicy 
działek, z odtworzeniem nawierzchni  

750 mb 2019   150 000       150 000     

4 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

Sienkiewicza 
Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 
mm (od Kwiatowej do Słowiańskiej) do 
granicy działek, z odtworzeniem nawierzchni  

350 mb 2019   85 000       85 000     

5 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

Szymanowskiego 
Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 
mm (od Kwiatowej do Cieślaka) do granicy 
działek, z odtworzeniem nawierzchni  

270 mb 2019   65 000       65 000     

6 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

Artyleryjska 
Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 
mm (od Armii Krajowej do Słowiańskiej) do 
granicy działek, z odtworzeniem nawierzchni  

300 mb 2020    73 000      73 000     

7 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

Dr Genowefy 
Matusewicz 

Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 
mm (od Moniuszki do Słowiańskiej) do 
granicy działek, z odtworzeniem nawierzchni  

250 mb 2020    65 000      65 000     

8 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

Pomorska 
Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 
mm (od Poniatowskiego do Słowiańskiej) do 
granicy działek, z odtworzeniem nawierzchni  

510 mb 2020    110 000      110 000     

9 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

Niecała-Pl. Młyński 
Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 
mm (od Artyleryjskiej do Pomorskiej) do 
granicy działek, z odtworzeniem nawierzchni  

300 mb 2020    70 000      70 000     

10 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

Moniuszki 
Przebudowa sieci wodociągowej DN 90 mm 
(od Kopernika do Pomorskiej) do granicy 
działek, z odtworzeniem nawierzchni  

180 mb 2020    35 000      35 000     

11 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

Derdowskiego 
Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 
mm (od Kościuszki do Derdowskiego) do 
granicy działek, z odtworzeniem nawierzchni  

300 mb 2019   70 000       70 000     

12 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

Kilińskiego 
Przebudowa sieci wodociągowej DN 125 
mm (od Kościuszki do Kilińskiego 8) do 
granicy działek, z odtworzeniem nawierzchni  

150 mb 2020    44 000      44 000     

13 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

Myśliwska 
Przebudowa sieci wodociągowej DN 160 
mm (od Kościuszki do Koszalińskiej) do 
granicy działek, z odtworzeniem nawierzchni  

270 mb 2020    86 000      86 000     

14 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

Czaplinecka 
Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 
mm (od Gdańskiej do Chojnickiej) do granicy 
działek, z odtworzeniem nawierzchni  

500 mb 2018  75 000        75 000 

15 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

Poznańska 
Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 
mm (od Gdańskiej do Czaplineckiej) do 
granicy działek, z odtworzeniem nawierzchni  

250 mb 2018  30 000        30 000     

16 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

Chojnicka - Gen 
W. Sikorskiego 

Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 
mm (od Sikorskiego do Miłej) do granicy 
działek, z odtworzeniem nawierzchni  

340 mb 2018  40 000        40 000     

17 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

Szkolna 
Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 
mm (od 1-go Maja do Szkolna 19) do granicy 
działek, z odtworzeniem nawierzchni  

230 mb 2019   54 000       54 000     
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Lp. 
Zadanie 
(nazwa) 

Lokalizacja 
(miejscowość, 

obiekt) 
Charakterystyka techniczna 

Ilość 
(wg 

jednostki 
miary) 

Okres 
realizacji 

(lata) 

Kwota w 
zł 

rok 2018 

Kwota w 
zł 

rok 2019 

Kwota w 
zł 

rok 2020 

Łącznie 
kwota 

2018-2020 

18 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

Polna 
Przebudowa sieci wodociągowej DN 160 
mm (od Mierosławskiego do Polna 47) do 
granicy działek, z odtworzeniem nawierzchni  

920 mb 2018  290 000        290 000     

19 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

1-go Maja 
Przebudowa sieci wodociągowej DN 160 
mm (od 1-go Maja 6 do 1-go Maja 55) do 
granicy działek, z odtworzeniem nawierzchni  

410 mb 2018  130 000        130 000     

20 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

Mickiewicza-
Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 

Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 
mm (od Klasztornej do 3-go Maja) do granicy 
działek, z odtworzeniem nawierzchni  

1 100 mb 2018 - 2019  130 000      130 000       260 000     

21 
Modernizacja sieci 
wodociągowej 

Słowiańska 
Przebudowa sieci wodociągowej DN 110 
mm (od Kopernika do Armii Krajowej) do 
granicy działek, z odtworzeniem nawierzchni 

600 mb 2020    140 000      140 000     

22 
Standaryzacja sieci 
wodociągowych 

Szczecinek 

Stworzenie warunków technicznych na 
włączenie do sieci (przepusty, przeciski itp.). 
Standaryzacja węzłów zasuw i hydrantów. 
Doszczelnienie wybranych odcinków sieci. 

Kpl. 2018 - 2020  50 000      50 000      50 000      150 000     

RAZEM  1 045 000      804 000      1 133 000      2 982 000     

SIEĆ KANALIZACYJNA Z POMPOWNIAMI SZCZECINEK       

Lp. 
Zadanie 
(nazwa) 

Lokalizacja 
(miejscowość, 

obiekt) 
Charakterystyka techniczna 

Ilość 
(wg 

jednostki 
miary) 

Okres 
realizacji 

(lata) 

Kwota w 
zł 

rok 2018 

Kwota w 
zł 

rok 2019 

Kwota w 
zł 

rok 2020 

Łącznie 
kwota 

2018-2020 

1 
Modernizacja sieci 
kanalizacji sanitarnej  

Modernizacja sieci 
kanalizacyjnych w 
trakcie remontów ulic 
realizowanych przez 
Miasto Szczecinek 

Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji 
sanitarnej w rejonie remontowanych ulic 
realizowanych przez Miasto Szczecinek  

zgodnie z 
potrzebami 

2018-2020  50 000      50 000      50 000      150 000     

2 
Standaryzacja sieci 
kanalizacji sanitarnej  

Szczecinek 

Stworzenie możliwości przyłączenia się do 
sieci kanalizacji sanitarnej - budowa 
odcinków sieci kanalizacyjnej do granic 
działek (przepusty pod ulicami i włączenia do 
sieci, przebudowa studni rozprężnych)  

zgodnie z 
potrzebami 

2018-2020  50 000      50 000      50 000      150 000     

3 
Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej tłocznej  

Pilska 

Realizacja odcina sieci zgodnie 
z opracowanym projektem przerzutu ście-
ków sanitarnych z m. Turowa do OŚ 
Szczecinek rurociąg tłoczny DN 110 mm + 
Grawitacja DN 200 mm + pompownia 

1000 mb 2018  225 000        225 000     

4 
Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej 

Wypoczynkowa, 
Cicha i Trzesiecka  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 
200 mm + pompowni z rurociągiem tłocznym 
w terenie przeznaczonym pod zabudowę 
jednorodzinną 

1325 mb 2020    20 000      20 000     

5 
Modernizacja pompowni 
ścieków 

Szczecinek 

Modernizacja pompowni zgodnie z wielolet-
nim planem wymiany wyeksploatowanych 
pomp oraz potrzebami w zakresie 
neutralizacji odorów (pompownia przy ul. 
Wodociągowej i Karlińskiej)  

3 szt. 2018-2020  30 000      20 000      10 000      60 000     

RAZEM   355 000      120 000      130 000      605 000     

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW SZCZECINEK        

Lp. 
Zadanie 
(nazwa) 

Lokalizacja 
(miejscowość, 

obiekt) 
Charakterystyka techniczna 

Ilość 
(wg 

jednostki 
miary) 

Okres 
realizacji 

(lata) 

Kwota w 
zł 

rok 2018 

Kwota w 
zł 

rok 2019 

Kwota w 
zł 

rok 2020 

Łącznie 
kwota 

2018-2020 

1 
Modernizacja ZKF 
(zamknięta komora 
fermentacyjna) 

Szczecinek 
Wymiana pomp, zautomatyzowanie 
i umożliwienie wizualizacji pracy pomp 
dozujących osad w systemie SCADA 

2 kpl. 2018  20 000        20 000     

2 
Modernizacja części 
mechanicznej  

Szczecinek 
Wymiana i montaż płuczki piasku wraz 
z usprawnieniem układu uzdatniania wody 
technologicznej 

1 kpl. 2018  200 000        200 000     

RAZEM   220 000      -      -      220 000     

 
Wartość inwestycji wykonanych w roku 2018 w Mieście Szczecinek wyniosła 2,9 mln zł. Główne 

pozycje w wieloletnim planie to modernizacje sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, których łączna 

długość w Szczecinku wynosi ok. 260 km. W 2018 r. zmodernizowano sieci wod.-kan. na łączną 

wartość 1,4 mln zł. Wykonano również budowę sieci kanalizacyjnych o wartości 0,93 mln zł. Na 

obiekcie oczyszczalni ścieków wykonano zgodnie z Wieloletnim planem modernizację ZKF oraz 

modernizację części mechanicznej na łączną wartość 258 tys. zł. Przypadające na rok 2018 zadania 

wynikające z planu wieloletniego zostały wykonane w 100%. Spółka poza wieloletnim planem 

modernizacji u rozwoju urządzeń wod.-kan. realizuje zadania wynikające z rocznego planu 

finansowego i tak w roku 2018 rozpoczęła budowę instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni 

ścieków, która w znacznej części zaspokoi potrzeby oczyszczalni w energię elektryczną. 

Poza inwestycjami, Spółka na bieżąco realizuje prace remontowe wynikające z harmonogramu 

jak i z zaistniałych awarii. Spółka w 2018 r. zrealizowała remonty na łączną kwotę 0,5 mln zł. 
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4.9. Stan środowiska naturalnego 

 

W raporcie przedstawiono dane dotyczące powietrza, wody, zieleni miejskiej, form ochrony 

przyrody i kontroli. Bieżące raporty o jakości powietrza, wód i natężenia hałasu, promieniowania 

elektromagnetycznego znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska w Szczecinie (WIOŚ) http://www.wios.szczecin.pl/. Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 

Państwowy Monitoring Środowiska stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz 

gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. 

 

1. Powietrze atmosferyczne 
Tabela 14. Wyniki automatycznych pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Szczecinku w 2017 r. 

Czas 

SO2 
Dwutlenek 

siarki 

NO2 
Dwutlenek 

azotu 

NOx  
Tlenki 
azotu 

NO 
Tlenek 
azotu 

PM10 Pył 
zawieszony 

Liczba dni 
z przekroczeniami 

wartości pyłu  
PM10 >50 µg/m³ 

[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] Ilość dni 

Styczeń  5 17 27 6 46 10 

Luty 4,2 17 28 7 51 9 

Marzec 2,4 14 19 4 32 2 

Kwiecień 1,9 9 12 2 23 0 

Maj 2,2 10 13 2 24 2 

Czerwiec 1,5 7 9 1 16 0 

Lipiec 1,4 8 11 2 15 0 

Sierpień 1,6 12 18 4 20 1 

Wrzesień 1,8 10 15 3 21 0 

Październik 1,5 10 16 4 23 3 

Listopad 2,6 14 24 6 26 0 

Grudzień 2,3 12 19 5 22 0 

wartość średnia  
2,4  

(poz. dop.: 
20 µg/m³) 

12  
(poz. dop.: 
40 µg/m³) 

18  
(poz. dop.:  
30 µg/m³) 

4 26 
W roku 2017 

zanotowano 27 dni 
z przekroczeniem 

wartości pyłu  
PM10 >50 µg/m³ 

minimum 1,4 7 9 1 15 

maksimum 5 17 28 7 51 

Źródło: www.powietrze.wios.szczecin.pl 

 
Przekroczenie badanych wartości (za rok 2017 był to benzo(a)piren) skutkuje obowiązkiem 

realizacji zadań krótkoterminowych zawartych w Programie Ochrony Powietrza dla strefy 

zachodniopomorskiej. Na terenie miasta Szczecinek obowiązuje Program Ochrony Powietrza dla 

strefy zachodniopomorskiej przyjęty uchwałą Nr XXX/468/18 Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2018 r.  

 

1.1. Realizacja zadań krótkoterminowych zawartych w Programie Ochrony Powietrza dla strefy 

zachodniopomorskiej 

 

1.1.1. Nazwa zadania: „Obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego w gminach: Darłowo, 

Sławno, Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Białogard, Świnoujście, Świdwin, Połczyn-Zdrój, 

Szczecinek, Goleniów, Police, Stargard, Wałcz, Chojna, Barlinek, Dębno” 

 

1.1.2. Nazwa zadania: „Systematyczna wymiana starych, niskosprawnych kotłów, (w których 

spalane jest paliwo stałe) na nowoczesne kotły wysokiej sprawności (retortowe, 

gazowe, olejowe) lub włączenie budynków (prywatnych, użyteczności publicznej, 
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warsztatów, zakładów usługowych, zakładów przemysłowych) do instalacji sieci 

ciepłowniczych, w miarę możliwości finansowych (własnych, pozyskanych)” 

 

1.1.2.1. Pod koniec roku ruszył program „Czyste Powietrze” realizowany przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego najważniejszym celem jest 

ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek 

ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych 

domowych piecach. 

 

1.1.2.2. Zadania realizowane przez Miejska Energetykę Cieplną w Szczecinku: 

− budowa przyłączy cieplnych do budynków zarządzanych przez Spółkę ZGM TBS  

(ul. Armii Krajowej 13, Armii Krajowej 15, Szczecińska 31A i Koszalińska 53); 

− podłączenie do m.s.c. 10 nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych poprzez 

rozbudowę sieci o długości 334 mb (668 m rur). 

 

1.1.3. Nazwa zadania: „Termomodernizacja Budynków Mieszkalnych” 

1.1.3.1. „Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych w mieście Szczecinek” 

 

Nazwa i numer projektu: RPZP.02.07.00-32-A001/16. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 

Działanie: 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych 

− Wartość projektu (zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym): 2 288 292,88 zł, 

− Dofinansowanie: 1 683 977,11 zł, 

− Realizacja: od 2017 do 31.12.2020 r. 

 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 7 budynków mieszkalnych: 

− ul. Winniczna 18, 20, 22, 28, 30, 

− ul. Emilii Plater 15, 

− ul. Armii Krajowej 17. 

 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 7 szt., 

− Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 7 szt.; 

− Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 2 134,49 m2; 

− Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,01 MWe; 

− Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii: 54 gospodarstwa domowe; 

− Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 195,82 tony równoważnika CO2; 

− Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 2 506,35 GJ/rok;  

− Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 

6,65 MWhe/rok;  

− Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 7,56 MWh/rok; 

− Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 2 501,10 GJ/rok. 

 

1.1.3.2. Termomodernizacja wykonana przez ZGM (dane przedstawiono w Programie 

gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta, dział 4.5.5) 

1.1.4. Nazwa zadania: „Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego” 

 

Rada Miasta Szczecinek w roku 2018 uchwaliła 13 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wraz z ich zmianami. 
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Przykładowe zapisy dotyczące ochrony środowiska uwzględnione w planach zagospodarowania 

przestrzennego: 

1) wprowadzono do planu publiczne tereny zieleni urządzonej, 

2) dla terenów dróg publicznych wprowadzono zapisy umożliwiające lokalizację zieleni przydrożnej, 

3) ustalono możliwość realizacji ścieżek rowerowych w pasach drogowych, 

4) ustalono w planie w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

a) ustala się zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub gazowej, 

b) zakazuje się likwidacji sieci cieplnych i przyłączy cieplnych oraz zmiany ogrzewania 

zbiorowego z sieci cieplnej na ogrzewanie indywidualne, 

c) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło: 

− z lokalnych źródeł ciepła bezpiecznych ekologicznie,  

− energią pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych, 

− ogrzewanie z odnawialnych indywidualnych źródeł energii, np. pomp ciepła, 

− wymianę istniejących źródeł ciepła w postaci niskowydajnych i nieekologicznych kotłów 

węglowych centralnego ogrzewania na nowe ekologiczne i wysokosprawne źródła ciepła 

na paliwo stale, 

− wprowadza się nakaz stosowania w celach grzewczych technologii zapewniających 

obniżenie emisji substancji szkodliwych, w tym między innymi benzo(a)pirenu i pyłu 

PM10, 

5) zapewniano rozwiązania przestrzenne, ułatwiające przemieszczanie się pieszych i rowerzystów 

– wydzielone drogi wewnętrzne jako ciągi pieszo-rowerowe, 

6) utrzymano w planie tereny ogrodów działkowych, 

7) na terenie produkcyjno-usługowym wprowadzono nakaz urządzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż 

granicy z terenami mieszkaniowymi, 

8)  plan operuje wskaźnikami terenu biologicznie czynnego adekwatnie do przeznaczeń dla terenu, 

9) plan obejmuje budowę łącznika drogi krajowej nr 20 z drogą krajową nr 1, 

10) plan nie koliduje z wdrażanymi rozwiązaniami systemowymi dedykowanymi rozwojowi ruchu 

rowerowego i pieszego. 

 

1.1.5. Nazwa zadania: „Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miast”. 

1.1.5.1. Nasadzenia zastępcze zrealizowane w 2018 (przedstawiono w tabeli 15). 

Tabela 15. Nasadzenia zastępcze 

Nasadzenia Lokalizacja Gatunek 
Ilość 
[szt.] 

Poniesione koszty 
(projekt) 

Zastępcze wynikające 
z decyzji Starostwa 

Powiatowego  
16-19.11.2018 r. 

Schronisko  
brzoza brodawkowata 3 

18 003,60 zł 

jesion wyniosły 3 

Pilska (GDDKiA) lipa 4 

ul. Prusa (za jesion) klon kulisty 6 

ul. Limanowskiego grab kolumnowy 12 

ul. Polna klon kulisty 4 

ul. Polna lipa 3 

ul. A. Krajowej lipa 2 

ul. Szafera  platan uzupełnienie 2 

ul. E. Plater jarząb pospolity uzupełnienie 1 

Zamek pomost lipa 2 

Park ul. Ordona buk kolumnowy 1 

Park obelisk żywotnik uzupełnienie 4 

Park ul. Mickiewicza 
buk kolumnowy uzupełnienie 1 

grab kolumnowy uzupełnienie 1 

Park ul. Ordona lipa  3 

Park ul. Ordona modrzew 3 
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Nasadzenia Lokalizacja Gatunek 
Ilość 
[szt.] 

Poniesione koszty 
(projekt) 

wiąz 1 

Park ul. Mickiewicza 
olcha czarna 3 

brzoza brodawkowata 3 

Park ul. Ordona olsza czarna 1 

Parking ul. Ordona grab pospolity 2 

Park ul. Ordona jesion wyniosły 1 

Kronodrzewko 2018 

ul. Limanowskiego grab zwyczajny kolumnowy 25 

4 880,00 zł  

ul. Pileckiego  grab zwyczajny kolumnowy 19 

ul. Chełmińska grusza drobnoowocowa  8 

ul. Chodkiewicza 
klon zwyczajny wąsko-
kolumnowy 

20 

Nasadzenia 
umowy/zlecenia 

Pl. Wolności 

klon Globosum 9 

13 200,00 zł  dereń biały 4 

trzmielina 16 

Osiedle Koszalińska - 
Kołobrzeska 

różanecznik 7 2 000,00 zł  

Plac Wolności - wierzba 

jałowiec 30 
7 500,00 zł  

thuja z oferty 30 

 
 Razem 234 45 583,60 zł  

 
1.1.5.2. Projekt – „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast 

i Gmin Dorzecza Parsęty” w ramach działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska 
miejskiego, oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – Rozwój 
terenów zielonych w mieście Szczecinku Strefa Aktywnego Wypoczynku oraz Lasek 
komunalny” (przedstawiono w tabeli 16). 

Tabela 16. Rozwój terenów zielonych 

Projekt Lokalizacja Gatunek 
Ilość 
[szt.] 

Poniesione 
koszty 

Lasek komunalny 
"Rozwój terenów 

zielonych w Mieście 
Szczecinku" 

ul. Kościuszki, działka 2/3 obr. 
0012 

klon polny 10 

68 000,00 zł 

klon zwyczajny  10 

grab pospolity 10 

buk pospolity 10 

dąb szypułkowy 10 

dąb bezszypułkowy 10 

dąb błotny 5 

Strefa Aktywnego 
Wypoczynku 
wg Projektu 

zagospodarowania 
terenu - plan 

nasadzeń 

ul. Kopernika, działka 513/28, 
582/4, 515 obr. 0013 

Drzewa liściaste  

78 400,00 zł 

brzoza brodawkowata 5 

klon pospolity 20 

śliwa wiśniowa 13 

wiśnia osobliwa 6 

grujecznik japoński 3 

wiśnia wonna 5 

korkowiec amurski 1 

klon jawor 1 

Krzewy liściaste  

pęcherznica kalinolistna 17 

tuwała japońska 80 

tawlina jastrzębolistna 101 

porzeczka alpejska 86 

dereń biały 35 

bez czarny 2 

Źródło: Opracowanie własne Razem: 440 146 400,00 zł 
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1.1.6. Nazwa zadania: „Rozwój sieci ciepłowniczej i gazowej” 

 

 System ciepłowniczy składa się z trzech podstawowych kotłowni: KR-I przy ul. Kołobrzeskiej, 

KR-II przy ul. Sikorskiego i BROWAROWEJ przy ul. Cieślaka. 

 Istniejąca sieć ciepłownicza posiada spore rezerwy technologiczne. Ekonomiczna możliwość 

podłączenia nowej zabudowy istnieje w przypadku zabudowy wielorodzinnej (powyżej dwóch 

kondygnacji) lub kompleksowego przyłączania osiedli zabudowy jednorodzinnej. Nie przewiduje się 

lokalizacji nowych kotłowni na paliwa stałe. W celu ochrony środowiska, w szczególności redukcji 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego zaleca się wykorzystanie ciepła w oparciu o kotłownie 

zasilane paliwami gazowymi. 

 

Rozbudowa sieci ciepłowniczej: 

− budowa przyłączy cieplnych do budynków zarządzanych przez Spółkę ZGM TBS ul. Armii 

Krajowej 13, Armii Krajowej 15, Szczecińska 31A i Koszalińska 53; 

− podłączono do m.s.c. 10 nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych poprzez rozbudowę 

sieci o długości 334 mb (668 m rur); 

− dokonano na kotłowni KR-I przy ul. Kołobrzeskiej przebudowy koła WR-10 (2,44 mln zł), 

przeprowadzono modernizację układu hydraulicznego (1,111 mln zł) oraz układu 

prądotwórczego (113 tyś. zł). 

 

1.1.7. Nazwa zadania: „Poprawa mobilności miejskiej” 

1.1.7.1. Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz 

z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku. 

Poniesione nakłady finansowe 117 892,56 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. 

Planowane zakończenie 30.07.2019 r. 

 

1.1.7.2. Zakup 10 szt. autobusów niskopodłogowych, miejskich, elektrycznych oraz 

zbudowanie 10 punktów ładowania autobusów na terenie zajezdni Komunikacji 

Miejskiej. Zakup autobusów niskopodłogowych, standardowych o długości 

12 m szt. 10 o pojemności 70-80 pasażerów. Autobusy są przystosowane do 

przewozów osób niepełnosprawnych są wyposażone w system głośnomówiący 

(zapowiedź głosowa przystanków), system monitoringu w autobusie, 

biletomaty, kasowniki elektroniczne oraz urządzenia dedykowane do systemu 

dynamicznej informacji pasażerskiej. Autobusy elektryczne bez emisyjne są 

przyjazne dla człowieka i środowiska, nowoczesny tabor obsługuje linie 

autobusowe służące w głównej mierze do dojazdów pasażerów do pracy i szkół. 

Zakup nowego taboru 10 autobusów elektrycznych poprawił także komfort 

przejazdu komunikacją miejską, co przełoży się na wzrost liczby osób 

korzystających z transportu publicznego, kosztem poziomu wykorzystania 

pojazdów prywatnych na terenie Miasta. W ten sposób doprowadzając do 

wzmocnienia zrównoważonej mobilności miejskiej. 

 

Koszt projektu – netto 19 560 719,11 zł 

 

1.1.7.3. Modernizacja Dróg 

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano następujące prace remontowe:   

1) remont ulic na kwotę 245 170,80 zł: 

− ul. Kaszubska: – 1347,10 m – 26 m2,  

− ul. Wojska Polskiego: – 900 m2,  
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2) remont cząstkowy nawierzchni na kwotę 134 111,81 zł: 

− 837,10 m2 remontu,  

− 152,47 m2 remontu,  

3) remonty chodników i nawierzchni z bruku na kwotę 393 348,09 zł:  

− ul. Kaszubska: – 26 756,00 zł, 

− ul. Wojska Polskiego – 107 447,64 zł, 

− ul. Plac Sowińskiego – 2 469,25 zł, 

− ul. Bagienna – 68 987,00 zł, 

− ul. Sikorskiego – 40 962,85 zł, 

− ul. Klonowa – 580,00 zł, 

− ul. Mickiewicza – 1 155,00 zł, 

− ul. Kopernika – 20 676,00 zł,  

− ul. Chojnicka – 4 728,85 zł, 

− ul. Kołobrzeska – 12 800,00 zł, 

− ul. Koszalińska – 79 910,00 zł.  

− ul. Winniczna – 26 875,50 zł. 

4) przebudowa ul. Ogrodowej – poniesione nakłady finansowe 260 079,13 zł. Zakończenie robót 

budowlanych – 17.05.2018. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, 

5) „Wykonanie przebudowy ul. Wilczkowskiej i drogi leśnej nr 8 stanowiącej przedłużenie  

ul. Żeglarskiej w Szczecinku” 

Wartość robót – 316 419, 05 zł, 

Termin rozpoczęcia i zakończenia robót – 08.03.2018 r. – 29.06.2018 r., 

6) „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Plac Wolności – ul. 9-go Maja w Szczecinku z instalacją 

oświetlenia, siecią kanalizacji deszczowej, usunięciem kolizji, budową fontann wraz  

z maszynownią dla potrzeb zespołu fontannowego w piwnicy budynku ratusza.” 

Wartość robót – 5 697 965,52 zł. 

 

1.1.7.4. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne 

łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych 

Wartość projektu: 2 721 361,94 zł. 

Termin rozpoczęcia i zakończenia robót – 17.03.2017 r. – 19.11.2018 r. 

Lokalizacja: ul. Karlińska, ul. Koszalińska, ul. Kaszubska, ul. Rzemieślnicza, ul. Słupska,  

ul. Szczecińska, ul. Gdańska, ul. Pilska, ul. Łukasiewicza, ul. Waryńskiego, ul. Kołobrzeska,  

ul. Strefowa, ul. Piłsudskiego. Projekt „Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc 

pracy i szkół w mieście Szczecinek” swoim zakresem obejmował budowę 7,04 km dróg rowerowych, 

które uzupełniają i łączą aktualnie istniejącą infrastrukturę rowerową na terenie Miasta Szczecinek. 

Powstała inwestycja w zakresie „czystego” transportu miejskiego przyczynia się do ograniczenia 

emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń. 

 

1.2. „Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Szczecinek” 

 

Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Szczecinek przyjęto uchwałą Nr XVII/144/2015 

Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 listopada 2015 r. Pod pojęciem gospodarki niskoemisyjnej należy 

rozumieć działalność, która ma przynieść rozwój gospodarczy i poprawę warunków życia ludzi na 

terenie gminy przy założeniu obniżonej energochłonności i niskim poziomie emisji do środowiska 

(głównie CO2) w trakcie realizowanych lokalnie działań.  

Założeniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest zapewnienie korzyści 

ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
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wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności 

i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, 

a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki.  

Działania Gminy i działających na jej terenie podmiotów, uwzględnione w PGN, są działaniami 

o statucie priorytetu w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej  

z ramach perspektywy finansowej 2014-2020. PGN stanowi plan realizacji zadań inwestycyjnych  

i nieinwestycyjnych gminy związanych z gospodarką w perspektywie roku 2020. Wskazuje on 

również, optymalne z punktu widzenia lokalnych kosztów i korzyści rozwiązania stymulujące rozwój 

gospodarczy. 

Stopień realizacji zadań programu zawiera załącznik nr 1 do Raportu. 

 

1.3. Badanie formaldehydu 

 

W roku 2018 wykonano 200 pomiarów aldehydu mrówkowego w powietrzu atmosferycznym 

zgodnie z umową z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie. Miejsce 

pobierania próbki – Starostwo Powiatowe w Szczecinku ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek. 

 

1.4. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Szczecinek 

 

W roku 2018 Miasto Szczecinek nie utylizowało wyrobów azbestowych z terenu miasta 

związane to było z brakiem programu z WFOŚ i GW w Szczecinie. Według Bazy Azbestowej w roku 

sprawozdawczym na terenie miasta znajdowało się 101 wyrobów azbestowych. 

 

1.5. Zakup drona 

 

W roku 2018 zakupiono jednostkę latającą wraz ze stacją pomiarową oraz kamerą 

hybrydową. Dron wraz z mobilnym laboratorium ma być wsparciem dla Straży Miejskiej  

w Szczecinku w identyfikacji miejsc, w których spalane są niedozwolone materiały w przydomowych 

piecach, co przełoży się na zwiększenie zarówno prewencji jak i możliwości pośredniej lub 

bezpośredniej nałożenia mandatu karnego. Nadrzędnym celem mobilnego laboratorium jest 

prewencja. Dron pozwoli wskazać obszary miasta, które będzie można objąć dodatkowym 

cyklicznym monitoringiem, przeprowadzi orientacyjną inwentaryzację źródeł ciepła lub pozwoli 

podjąć inne działania mające na celu poprawę jakości powietrza 

Dodatkowe zadania drona: 

− monitoring nielegalnych wysypisk śmieci, 

− monitoring stanu drzewostanu, 

− monitoring bezpieczeństwa akwenów wodnych, 

− monitoring sieci ciepłowniczych, 

− zapobieganie suszy, 

− zapobieganie powodziom, 

− awarie sieci przesyłowych, 

− dla celów bezpieczeństwa, 

− sporządzanie dokumentacji filmowej z akcji na rzecz ochrony środowiska. 

Koszt projektu – 167 420,00 zł (dofinansowanie z WFOŚ w wysokości 41 861,50 zł). 

 

2. Wody powierzchniowe  

 

Do najważniejszych zbiorników wód powierzchniowych położonych w granicach miasta lub 

bezpośrednio z nim sąsiadujących zaliczyć należy jeziora:  
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− Trzesiecko,  

− Wielimie,  

− Wilczkowo, 

− Leśne. 

Jezioro Trzesiecko o powierzchni 295,1 ha znajduje się w całości w granicach miasta. Jest 

akwenem stosunkowo płytkim o dość urozmaiconej linii brzegowej. W misie jeziornej znajduje się 

kilka niewielkich wysepek o łącznej powierzchni 1,3 ha. Reprezentuje ono typ jeziora rynnowego. 

Jezioro posiada trzy niewielkie dopływy: Kanał Radacki, Mulisty Strumień i Potok Lipnicki oraz jeden 

odpływ, który stanowi rzeczka Niezdobna łącząca jezioro Trzesiecko z jeziorem Wielimie. Głównym 

dopływem jest Kanał Radacki. W zlewni bezpośredniej jeziora tereny rolne zajmują około 50%,  

a lasy około 30%. Jezioro jest bardzo intensywnie użytkowane rekreacyjnie. 

Drugim, co do wielkości jeziorem Szczecinka jest eutroficzne, otoczone lasem Jezioro 

Wilczkowo, znajdujące się w środkowo-zachodniej części miasta. Jezioro ma nieregularny kształt. 

Przewężenie w połowie misy jeziornej dzieli akwen na dwa baseny. Dno jest mało zróżnicowane, 

pokryte osadami organicznymi. Jezioro jest okresowo zasilane przez kilka niewielkich cieków.  

W południowej części jeziora znajduje się zalesiona wyspa. Wilczkowo połączone jest z jeziorem 

Trzesiecko poprzez Mulisty Strumień. Tereny leśne zajmują około 60% powierzchni zlewni 

bezpośredniej, a pozostałe tereny to grunty orne (17%) oraz uprawy mieszane (24%). 

Jezioro Wielimie stanowi zbiornik o powierzchni 1755 ha zlokalizowany tuż za północną 

granicą Szczecinka. Jego niskie brzegi są mocno zabagnione. Dopływ do jeziora stanowi rzeka 

Niezdobna. Ponadto zasilane jest przez rzekę Gwdę, wypływającą z jeziora w pobliżu północno-

zachodnich granic miasta.  Na jeziorze istnieje prawie 100-hektarowa Wyspa Owcza. Ze względu 

na rozległe trzęsawiska dostęp do jeziora od strony miasta jest niemożliwy. 

Jezioro Leśne jest najmniejszym z ww. zbiorników wodnych o powierzchni zaledwie  

15,7 ha. Jezioro położone jest we wschodniej części miasta, w Czarnoborze. Na jego północno-

wschodnim brzegu znajduje się kąpielisko oraz niewielkie pole biwakowe. 

 
Tabela 17. Parametry jeziora Trzesiecko i jeziora Wilczkowo 

Lp. Parametr  Jez. Trzesiecko Jez. Wilczkowo 

Kod jednolitej części wód LW 10533 LW 10537 

1 Powierzchnia (ha) 295,1 98,9 

2 Objętość (mln. m3) 16,1 3,5 

3 Głębokość średnia (m) 5,4 3,5 

4 Głębokość maksymalna (m) 11,8 7,5 

5 Długość linii brzegowej (km) 15,9 ---- 

6 Powierzchnia zlewni całkowitej (km2) 156,3 8,4 

7  Powierzchni zlewni bezpośredniej (km2) 35,5 8,4 

8 Rzędna lustra wody (m n.p.m.) 134,4 136,3 

Źródło: Opracowanie własne. 

 
System wód powierzchniowych na obszarze miasta stanowią również cieki wodne, których 

łączna długość wynosi 12,9 km, z czego 0,6 km stanowią kanały. Głównym z nich jest rzeczka 

Niezdobna (Nizica) przepływająca południkowo przez centralną część Szczecinka. Nizicą nazwany 

jest dolny odcinek rzeki, łączącej jezioro Trzesiecko i Wielimie. Za jej początek przyjmuje się Kanał 

Radacki, którego niewielki odcinek przepływa przez zachodnią część miasta. W mieście posiada 

ona uregulowane koryto o szerokości od 5 do 8 m. 

Poza Niezdobną, do większych cieków naturalnych, przepływających przez Szczecinek należą: 

− Wilczy Kanał – wypływający z jeziora Leśnego we wschodniej części miasta, zbierający wody 

okresowe i odprowadzający je do jeziora Wielimie; 

− Mulisty Strumień – wypływający z jeziora Wilczkowo i wpadający do jeziora Trzesiecko  

w zachodniej części miasta; 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarnob%C3%B3r
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− Lipnicki Potok – płynący w południowej części miasta, w rejonie Raciborek. 

 

Ponadto na omawianym obszarze występuje sieć cieków okresowych oraz rowów 

melioracyjnych. Ważniejszym ciekiem sztucznym w granicach miasta jest zlokalizowany  

w zachodniej części Szczecinka fragment Kanału Radackiego, który wpada do jezioro Trzesiecko. 

 

2.1. Jakość wód powierzchniowych 

 

Badania monitoringu jakości wód prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Szczecinie, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 

W roku 2017 w ramach monitoringu badawczego, przeprowadzono kontrolę występowania 

aldehydu mrówkowego w wodach j. Trzesiecko ze względu na fakt, że jest ono w strefie 

oddziaływania zakładu przemysłowego emitującego tą substancję do atmosfery oraz do wód 

powierzchniowych. Badania prowadzone z częstotliwością 4 razy w roku. Nie stwierdzono 

przekroczenia wartości granicznej, która dla średniej wartości stężenia tej substancji wynosi  

0,05 mg/l. 

W tym samym roku badane były osady denne j. Trzesiecko. Wyniki badań przedstawia tabela 18. 

 
Tabela 18. Wyniki badań osadów dennych j. Trzesiecko 
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2.2. Działania zrealizowane w 2018 

 

2.2.1. Wykonanie 2 zabiegów mobilnej aeracji pulweryzacyjnej, połączonej z inaktywacją 

fosforu. Wykonanie badań zmienności powierzchniowej, zmienności objętościowej 

zawartości związków fosforu w wodzie, opracowania schematu wykonania zabiegu, 

opracowania mapy zmienności. 

Koszt projektu 176 800,00 zł. 

 

2.2.2. Uruchomienie w miesiącach marzec-październik aeratorów stacjonarnych w celu 

natlenia warstwy przydennej jeziora Trzesiecko Istotą tej technologii jest natlenienie, 

połączone z mineralizacją fosforu, naddennej warstwy wody całego jeziora. Ciągły 

monitoring stanu wody pozwala na dostosowywanie parametrów pracy aeratora do 

warunków w każdej z stref jeziora. Chodzi o minimalizację dawek koagulanta  

i wprowadzanie go do komór aeratora w taki sposób, by do strefy naddennej docierał 

już dobrze wymieszany z natlenioną wodą i w niskich stężeniach, obojętnych już dla 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzesiecko
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ekosystemu jeziornego. Odpowiednio i terminowo wykonany zabieg obniżył zawartość 

związków odpowiedzialnych za szkodliwe zakwity sinicowe, pozwalając na ich 

uniknięcie w okresie rekreacyjnego wykorzystania zbiornika. 

Koszt obsługi aeratorów 8 200,00 zł. 

 

2.2.3. Biomanipulacja zgodnie z Operatem Rybackim. Asortyment ryb wpuszczanych do  

j. Trzesiecko i Wilczkowo: lin kroczek, szczupak wylęg żerujący, węgorz narybek 

obsadowy, sandacz. Koszt zakupu narybku 62 007,12 zł. 

 

2.2.4.  Badanie wód opadowych - umowa z Przedsiębiorstwem Wodno-Kanalizacyjnym  

w Szczecinku. Koszt usługi 14 000,00 zł. 

 

2.2.5. Współorganizacja konferencji naukowej „Revitalife” na temat rewitalizacji jezior. 

Szczegółowy program i streszczenia wykładów na stronie Centrum Edukacji  

i rewitalizacji Jezior w Szczecinku. 

 

3. Edukacja ekologiczna 

 

3.1. Dzień Ziemi 

 

Światowy Dzień Ziemi wymyślono po to, by miliardy ludzi pochyliły się nad losem planety, na 

której żyją. Moment ekologicznej refleksji ma nas uchronić przed popełnianiem kolejnych błędów.  

W Dniu Ziemi na całym świecie tysiące stowarzyszeń ekologicznych organizuje manifestacje, 

konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego. Celem jest uświadomienie problemów 

związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody. 

Pomysłodawcą Dnia Ziemi był amerykański senator Gaylord Nelson. W miastach, miasteczkach  

i wsiach na całym świecie, kobiety, mężczyźni, dzieci biorą udział we wspólnym działaniu, które  

w efekcie poprawi warunki zdrowotne naszego życia i wygląd naszego otoczenia. Idea sprzątania 

jest bardzo prosta. Polega na tym, że grupy ochotników oczyszczają wyznaczony teren ze śmieci  

i odpadów. Wybieramy takie miejsca, w których zwykle gromadzi się wiele ludzi, jak np. parki, drogi 

publiczne, plaże i kąpieliska, osiedla mieszkaniowe. 

 

Urząd Miasta Szczecinek był w dniach 23–27.04.2018 r. koordynatorem akcji Dnia Ziemi. 

 

3.2. Sprzątanie Świata 

 

W 1993 r. Program Ochrony Środowiska Naturalnego Narodów Zjednoczonych (UNEP), we 

współpracy z organizacją „Sprzątanie Australii”, zorganizowały wspólnie światowy Dzień sprzątania, 

mający na celu zwrócenie uwagi świata na różnorodność problemów ochrony środowiska, a także 

na ważną rolę, którą ma do spełnienia każdy z nas. Idea sprzątania jest podobna do idei, która 

przyświeca Dniom Ziemi. „Sprzątanie Świata” to nie jednodniowa akcja. Ma ona na celu pomóc 

w wyrobieniu postaw i zachowań, które w przyszłości powinny stać się stylem naszego życia. Celem 

akcji było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. Przeprowadzenie działań, dzięki którym  

w naszej lokalnej społeczności zwiększy się ilość odpadów zbieranych w segregacji, a także 

czystość tak zbieranych odpadów. 

 

Urząd Miasta Szczecinek był koordynatorem akcji „Sprzątanie Świata - Polska 2018” w dniach 21, 

22, 23 września 2018 r. Hasło przewodnie – „Akcja – segregacja!”. 
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3.3. Na stronie internetowej straży miejskiej oraz na fb zostały zamieszczone informacje na 

temat zbiórek i spalania odpadów, odpowiedzialności za wypalanie traw itp. 

 

4. Kontrole podjęte przez Straż Miejską 

 

4.1. Zakaz używania urządzeń nagłaśniających 

Podjęto 5 interwencji, z czego w 2 przypadkach zostały zakończone pouczeniami i w 2 przypadkach 

skierowaniem wniosków o ukaranie. 

 

4.2. Naruszenie nakazu termicznego przekształcania odpadów w spalarni odpadów lub 

współspalarni odpadów 

Podjęto 97 interwencji, z czego 39 zakończyło się pouczeniami, 2 mandatami karnymi na kwotę 

150 zł i 1 skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu. 

 

4.3. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska 

9 interwencji – nie stwierdzono nieprawidłowości. 

17 interwencji związanych z nadmiernym zadymieniem – nie stwierdzono nieprawidłowości. 

65 kontroli przydomowych kotłowni, z czego w 18 zakończono pouczeniami, w jednym przypadku 

skierowano wniosek do Sądu. 

 

5. Obszary zielone 

 

5.1. Zieleń urządzona 

 

Ważną rolę w systemie ekologicznym miasta, oprócz dość wysokiej lesistości, spełnia 

roślinność nieleśna urządzona, czyli zieleń parkowa oraz zieleń cmentarna. Parki miejskie, aleje 

oraz starodrzewy przykościelne i cmentarne stanowią wartościowy element krajobrazu, zarówno 

jako składnik szaty roślinnej i ostoja fauny, jak i część zasobów kulturowych. Zadrzewienia, 

szczególnie o charakterze pasowym, przydrożne i przywodne pełnią rolę migracyjnych korytarzy 

środowiskowych, urozmaicają krajobraz oraz podnoszą walory estetyczno-krajobrazowe. Ponadto, 

regulują stosunki wodne i poprawiają lokalny agroklimat. 

 

Największym terenem zieleni urządzonej na obszarze miasta jest zabytkowy Park Miejski 

o cechach eklektycznych, położony wzdłuż wschodniego brzegu Jeziora Trzesiecko. Jest to park 

o pow. 21 ha z częścią zabytkową o pow. 9 ha, będący przedłużeniem Lasku Komunalnego.  

 

Drugi park na terenie miasta, również wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, zlokalizowany jest w północno-wschodniej części dzielnicy Szczecinek Bugno. 

 

Ważnym obiektem z roślinnością wysoką jest Cmentarz Komunalny położony na wzgórzu 

kemowym, u zbiegu ulic Słupskiej i Cieślaka, o powierzchni 17, 94 ha. 

Do kategorii terenów zielonych zaliczyć trzeba również ogrody działkowe. W Szczecinku jest ich 

siedem, o łącznej powierzchni 80,81 ha. 

Na terenie miasta pasy drzew zlokalizowane są wzdłuż większości dróg, a także w rejonie cieków  

i rowów – Nasadzenia zastępcze zrealizowane w 2018 r. (tabela 15). 

 

Tworzenie nowych założeń parkowych oraz kształtowane miejskiej zieleni urządzonej wpływa 

na poprawę ich struktury przyrodniczej. Szczególnie ważna jest renowacja parków oraz terenów 

zieleni usytuowanych wzdłuż skarp i dolin rzecznych znajdujących się na terenie gminy  

 – Rozwój terenów zielonych (tabela 16). 
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5.2. Obszary leśne na terenie miasta Szczecinek obejmują łącznie 675 ha 

 

Las Miejski – największy kompleks leśny to tzw. „Las Miejski” o powierzchni 820 ha, będący  

w zarządzie Nadleśnictwa Czarnobór, położony w większości w granicach miasta. Jest to typowy las 

mieszany. Całość kompleksu natomiast stanowi las ochronny według klasyfikacji leśnej. 

 

Lasek Zachodni – niewielki, ok. 26 ha kompleks leśny położony przy zachodniej granicy miasta. 

Lasek Zachodni wraz z przyległymi terenami wykorzystywany był jako poligon wojskowy. 

 

Lasek Komunalny – od strony południowej opisany powyżej kompleks leśny łączy się z „Laskiem 

Komunalnym” o powierzchni 19,49 ha, położonym nad samym jeziorem Trzesiecko. Lasek ten był 

mocno zdewastowany i zaśmiecony (tabela 16). 

 

Małpi Gaj jest pozostałością dawnej szkółki leśnej i tworzy niewielki kompleks podzielony 

regularnymi dróżkami na 16 kwater różnej wielkości – lasek sąsiaduje z osiedlem mieszkaniowym. 

 

Właściwa gospodarka leśna pozwala lasom istniejącym na terenie Miasta Szczecinek na 

spełnianie (w sposób naturalny lub też w wyniku działalności człowieka) funkcji pozaprodukcyjnej: 

funkcje ekologiczne (ochronne) oraz funkcje społeczne. Funkcje ekologiczne wyrażają się między 

innymi korzystnym wpływem lasów na kształtowanie klimatu, skład atmosfery, regulację obiegu 

wody w przyrodzie, ochronę gleb przed erozją i krajobrazu przed stepowieniem, zachowanie 

potencjału biologicznego bardzo dużej liczby gatunków i ekosystemów, a także różnorodności 

krajobrazu. Z kolei funkcje społeczne lasu kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla 

społeczeństwa, zapewniają rozwój kultury, nauki i edukacji ekologicznej społeczeństwa. 

 

6. Formy ochrony przyrody na terenie miasta 

 

6.1. Obszary Chronionego Krajobrazu (OChK) 

 

Na terenie miasta Szczecinek istnieją fragmenty dwóch chronionych obiektów przestrzennych:  

− część Obszaru Chronionego Krajobrazu pn. „Pojezierze Drawskie”, 

− część Obszaru Chronionego Krajobrazu pn. „Jeziora Szczecineckie”. 

Oba Obszary Chronionego Krajobrazu utworzono uchwałą Nr X/46/75 WRN w Koszalinie z dnia 17 

listopada 1975 r. 

 

6.2. Użytki ekologiczne 

 
Tabela 19. „Szuwary nad jeziorem Wielimie” 

Forma ochrony 
i nazwa 

Użytek ekologiczny 
„Szuwary nad jeziorem Wielimie” 

UE – 1 

Położenie 

Północny skrawek terenu miasta, nad brzegiem jeziora Wielimie. Od strony południowej obszar 
ten graniczy z terenami użytkowanymi rolniczo i ogródkami działkowymi oraz obszarami 
zainwestowanymi. Łączna powierzchnia proponowanego użytku ekologicznego wynosi około 
250 ha. 

Przedmiot i cel 
ochrony 

Zachowanie cennego biotopu bagienno-łąkowego ze stanowiskami chronionych gatunków 
fauny i flory oraz chronionymi siedliskami przyrodniczymi. 

Charakterystyka 
przyrodnicza obiektu 

Obniżenie jeziora Wielimie charakteryzuje się wysokim poziomem wody gruntowej 
utrzymującym się przez cały rok, w związku z czym brzeg jeziora jest niedostępny. W podłożu 
występują utwory aluwialno-bagienne: torf, kreda jeziorna, namuły organiczne o znacznej 
miąższości – 2,0 do 5,0 m. 
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Forma ochrony 
i nazwa 

Użytek ekologiczny 
„Szuwary nad jeziorem Wielimie” 

Jest to strefa brzegowa jeziora Wielimie, na odcinku miejskim, która tworzy szeroki na kilkaset 
metrów pas trzcin i podmokłych zarośli. 
Dominują tu zbiorowiska wilgotnych łąk ostożeniowo-rdestowych, fragmenty szuwarów 
trzcinowch, mannowych, turzycowisk. Miejscami, występują eutroficzne „oczka wodne”  
z udziałem makrofitów wodnych – różnych gatunków rdestnic, a także grążela żółtego  
i grzybieni białych. Na wilgotnych łąkach stwierdzono kukułką szerokolistną i kukułką plamistą. 
Gnieździ się tam 30 gatunków ptaków wodno-błotnych i kilkadziesiąt gatunków innych ptaków, 
występuje bez mała 30 gatunków ssaków, cały komplet gatunków płazów i gadów spotykanych 
na terenie miasta oraz liczne atrakcyjne gatunki bezkręgowców.  

Ocena walorów 
Obiekt o walorach lokalnych. Obszar ten zachowuje swoją wysoką wartość jako siedliska 
różnych zwierząt głównie dzięki niezmiennej od wielu już lat nieprzydatności do jakiegokolwiek 
użytkowania przez człowieka.  

Zagrożenia 

- Ustabilizowana sytuacja przestrzenna od strony jeziora Wielimie oraz niezwykle trudny dostęp 
od strony miasta sprawiają, że teren ten nie podlega specjalnym zagrożeniom. Możliwymi 
zagrożeniami są: 

- - zmiana stosunków wodnych, 
- nieuregulowany ruch turystyczny.  

Wskazania 
konserwatorskie 
i planistyczne 

− Zakaz przeprowadzania melioracji szczegółowych. 

− Prowadzenie gospodarki łąkowo-pastwiskowej. 

− Zakaz wypalania i pozyskiwania trzciny. 

Uwagi 

1. Użytek leży w granicach OCHK-I, 
2. Występują: 

− gatunki i siedliska chronione w prawie polskim, 

− zespoły roślinne z listy Dyrektywy Siedliskowej i podlegające ochronie w skali Europy, 

− gatunki wymienione na listach Dyrektywy Ptasiej. i w Konwencji Berneńskiej. 

 
Tabela 20. „Torfowisko w Lasku Zachodnim” 

Forma ochrony 
i nazwa 

Użytek ekologiczny 
„Torfowisko w Lasku Zachodnim” 

UE – 2 

Położenie Lasek Zachodni, 400 m na N od ulicy Kościuszki, przy wyjeździe w kierunku Trzesieki. 

Przedmiot i cel 
ochrony 

Torfowisko wysokie z charakterystyczną roślinnością zawierającą rzadkie i chronione gatunki 
flory. 

Charakterystyka 
przyrodnicza obiektu 

Torfowisko wysokie z udziałem gatunków rzadkich i chronionych, jak: bagno zwyczajne 
i rosiczka okrągłolistna oraz borówka zwyczajna, czermień błotna, modrzewnica zwyczajna, 
bobrek trólistkowy.  

Ocena walorów Obiekt o walorach lokalnych. 

Zagrożenia 

− Zmiana stosunków wodnych. 

− Eutrofizacja wód. 

− Penetracja ludzka. 

− Zaśmiecenie różnymi odpadami. 

Wskazania 
konserwatorskie 
i planistyczne 

− Usunięcie odpadów (gruz, śmieci) zgromadzonych na obrzeżach obiektu. 

− Zachowanie istniejących stosunków wodnych. 

− Zachowanie czystości wód. 

− Wprowadzenie zakazów wstępu i prowadzenia działalności. 

Uwagi 
1. Gatunki i siedliska prawnie chronione w Polsce. 
2. Zespoły roślinne i gatunki z listy Dyrektywy Siedliskowej i podlegające ochronie w skali 

Europy. 

 
Tabela 21. „Torfowisko Wybudowanie” 

Forma ochrony 
i nazwa 

Użytek ekologiczny 
"Torfowisko Wybudowanie" 

UE – 3 

Położenie Nadleśnictwo Czarnobór, oddz. 40g. W obrębie „Lasu Miejskiego”. 

Przedmiot i cel 
ochrony 

Torfowisko wysokie z charakterystyczną roślinnością zawierającą rzadkie i chronione gatunki 
flory. 
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Forma ochrony 
i nazwa 

Użytek ekologiczny 
"Torfowisko Wybudowanie" 

Charakterystyka 
przyrodnicza obiektu 

Torfowisko wysokie z udziałem krzewinek: modrzewnicy zwyczajnej, bagna zwyczajnego, 
żurawiny błotnej. Uwagę zwraca obecność rosiczki okrągłolistnej i bagnicy torfowej, występują 
również stanowiska wełnianki pochwowatej i wąskolistnej, paprotki zwyczajnej. Występuje tu 
torfowiec Sphagnum magellanicum. 
Stanowiska gatunków fauny, np. żuraw, zając szarak, żaby brunatne i zielone. 

Ocena walorów Obiekt o walorach lokalnych. 

Zagrożenia Zmiana stosunków wodnych. 

Wskazania 
konserwatorskie 
i planistyczne 

− Zachowanie istniejących stosunków wodnych. 

− Wyłączenie z gospodarki leśnej. 

Uwagi 

Obiekt znajduje się w obrębie kompleksu leśnego o nazwie „Las Miejski”. 
1. Gatunki i siedliska prawnie chronione w Polsce. 
2. Zespoły roślinne i gatunki z listy Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywie Ptasiej podlegające 

ochronie w skali Europy. 

 
Tabela 22. „Torfowisko Raciborki” 

Forma ochrony 
i nazwa 

Użytek ekologiczny 
"Torfowisko Raciborki" 

UE – 4 

Położenie N-ctwo Czarnobór, oddz. 46b. W obrębie „Lasu Miejskiego”. 

Przedmiot i cel 
ochrony 

Torfowisko wysokie z sosnowym borem bagiennym (Vaccinio uliginosi-Pinetum). 

Charakterystyka 
przyrodnicza obiektu 

Torfowisko wysokie z bogatym występowaniem borówki bagiennej i krzewinek, m.in.: bagna 
zwyczajnego, żurawiny błotnej, czermieni błotnej, modrzewnicy zwyczajnej oraz chronionych: 
bobrka trójliskowego i grzybieni białych. Ponadto inne gatunki bagienne: siedmiopalecznik 
błotny, kuklik zwisły, wełnianka wąskolistna. Stanowiska rozrodu płazów: żaba moczarowa, żaba 
jeziorkowa, żaba wodna, żaba brunatne i zielone, ropucha szara. 

Ocena walorów Obiekt o walorach lokalnych. 

Zagrożenia Zmiana stosunków wodnych. 

Wskazania 
konserwatorskie  
i planistyczne 

− Zachowanie istniejących stosunków wodnych. 

− Wyłączenie z gospodarki leśnej. 

Uwagi 

Obiekt znajduje się w obrębie kompleksu leśnego o nazwie „Las Miejski”. 
1. Gatunki i siedliska prawnie chronione w Polsce. 
2. Zespoły roślinne i gatunki z listy Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywie Ptasiej podlegające 
ochronie w skali Europy. 

 
6.3. Pomniki przyrody 

 
Tabela 23. Wykaz istniejących pomników przyrody na terenie miasta 

Lp. Nazwa polska 
Ilość 
szt. 

Lokalizacja 
Tytuł aktu 
prawnego 

Oznaczenie 
Dziennika 

Urzędowego 

Pozostałe akty 
prawne 

1 
Dąb szypułkowy 14 

Czarnobór 
Rozp. Nr 7/92 Woj. 
Kosz.  

Dz. Urz. Woj. Kosz. 
z 1992 r. Nr 15, 
poz. 109 

Uchwała NR 
XXVIII/238/2012 
Rady Miasta Buk pospolity 3 

2 Cis pospolity 3 
ul. Ordona obok 
L.O. 

Rozp. Nr 7/92 Woj. 
Kosz. 

Dz. Urz. Woj. Kosz. 
z 1992 r. Nr 15, 
poz. 109 

  

3 Dąb szypułkowy 1 
Leśnictwo 
Czarnobór 

Orzecz. Nr 317 Woj. 
Konser. Przyrody 

Dz. Urz. WRN 
w Kosz. Nr 1 poz. 5 

Rozp. Nr 7/92 Woj. 
Kosz. 

4 Dąb szypułkowy 1 

ul. Jana Pawła II, 
przy rzeczce 
Niezdobnej 
(Nizicy) 

Uchwała Nr 
XXXIII/256/2001 
Rady Miasta  

Dz. Urz. z 2001 r. 
Nr 30, poz. 681 

 

5 

Topola czarna 3 Las komunalny 
na wysokości ul. 
Pułaskiego 

Rozp. Nr 12/95 Woj. 
Kosz. 

Dz. Urz. Woj. Kosz. 
Nr 2, poz. 7 

Uchwała Nr 
XLI/381/2013 Rady 
Miasta 

Brzoza 
brodawkowata 

1 

6 Klon pospolity 1 
Róg ul. 1 Maja 
i Szkolnej  

Uchwała Nr 
XXXIII/256/2001 
Rady Miasta  

Dz. Urz. z 2001 r. 
Nr 30, poz. 681 
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Lp. Nazwa polska 
Ilość 
szt. 

Lokalizacja 
Tytuł aktu 
prawnego 

Oznaczenie 
Dziennika 

Urzędowego 

Pozostałe akty 
prawne 

7 Dąb szypułkowy 2 

leśnictwo 
Jelenino, przy 
drodze Świątki-
Trzesieka 

Uchwała Nr 
XXI/137/97 Rady 
Gminy 

    

leśnictwo 
Jelenino, przy 
j. Trzesiecko 

    

8 Dąb szypułkowy 1 
pomost 
rekreacyjny przy 
wieży Bismarcka 

Uchwała Nr 
XIX/158/2011 Rady 
Miasta 

Dz. Urz. z 2012 r. 
poz. 226 

  

9 Dąb szypułkowy 2 

Park miejski przy 
stadionie im. 
Kazimierza 
Czesława Lisa 

Uchwała Nr 
XXX/278/2012 Rady 
Miasta 

Dz. Urz. z 2013 r. 
poz. 649 

  

10 Buk pospolity 1 
Park dworski 
Bugno 

Rozp. Nr 7/92 Woj. 
Kosz. 

Dz. Urz. Woj. Kosz. 
z 1992 r. Nr 15, 
poz. 109 

 

11 Dąb szypułkowy 1 

leśnictwo 
Jelenino, teren 
ścieżki 
dydaktyczno-
przyrodniczej 
„Las Klasztorny” 

Uchwała Nr 
XXIX/189/98 Rady 
Gminy 

  

 Razem 34     

Źródło: „Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska” www.crfop.gov.pl 

 
Ogółem – 34 pomniki przyrody, w tym grupa drzew 15 st. (poz. 1), pojedyncze pomniki 20 szt. 

 

Uchwałą Nr LV/478/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 marca 2018 r. jeden pomnik 

przyrody został pozbawiony statusu pomnika przyrody – Lipa drobnolistna (Tilia cordata) na terenie 

Przedszkola Publicznego im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku przy ul. Księżnej Elżbiety 2. 

 

 

4.10. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 

W roku 2018 dokonano podsumowania SRPS za lata 2009 - 2018 oraz opracowano i uchwalono 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 – 2026. 

W wyniku przeprowadzonej oceny realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2009-2018 sformułowano następujące wnioski:  

1. Strategia zawierała diagnozę społeczną i wnioskowanie strategiczne. Cele strategii odpowiadały 

istniejącym wyzwaniom i potrzebom, choć należy zwrócić uwagę, że nie w pełni podkreślono 

wagę problemów wynikających ze zmian demograficznych. Zmiany demograficzne wpłynęły na 

potrzebę wzmocnienia organizacyjnego oraz infrastrukturalnego pomocy społecznej, co nie do 

końca zostało zrealizowane. Dotyczy to m.in. kwestii świadczenia usług opiekuńczych 

i specjalistycznych w domach klientów. Strategia nie do końca zdiagnozowała dynamikę tych 

potrzeb, wynikającą m. in. ze zmian demograficznych i nakładających się na te zmiany zjawisk 

społecznych, takich jak emigracje i migracje, rozbicie rodziny, samotność osób starszych.  

2. Większość założeń Strategii w postaci zadań zostało zrealizowanych. Realizacja większości 

zadań miała charakter ciągły. Należy zwrócić uwagę na potrzebę większej innowacyjności 

działań, w tym potrzebę wzmocnienia sektora pozarządowego, który wspierać mógłby system 

pomocy społecznej w Szczecinku, w szczególności w zakresie opieki nad dziećmi, bezdomności, 

wolontariatu na rzecz osób starszych. W Szczecinku nie powstało Centrum Integracji Społecznej 

i jest to jedno z zadań, które nie zostało zrealizowane.  
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3. Analizując zakres opisanych zadań należy wskazać, że charakteryzowały się one dość dużym 

stopniem ogólności. W opisach projektów nie wskazano bezpośrednio podmiotów realizujących 

zadania oraz wskaźników produktów. Brak było również harmonogramów realizacji zadań.  

4. Analizując strukturę strategiczną dokumentu, w tym misję oraz cele można wyciągnąć 

następujące wnioski. Misja, rozumiana jako zestaw celów nadrzędnych została sformułowana 

poprawnie metodologicznie. Zawiera zestaw celów nadrzędnych (pomoc społeczna i jakość 

życia) oraz wartości jakimi powinni kierować się Realizujący Strategię (szeroko rozumiana 

współpraca/partnerstwo). Wątpliwości budzi czytelność struktury operacyjnej dokumentu. Brak 

jest bezpośredniego opisania powiązania misji z obszarami strategicznymi. Brak jest opisania 

powiązania logiki definiowania poszczególnych celów z wynikami analizy SWOT. O ile 

poszczególne obszary strategiczne zawierają opisy sytuacji społecznej, o tyle brak jest 

nawiązania do zapisów analizy SWOT. W tej części dokumentu sugeruje się „czytelniejsze” 

wskazanie, na jaki problem opisany w diagnozie (której podsumowaniem jest analiza SWOT) 

reaguje dany obszar strategiczny oraz jakie potencjały (mocne strony, szanse) zostaną 

wykorzystane. Sugeruje się również zastanowić nad „strukturą hierarchiczną”, tj. cele Strategii 

powinny być nadrzędne dla zadań. W obecnej strukturze cele i zadania stanowią osobną listę.  

5. Za realizację Strategii odpowiedzialny był „system pomocy społecznej”, którego filarem był 

MOPS. Działania realizowane przez MOPS wspierane były przez instytucje publiczne oraz 

prywatne, w tym organizacje pozarządowe. Należy zwrócić uwagę na kwestie stabilności 

systemu, którego podstawę stanowi wykfalifikowana kadra. Stabilność kadrowa związana jest 

m. in. z poziomem wynagrodzeń oraz „dzieleniem się wiedzą” (wspieranie ścieżki zawodowej 

pracowników systemu pomocy społecznej przez osoby posiadające doświadczenie), 

kształceniem. Mając na uwadze powyższe sugeruje się ujęcie kwestii zarządzania na poziomie 

celów strategicznych.  

6. W ocenianym dokumencie brak jest wskaźników realizacji Strategii, co znacząco utrudnia jej 

monitorowanie. W dokumencie „Ocena realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Szczecinek w latach 2009-2013” dokonano analizy stopnia realizacji 

Strategii, jednak system oceny nie jest obiektywny. Brak jest korelacji z danymi o charakterze 

wskaźników rezultatu. System oceny wskazuje jedynie, które z zadań zostały zrealizowane. 

System oceny opiera się więc wyłącznie na wskaźnikach produktu odnoszących się właściwie 

do odpowiedzi na pytanie czy zadanie zrealizowano, czy nie zrealizowano.  

7. Podsumowując należy stwierdzić, iż pomimo pewnych wad metodologicznych, Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2018 była dokumentem trafnie 

diagnozującym sytuację miasta w zakresie pomocy społecznej, choć nie do końca 

zaakcentowała kwestie wynikające z przemian demograficznych. Strategia wpisywała się 

w lokalny system zarządzania strategicznego oraz uwzględniała najważniejsze uwarunkowania 

prawne w obszarze pomocy społecznej. Prowadzony był bieżący monitoring realizacji Strategii, 

na bieżąco zbierane były dane odnoszące się do oceny sytuacji społecznej, w tym poprzez 

sprawozdania jednostek miejskich oraz publikowane od 2013 Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej.  

 

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA SZCZECINEK NA 2018 R. 

 

Miasto Szczecinek dotknięte jest kryzysem demograficznym, którego przejawem jest 

dynamiczny wzrost liczby osób w wieku senioralnym oraz prognozowany dalszy wzrost liczebności 

tej grupy, związany z przechodzeniem wyżu demograficznego lat 50-tych do kategorii wieku 

poprodukcyjnego. Prognozowany jest ponadto istotny wzrost liczby osób w wieku 70+. Niekorzystna 

sytuacja demograficzna wynika również z braku „zasilania” grupy w wieku produkcyjnym przez 

młodsze roczniki. Obok zwiększającej się populacji osób w wieku poprodukcyjnym obserwowany 

jest spadek liczebności osób w wieku produkcyjnym. Na bardzo niskim poziomie są również 
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wskaźniki urodzeń. W Szczecinku w ciągu ostatnich lat notowano również istotną przewagę 

wymeldowań nad zameldowaniami.  

 

Powyższe zjawiska demograficzne w istotny sposób wpływają i wpływać będą na szereg 

aspektów funkcjonowania miasta. Do istotnych problemów należy zaliczyć samotność osób 

starszych, która pogłębiana jest m.in. przez niekorzystne zjawiska migracyjne młodszych członków 

rodzin. W mieście widoczny jest deficyt mieszkań chronionych. Podstawowe bariery  

w funkcjonowaniu systemu pomocy społecznej na rzecz osób starszych związane są z jego 

finansowaniem, czyli są w dużym stopniu niezależne od Miasta i służb pomocy społecznej  

w Szczecinku. Deficyt w finansowaniu usług opiekuńczych pogłębiany jest przez deficyt firm  

i pracowników świadczących usługi na rzecz seniorów. 

Do głównych problemów osób starszych należy zaliczyć długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność oraz trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Zjawiska te na pewno 

będą nadal stanowić jeden z punktów ciężkości działalności pomocy społecznej w Szczecinku 

w ciągu najbliższych lat. Istotną barierą ograniczającą skuteczność pomocy społecznej może być 

natomiast brak systemowych rozwiązań, w tym dot. wsparcia rehabilitacji osób dorosłych oraz 

świadczeń reintegracyjnych, dostatecznego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,  

w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną. W samym mieście widoczne są natomiast deficyty 

w rozwoju infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

Z drugiej strony należy podkreślić, że system pomocy społecznej w Szczecinku jest zasadniczo 

przygotowany na nowe wyzwania, które w dużym stopniu pojawiają się w związku z sytuacją 

demograficzną. Miasto dysponuje infrastrukturą społeczną opieki długoterminowej dla osób 

starszych oraz placówkami wsparcia dziennego dla seniorów, choć warto podkreślić, że są jeszcze 

istotne deficyty w tej sferze. Brakuje przede wszystkim dziennego ośrodka wsparcia dla osób 

chorych na Alzheimera i inne choroby otępienne. Miasto posiada sprawdzony i dobrze funkcjonujący 

system opieki nad osobami starszymi oraz może pochwalić się realizacją licznych projektów 

realizowanych przez służby publiczne, organizacje pozarządowe oraz wolontariuszy. 

Pozytywnie należy ocenić sytuację na lokalnym rynku pracy, czego potwierdzeniem są bardzo 

niskie wskaźniki bezrobocia oraz rosnąca atrakcyjność inwestycyjna miasta. Istotny dla dalszego 

wzrostu gospodarczego może być również potencjał specjalizacji związanej z ochroną zdrowia  

i turystyką. 

Jednocześnie, pomimo bardzo niskich wskaźników bezrobocia, widoczna jest bardzo niska 

aktywność zawodowa wybranych grup społecznych, w szczególności kobiet (zjawisko pogłębione 

przez Program 500+), osób w wieku powyżej 50+, osób długotrwale bezrobotnych, powiązana 

z niską atrakcyjnością zatrudnienia (niskie wynagrodzenia). W tych realiach istotną barierą dalszego 

wzrostu gospodarczego i sukcesu lokalnych firm może być deficyt pracowników. Niższa od średniej 

krajowej „atrakcyjność zatrudnienia” może być nadal jedną z przyczyn odpływu ludności z miasta.  

 

Problemy ekonomiczne są jedną z przyczyn szeregu problemów społecznych, w tym 

rodzinnych. W Szczecinku występuje znaczna skala i różnorodność problemów rodzinnych, które 

mogą się pogłębiać m. in. ze względu na niekorzystne zmiany demograficzne. Widoczna jest m.in. 

znaczna i rosnąca skala bezdomności, pomimo dobrze rozwiniętej infrastruktury i różnorodnych form 

pomocy dla osób bezdomnych. W najbliższym czasie infrastruktura służąca bezdomnym wymagać 

będzie dostosowania do wprowadzanych systemowo nowych krajowych standardów w zakresie 

przystosowania obiektów, tj. noclegowni, schronisk oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych. 

Istotnym problemem jest znaczna skala i różnorodność uzależnień, potęgowana przez łatwość 

dostępu do środków psychoaktywnych oraz niedostatki w funkcjonowaniu systemu pomocy 

uzależnień w mieście. Za słabą stronę należy uznać brak należytego przepływu informacji pomiędzy 

instytucjami, deficyty w diagnozowaniu uzależnień, w szczególności od narkotyków oraz pojawianie 
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się nowych form uzależnień, np. od hazardu czy sieci. Występuje również zjawisko agresji wśród 

młodzieży oraz problemy psychiczne, a deficytem jest brak narzędzi przeciwdziałania temu zjawisku 

(np. brak streetworkerów). 

 

Dobrze należy ocenić zorganizowany system pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, który 

przełożył się na wyraźny spadek liczby osób korzystających z pomocy społecznej z powodu 

alkoholizmu. Z drugiej strony widoczne są deficyty w finansowaniu poradnictwa dla osób 

uzależnionych, w porównaniu do skali potrzeb na terenie miasta oraz brak systemowej ciągłości 

wsparcia osób uzależnionych.  

 

Kolejna istotna grupa problemów społecznych związana jest z przemocą w rodzinie. W mieście 

występuje deficyt miejsc schronienia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, wynikający m.in. 

z ogólnego deficytu lokali socjalnych w Szczecinku. Należy przy tym podkreślić, że w Szczecinku 

bardzo sprawnie funkcjonuje system wspierania rodziny, w tym pomocy dot. przemocy w rodzinie. 

Rośnie także świadomość dot. problemów w rodzinie oraz skuteczność działań profilaktycznych.  

 

W Szczecinku w ciągu zaledwie kilku lat nastąpiło imponujące zmniejszenie skali 

przestępczości. Swój wkład w to miał m. in. monitoring miejski, który wykluczył przestępczość  

z centrum miasta. Koncentracja mieszkańców z problemami społecznymi w kilku miejscach miasta 

wpływa jednak na obniżenie poziomu bezpieczeństwa tych lokalizacji. 

 

„System pomocy społecznej” w Szczecinku, który opiera się na zaangażowaniu społecznym 

oraz wieloletnim doświadczeniu pracowników publicznych służb pomocy społecznej należy uznać 

za zdecydowany atut miasta w kontekście kreowania polityki rozwoju. Liczba realizowanych 

przedsięwzięć, potencjał kadrowy, organizacyjny, zarządczy oraz współpraca interdyscyplinarna 

należą do jednych z najważniejszych potencjałów tego systemu. Istotnym partnerem publicznych 

służb pomocy społecznej są organizacje pozarządowe, które aktywnie działają na terenie miasta 

oraz realizują zlecane przez Miasto zadania z zakresu pomocy społecznej. Mocną stroną jest także 

zwiększająca się aktywność społeczna, w szczególności seniorów oraz zwiększająca się empatia 

mieszkańców na problemy społeczne. Podkreślić jednak należy, że w kwestii aktywności społecznej 

daleko jeszcze jest do dobrych wzorców rozwiniętych społeczeństw obywatelskich i w tej materii 

Miasto ma jeszcze wiele do nadrobienia.  

Analizując wyzwania związane z polityką społeczną w mieście należy podkreślić, że nie 

wszystko zależy od rozwiązań i potencjałów lokalnych. Istotną barierą w prowadzeniu skutecznej 

pomocy społecznej w Szczecinku może być sposób funkcjonowania systemu pomocy społecznej  

w kraju. Niemniej jednak miasto posiada istotne atuty, którymi są m. in. dobrze funkcjonujące służby 

pomocy społecznej oraz rozwinięta infrastruktura opieki zdrowotnej. Bardzo dobrze rozwinięta jest 

także infrastruktura edukacji jak również kultury, która wspierana jest przez dobrze rozwiniętą 

infrastrukturę rekreacji i wypoczynku. Te potencjały mogą wspierać rozwój lokalnej specjalizacji 

związanej ze zdrowiem, turystyką i rekreacją, ukierunkowanej w szczególny sposób na osoby 

starsze. W tym kontekście za szansę należy uznać zmianę orientacji finansowania pomocy 

społecznej, ukierunkowaną w przyszłości na pomoc osobom niepełnosprawnym, samotnym 

i starszym, co wydaje się w polskich realiach tylko kwestią czasu. Oczekiwać należy wzrostu 

zainteresowania kompleksową ofertą opieki nad seniorami w kraju i za granicą. Szansą będą także 

inwestycje prywatne w sferze opieki zdrowotnej oraz opieki nad osobami starszymi, realizowane na 

terenie miasta, wzmacniające potencjał lokalnej specjalizacji opartej na zdrowiu i turystyce. 

Szans na zwiększenie skuteczności prowadzonych działań pomocy społecznej należy 

poszukiwać w środkach dostępnych za pośrednictwem funduszy unijnych, krajowych  

i wojewódzkich, w szczególności dostępnych dla organizacji pozarządowych. 
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Zamykając dyskusję nt. wyzwań stojących przez systemem pomocy społecznej w Szczecinku 

należy zwrócić uwagę na zapewnienie ciągłości „instytucjonalnej”, która opiera się na potencjale 

kadrowym. Widoczne jest m. in. przeciążenie pracowników socjalnych ilością zadań oraz brak 

korelacji między wzrastającą liczbą zadań, a stanem zatrudnienia. Barierą jest niedostateczne 

zarządzanie wiedzą w systemie pomocy społecznej w mieście, co związane jest m. in. z barierami 

komunikacji wewnętrznej i z przepływem informacji o działaniach, potrzebach i potencjałach różnych 

środowisk, instytucji i organizacji realizujących działania na rzecz społeczności miasta. 

 

Powyżej opisane uwarunkowania wewnętrzne oraz zewnętrzne polityki pomocy społecznej 

w Szczecinku przedstawione zostały za pomocą klasycznej analizy SWOT.  

 

MOCNE I SŁABE STRONY  

Mocne strony 

− „System pomocy społecznej” w Szczecinku, opierający się na zaangażowaniu społecznym oraz 

wieloletnim doświadczeniu pracowników publicznych służb pomocy społecznej. Duża liczba 

realizowanych przedsięwzięć, potencjał kadrowy, organizacyjny, zarządcy oraz współpraca 

interdyscyplinarna należą do jednych z najważniejszych atutów miasta w sferze społecznej. 

− Zwiększająca się aktywność społeczna, w szczególności seniorów, zwiększająca się empatia na 

problemy społeczne. 

− Duża liczba organizacji pozarządowych aktywnie działających na terenie miasta oraz zlecanie 

im zadań z zakresu pomocy społecznej. 

− Rozwinięta infrastruktura opieki zdrowotnej, której struktura opiera się na publicznej służbie 

zdrowia. Miasto wspiera osoby niepełnosprawne oraz chore, udzielając różnego rodzaju 

świadczeń pomocy społecznej. 

− Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura edukacji jak również kultury, która wspierana jest przez 

dobrze rozwiniętą infrastrukturę rekreacji i wypoczynku, dostosowana do aktualnych potrzeb. 

− Infrastruktura społeczna opieki długoterminowej dla osób starszych oraz placówki wsparcia 

dziennego dla seniorów. 

− Sprawdzony i dobrze funkcjonujący system opieki nad osobami starszymi oraz liczne projekty 

realizowane przez służby publiczne, organizacje pozarządowe oraz wolontariuszy na rzecz osób 

starszych, np. karta seniora, Uniwersytet III wieku.  

− Korzystna sytuacja na lokalnym rynku pracy, bardzo niskie wskaźniki bezrobocia, atrakcyjność 

inwestycyjna miasta oraz potencjał wzrostu gospodarczego, w szczególności w oparciu 

o specjalizację ochrony zdrowia i turystyki.  

− Funkcjonujący system wspierania rodziny, w tym pomocy rodzinom dot. przemocy w rodzinie 

oraz rosnąca świadomość dot. problemów w rodzinie, skuteczność działań profilaktycznych, 

funkcjonujący punkt konsultacyjny dot. przemocy w rodzinie. 

− Funkcjonująca profilaktyka dla osób uzależnionych, duża świadomość istnienia problemów na 

poziomie szkół oraz rosnąca świadomość rodziców. 

− Dobrze zorganizowany system pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, wyraźny spadek 

liczby osób korzystających z pomocy społecznej z powodu alkoholizmu. 

− Funkcjonujące placówki wsparcia osób bezdomnych (noclegownie) oraz system pomocy 

osobom bezdomnym, ukierunkowany na wychodzenie z bezdomności. 

− Zmniejszenie skali przestępczości, funkcjonujący monitoring miejski, który wykluczył 

przestępczość z centrum miasta. 

Słabe strony  

− Dynamiczny wzrost liczby osób w wieku senioralnym oraz prognozowany dalszy wzrost 

związany z przechodzeniem wyżu demograficznego lat 50-tych do kategorii wieku 

poprodukcyjnego, prognozowany wzrost liczby osób w wieku 70+. 
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− Występujący oraz prognozowany wzrost problemu samotności osób starszych, który pogłębiany 

jest przez niekorzystne zjawiska migracyjne młodszych członków rodzin. 

− Niska aktywność zawodowa wybranych grup społecznych, w szczególności kobiet (zjawisko 

pogłębione przez 500+), osób w wieku powyżej 50+, osób długotrwale bezrobotnych, powiązana 

z niską atrakcyjnością zatrudnienia (niskie wynagrodzenia), brak centrum integracji społecznej. 

− Deficyty w zakresie infrastruktury społecznej dot. opieki długoterminowej dla osób starszych oraz 

placówek wsparcia dziennego. Brak dziennego ośrodka wsparcia dla osób chorych na 

Alzheimera i inne choroby otępienne. 

− Brak mieszkań chronionych na terenie miasta w stosunku do oczekiwanych potrzeb. 

− Niepełne dostosowanie istniejącej infrastruktury społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

w tym hali sportowej, brak placu zabaw dostosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. 

− Znaczna skala i różnorodność problemów uzależnień, w tym łatwość dostępu do środków 

psychoaktywnych, niedostatki w funkcjonowaniu systemu pomocy uzależnień w mieście, w tym 

brak należytego przepływu informacji pomiędzy instytucjami, deficyty w diagnozowaniu 

uzależnień, w szczególności od narkotyków, nowe formy uzależnień, np. hazard, uzależnienie 

od sieci.   

− Występujące zjawisko agresji wśród młodzieży oraz problemy psychiczne, brak narzędzi 

przeciwdziałania temu zjawisku (np. brak streetworkerów), niewystarczająca opieka 

psychiatryczna (słaba dostępność, brak specjalistów). 

− Znaczna skala i różnorodność problemów rodzinnych, które mogą się pogłębiać ze względu na 

niekorzystne zmiany demograficzne. 

− Znaczna i rosnąca skala bezdomności, w tym przyciąganie osób bezdomnych  

z okolicznych terenów.   

− Deficyt miejsc dla osób objętych przemocą w rodzinie, wynikający m.in. z ogólnego deficytu lokali 

socjalnych w Szczecinku.   

− Koncentracja mieszkańców z problemami społecznymi w kilku miejscach miasta, skutkująca 

m.in. obniżeniem poziomu bezpieczeństwa tych lokalizacji. 

− Umiarkowana aktywność społeczna mieszkańców, która w odniesieniu do aktywnego 

uczestnictwa w życiu publicznym ogranicza się do liderów lokalnych społeczności. 

− Bariery dot. komunikacji wewnętrznej w sferze pomocy społecznej związane  

z przepływem informacji o działaniach, potrzebach, potencjałach, w tym m.in. brak rady pożytku 

publicznego. 

− Przeciążenie pracowników socjalnych ilością zadań oraz brak korelacji między wzrastającą 

liczbą zadań, a stanem zatrudnienia. 

 

SZANSE I ZAGROŻENIA  

Szanse  

− Wzrastające zainteresowanie kompleksową ofertą opieki nad seniorami (wzrost popytu na 

ofertę) w kraju i za granicą. 

− Zmiana orientacji finansowania pomocy społecznej, ukierunkowana w szczególności na pomoc 

osobom niepełnosprawnym, samotnym i starszym. 

− Środki finansowe przeznaczone na projekty z zakresu pomocy społecznej, aktywności 

społecznej, dostępne za pośrednictwem funduszy unijnych, krajowych i wojewódzkich,  

w szczególności dla organizacji pozarządowych. 

− Inwestycje prywatne w sferze opieki zdrowotnej oraz opieki nad osobami starszymi, realizowane 

na terenie miasta, wzmacniające potencjał lokalnej specjalizacji opartej na zdrowiu i turystyce. 
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Zagrożenia  

− Deficyt w finansowaniu usług opiekuńczych, który może się pogłębić w związku z dalszymi 

zmianami demograficznymi, pogłębiany przez deficyt firm i pracowników świadczących usługi na 

rzecz seniorów. 

− Brak systemowego wsparcia dot. rehabilitacji osób dorosłych oraz świadczeń reintegracyjnych 

oraz dostatecznego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, w tym osób  

z niepełnosprawnością intelektualną, osób autystycznych. 

− Deficyty w finansowaniu poradnictwa dla osób uzależnionych w porównaniu do skali potrzeb na 

terenie miasta oraz brak ciągłości wsparcia. 

− Wolniejsze tempo wzrostu atrakcyjności zatrudnienia na terenie miasta w porównaniu do 

wybranych przestrzeni kraju, powiązane ze wzrostem mobilności zawodowej i geograficznej 

ludności, co stwarza ryzyko dalszego odpływu ludności z miasta. 

 

 

4.11. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie 

 

W 2018 roku Rada Miasta Szczecinek przyjęła nowy Program na lata 2019 – 2026 – uchwałą  

Nr III/19/2018 z 20 grudnia 2018 r. 

Gmina realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w szczególności poprzez powołany w tym celu Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

1. Instytucje reprezentowane w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego: 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

2) Komenda Powiatowa Policji, 

3) Sąd Rejonowy w Szczecinku, 

4) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza, 

5) Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego, 

6) Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek, 

7) Urząd Miasta Szczecinek, 

8) Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej PODIMED*, 

9) Komenda Straży Miejskiej, 

10) Zakład Karny w Czarnem, 

11) Szpital w Szczecinku Sp. z o.o., 

12) Zespół Szkół Społecznych STO w Szczecinku, 

13) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego. 

 

*W dniu 17 kwietnia 2018 r. na wniosek Pomorskiego Ośrodka Diagnostyki Medycznej PODIMED 

porozumienie zostało rozwiązane. 

 

2. Liczba posiedzeń Zespołu: 6. 

 

3. Liczba prowadzonych spraw wg Procedury „Niebieskie Karty”: 81, w tym zakończonych 55, 

w trakcie realizacji 26. 

 

4. Liczba pracujących grup roboczych: 81, w tym powołanych w 2018 r. 57; zakończonych 55, 

działających 26. 
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5. Rezultaty pracy Zespołu w indywidualnych sprawach:  

1) Zmotywowano 33 osoby doznające przemocy do udziału w grupie wsparcia dla ofiar 

przemocy i w grupie wsparcia dla osób współuzależnionych. 

2) W wyniku działań członków grup roboczych nastąpiła zmiana zachowania 31 osób 

stosujących wcześniej przemoc. 

3) Złożono 27 wniosków o leczenie odwykowe. 

4) Członkowie grup roboczych udzielili pomocy w odseparowaniu od sprawcy 18 osób 

doznających przemocy. 

5) Złożono 31 zawiadomień do policji/prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

z art. 207 Kodeksu karnego i przeprowadzono 31 postępowań przygotowawczych w tych 

sprawach, w tym zakończonych aktem oskarżenia 7. 

 

6. Inne działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

1) Przewodnicząca oraz Zastępca Przewodniczącej udzielały wsparcia merytorycznego 

i organizacyjnego członkom, liderom grup roboczych oraz innym instytucjom,  

w prowadzonych przez nich sprawach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2) Zespół Interdyscyplinarny został zakwalifikowany do udziału w projekcie „Superwizja dla 

osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, realizowanym przez 

Fundację PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, na zlecenie Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach projektu odbyły się trzy 

spotkania superwizyjne w dniach: 18 kwietnia, 20 czerwca i 24 października 2018 r. 

3) Członkowie grup roboczych motywowali i kierowali osoby stosujące przemoc w rodzinie do 

udziału w konsultacjach prowadzonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Szczecinku. 

4) Dnia 1 czerwca 2018 r. Burmistrz Miasta Szczecinek - Jerzy Hardie-Douglas zawarł 

porozumienia dotyczące współpracy w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczecinku z Dyrektorami Szkoły Podstawowej  

nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku oraz Zespołu Szkół Społecznych STO 

w Szczecinku. 

5) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniu z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie:  

− uzupełniono wiedzę z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych (nowelizacja 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), 

− zrealizowano wizytę studyjną w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Kołobrzegu. 

6) W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia bez Przemocy zorganizowano cykl 

spotkań edukacyjno-profilaktycznych z seniorami nt. problemu przemocy w rodzinie oraz 

lokalnej oferty pomocowej. W ramach zadania zrealizowano 3 spotkania dla łącznie 200 

osób.  

7) Przewodnicząca Zespołu uczestniczyła w spotkaniu warsztatowo-szkoleniowym pt. „Praca 

ze sprawcą przemocy” w dniach 4 i 5 października 2018 r. w powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Szczecinku. Szkolenie zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Zachodniopomorskiego.  

8) W grudniu 2018 r. przygotowano „Diagnozę problemu przemocy w rodzinie w Szczecinku 

– 2018 r.”. Zadanie zostało zlecone firmie Oficyna Profilaktyczna. 

9) Przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Otwieramy Bramy” w ramach 

ogłoszonego przez MPRiPS programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu 

terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 

10) W dniu 6 grudnia 2018 r. Zespół Interdyscyplinarny oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Szczecinku zorganizowali szkolenie dla służb zaangażowanych w przeciwdziałanie 
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przemocy w rodzinie pt.: „Wybrane, trudne zagadnienia przemocy w rodzinie”. Szkolenie 

poprowadził Pan Jerzy Rzymek. 

11) Opracowano „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2026”, który został przyjęty uchwałą Nr III/19/2018 

Rady Miasta Szczecinek z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

 

4.12. Raport z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 przyjęty został na podstawie art. 176 

ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uchwałą 

Rady Miasta Nr LI/445/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. Celem Programu jest skuteczne wspieranie 

rodzin z dziećmi w przywracaniu im zdolności do prawidłowego pełnienia ich funkcji tak, aby 

umożliwiły one utrzymanie dziecka w rodzinie bądź jego powrót do rodziny.  

Koordynowanie i monitorowanie programu powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Szczecinku.  

 

Działania podejmowane w ramach programu adresowane są do rodzin doświadczających 

problemów opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej 

oraz tych, w których Sąd odebrał lub ograniczył rodzicom władzę rodzicielską, objął kuratelą lub 

umieścił dzieci w pieczy zastępczej.  

 
Tabela 24. Karta Diagnostyczna Gminnego Programu Wspierania Rodziny (stan na 31.12.2018 r.) 

Wyszczególnienie 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Liczba mieszkańców Szczecinka 39 047 38 821 38 404 38 088 37 747 37 455 

Liczba rodzin korzystających 
z pomocy społecznej 

1 921 1 861 1 844 1 658 1 524 1 482 

Liczba rodzin korzystających ze 

świadczeń rodzinnych 
2 729 2 487 2 428 2 534 2 534 2 430 

Liczba rodzin korzystających ze 
świadczenia wychowawczego 

(500+) 

x x x 2 435 2 655 2 489 

Liczba rodzin korzystających ze 

świadczenia „Dobry Start”  
x x x x x 2 931 

Liczba rodzin korzystających ze 

świadczeń „Za życiem”  
x x x x 4 6 

Liczba rodzin korzystających 

z funduszu alimentacyjnego 
401 402 399 365 344 317 

Liczba rodzin korzystających 
z dodatku mieszkaniowego 

1 263 1 176 1 077 987 654 834 

Liczba dzieci zamieszkujących 
w Szczecinku w wieku 0-13 lat 

5 006 4 643 4 919 4 922 4 899 4 889 

Liczba młodzieży zamieszkującej 
w Szczecinku w wieku 14 – 18 lat 

2 012 1 783 1 755 1 658 1 625 1 636 

Liczba dzieci/młodzieży z terenu 
Szczecinka przebywających  
w pieczy zastępczej  

131 100 103 103 124 108 

Liczba dzieci/młodzieży z terenu 
Szczecinka umieszczonych 
w pieczy zastępczej (w danym 
roku) 

23 14 19 20 20 26 
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Wyszczególnienie 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Liczba dzieci powracających 
z systemu pieczy zastępczej do 
rodzin naturalnych  

8 4 9 4 11 8 

Liczba usamodzielnionych 
wychowanków pieczy zastępczej 

5 7 11 5 11 6 

świadczenia zlecone gminie, finansowane ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

 
W Szczecinku w roku 2018, w wieku od 0 do 18 lat mieszkało 6.525 osób, co stanowi ok. 

17,42% ogółu mieszkańców. Pomocą Ośrodka na podstawie ustawy o pomocy społecznej objętych 

było 575 dzieci, co stanowi 9% mieszkańców Szczecinka w tej grupie wiekowej.  

 

W różnych formach pieczy zastępczej przebywało 108 osób, tj. 1,7% grupy wiekowej 0 - 18 lat. 

W okresie sprawozdawczym w pieczy zastępczej umieszczono 26 dzieci z 16 rodzin, w tym 11 

rodzin korzystało wcześniej z pomocy Ośrodka. 10 dzieci z 3 rodzin zostało umieszczonych 

w pieczy zastępczej z uwagi na zagrożenie zdrowia i życia tj. w trybie art. 12a ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.   

W przypadku 5 rodzin pracownicy ośrodka nie mieli możliwości podjąć współpracy na rzecz 

powrotu dzieci z pieczy zastępczej z uwagi na: brak współpracy ze strony ojca i pobyt matki za 

granicą – 2 rodziny, śmierć ojca i pobyt matki w Zakładzie Karnym – 1 rodzina, pobyt matki w szpitalu 

psychiatrycznym, a ojca za granicą – 1 rodzina, śmierć matki i nieznane miejsce pobytu ojca – 

1 rodzina.  

 
Tabela 25. Liczba rodzin korzystających z pomocy MOPS 

Rok 
Liczba rodzin 

korzystających z pomocy 
społecznej  

Liczba rodzin 
z dziećmi 

Liczba rodzin  
z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi  

2015 1 844 419 131 

2016 1 658 346 132 

2017 1 524 278 79 

2018 1 482 307 92 

 
Z analizy danych MOPS wynika, iż w 2018 r. ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 307 

rodzin dziećmi (ok. 9% więcej niż w roku ubiegłym), w tym ok. 30% doświadczało problemów 

opiekuńczo-wychowawczych (92 rodziny). Rodziny z dziećmi stanowią ok. 21% ogólnej liczby rodzin 

korzystających z pomocy społecznej. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost 

zdiagnozowanych problemów opiekuńczo-wychowawczych (15%). 

 

W roku 2018 podjęto 78 interwencji socjalnych w związku z sytuacjami kryzysowymi 

w rodzinach wychowujących dzieci. Powyższe wskazuje m.in. na konieczność zwiększenia liczby 

zatrudnionych asystentów rodziny podejmujących działania profilaktyczne na rzecz podniesienia 

kompetencji rodzicielskich, co przyczyni się do ograniczenia sytuacji kryzysowych w tych rodzinach. 

 

Realizacja programu w 2018 r.  

 

Działanie 1.  

Współpraca pomiędzy instytucjami i wsparcie interdyscyplinarne 

W celu sporządzenia diagnozy i ustalenia spójnego i efektywnego planu pomocy rodzinom, 

których dzieci przebywają w pieczy zastępczej, pracownicy socjalni i asystenci rodziny wraz 

z przedstawicielami innych instytucji zaangażowanych w opiekę nad dziećmi lub pracę z rodziną 
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uczestniczyli w 109 zespołach ds. oceny sytuacji dzieci oraz zorganizowali 8 spotkań 

interdyscyplinarnych.  

Ponadto wsparciem interdyscyplinarnym w ramach Procedury Niebieskie Karty objęto 50 rodzin 

z dziećmi, dotkniętych przemocą w rodzinie (odbyło się 150 spotkań grup roboczych). 

Dane nt. działań z zakresu wspierania rodziny realizowanych przez specjalistów instytucji lub 

organizacji pozarządowych otrzymano z 3 szkół podstawowych, 2 organizacji pozarządowych, 

1 przedszkola, Komendy Powiatowej Policji oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Szczecinku.  

 

W ramach swojej działalności: 

szkoły podstawowe, placówki wsparcia dziennego i Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie 

realizowały zajęcia grupowe wspierające rodzinę oraz propagujące zachowania sprzyjające 

pozytywnym postawom w rodzinie; prowadzono zajęcia indywidualne z dziećmi, młodzieżą 

i rodzicami w zakresie prawidłowych relacji w rodzinie; organizowano działania na rzecz 

uwrażliwiania i aktywizowania środowiska lokalnego na rzecz dzieci i młodzieży oraz 

przeciwdziałania ich marginalizacji; podejmowano interwencje w rodzinie doświadczającej 

problemów opiekuńczo-wychowawczych poprzez poradnictwo, kierowanie zgłoszeń do 

odpowiednich instytucji, współpracę z innymi instytucjami działającymi w obszarze wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej.   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku w ramach swojej działalności udzielało 

wsparcia rodzicom biologicznym, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej m.in. w formie pracy 

socjalnej, poradnictwa prawnego, pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Ponadto realizowało 

warsztaty w ramach Szkoły dla Rodziców pn. „Kompetentni Rodzice”. Rokrocznie rodzice 

zapraszani są również do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. Każdorazowo rodzice biologiczni mogą uczestniczyć w zespołach ds. oceny 

sytuacji ich dzieci przebywających w pieczy zastępczej gdzie oprócz omówienia spraw bieżących 

planowane są dalsze działania, w tym ewentualny powrót dziecka do domu rodzinnego.  

Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku - w ramach zadań wynikających z ustawy o policji główną 

uwagę przykładano do sytuacji związanych z agresją oraz bezpieczeństwem, tzw. interwencji. 

Każda sytuacja związana z przemocą w rodzinie, w tym zaniedbanie dzieci skutkowała 

monitoringiem oraz wystąpieniem KPP do właściwych organów o podjęcie działań w ramach ich 

kompetencji. Dzielnicowi w ramach swoich obowiązków oraz podczas prac w grupach roboczych, 

wspólnie z pracownikami socjalnymi podejmowali działania na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin 

z dziećmi. Aktualnie Komenda nie prowadzi statystyk rodzin objętych monitoringiem. Jednakże 

każda rodzina, u której podejmowana była interwencja jest w zainteresowaniu jednostki Policji. 

Ponadto w 2018 r. funkcjonariusze podejmowali działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania 

przemocy, w tym realizowali pogadanki w szkołach oraz zorganizowali debatę społeczną.  

 

Działanie 2. 

Prowadzenie i rozwój różnorodnych form wsparcia dziennego  

Na terenie miasta funkcjonuje 6 placówek wsparcia dziennego, w tym: 5 świetlic 

środowiskowych i Klub Młodzieżowy. Placówki prowadzone są przez organizacje pozarządowe 

i dotowane z budżetu miasta na podstawie umowy powierzenia realizacji zadania pn. „Prowadzenie 

placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży”. Łącznie w roku 2018 na ten cel wydatkowano 

kwotę 575 000 zł. Z oferty placówek wsparcia dziennego korzystało: w pierwszym półroczu 141 

dzieci, w drugim 139 dzieci.  
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Działanie 3.  

Pomoc w formie rodzin wspierających  

W roku 2018 roku współpracowano z 1 rodziną wspierającą. Ponadto na stronie MOPS 

w Szczecinku zamieszczono informację o naborze kandydatów na rodziny wspierające. W tej 

sprawie ukazał się jeden artykuł w lokalnym portalu informacyjnym.  

 

Działanie 4.  

Poradnictwo specjalistyczne  

W 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej udzielono wsparcia psychologicznego 

(12 porad) oraz 130 porad prawnych, w tym rodzinom doświadczającym problemów opiekuńczo-

wychowawczych oraz uwikłanym w przemoc domową.  

W Punkcie Konsultacyjnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzonym przez 

Fundusz Tratwa Szczecinek udzielono 46 porad w sprawach dzieci z rodzin uwikłanych w przemoc 

domową.  

W ramach działania zorganizowano również 2 spotkania edukacyjno-integracyjne dla rodzin 

objętych wsparciem asystentów rodziny z zakresu pedagogiki zabawy, budowania pozytywnych 

relacji w rodzinie.  

 

Działanie 5.  

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

W roku 2018 Ośrodek objął specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 2 rodziny wychowujące 

niepełnosprawne dzieci (389 godzin usług). Ponadto przyznano 192 godziny usług opiekuńczych 

dla rodziny z dziećmi, wspierając rodzinę w wykonywaniu podstawowych czynności dnia 

codziennego oraz w opiece nad dziećmi.  

 

Działanie 6.  

Organizowanie grup wsparcia, grup samopomocowych i pomocy wolontarystycznej 

W Programie „Starszy Brat, Starsza Siostra” wspierającym dzieci z rodzin doświadczających 

różnorakich problemów opiekuńczych funkcjonowało 8 par wolontariusz-dziecko.  

W ramach Projektu „Pogotowie lekcyjne”, który zakłada wsparcie edukacyjne dla młodzieży 

w wieku gimnazjalnym wywodzącej się z rodzin korzystających z pomocy społecznej uczestniczyło 

2 dzieci i 3 wolontariuszy.  

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie organizowano 

spotkania grupy wsparcia dla kobiet doznających przemoc - uczestniczyło 8 osób, odbyło się 24 

spotkania. 

 

Działanie 7.  

Usługi asystenta rodziny 

W 2018 r. 3 asystentów rodziny swoim wsparciem objęło 60 rodzin. Celem pracy asystentów 

było m.in. utrzymanie dziecka w rodzinie, podtrzymanie więzi z dziećmi umieszczonymi w pieczy 

zastępczej oraz przywracanie zdolności do prawidłowego pełnienia funkcji opiekuńczo-

wychowawczych.  

Koszt zatrudnienia asystentów rodziny wyniósł 213 135,06 zł, w tym środki budżetu miasta 

wynosiły 146 579,06 zł, a 62 068,00 zł to środki wydatkowane z Programu „Asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” oraz środki Europejskiego Funduszu 

Społecznego 4 488,00 zł.  
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Tabela 26. Usługi asystenta rodziny 

Rok 
Liczba rodzin 

korzystających ze wsparcia 
asystenta rodziny 

Liczba 
asystentów 

rodziny 

2016 45 3 

2017 45 3 

2018 60 3 

 
W 2018 r. 65% rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi objętych było wsparciem 

asystentów rodziny. 

 

Działanie 8.  

Tworzenie i realizacja projektów oraz programów wspierających rodzinę 

W 2018 roku Ośrodek realizował cykliczne programy i projekty mające na celu wspieranie rodzin 

będących w trudnej sytuacji życiowej. Wykaz wybranych projektów i programów zamieszczono 

poniżej. 

 
Tabela 27. Projekty i programy wspierające rodzinę 

Nazwa 
programu/projektu 

Kategoria odbiorców Liczba uczestników 
Kwota 

(zł) 

Starszy Brat, Starsza 
Siostra 

dzieci z rodzin dysfunkcyjnych  
8 dzieci 
8 wolontariuszy 

9 639,87 

Pogotowie Lekcyjne  
dzieci i młodzież z rodzin 
dysfunkcyjnych  

2 dzieci  
3 wolontariuszy 

0,00 

Program oddłużeniowy rodziny z dziećmi  9 rodzin 8 510,00 

Program Student 
studenci studiów dziennych, 
pochodzący z rodzin 
korzystających z pomocy MOPS 

10 studentów 37 800,00 

Treningi dla Rodziców 
rodziny doświadczające 
problemów opiekuńczo-
wychowawczych 

16 rodzin 34 625,01 

 
Działanie 9.  

Pomoc finansowa i rzeczowa dla rodzin 

Według szacunków, w roku 2018 Ośrodek udzielił rodzinom z dziećmi pomocy finansowej na 

łączną kwotę ok. 1 000 000 zł. Pomoc świadczono głównie w formie zasiłków okresowych i celowych 

z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, lekarstw, odzieży, obuwia, wydatki mieszkaniowe oraz 

na zapewnienie posiłku w szkole i przedszkolu, co szczegółowo wskazano w tabeli 28.  

 
Tabela 28. Pomoc finansowa dla rodzin 

Lp. 
Kwota 

w zł 
Przeznaczenie 

Liczba 
odbiorców 

Źródło finansowania 

1. 158 869,42 Zakup posiłków w szkole 222 
38,33% budżet miasta 
61,67% budżet państwa 

2. 20 249,00 Pokrycie kosztów posiłku w przedszkolu 62 100% budżet miasta 

3. 8 476,50 
Zasiłki celowe na zakup śniadania i opłaty 
stałej w przedszkolu 

26 100% budżet miasta 

Razem: 187 594,92 zł 

 
Działanie 10.  

Partycypacja w kosztach umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej 

Zgodnie z art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Miasto Szczecinek 

poniosło wydatki na opiekę i wychowanie 92 dzieci przebywających w różnych formach pieczy 

zastępczej w kwocie 492 329,03 zł, w tym: 
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− w placówce opiekuńczo-wychowawczej (12 dzieci) – 145 930,05 zł, 

− w rodzinnym domu dziecka (20 dzieci) – 172 551,96 zł, 

− w rodzinnej pieczy zastępczej (60 dzieci) – 173 847,02 zł. 

 

Analizę kosztów w latach 2014-2018 przedstawia tabela 29. 

 
Tabela 29. Koszty poniesione na wydatki związane z pieczą zastępczą 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba dzieci  
w pieczy zastępczej 

54 51 61 81 92 

Koszt gminy (zł) 142 538,68 219 318,22  335 976,47 428 339,63 492 329,03 

 
Działanie 11.  

Realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

W okresie sprawozdawczym w ramach wspomnianej ustawy wsparciem asystenta rodziny 

objęto jedną rodzinę. Ponadto z jednorazowego świadczenia, o którym mowa w ww. ustawie 

skorzystało 6 rodzin, na kwotę 24 000 zł, w tym jedno świadczenie wypłacono w styczniu 2018 r. 

na wniosek złożony w grudniu 2017 r. 

 

Wnioski  

Na podstawie danych uzyskanych na potrzeby sprawozdania można wskazać następujące 

potrzeby: 

− zwiększenie zatrudnienia asystentów rodziny do 4 etatów, w tym jeden z przygotowaniem 

zawodowym psychologa/terapeuty; 

− dalsze podejmowanie działań na rzecz integracji i doskonalenia lokalnego systemu wsparcia 

rodziny, w tym przeprowadzenie cyklu spotkań informacyjnych dla przedstawicieli instytucji 

i organizacji mających kontakt z dzieckiem i rodziną; 

− prowadzenie systemu szkoleń i superwizji dostosowanych do zadań pracowników 

socjalnych, asystentów rodziny i przedstawicieli innych grup zawodowych mających wpływ na 

prawidłowe funkcjonowanie rodziny; 

− podejmowanie działań na rzecz uwrażliwiania na problemy i potrzeby rodzin niewydolnych 

opiekuńczo-wychowawczo i zaangażowania społeczności lokalnej; 

− prowadzenie pracy z rodziną z perspektywy potrzeb dziecka.  

 

 

4.13. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecinek 

 

I. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

Zadanie 1 – Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz dla osób zagrożonych 

uzależnieniem. 

 

Prowadzenie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych procedury 

zmierzających do zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego oraz motywowanie osób 

uzależnionych do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa odwykowego. 

U osób uzależnionych od alkoholu obserwuje się dość powszechny brak motywacji do leczenia 

odwykowego. Różnego rodzaju działania członków rodziny i instytucji, między innymi pomocy 
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społecznej, policji, kuratorów często nie są w stanie spowodować, aby osoba uzależniona poddała 

się leczeniu. Pozostaje wtedy możliwość uruchomienia sądowej procedury zobowiązania do 

podjęcia leczenia odwykowego, która polega na instytucjonalnym motywowaniu do podjęcia terapii 

odwykowej. Obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu 

wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu spoczywa 

na komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Postępowanie zobowiązujące do podjęcia 

leczenia odwykowego dotyczy osób, które zgodnie z art. 24 (ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, 

uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, systematycznie zakłócają spokój lub 

porządek publiczny.  

O zastosowaniu ww. procedury wobec osoby uzależnionej stanowi sąd rejonowy, właściwy 

miejscu zamieszkania lub przebywania. Do zadań gminnych komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należy: 

przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem 

przesłanek z art. 24 ustawy, wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie  

i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i poddania się 

leczeniu odwykowemu.  

 

Do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018 wpłynęły 82 pisma  

z prośbą o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego przez osoby nadużywające alkoholu.  

W przypadku, gdy osoba wezwana nie zgadzała się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne 

czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniały kontynuowanie postępowania, komisja: 

1) kierowała taką osobę na badanie przez biegłych sądowych (psycholog i psychiatra), w celu 

wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego 

(art. 25 ustawy), 

2) przygotowywała dokumentację związaną z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną 

przez biegłego (art. 26 ust. 3 ustawy), 

3) składała wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego miejscu 

zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (art. 26 ust. 3 ustawy).  

Do dokumentacji należały: opinie wydane przez biegłych, protokół z rozmowy z osobą 

zgłaszającą komisji przypadek nadużywania alkoholu, protokół z rozmowy z osobą uzależnioną od 

alkoholu, o ile do takiej rozmowy doszło, inne informacje w sprawie, takie jak: informacje od policji, 

pedagoga szkolnego, świadków.  

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Sądu Rejonowego skierowała 59 

wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zobowiązania do poddania się leczeniu w zakładzie 

lecznictwa odwykowego. 

 

Podnoszenie kwalifikacji osób prowadzących terapię uzależnienia od alkoholu 

Osoby prowadzące terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia zobowiązane są do 

doskonalenia zawodowego. Narodowy Fundusz Zdrowia kładzie coraz większy nacisk na 

posiadanie certyfikatów zarówno specjalisty, jak i instruktora terapii uzależnień. Odpowiednia liczba 

pracowników posiadających certyfikaty oraz stopień zaawansowania terapeutów w procesie 

kształcenia umożliwia realizowanie poszczególnych świadczeń i ich zakup przez NFZ. Od stopnia 

zaawansowania procesu kształcenia NFZ uzależnia liczbę zakontraktowanych świadczeń oraz 

wysokość stawek płaconych za poszczególne usługi. Miasto Szczecinek dofinansowuje szkolenia 

terapeutów, odbywające się w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka 

Terapii Uzależnienia od Alkoholu NZOZ „Patronka”.  

W 2018 roku dofinansowano udział 2 osób w szkoleniach terapeutów prowadzących do 

uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, łączna kwota dofinansowania 7 450 zł. 
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Zadanie 2 – Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

 

Problemy alkoholowe dotyczą zarówno osoby uzależnionej od alkoholu, jak i członków jej 

rodziny. Najważniejsze elementy pomocy rodzinie, w której występuje problem alkoholowy, to 

pomoc dziecku i ochrona przed przemocą w rodzinie.  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku wsparł w różnej formie 236 środowisk  

z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny 

(15,9% rodzin objętych pomocą Ośrodka). Był to kolejny rok spadku liczby rodzin z problemem 

alkoholowym objętych pomocą Ośrodka: w 2015 roku rodziny te stanowiły 31,9% w 2016 roku 27%, 

w 2017 roku 24,1% wszystkich rodzin objętych pomocą. Wieloletnia praca z tą grupą klientów 

zaczyna przynosić efekty i obserwowany jest spadek liczby środowisk dotkniętych problemem 

alkoholowym. Praca nadal opiera się na niepodlegających negocjacjom zasadach, których celem 

nadrzędnym jest podjęcie leczenia odwykowego i utrzymywanie abstynencji. Wobec rodziców 

nadużywających alkoholu mających na utrzymaniu dzieci podejmowane są takie działania, które nie 

pogarszają sytuacji osób pozostających na ich utrzymaniu. Sytuacja rodzin dotkniętych problemem 

alkoholowym, w których pozostają dzieci, jest intensywniej monitorowana. Z analizy pracowników 

socjalnych wynika, że z każdym rokiem świadomość problemu osób uzależnionych jest większa  

i chętniej korzystają oni z dostępnych form wsparcia i terapii. 

Rodziny, w których występuje problem narkomanii stanowią 1,8% wszystkich rodzin objętych 

pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku (27 środowisk); w 2017 roku było to 

30 środowisk (2%). 

 

Świetlice dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych 

Rodziny dotknięte problemem alkoholowym, w których pozostają dzieci wymagają 

zaangażowania innych podmiotów realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny. Dlatego też, 

jednym z najważniejszych zadań w realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych jest udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin alkoholowych. 

Zadanie to w 2018 roku realizowane było poprzez finansowanie bieżącej działalności świetlic 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym  

i finansowanie zajęć socjoterapeutycznych dla tych dzieci. 

 

Na terenie miasta w 2018 roku działało 5 świetlic wspieranych przez Miasto: 

− Fundusz Tratwa – Świetlica Środowiskowa „Tratwa”, 

− Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek – Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza, 

− Caritas Parafii pw. NNMP – Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Magdalenka”, 

− Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, 

− Stowarzyszenie Sportowe „Pomagamy Dzieciom” – Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza 

„Koniczynka”. 

 

Do świetlic uczęszczało 139 dzieci. Zadania realizowane przez świetlice to głównie: stała  

i systematyczna współpraca z rodziną dziecka, organizacja czasu wolnego i prowadzenie zajęć 

tematycznych, współpraca z innymi instytucjami, które mogą pomóc rodzinie w rozwiązywaniu jej 

problemów (szkoły, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Sąd Rodzinny i inne), dożywianie 

dzieci, pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami, realizacja 

indywidualnych programów rozwojowo-terapeutycznych dla dzieci. Dofinansowanie bieżącej 

działalności świetlic z budżetu Miasta Szczecinek wyniosło w 2018 roku 514 000 zł.  
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We wszystkich świetlicach prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne mające na celu 

eliminowanie lub zmniejszanie poziomu zaburzeń emocjonalnych i zachowania u dzieci i młodzieży. 

Zajęcia socjoterapeutyczne miały charakter spotkań grupowych. Zadaniem terapeuty było 

organizowanie za pośrednictwem grupy takich sytuacji, które dostarczają uczestnikom doświadczeń 

korekcyjnych, przeciwstawnych doznanym urazom, pozwalają na odreagowanie napięć 

emocjonalnych i służą uczeniu się nowych umiejętności psychospołecznych.  

 

Klub Młodzieżowy 

Oferta skierowana była do młodzieży, dla której z różnych przyczyn ulica jest głównym 

środowiskiem wychowawczym, rodzina nie jest miejscem właściwego rozwoju i bezpiecznego 

pobytu i konieczne jest zastosowanie specjalistycznych form pracy wychowawczej. Celem 

prowadzonego przez Fundusz Tratwa Klubu Młodzieżowego było przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i marginalizacji młodzieży w wieku 13-19 lat poprzez: 

− kształtowanie umiejętności społecznych i interdyscyplinarnych, w tym ograniczanie 

negatywnego wpływu środowiska na rozwój psychospołeczny młodzieży, 

− organizację czasu wolnego, 

− tworzenie warunków do nauki własnej i udzielanie pomocy w nauce, 

− rozwój zainteresowań i uzdolnień, 

− prowadzenie promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień, 

− organizację zajęć z elementami socjoterapii, 

− spotkania z doradcą zawodowym. 

Do Klubu uczęszczały 20 osób. Na zadanie wydatkowano 61 000,00 zł. 

 

Przeciwdziałanie Przemocy Domowej 

Według diagnozy społecznej przeprowadzonej w 2018 r. na terenie Szczecinka 38% przyznaje, 

że doznało przemocy. W stosunku do roku poprzedniego wśród klientów Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej z 5,7% na 4,1% spadła liczba środowisk, w których stwierdzono przemoc  

w rodzinie. Rodziny przekraczają barierę strachu i wstydu przed ujawnieniem problemu,  

a powierzenie samorządom przeciwdziałania przemocy służy współpracy służb pomocowych oraz 

ich sprawniejszemu działaniu. Sprawcy przemocy coraz rzadziej pozostają bezkarne, a ofiary 

przestają być bezsilne i mają dużo większą szansę na skuteczną pomoc. 

 

Zadanie realizowane było przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie „Razem Przeciw Przemocy” oraz przez pracownika Punktu Konsultacyjnego dla ofiar 

przemocy domowej prowadzonego przez Fundusz „Tratwa”. 

Jego członkami są przedstawiciele następujących 12 instytucji i organizacji: 

− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

− Komenda Powiatowa Policji, 

− Sąd Rejonowy w Szczecinku, 

− Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza, 

− Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego, 

− Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek, 

− Urząd Miasta Szczecinek, 

− Komenda Straży Miejskiej, 

− Zakład Karny w Czarnem, 

− Szpital w Szczecinku Sp. z o.o., 

− Zespół Szkół Społecznych STO w Szczecinku, 

− Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego. 
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Zespół integruje i koordynuje działania osób i instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

Realizacja tego zadania obejmuje w szczególności: diagnozowanie problemu, podejmowanie 

działań w środowisku zagrożonym przemocą, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym 

przemocą, rozpowszechnianie informacji o możliwościach udzielenia pomocy w środowisku 

lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W celu 

rozwiązywania problemu przemocy w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny 

powołuje grupy robocze. W 2018 roku pracowało 81 grup roboczych, w tym 57 powołanych w 2018 

roku. Główny ciężar realizacji zadań w ramach grup roboczych spoczywa na pracownikach 

socjalnych, policjantach, członkach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

przedstawicielach oświaty. 

 

Rezultaty pracy Zespołu w indywidualnych sprawach: 

− zmotywowano 33 osoby doznające przemocy w rodzinie do udziału w grupie wsparcia dla ofiar 

przemocy oraz w grupie wsparcia dla osób współuzależnionych, 

− w wyniku działań członków grup roboczych uzyskano korzystną zmianę zachowania 31 osób 

stosujących wcześniej przemoc, 

− złożono 27 wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego od alkoholu, 

− udzielono pomocy w odseparowaniu od sprawcy 18 osobom doznającym przemocy, 

− złożono 31 zawiadomień do policji/prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (z art. 

207 Kodeksu karnego) i przeprowadzono 31 postępowań przygotowawczych w tych sprawach, 

w tym 7 zakończono aktem oskarżenia, 

− motywowano i kierowano osoby stosujące przemoc w rodzinie do udziału w konsultacjach 

prowadzonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

Inne działania Zespołu: 

− udział w projekcie „Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie”, realizowanym przez Fundację PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, 

na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

− udział w szkoleniu - nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi oraz wizyta studyjna w siedzibie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Kołobrzegu, 

− zorganizowanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego 

im. Jana Brzechwy cyklu spotkań edukacyjno-profilaktycznych z seniorami na temat przemocy 

w rodzinie oraz lokalnej oferty pomocowej - 3 spotkania dla 200 osób uczestników zajęć Domu 

Dziennego Pobytu „Złota Jesień”, przedstawicieli szczecineckich organizacji pozarządowych  

i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Szczecinku, 

− przeprowadzenie diagnozy problemu przemocy w rodzinie w Szczecinku we współpracy z firmą 

Oficyna Profilaktyczna, 

− zorganizowanie szkolenia dla służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

„Wybrane, trudne zagadnienia przemocy w rodzinie”, 

− opracowanie „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie na lata 2019-2026” przyjętego uchwałą Nr III/19/2018 Rady Miasta 

Szczecinek z dnia 20 grudnia 2018 r.  

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na szkolenie 

członków Zespołu wydatkowano 5 808 zł. Na szkolenie służb zaangażowanych w przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie „Wybrane, trudne zagadnienia przemocy w rodzinie”, w którym udział wzięło 

80 osób, przeznaczono 6 620 zł. 
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Przeciwdziałanie przemocy realizowane było również w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar 

przemocy domowej prowadzonej przez Fundusz „Tratwa”. Punkt Konsultacyjny czynny był  

4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. W Punkcie udzielano bezpłatnych porad prawnych, 

pedagogicznych i socjalnych, motywowano do podejmowania działań mających na celu 

przeciwstawianie się przemocy ze strony sprawcy, udzielano pomocy w pisaniu wniosków  

o przyznanie alimentów, wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i innych instytucji, pozwów rozwodowych, zawiadomień do prokuratury o dokonaniu przestępstwa 

znęcania się fizycznego nad rodziną. W bardziej skomplikowanych przypadkach klientów kierowano 

do specjalistów: prawnika, lekarza rodzinnego, psychologa, psychiatry, terapeuty. Pracownik Punktu 

współpracował z kuratorami sądowymi, policjantami dzielnicowymi, pracownikami socjalnymi  

i lekarzami.  

 

W ramach zadania Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej 

zrealizowano następujące działania: 

− udzielenie 121 porad dotyczących sposobów rozwiązania problemów związanych z przemocą  

w rodzinie – z porad skorzystało 58 osób, 

− zastępstwo procesowe przed sądem – usługa adwokata – skorzystała 1 osoba, 

− pomoc psychologiczna – 5 osób po 3 godziny, 

− konsultowanie spraw klientów ze specjalistami oraz udzielanie innym konsultacji – 114 

konsultacji, 

− przeprowadzenie 24 spotkań grupy wsparcia dla kobiet doznających przemocy – skorzystało  

8 osób, 80 godzin, 

− przeprowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych na temat problemu przemocy w rodzinie, 

agresji i przemocy rówieśniczej oraz dostępnych form radzenia sobie z przemocą – udział 6 klas 

– około 120 uczniów.  

Wydatki poniesione na działanie Punktu Konsultacyjnego wyniosły 54 977, 00 zł. 

 

Specjalistyczne poradnictwo i usługi prawne 

Zadanie realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i polegało na udzielaniu 

specjalistycznego poradnictwa socjalnego i psychologicznego oraz usług prawnych. Wydatki 

poniesione w 2018 r. z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na porady prawne osobom ze środowisk dotkniętych problemem uzależnienia od 

alkoholu i ich rodzinom wyniosły 10 960,59 zł, udzielono 130 porad prawnych i 12 psychologicznych. 

 

Wspieranie specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, pedagogicznego, prawnego  

i terapeutycznego 

Działania realizowane były głównie w ramach projektu Punkt konsultacyjny prowadzonego 

przez Oddział Terenowy w Szczecinku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. Łącznie  

w projekcie udział wzięło 2 122 osoby, odbyło się 826 godzin zajęć. 

− Poradnictwo rodzinne prowadzono w Punkcie konsultacyjnym czynnym 3 dni w tygodniu  

w siedzibie PTZN OT w Szczecinku. W ramach zadania pomocą objęto 205 osób, w tym 140 

osoby w wieku od 12 do 34 lat posiadające różnorakie doświadczenia z substancjami 

psychoaktywnymi (alkohol, amfetamina, marihuana, dopalacze). Najliczniejszą grupę, bo 66 

osób, stanowiły osoby pijące alkohol, następnie 35 osób zażywających substancje mieszane: 

alkohol, marihuana, dopalacze, w tym przedziale najliczniejszą grupę stanowiła młodzież  

w wieku 16-19 lat (17 osób). Łącznie odbyło się 360 godzin spotkań. W ramach poradnictwa 

prowadzono obserwację, wywiad, doradztwo, poradnictwo, diagnozę wstępną, rozmowy 

terapeutyczne oraz terapię motywacyjną i wzmacniającą. Sporo czasu poświęcono na zmianę 

przekonań normatywnych dotyczących zażywania środków psychoaktywnych. 
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− W Szkole Podstawowej Nr 6 przeprowadzono spotkania grupy wsparcia, których uczestnikami 

byli uczniowie - 31 osób, zrealizowano 32 godziny zajęć. Młodzież uczestnicząca w zajęciach 

usprawniła następujące umiejętności prospołeczne: wyzwalanie aktywności własnej, planowanie 

współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem, złością i agresją, branie odpowiedzialności 

za swoje życie. Ponadto u uczestników wzrosła świadomość czynników chroniących i czynników 

ryzyka w zachowaniach, wzrosła empatia oraz poczucie własnej wartości. 

− Przeprowadzono warsztaty umiejętności psychospołecznych, odbiorcami zajęć była 

młodzież klas I szkół ponadpodstawowych oaz klas VII i VIII szkół podstawowych (4 i 7) - łącznie 

634 osoby. 80 godzin warsztatów zrealizowano w trakcie 2 godzinnych spotkań z młodzieżą. 

Rezultatem zajęć jest poprawa funkcjonowania w rodzinie i w środowisku oraz podniesienie 

umiejętności rozpoznawania, nazywania i adekwatnego wyrażania emocji, podniesienie 

samooceny, samoakceptacji i wypracowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, zbudowanie 

poczucia przynależności grupowej i rozwijanie poczucia znaczenia w grupie, wyuczenie 

umiejętności komunikowania się, reguł grupowego życia rówieśniczego. Młodzież otrzymała 

informacje o komunikacji interpersonalnej, asertywności, presji grupy, normach i wartościach. 

Dyskutowano o tym, czym jest przemoc rówieśnicza i jak jej przeciwdziałać.   

− Przeprowadzono 50 godzin zajęć socjoterapeutycznych w szczecineckich szkołach 

podstawowych (4, 6 i 7), w zajęciach uczestniczyło ogółem 565 uczniów. Dzieci uczestniczące 

w zajęciach zwiększyły poczucie własnej wartości oraz usprawniły następujące umiejętności 

prospołeczne: wyzwalanie aktywności własnej, współdziałanie w grupie, radzenie sobie ze 

stresem, ze złością i agresją. Dzieci były konfrontowane z różnymi przejawami nietolerancji. 

Dzięki pracom zespołowym udało się zatrzymać wzrost zachowań agresywnych wobec siebie 

nawzajem. Ciągłe doskonalenie asertywności spowodowało większe zaangażowanie w relacje 

rówieśnicze, wzrosła empatia oraz świadomość czynników chroniących i czynników ryzyka  

w zachowaniach. Uczniowie zyskali świadomość swoich czynów i pomysły na niwelowanie ich 

negatywnych skutków. Dzięki zajęciom dowiadywali się więcej o sobie, łatwiej im było zacząć 

zawiązywać przyjaźnie, kształtować normy grupowe. U dzieci zwiększyła się również 

świadomość, że mają duży wpływ na swoje relacje rodzinne poprzez to, jak się komunikują  

z najbliższymi, w jaki sposób postępują. Ponadto uczniowie dowiedzieli się, do kogo mogą się 

zwrócić o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych. Edycja wiosenna zakończona została udziałem 

dzieci w zorganizowanym przez Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Piknikiem Profilaktyczno-

Artystycznym „Zielono mi” na Ślusarni oraz ogniskiem i spektaklem profilaktycznym, natomiast 

edycję jesienną zakończył udział dzieci w wystawie poplenerowej oraz pokazie spektaklu 

profilaktycznego w wykonaniu Młodzieżowych Liderów Profilaktyki.  

− Przeprowadzono zajęcia informacyjno-edukacyjne, odbiorcami zajęć byli uczniowie klas VII 

(360 osób) szczecineckich szkół podstawowych (1,4,5,6 i 7), łącznie przeprowadzono 30 godzin 

zajęć. Młodzież uczestnicząca w zajęciach otrzymała wiedzę dotyczącą współczesnych 

zaburzeń i uzależnień oraz poznała metody udzielania pomocy profilaktycznej, młodzież 

zwiększyła świadomość na temat, jakie skutki ma zażywanie narkotyków na ich rozwój, uczenie 

się, ich życie rodzinne i społeczne. 

− Przeprowadzono wykłady o charakterze informacyjno-edukacyjnym (15 godzin), ich 

odbiorcami byli głównie rodzice, ale również nauczyciele szczecineckich szkół podstawowych 

(1, 4, 5, 6 i 7). Zakres merytoryczny obejmował: środki psychoaktywne, w tym dopalacze oraz 

leki bez recepty, sygnały ostrzegawcze, jak rozmawiać i jak konstruktywnie pomagać.  

W zajęciach wzięło udział łącznie 300 osób. Głównym celem zadania było zapoznanie rodziców 

i nauczycieli z negatywnymi skutkami zażywania narkotyków i ich wpływem na uczenie się, życie 

rodzinne i społeczne, zapoznanie z fazami wchodzenia w uzależnienie, informacje na temat 

dopalaczy i leków dostępnych w aptekach bez recepty. 
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− Odbyły się również zajęcia dla członków rodzin, odbiorcami zajęć byli członkowie rodzin osób 

zgłaszanych do PK, pomocą objęto 27 osób. Łącznie odbyło się 50 godzin indywidualnych 

spotkań. Rodzice w nich uczestniczący nauczyli się praktycznych umiejętności budowania 

prawidłowych relacji z dziećmi. Rodzice mający problem z uzależnieniem zdecydowali o podjęciu 

leczenia.  Podstawowym rezultatem zajęć jest poprawa relacji w rodzinie oraz wzmocnienie więzi 

między członkami rodziny. 

 

Zadanie 3 – Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 

szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży 

 

Szkolne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży 

Od kilku lat jednym z zadań szkoły jest skonstruowanie i realizacja tzw. szkolnego programu 

profilaktyki. Prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach odbywa się zgodnie z uchwalanym 

przez radę pedagogiczną szkolnym programem profilaktyki, spójnym z programem wychowawczym 

szkoły, zaopiniowanym przez rodziców i samorząd uczniowski.  

Szkoła to niezwykle ważne miejsce z punktu widzenia realizacji profilaktyki zachowań 

problemowych młodzieży. To jedno z nielicznych środowisk, gdzie jest możliwy tak szeroki dostęp 

do młodych ludzi z różnych grup wiekowych, gdzie istnieje możliwość obserwacji ich zachowań  

i śledzenia przebiegu procesów rozwoju w różnych obszarach funkcjonowania. Szkoła oprócz tego, 

że jest miejscem realizacji działań profilaktycznych, jest także środowiskiem, gdzie pojawiają się 

różnorodne czynniki ryzyka. Wśród nich warto wymienić niskie osiągnięcia szkolne, brak współpracy 

z rodzicami, niesprzyjający klimat społeczny, depersonalizację uczniów, słabe więzi osób 

pracujących w szkole z uczniami. Oznacza to, że profesjonalna profilaktyka prowadzona  

w środowisku szkolnym wymaga zarówno wdrażania dobrych jakościowo programów, 

odpowiadających potrzebom i skali problemów w szkole, jak również działań służących polepszeniu 

klimatu szkoły oraz podnoszeniu kompetencji osobistych i zawodowych grona pedagogicznego. 

 

W celu podnoszenia jakości profilaktyki w 5 szczecineckich szkołach publicznych powołano 

Koordynatorów Szkolnych Programów Profilaktyki. Ich zadaniem jest wdrażanie w szkołach 

programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, 

biorących pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania alkoholu i innych 

środków psychoaktywnych, programów wczesnej interwencji i programów profilaktyki selektywnej. 

Koordynatorzy wzięli udział w kilku szkoleniach i konferencjach mających na celu podnoszenie 

kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze profilaktyki problemowej, 

upowszechnianie standardów w profilaktyce i promowanie nowoczesnych strategii i programów 

pracy. Koszt działania koordynatorów wyniósł w 2018 roku 15 000 zł. 

 

Program „Przyjaciele Zippiego” 

W 2018 r. w szczecineckich szkołach podstawowych rozpoczęto wdrażanie programu 

„Przyjaciele Zippiego”. Program jest programem rekomendowanym, czyli spełniającym szczegółowe 

wymagania dotyczące jakości programu jako całości, a także poszczególnych etapów jego realizacji, 

tj. etapów diagnozy i oceny potrzeb, wyboru grupy docelowej, planowania celów i sposobów ich 

realizacji, zapewnienia jakości realizacji oraz monitorowania i oceny efektów programu w trakcie 

ewaluacji. „System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” jest 

wdrażany przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii 

i Neurologii.  
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„Przyjaciele Zippiego” jest międzynarodowym programem promocji zdrowia psychicznego dla 

dzieci w wieku 5-9 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. 

Program Przyjaciele Zippiego został opracowany w celu wyposażenia małych dzieci w podstawowe 

kompetencje społeczno-emocjonalne, które pomagają radzić sobie w sytuacjach trudnych,  

a w przyszłości pozwolą im dobrze funkcjonować w relacjach z innymi i unikać zachowań 

ryzykownych. Celem programu jest troska o zdrowie, dobre samopoczucie i dobre funkcjonowanie 

małych dzieci, a także zapobieganie problemom w przyszłości poprzez wyposażenie dzieci  

w podstawowe umiejętności życiowe, społeczne i emocjonalne, radzenia sobie z trudnościami,  

ze zmianą i stratą oraz rozwiązywania konfliktów. Uczy różnych sposobów radzenia sobie  

z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje 

dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy 

trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Jest to cykl 24 spotkań 

realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół 

podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały. W programie prowadzonym 

przez wychowawców w 24 klasach uczestniczyło 362 uczniów i ich rodzice. Realizacja programu 

poprzedzona była szkoleniem realizatorów, którego koszt wraz z materiałami do prowadzenia zajęć 

wyniósł 11 500 zł. 

 

Program „Starszy Brat, Starsza Siostra” 

Celem programu realizowanego od 1991 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest 

wspieranie dzieci w wieku 6-12 lat z rodzin dysfunkcyjnych. Wolontariusz w wieku 16-19 lat (Starszy 

Brat, Starsza Siostra) pokazuje dziecku świat właściwych wartości, przekazuje wzorce pozytywnych 

zachowań, pomaga w rozwiązywaniu codziennych trudności, daje poczucie bezpieczeństwa, 

proponuje różne formy spędzania czasu wolnego, pomaga w nauce. Dzieci i wolontariusze 

uczestniczą w spotkaniach integracyjnych z okazji świąt, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

w ogniskach, wycieczkach, wyjściach do kina i na basen. Praca pary wolontariusz - dziecko trwa  

co najmniej rok.  

Rekrutacja wolontariuszy odbywa się na początku roku szkolnego spośród uczniów szczecineckich 

szkół ponadgimnazjalnych. Kandydaci na wolontariuszy odbywają szkolenie przygotowujące do 

pracy z dzieckiem. Każdy wolontariusz ma dorosłego opiekuna, do którego może zwrócić się  

z problemami, wątpliwościami i pytaniami. Wolontariusze dwa razy w miesiącu uczestniczą  

w spotkaniach grupy wsparcia.  

W 2018 r. na realizacje programu z budżetu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przeznaczono kwotę 9 639,87. W programie funkcjonowało 8 par 

wolontariusz - dziecko. 

 

Środowiskowe programy profilaktyki 

Oddział Terenowy w Szczecinku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii prowadził 

środowiskowy program profilaktyki uzależnień realizowany w oparciu o ideę liderów młodzieżowych 

„Naszym zdaniem”. W projekcie uczestniczyło 66 liderów - uczniów szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych oraz około 1 300 odbiorców pikniku, lekcji profilaktycznych i występów 

teatralnych. Odbyły się 241 godziny zajęć. 

Celem projektu było: przygotowanie grupy młodzieży do pełnienia w lokalnych środowiskach roli 

liderów propagujących w oparciu o pozytywne wartości zdrowy i trzeźwy styl życia, wyposażenie 

uczestników projektu w wiedzę na temat możliwości rozwoju osobistego, osiągania sukcesu bez 

wspierania środkami psychoaktywnymi, zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży w czasie roku 

szkolnego, uczenie norm i wartości akceptowanych społecznie, przeżywanie satysfakcji w relacjach 

z innymi, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odkrywanie własnych 

zdolności i predyspozycji, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, przygotowanie do 

racjonalnego podejmowania decyzji. 
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Zrealizowano następujące działania: 

− 4 godziny warsztatów integracyjnych - ważnym rezultatem było rozpoznanie potrzeb grupy, 

kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, wzbudzanie motywacji do zajęć w grupie, 

uczenie umiejętności komunikowania się, reguł życia grupowego, wzbudzanie empatii w grupie 

oraz wstępne wyłonienie liderów grupowych. 

− 16 godzin treningu umiejętności psychologicznych i społecznych liderów w oparciu  

o metody pracy rówieśniczej dla liderów młodzieżowych, udział wzięło 66 osób. Celem zajęć było 

wyodrębnienie wśród uczestników liderów grupowych, dostarczenie emocjonalnego wsparcia  

i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z problemem wspólnym dla wszystkich jej członków, 

wzajemne wspieranie się poprzez dzielenie się osobistym doświadczeniem, przydatnymi 

informacjami, nadzieją, siłą i mądrością, emocjami i uczuciami, pomysłami rozwiązań, 

przykładami skutecznego radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Nadrzędnym celem było 

przygotowanie liderów młodzieżowych do roli moderatorów, którzy pełnić będą funkcję 

pomocników trenerów w warsztatach szkoleniowych dla grup młodzieżowych. W trakcie zajęć 

wyłoniono 12 Młodzieżowych Liderów Profilaktyki, którzy pod kierunkiem psychologa 

przeprowadzili lekcje profilaktyczne.  

− 12 godzin lekcji profilaktycznych przeprowadzonych w szkołach podstawowych (4, 6 i 7). 

W zajęciach prowadzonych zgodnie ze scenariuszem opracowanym prze młodzieżowych 

liderów i psychologa uczestniczyło 268 uczniów z 10 klas VI.  

− 12 godzin zajęć informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień - praca  

w grupach. Łącznie w zajęciach wzięło udział 66 osób. Zajęcia prowadzone były w oparciu  

o wykład interaktywny, film edukacyjny oraz projekcję multimedialną. Uczestnicy zdobywali 

wiedzę na temat środków psychoaktywnych legalnych i nielegalnych, „sygnałów 

ostrzegawczych” – zmian, jakie występują w zachowaniu i wyglądzie zewnętrznym osób 

używających środki narkotyczne, a także informacje o fazach uzależnienia i możliwościach 

oddziaływania na poszczególnych etapach narkomanii, mechanizmy wchodzenia  

w uzależnienie. 

  

Ponadto realizowane były warsztaty rozwijające zainteresowania i pasje młodzieży zgodnie  

z zapotrzebowaniem uczestników. Zajęcia były propozycją aktywnej formy spędzania wolnego 

czasu. Były okazją do nabywania wzajemnego szacunku, tolerancji dla siebie i innych. 

− warsztaty teatralne – zajęcia warsztatowe odbywały się w siedzibie PTZN oraz w Szkole 

Podstawowej Nr 6. Łącznie w zajęciach wzięło 26 uczniów. Obok typowych ćwiczeń scenicznych 

rozwijano u uczniów umiejętność wyrażania dobrych i negatywnych emocji, wyrażania siebie, 

własnych zainteresowań i pasji. Wykonywano ćwiczenia kształtujące postawy asertywne  

i wzmacniające pewność siebie. Szczególną uwagę zwrócono na budowanie zespołu  

i współdziałania w grupie. Wykonano liczne zadania i zabawy integrujące grupę oraz kształcące 

wyobraźnię i kreatywność uczniów. Pod koniec programu zauważono zmiany postaw dzieci, 

większą pewność siebie, wzajemny szacunek i duże zgranie zespołu. Uczniowie wykazywali 

duże zaangażowanie w pracę zespołu i wysoką motywację do pracy. W grupie panował 

serdeczny nastrój, chęć współpracy i wzajemnej pomocy. Z rozmów z uczestnikami warsztatów 

wynikało, że zajęcia teatralne stały się dobrą alternatywą na spędzanie wolnego czasu. 

− zajęcia plastyczne - w zajęciach wzięło udział łącznie 22 uczniów, zrealizowano 60 godzin 

zajęć. Dzieci i młodzież poznały różne techniki plastyczne, wyrobiony został nawyk dbałości  

o estetykę wykonanych prac, zapoznani zostali z podstawowymi regułami i zasadami 

obowiązującymi przy wykonaniu prac, rozwinęli wyobraźnię i logiczne myślenie, udoskonalili 

umiejętności manualne, poznali bogactwo materiałów plastycznych i nauczyli się je racjonalnie 

wykorzystywać, nauczyli się organizacji warsztatu własnej pracy, chętnie podejmowali działania 

plastyczne dla wyrażania własnych obserwacji i przeżyć, nauczyli się eksponowania własnych 
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prac i prac wykonanych przez inne osoby. Młodzież eksperymentowała poszukując nowych 

rozwiązań twórczych (zarówno w technikach, jak i środkach wyrazu artystycznego). Zmagania  

i efekty można było podziwiać na wystawie prac uczestników. Wiele osób pracujących na 

warsztatach pokonywało własne lęki i obawy, a także doświadczało sukcesów związanych  

z samym procesem tworzenia. 

− łamigłówki matematyczne - w zajęciach wzięło udział 18 uczniów, zrealizowano 60 godzin 

zajęć. Uczestnicy warsztatów nabyli umiejętności radzenia sobie z trudnościami, współpracy  

w grupie, wsłuchiwanie w innych, argumentowania własnych pomysłów. Zajęcia wpłynęły także 

na większą swobodę wypowiedzi, młodzież zdobyła umiejętność zwracania się o pomoc  

i okazywania szacunku do innych. 

− Dobre praktyki – jak sobie radzić w sytuacjach trudnych - łącznie przeprowadzono 16 godzin 

zajęć: uczestnicy warsztatów plastycznych i teatralnych (57 osób). W efekcie uczestnicy zajęć 

potrafią radzić sobie ze stresem, emocjami, agresją, przemocą. Wiedzą, na czym polega zdrowy 

styl życia, organizowanie czasu wolnego. Rozwinęli i ukształtowali postawy asertywne oraz 

umiejętność skutecznego odmawiania, doboru argumentów i ich celowego przekazania. 

Rozwinęli umiejętność radzenia sobie z presją rówieśniczą, potrafią dokonywać oceny  

 samooceny swojej pracy.   

− Piknik profilaktyczno-artystyczny „Zielono mi” – odbył się w dniu 25.05.2018 r. na hali 

Ślusarnia. Piknik przygotowali uczestnicy programu, a do udziału zaproszone zostały dzieci ze 

szkół podstawowych w Szczecinku (4,6 i 7). Młodzieżowi Liderzy wraz ze swoimi instruktorami 

przygotowali dla młodszych koleżanek i kolegów „tor przeszkód". Każda klasa przeszła przez  

6 punktowanych przystanków oraz 2 niepunktowane „Profilaktyka” i Mała Scena”. Na przystanku 

„Profilaktyka” goście obejrzeli krótki film edukacyjny i rozwiązywali quiz z zakresu profilaktyki 

uzależnień. Na zakończenie, na przystanku „Mała scena” wystąpiły dzieci ze Szkoły 

Podstawowej Nr 7 z etiudą teatralną „Samotny wśród ludzi”. Piknik zakończyło wręczenie 

pucharów i dyplomów. 

− W dniu 04.12.2018 r. odbyło się zakończenie programu w siedzibie PTZN w Sali Kameralnej. 

Wręczone zostały podziękowania, wyróżnienia, zaświadczenia i certyfikaty Młodzieżowego 

Lidera Profilaktyki. Certyfikaty otrzymała młodzież, która przeprowadziła lekcje profilaktyczne  

w szkołach podstawowych (4,6 i 7). Łącznie program ukończyło 57 osób. W zakończeniu 

programu wzięło udział ok. 100 widzów. 

 

Akademia sztuki alternatywą wobec zachowań ryzykownych 

Program realizowany był przez Oddział Terenowy w Szczecinku Polskiego Towarzystwa 

Zapobiegania Narkomanii we współpracy z Teatrem Profilaktycznym STOP z Koszalina. 

Łącznie działaniami w ramach projektu objętych zostało 194 osoby, w tym 15 nauczycieli, 

odbiorcami pokazów teatralnych było około 1 800 osób, natomiast liczba odbiorców wystawy jest 

niepoliczalna. Zrealizowano 320 godzin zajęć. 

 

W ramach projektu przeprowadzono:  

− warsztat technik teatralno-dramowych dla nauczycieli – w 2-dniowych warsztatach wzięło 

udział 15 nauczycieli ze szczecineckich szkół. Celem głównym warsztatów była poprawa jakości 

prezentacji, poznanie nowych technik pracy z grupą, praca nad rozwojem osobistym, 

doskonalenie kompetencji psychologicznych i metodycznych w zakresie poprawy atrakcyjności 

zajęć. 

− seminarium dla nauczycieli „Styl prezentacji pedagoga-terapeuty, a atrakcyjność zajęć” –  

w seminarium wzięło udział 15 nauczycieli ze szkół szczecineckich. Celem seminarium było 

doskonalenie kompetencji psychologicznych i metodycznych w zakresie poprawy atrakcyjności 

zajęć profilaktycznych, terapeutycznych i edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem stylu  

i jakości prezentacji, kreowania przestrzeni dla efektywnej pracy z grupą warsztatową. 
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Seminarium prowadzone było metodą wykładu interaktywnego z wykorzystaniem projekcji 

multimedialnej. Omówiono m.in. zasady przygotowania i realizowania występów publicznych. 

− warsztaty teatralne dla młodzieży – prowadzone były przez Teatr STOP, wzięło w nich udział 

128 uczniów szkół szczecineckich (szkoły podstawowe nr 4, 6 i 7, ZSz Nr 2, ZSz Nr 6, ZSzT, 

I LO), zgodnie z harmonogramem odbyło się 8 czterodniowych warsztatów, które kończyły się 

pokazem dla uczniów szkoły i zaproszonych rodziców i nauczycieli. Ogółem w pokazach wzięło 

udział około 800 osób. Celem głównym warsztatów było: wspomaganie rozwoju osobowości 

młodzieży, w tym umiejętności komunikowania się, wyrażania własnych opinii, wzmacniania 

poczucia własnej wartości, kształtowania poczucia odpowiedzialności i współistnienia w grupie. 

W trakcie zajęć zwracano uwagę na kształtowanie aktywnej postawy wobec otoczenia i siebie 

samego, doskonalenie umiejętności twórczego myślenia, preferowanie czynnego udziału w wielu 

różnorodnych ćwiczeniach teatralno-dramowych, przybliżenie metody pracy – „wejścia w rolę” 

oraz technik dramowych („stop – klatka”, „rzeźba”, rozmowa, wywiad, etiuda pantomimiczna  

i inne), budowanie scen improwizowanych, nabywanie umiejętności „życia fikcją” sceniczną, 

promowanie zdrowego stylu życia. Warsztat Teatralno-Dramowy Teatru STOP angażował 

uczestników zajęć całościowo: ich emocje, intelekt, ciało i wyobraźnię. Pomagał w lepszym 

zrozumieniu świata i siebie, wspomagał nawiązywanie kontaktów z ludźmi, ułatwiał 

przystosowanie społeczne. Warsztat stanowił nie tylko punkt wyjścia do dyskusji, ale przede 

wszystkim inspirował uczestników do aktywnego włączania się w proponowane działania, często 

improwizowane. Taka warsztatowa forma pracy stwarzała atrakcyjny sposób przekazania 

podstawowych informacji dotyczących problemów codziennego życia, na przykład: spożywanie 

alkoholu (problemy sprzedaży i pośrednictwa w nabywaniu tego towaru przez nieletnich), palenie 

tytoniu, problem „rodzin zagrożonych”, przemocy i agresji. Szczególnie wartościowa podczas 

realizacji warsztatów była możliwość aktywnego udziału całej grupy w odgrywaniu scen 

dramowych, a tym samym w próbie rozwiązywania konkretnych problemów życiowych, jakie się 

w tych scenach pojawiają. „Wchodzenie w rolę” stwarzało członkom grupy warsztatowej 

możliwość empatycznego wczuwania się w przeżycia kreowanych postaci, zwracano uwagę na 

postawę asertywną – uczestnik uświadamiał sobie, że nie musi ulegać presji otoczenia, że ma 

prawo powiedzieć „nie”. Odgrywane sytuacje mogą pojawić się w przyszłości w realnym życiu 

uczestników zajęć. Będą oni już w pewien sposób na nie uwrażliwieni (przygotowani) i łatwiej 

będzie im podejmować decyzje służące zdrowiu ich samych i ich bliskich.   

− Letni plener w mieście – w 5-dniowym plenerze wzięło udział 37 uczniów szczecineckich szkół 

podstawowych i gimnazjalnych. Warsztaty z malarstwa i rzeźby odbywały się naprzemiennie.  

W pierwszym dniu odbyły się wykłady interaktywne dotyczące problemu uzależnień (2 godziny) 

oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych (2 godziny). Wszystkie zajęcia plenerowe 

odbywały się w Szkole Podstawowej Nr 7. 

− warsztaty rozwijające zainteresowania dla dzieci ze szkoły podstawowej – uczestnikami 

zajęć byli uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 7. W warsztatach wzięło udział 14 uczniów. 

Wszyscy oni brali udział w warsztatach teatralnych organizowanych przez dyrektora 

artystycznego teatru STOP. Pierwsze spotkanie miało charakter edukacyjny, przypomniano 

historię teatru i rolę, jaką pełnił przez stulecia. Rozmowy z uczniami na tematy odrzucenia  

i samotności niektórych uczniów w placówce naprowadziły uczestników na temat inscenizacji 

„Samotny wśród ludzi”. Uczniowie zauważyli problem dzieci nielubianych, poniżanych  

i nieakceptowanych przez innych. Dużo rozmawiano o tym, co taki uczeń czuje, jak ma zachować 

się w sytuacjach stresujących. Po wspólnie napisanym scenariuszu dano uczestnikom 

warsztatów możliwość wybrania sobie roli, uczniowie sami przygotowali scenografię. Założone 

cele (wykształcenie aktywnej postawy wobec otoczenia i siebie samego oraz doskonalenie 

umiejętności twórczego myślenia, promowanie zdrowego stylu życia, wspomaganie 

nawiązywania kontaktów z ludźmi, ułatwienie przystosowania społecznego) zostały 
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zrealizowane a dowartościowaniem były serdeczne opinie widzów i dyrektora artystycznego 

Teatru STOP. Łącznie odbiorcami obu etiud było około 250 osób. 

− profilaktyczno-edukacyjny program teatralny dla młodzieży – w Zespole Szkół Nr 2, 

podobnie jak w latach ubiegłych Teatr STOP wystawił profilaktyczno-edukacyjny program 

teatralny – 2 spektakle w wykonaniu aktorów teatru „DEALER". Spektakl poruszał temat 

sprzedaży i powszechności spożywania alkoholu, jego dostępności oraz mody na picie. Dotykał 

również kwestii społecznego przyzwolenia na zachowanie nietrzeźwych, a także 

usprawiedliwiania i tolerowania osób nadużywających alkoholu. Ważnym aspektem programu 

było również wskazywanie młodemu człowiekowi możliwości nieulegania presji otoczenia  

i umiejętności odmawiania. Program uświadamiał, jak bolesne skutki może przynieść częste lub 

zbyt wczesne spożywanie alkoholu. Pierwsza część programu miała charakter spektaklu, druga 

część charakter dramowy. Aktorzy w drugiej części zamienili się z widzami rolami. Teraz to oni 

„wchodząc w rolę" odgrywali zaaranżowane przez prowadzącego dramę sytuacje życiowe. 

Próbowali po swojemu „ustawić się” do zaistniałego problemu w rodzinie, szkole, w sklepie 

monopolowym. Każda sytuacja była w części finałowej omawiana przez prowadzącego dramę. 

Łącznie oba spektakle obejrzało około 400 uczniów ze szczecineckich szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych.  

− profilaktyczno-edukacyjny program teatralny dla dzieci ze szkoły podstawowej –  

w październiku w Szkole Podstawowej Nr 4 uczniowie klas II i III obejrzeli 2 spektakle 

„Beznikotynek” w wykonaniu aktorów Teatru STOP, był to profilaktyczny program teatralny, który 

w bardzo widowiskowej formie scenicznej traktuje o szkodliwości palenia tytoniu. W formie 

teatralnej zabawy, w przystępny i atrakcyjny dla dzieci sposób, uświadamiał najmłodszym 

widzom korzyści wypływające ze zdrowego trybu życia. Uczniowie wspólnie z aktorami brali 

czynny udział w improwizowanych etiudach, które omawiał prowadzący program Czarny Clown. 

Wszystkim zdarzeniom towarzyszyła muzyka „na żywo”. Wprowadzenie każdego nowego 

zagadnienia ilustrowane było działaniem scenicznym, wykonywanym wspólnie przez aktorów 

oraz dzieci. Łącznie spektakle obejrzało około 140 uczniów. 

− warsztaty umiejętności psychospołecznych – odbyły się w pierwszym dniu pleneru  

(2 godziny) oraz dla dzieci uczestniczących w warsztatach teatralnych w Szkole Podstawowej 

Nr 7 (2 godziny). Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową, opartą na aktywności 

uczestników. Prowadzono ćwiczenia rozwijające umiejętności wyrażania uczuć, przyjmowania 

krytyki i radzenia sobie z krytyką – ćwiczenie asertywnych komunikatów. Uczestnicy zwiększyli 

poczucie własnej wartości, nauczyli się jak budować pozytywny obraz samego siebie, 

kształtować wrażliwość na drugiego człowieka oraz opanowali umiejętności stosowania 

asertywnych komunikatów.   

− wykłady interaktywne o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczące problemu 

uzależnień – wykłady odbyły się w pierwszym dniu pleneru oraz dla dzieci uczestniczących  

w warsztatach teatralnych, Uczestnicy zapoznali się z mechanizmami uzależnienia i jego 

kolejnymi etapami, dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy w przypadku kontaktu z substancjami 

psychoaktywnymi, jak pomóc i ochronić siebie oraz bliskich. Sami uczestnicy wskazywali na 

możliwe skutki uzależnienia, a także zostali zaznajomieni z możliwymi reakcjami po zażyciu 

narkotyków.  

− przygotowanie wystawy poplenerowej – w drugiej połowie października w Kinie Wolność 

przygotowana została wystawa poplenerowa „Świat fauny i flory”. Wystawiono prace z malarstwa 

i rzeźby w glinie, wykonane w czasie Letniego Pleneru. Liczba odbiorców niepoliczalna.  
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Zadanie 4 – Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii 

 

Zadanie realizowane było poprzez wsparcie finansowe Stowarzyszenia Klub Abstynenta 

„Bratek” oraz działań realizowanych przez Oddział Terenowy W Szczecinku Polskiego Towarzystwa 

Zapobiegania Narkomanii. 

 

Oddział Terenowy w Szczecinku Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii prowadziło 

punkt konsultacyjny, realizowało środowiskowy program profilaktyki uzależnień realizowany  

w oparciu o ideę liderów młodzieżowych „Naszym zdaniem” oraz program profilaktyczny „Akademia 

sztuki alternatywą wobec zachowań ryzykownych”. 

 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek” 

Stowarzyszenie prowadzi Klub Abstynenta „Bratek”, który w 2018 r. czynny był od poniedziałku 

do soboty, a jego głównym zadaniem było kształtowanie wśród swoich członków dążeń do 

całkowitego powstrzymywania się od spożywania napojów alkoholowych.  

W Klubie Abstynenta prowadzony był Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu 

i ich rodzin, czynny 8 godzin tygodniowo, w którym realizowano następujące działania: 

− motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii  

w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do specjalistycznego leczenia, 

− udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym, 

− prowadzenie interwencji kryzysowej, 

− udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz jej rodzicom, 

− udzielanie konsultacji osobom doznającym przemocy, 

− motywowanie sprawców przemocy do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym, 

− gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej 

pomocy, 

− prowadzenie grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

 

Z porad udzielanych w punkcie konsultacyjnym skorzystali: 

− uzależnieni od alkoholu i środków psychoaktywnych – 270 osób, 380 porad 

• 90 rozmów wstępnych, 

• 200 rozmów informacyjno-edukacyjnych dotyczących współuzależnienia, 

• 90 rozmów motywujących do uczestnictwa w grupie wsparcia AA, 

− dorośli członkowie rodzin osób uzależnionych od alkoholu i DDA – 40 osób, 90 porad 

• 30 rozmów wstępnych, 

• 40 rozmów informacyjno-edukacyjnych dotyczące istoty współuzależnienia, 

• 20 rozmów motywujących do uczestnictwa w grupie wsparcia i Al-Anon, 

− osoby doznające przemocy w rodzinie – 30 osób. 

 

Prowadzenie grup wsparcia: 

− dla uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych – 2-godzinne spotkania raz w tygodniu 

– średnio 6 osób na 1 spotkaniu, 

− dla współuzależnionych członków rodzin – 2-godzinne spotkania raz w tygodniu – średnio 6 osób 

na 1 spotkaniu, 

− 2 maratony terapeutyczne dotyczące złości – 30 osób. 

 

Ponadto Klub był organizatorem okolicznościowych spotkań, które odbywały się bez spożywania 

napojów alkoholowych: 
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− zabawa karnawałowa – 90 osób 

− Dzień Kobiet – 45 osób 

− Dzień Dziecka – 100 osób  

− Pielgrzymka do Częstochowy – 50 osób 

− Zlot Rodzin Abstynenckich – 1020 osób 

− Pielgrzymka do Lichenia – 45 osób 

− Zakończenie Lata – 130 osób 

− Zabawa Andrzejkowa – 85 osób 

− Spotkanie opłatkowe – 50 osób. 

 

Zadanie 5 – Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 

art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego 

 

Do działań w tym zakresie należały: stałe kontrole miejsc spożywania alkoholu, kontrole 

placówek handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, stosowanie kar wobec osób 

nieprzestrzegających prawa. Kontrole przeprowadzane były przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej 

i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja skontrolowała 38 

placówek. Kontrole te miały głównie charakter edukacyjny, ich celem było przede wszystkim 

przypominanie sprzedającym napoje alkoholowe o ustawowym zakazie sprzedaży alkoholu osobom 

nieletnim i nietrzeźwym.   

Straż Miejska prowadziła stałe kontrole miejsc spożywania alkoholu. Do najczęściej 

występujących wykroczeń z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

na terenie miasta należy wykroczenie z art. 43 ust. 1 („Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew 

zakazom …, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach 

wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania”). Straż Miejska ujawniła w tym zakresie 869 

wykroczeń. W 535 przypadkach zastosowano pouczenia, w 332 przypadkach postępowanie 

mandatowe na kwotę 25 300,00 zł, 2 sprawy przekazano innym instytucjom.  

 

Zadanie 6 – Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie 

centrów integracji społecznej 

 

Zadanie realizowane było poprzez prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Klubu Integracji Społecznej, którego celem jest reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale 

bezrobotnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę 

umiejętności interpersonalnych uczestników, uzyskanie wiedzy o sposobach poszukiwania 

zatrudnienia. W zajęciach Klubu udział wzięło 13 osób. 

 

Zadanie 7 – Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym 

tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 

 

Zadanie to realizowane było głównie poprzez udzielanie przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej i usług rodzinom dotkniętym problemem 

alkoholowym lub narkomanią oraz poprzez realizowanie pracy socjalnej w oparciu o kontrakty 

socjalne służące upodmiotowieniu osób korzystającym z pomocy, wymagającym zaangażowania 

i partnerstwa w działaniu. 
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II. WYDATKI FINANSOWE 
 

Wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły 1 013 153,46 zł, w tym: 

1) zwalczanie narkomanii 236 785,00 zł  

− Komunalne Centrum Usług Wspólnych – 11 808,00 zł 

• Koordynatorzy Szkolnych Programów Profilaktyki (6 000,00 zł) 

• szkolenie realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego” (4 500,00 zł) 

• sympozjum „Wiedza i teoria bazą dla profilaktyki i terapii uzależnień” (1 008,00 zł) 

• seminarium „Ciemna strona Internetu - zagrożenia bagatelizowane” (300,00 zł)  

− Fundusz „Tratwa” Szczecinek – 44 977 zł 

• Świetlica Środowiskowa „Tratwa” (20 000,00 zł) 

• Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (4 977,00 zł) 

• Klub Młodzieżowy (20 000 zł) 

− Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – 140 000,00 zł 

• Punkt konsultacyjny (40 000,00 zł) 

• Środowiskowy program rówieśniczej profilaktyki uzależnień „Naszym zdaniem” 

(38 000,00 zł) 

• Akademia sztuki alternatywą wobec zachowań ryzykownych” (62 000,00 zł) 

− Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze – 20 000,00 zł 

− Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy dzieciom - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza 

„Koniczynka” - 20 000,00 zł 

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi  776 368,46 zł 

− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 37 628,46 zł 

• szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego (5 808,00 zł) 

• „Diagnoza problemu przemocy w rodzinie w Szczecinku – 2018 r.” (4 600,00 zł). 

• szkolenie dla służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie „Wybrane, 

trudne zagadnienia przemocy w rodzinie” (6 620,00 zł) 

• Program „Starszy Brat, Starsza Siostra” (9 639,87 zł) 

• poradnictwo specjalistyczne (10 960,59 zł) 

− Komunalne Centrum Usług Wspólnych – 16 812,00 zł  

• Koordynatorzy Szkolnych Programów Profilaktyki (9 000,00 zł) 

• szkolenie realizatorów programu „Przyjaciele Zippiego” (7 000,00 zł) 

• sympozjum „Wiedza i teoria bazą dla profilaktyki i terapii uzależnień” (812,00 zł) 

− Fundusz „Tratwa” Szczecinek – 170 000,00 zł 

• Świetlica Środowiskowa „Tratwa” (79 000,00 zł) 

• Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (50 000,00 zł) 

• Klub Młodzieżowy (41 000,00 zł) 

− Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze - 71 000,00 zł 

− Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek” prowadzenie klubu abstynenta i punktu 

konsultacyjnego dla uzależnionych - 75 000,00 zł 

− Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza - 107 000,00 zł  

− Caritas Parafii pw. NNMP - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Magdalenka” - 

107 000,00 zł 

− Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy dzieciom - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza 

„Koniczynka” - 90 000,00 zł 

− wynagrodzenia bezosobowe - 91 842,00 zł 

• opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (4 400,00 zł) 

• wynagrodzenia członków komisji (87 402,00 zł) 
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− zakup usług pozostałych – 7 726,00 zł 

− koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2 360,00 zł. 

 

 

4.14. Program współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi 

 

Program współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie na rok 2018 Rada Miasta Szczecinek uchwaliła 27 listopada 2017 roku.  

 

Formy współpracy 

Współpraca Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi miała zarówno charakter 

finansowy, jak i pozafinansowy.  

 

I. Współpraca pozafinansowa 

1. Wynajem organizacjom lokali użytkowych na działalność statutową organizacji oraz na realizację 

zadań publicznych.  

2. Użyczanie organizacjom pomieszczeń Urzędu oraz pomieszczeń i obiektów jednostek 

organizacyjnych na organizację spotkań oraz realizację zadań publicznych. 

3. Promowanie poprzez zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biurze Obsługi 

Interesanta idei przekazywania „1%” organizacjom pożytku publicznego działających na terenie 

Miasta Szczecinek. 

4. Udzielanie przez konsultanta ds. projektów i współpracy z organizacjami pozarządowymi 

zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej porad dotyczących tworzenia organizacji, 

możliwości zasad pozyskiwania środków na działalność, prowadzenia księgowości. 

5. Informowanie o możliwościach pozyskiwania dotacji z innych źródeł poprzez zamieszczanie 

informacji w dziale na stronie internetowej, wysyłanie informacji organizacjom oraz poprzez 

wyszukiwarkę dotacji na stronie internetowej Urzędu. 

6. Informowanie organizacji o szkoleniach podnoszących jakość działania organizacji 

prowadzonych przez inne instytucje i organizacje.  

7. Udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Miastem, ubiegającym się o środki ze 

źródeł zewnętrznych. 

8. Promowanie działalności organizacji poprzez udzielanie honorowego patronatu działaniom lub 

programom prowadzonym przez organizacje pozarządowe. 

9. Działania realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi: 

1) konkurs „Wolontariusz Roku 2018”, 

2) projekt „Pola Nadziei”, 

3) Partnerstwo Lokalne, 

4) przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Szczecinek W sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie na rok 2019.  

 

II. Współpraca finansowa 

 
Tabela 30. Otwarte konkursy ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 Organizacje pozarządowe Podmioty kościelne  
i wyznaniowe 

powierzanie wspieranie powierzanie wspieranie 

Liczba ofert złożonych  0 51 0 0 

Liczba podpisanych umów  0 46 0 0 
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 Organizacje pozarządowe Podmioty kościelne  
i wyznaniowe 

powierzanie wspieranie powierzanie wspieranie 

W tym liczba umów wieloletnich 
podpisanych w 2018 roku 

0 0 0 0 

 
Poniżej przedstawiono wysokości środków finansowych z budżetu Miasta przekazanych na 

realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

 
Tabela 31. Środki finansowe przekazane w wyniku przeprowadzonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 

Lp. Nazwa zadania Organizacja i nazwa projektu 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota 
wykorzystana 

I. 
Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 
w latach 2017-2019 

1. Prowadzenie placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży 

1. Fundusz Tratwa Szczecinek – Świetlica 
Środowiskowa Tratwa 

99 000,00 99 000,00 

2. Caritas Parafii pw. Narodzenia NMP – 
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza 
„Magdalenka” 

107 000,00 107 000,00 

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd 
Miejski w Szczecinku – Środowiskowe 
Ognisko Wychowawcze „Chochliki” 

91 000,00 91 000,00 

4. Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek - 
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza 

81 000,00 81 000,00 

5. Stowarzyszenia Sportowego Pomagamy 
Dzieciom – Świetlica Opiekuńczo-
Wychowawcza „Koniczynka” 

110 000,00 110 000,00 

6. Fundusz Tratwa Szczecinek - Klub 
Młodzieżowy 

61 000,00 61 000,00 

2. Programy przeciwdziałania 
przemocy  

Fundusz Tratwa Szczecinek 54 977,00 54 977,00 

3. Programy pracy z grupami 
ryzyka i rehabilitacji osób 
uzależnionych od alkoholu 
i współuzależnionych 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek” 75 000,00 75 000,00 

4. Programy służące 
rozwiązywaniu problemów 
narkomanii 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania 
Narkomanii Oddział Terenowy Szczecinek – 
Punkt konsultacyjny 

40 000,00 40 000,00 

5. Środowiskowe programy 
profilaktyki uzależnień 
realizowane w oparciu  
o ideę liderów młodzieżowych 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania 
Narkomanii Oddział Terenowy Szczecinek – 
Naszym zdaniem 

38 000,00 38 000,00 

6. Pozaszkolne programy 
profilaktyki narkomanii 
promujące zachowania 
alternatywne wobec zachowań 
ryzykownych 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania 
Narkomanii Oddział Terenowy Szczecinek – 
Akademia sztuki alternatywą wobec zachowań 
ryzykownych 

62 000,00 62 000,00 

Razem:  844 977,00 

II. Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych 

1. „Letni Kurs Muzyczny dla 
mieszkańców Szczecinka” 

Warszawska Fundacja Edukacji Artystycznej  22 500,00 22 500,00 

2. English Talent Contest Społeczne Towarzystwo Oświatowe 2 200,00 7 177,70 

3. II Filmowe Echa Społeczne Towarzystwo Oświatowe 8 400,00 1 069,00 

Razem 33 100,00 30 746,70 

III. Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz programy promocji zdrowia 

1. Rozmigany Szczecinek 2018 Fundacja „Przyjaciele Języka Migowego”  16 000,00 16 000,00 

2. Warsztaty terapii 
Simontonowskiej. Konferencja 
w 20. rocznicę powstania 
stowarzyszenia pt. „Amazonka 
kobieta z przyszłością” 

Stowarzyszenie Amazonek  13 500,00 11 801,00 

3. Integracja międzypokoleniowa 
„Jesteśmy razem” 

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet   1 000,00  1 000,00 
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Lp. Nazwa zadania Organizacja i nazwa projektu 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota 
wykorzystana 

4. DAJ MI SZANSĘ II - organizacja 
zajęć usprawniających oraz 
rehabilitacyjnych dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej 
intelektualnie i ruchowo 

UKS Victoria   4 000,00 4 000,0 

5. Prowadzenie na rzecz osób 
z niepełnosprawnością wzroku 
zrzeszonych w Kole PZN 
Szczecinek pn. „Odnaleźć 
właściwą drogę” 

Polski Związek Niewidomych Okręg 
Zachodniopomorski 

1 500,00 1 500,00 

6. Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Szczecinku 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinku 14 000,00 14 000,00 

7. X Zawody Pływackie w kategorii 
Masters - Szczecinek 2018 
w ramach Pucharu Polski 

Szczecineckie Towarzystwo Pływackie 
„Masters” 

3 800,00 3 800,00 

8. Jarmark twórczości osób 
niepełnosprawnych 

Stowarzyszenie „ATUT”   2 700,00 2 700,00 

9. Aktywny Senior Fundacja „Przystań”  10 500,00 10 500,00 

10. Trenujemy razem Fundacja „Przystań”   10 000,00 10 000,00 

11. Program pomocy ludziom 
chorym na cukrzycę 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 1 000,00 1 000,00 

12. Hospicjum to też życie – Pola 
Nadziei 2018 

Hospicjum Domowe im. św. Franciszka  
z Asyżu  

2 000,00 1 995,90 

Razem 80 000,00 78 296,90   

IV. 

Dystrybucja artykułów 
spożywczych przeznaczonych 
dla osób najbardziej 
potrzebujących  
z terenu Miasta Szczecinek 

Szczecinecka Fundacja na Rzecz Osób 
Poszkodowanych w Wypadkach 
Komunikacyjnych 

20 000,00 20 000,00 

V. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży 

 Piłka nożna 1. UKS „Akademia Piłkarska”  55 500,00 55 500,00 

2. UKS „Akademia Piłkarska Reissa”  21 000,00 21 000,00 

3. Miejski Klub Piłkarski  54 000,00 54 000,00 

Lekkoatletyka 1. Miejski Klub Lekkoatletyczny  32 500,00 32 500,00 

2. Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe 
Pomerania  

50 500,00 50 500,00 

Sporty walki 1. Szczecinecki Klub Karate „KYOKUSHINKAI”  49 000,00 49 000,00 

2. Klub Sportów Walki  49 000,00 49 000,00 

3. Brazylijskie JIU JITSU  8 000,00 8 000,00 

Tenis ziemny Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe 41 500,00 41 500,00 

Tenis stołowy Klub Sportowy Wielim – sekcja tenisa 
stołowego 

9 500,00 9 500,00 

Akrobatyka sportowa i fitness 1. Akrobatyczny Klub Sportowy „Darzbór”  38 500,00 38 500,00 

2. Akademia Fitness Sportowego  12 000,00 12 000,00 

Pływanie Miejski Klub Pływacki 47 000,00 47 000,00 

Piłka koszykowa UKS „Basket” 48 000,00 48 000,00 

Szermierka UKS „Siódemka” 26 500,00 26 500,00 

Strzelectwo 1. Klub Strzelecki „Impuls”  8 750,00 8 750,00 

2. Szczecineckie Bractwo Kurkowe 8 750,00 8 750,00 

Badminton Stowarzyszenie Sportowe „Badminton”  13 000,00 13 000,00 

Piłka siatkowa 1. Miejski Klub Sportowy „Gryf”  40 000,00 40 000,00 

2. Międzyszkolny Klub Sportowy „VOLLEY”  11 000,00 11 000,00 

Piłka ręczna Stowarzyszenie Sportowe „Handball” 12 000,00 12 000,00 

Sporty wodne 1. Szczecinecki Klub Wakeboardingu  
    i Narciarstwa Wodnego  

10 500,00 10 500,00 

2. Szczecinecki Klub Wakeboardingu „Kabel”  10 000,00 10 000,00 

3. Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy 
„ORLĘ” 

5 500,00 5 500,00 

Szachy Towarzystwo Szachowe „Taktyk” 4 500,00 4 500,00 

Triathlon Klub Sportowy „Triathlon” 22 500,00      22 500,00  

Pięciobój nowoczesny Klub Sportowy „Pentathlon” 22 500,00      22 500,00  

Sport dzieci niepełnosprawnych 
intelektualnie 

Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA 15 000,00 15 000,00 

Unihokej  Stowarzyszenie Sportowe „Pasja” 5 000,00 5 000,00 



S t r o n a  | 76 

 

Lp. Nazwa zadania Organizacja i nazwa projektu 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota 
wykorzystana 

Razem 733 000,00 733 000,00 

VI. 
Wspieranie i upowszechnianie 
sportu wśród seniorów 

Miejski Klub Sportowy – piłka nożna  165 000,00 1650 000,00 

VII. 

Prowadzenie ośrodków wsparcia 

Dom Dziennego Pobytu „Złota 
Jesień” 

Fundacja „Przystań” 380 000,00  380 000,00  

Środowiskowy Dom 
Samopomocowy „Walentynka”  

Fundacja „Przystań” 873 433,78* 873 433,78* 

VIII. 

Organizowanie i świadczenie 
usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania klienta 

Stowarzyszenie „ATUT” 818 000,00 818 000,00 

IX. 

Organizowanie i świadczenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania klienta  

Stowarzyszenie „ATUT” 185 000,00* 185 000,00* 

* dotacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 
Tabela 32. Zadania zlecone z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podst. art. 19a ustawy) 

Organizacja pozarządowe Nazwa zadania 
Kwota przyznanej 

dotacji 
Kwota 

wykorzystana 

Społeczne Inicjatywy Młodzieży Miasto Życia 6 500,00 6 500,00 

Uczniowski Klub Sportowy „BASKET” „Przedszkole koszykówki 2018” 4 000,00 4 000,00 

Szczecinecki Klub Wakeboardingu 
i Narciarstwa Wodnego 

„Narty wodne i wakeboard w teorii  
i w praktyce” 

2 000,00 2 000,00 

Szczecinecki Klub Wakeboardingu 
"KABEL" 

„Zajęcia wakeboardowe – czas start” 2 000,00 2 000,00 

Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy 
„ORLĘ”  

„Żagle na wiatr” 
3 000,00 2 929,02 

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe 
POMERANIA 

„Powierzenie szkolenia zawodników  
U-20 i U-23”” 

5 000,00 5 000,00 

Szczecinecki Klub Karate KYOKUSHIN „Szkolenie zawodników U-22” 5 000,00 5 000,00 

Klub Sportów Walki  „Trening czyni Mistrza” 5 000,00 5 000,00 

Miejski Klub Pływacki  „Poprzez Triathlon do Mistrzostwa” 5 000,00 5 000,00 

Razem 37 500,00 37 429,00 

 
Tabela 33. Zadania publiczne dofinansowane z pominięciem otwartego konkursu ofert - w budżecie OSiR – opłaty za 
obiekty sportowe 

Organizacja pozarządowe Nazwa zadania 
Kwota 

przyznanej 
dotacji 

Kwota 
wykorzystana 

Miejski Klub Pływacki Klub Sportowy „Triathlon” 
Klub Sportowy „Pentathlon” 

korzystanie z basenu 90 000,00 90 000,00 

Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe Korzystanie z kortów 45 000,00 45 000,00 

Razem 135 000,00 135 000,00 

 
Tabela 34. Zadania publiczne dofinansowane z pominięciem otwartego konkursu ofert - w budżecie OSiR - imprezy 
sportowe wg kalendarza imprez na 2018 r. 

Lp. Organizacja pozarządowe Nazwa zadania 

Kwota 
wykorzystana 

przez 
organizacje 

1. 
Uczniowski Klub Sportowy „Akademia 
Piłkarska”  

Turniej Piłki Nożnej rocznika 2012 2 546,84 

Turniej Piłki Nożnej rocznika 2007  1 184,20 

Turniej Piłki Nożnej rocznika 2009 i młodsi 1 196,57 

KRONO SKRZAT CUP 2018 3 500,00 

Turniej piłki nożnej rocznika 2008 i młodsi 1 256,59 
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Lp. Organizacja pozarządowe Nazwa zadania 

Kwota 
wykorzystana 

przez 
organizacje 

2. Akademia Fitness Sportowego  III Mikołajkowy Turniej Charytatywny w Fitness 2 500,00 

3. 
Uczniowski Klub Sportowy Akademia 
Piłkarska Reissa Szczecinek 

Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej 
w kategorii Żaków i Skrzatów 

1 500,00 

Turniej Reiss CUP 2017 1 000,00 

4. Miejski Klub Sportowy „GRYF” 

II Ogólnopolski Turniej Mini Gryf CUP  2 000,00 

Wojewódzki Turniej Juniorów w Piłce 
Siatkowej  

500,00 

Ogólnopolski Turniej w Mini Piłce Siatkowej 
Dziewcząt 

500,00 

5. Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe 

Mistrzostwa Szkół w Tenisie 1 200,00 

Mistrzostwa Województwa 
Zachodniopomorskiego w Tenisie Młodziczek 
i Młodzików 

1 300,00 

Tenisowy Dzień Dziecka 1 200,00 

Turniej o Puchar Zbigniewa Gieruli 1 000,00 

Halowy Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny 800,00 

Gwiazdkowy Turniej Tenisowy Mini i Midi 1 000,00 

6. Stowarzyszenie HANDBALL 
Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej  3 000,00 

Jesienna Edycja Handball Cup 2 000,00 

7. Towarzystwo Szachowe TAKTYK 

Mistrzostwa Szczecinka w Szachach 600,00 

Mistrzostwa Szachów z okazji Dni Szczecinka 600,00 

Mistrzostwa Szczecinka w Szachach 
Parkowych 

300,00 

Turniej Szachowy z Okazji Święta 
Niepodległości 

1 000,00 

Turniej Szachowy z okazji Święta Narodowego 
dnia 11 listopada 

1 000,00 

8. MKP Szczecinek  
Pierwszy Krok Pływacki (grudzień) 4 000,62 

Pierwszy Krok Pływacki (czerwiec) 1 999,73 

9. 
Akrobatyczny Klub Sportowy 
„DARZBÓR”  

Mistrzostwa Miasta w Akrobatyce Sportowej 
w kat. Młodziczek 

486,26 

Mikołajkowy Turniej Akrobatyczny 1 000,00 

Turniej Klasyfikacyjny w Skokach na 
Trampolinie i Młode Talenty 

1 475,15 

Międzywojewódzki Turniej Dwójek i Trójek 
dziewcząt w Akrobatyce 

1 000,00 

Pierwszy Krok Akrobatyczny Dziewcząt 500,00 

I Krok Akrobatyczny w Skokach na 
Trampolinie i Ścieżce, Mistrzostwa Okręgu  
w Akrobatyce Sportowej 

810,62 

10. Koło PTTK „WIARUSY”  
Spływ Kajakowy Drawa, Leśne Ścieżki, Spływ 
kajakowy GWDA, Rajd rowerowy Jamno, Rajd 
Pieczonego ziemniaka i Trzesiecko 

1 836,61 

11. Stowarzyszenie Sportowe BADMINTON  Mistrzostwa Województwa w Badmintona 1 500,00 

12. 
Szczecineckie Towarzystwo Pływackie 
„MASTERS”  

VIII Ogólnopolskie Zawody Pływackie Masters 
o Błękitną Wstęgę Wisły  

400,00 

Mistrzostwa Złotowa w Pływaniu Masters 1 612,00 

13. Towarzystwo Brydżowe Szczecinek  
Turniej Brydża Sportowego o Puchar 
Burmistrza Miasta Szczecinek  

3 101,20 

14. 
Polski Związek Wędkarski Koło 
„JESIOTR” 

IX Ogólnopolskie Zawody Spinningowe  2 500,00 

Spinningowe Mistrzostwa Koszalińskiego 
Okręgu PZW 

1 500,00 

15 
Szczecineckie Towarzystwo Lig 
Amatorskich 

VII Memoriał Kazimierza Czesława Turniej piłki 
nożnej 

1 000,00 

I Memoriał Zbigniewa Ponichtery w Piłce 
Nożnej Seniorów 

1 000,00 

VI Edycja Amatorskiej Ligii Halowej Piłki 
Nożnej 

1 000,00 

Edycja Szczecineckiej Ligii Tenisa Stołowego 500,00 
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Lp. Organizacja pozarządowe Nazwa zadania 

Kwota 
wykorzystana 

przez 
organizacje 

16. Stowarzyszenie Rowerowy Szczecinek  Szczecinecki Maraton MTB  4 903,78 

17. 
Szczecinecka Lokalna Organizacja 
Turystyczna 

Savagear Tropy- Szczecinek 2017 4 500,00 

Festiwal Motorowodny (dodatkowe) 2 500,00 

I Ogólnopolskie Zawody Spinningowe z Łodzi 
dla Osób Niepełnosprawnych 

5 000,00 

18. 
Uczniowski Klub Sportowy Basket 
Szczecinek 

13 Ogólnopolski Festiwal koszykówki ulicznej 
Streetball za Ratuszem 

9 000,00 

19. 
Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe 
POMERANIA 

XV Zachodniopomorskie Igrzyska LZA 2 000,00 

Zostań Mistrzem  2 000,00 

Lekkoatletyka Dla Każdego 3 000,00 

20. Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecinek 

PARKRUN Szczecinek 4 897,05 

Nocny Bieg Niepodległości 500,00 

V Otwarte Halowe Mistrzostwa Szczecinka  
w skoku wzwyż, Halowy Trójbój 
Lekkoatletyczny 

600,00 

Szczecinecki Weekend Biegowy 56 950,00 

21. Szczecinecki Klub Morsów Morsowisko na Mysiej Wyspie  1 000,00 

22. Klub Sportów Walki 
Międzypaństwowy Mecz Full Contact Polska – 
Norwegia 

21 844,00 

23. Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA Inauguracyjny Turniej Piłki Nożnej 500,00 

24. Szczecinecki Klub Karate KYOKUSHIN 

Mikołajkowy Turniej Karate Kyokushin Jestem 
Sprawny 

544,50 

Wojewódzka Olimpiada Dzieci i Młodzieży  
w Karate 

5 714,50 

25. 
Uczniowski Klub Sportowy „SIÓDEMKA” 
Sekcja szermiercza  

X Międzynarodowy Turniej Szermierczy 
Współcześni Rycerze zapraszają Memoriał dr 
Adama Papee 

11 266,63 

26. Szczecineckie Bractwo Kurkowe 

Strzelanie o Tytuł Króla Kurkowego 2017 1 000,00 

Wojewódzkie zawody strzeleckie o Srebrne 
Muszkiety  

711,28 

XI Zawody Strzeleckie Bractw Kurkowych 1 400,00 

27. Klub Strzelecki IMPULS 

Zawody Strzeleckie Puchar Prezesa Klubu 
IMPULS  

500,00 

Zawody Strzeleckie w Rocznicę Bitwy 
Warszawskiej 

500,00 

28. Klub Sportowy TRIATHLON 
Otwarte Mistrzostwa Miasta i Powiatu 
Szczecinek w MINI TRIATHLONIE 

3 000,00 

29. 
Klub Sportowy PENTATHLON 
Szczecinek 

Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Dwuboju 
Nowoczesnym 

3 000,00 

30. 
Szczecinecki Klub Wakeboardowy 
„Kabel” 

Rodzinne Zawody Wakeboardowe „Kabel na 
Start” 

933,40 

31. 
Żeglarski Międzyszkolny Klub Sportowy 
„Orlę” Szczecinek 

Memoriał Henryka Falkowskiego 1 500,00 

Razem 211 554,23 

 
 
4.15. Program polityki zdrowotnej „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą 

zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2019” 

 

Celem głównym realizacji „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia 

pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek w latach 2017-2019” jest osiągnięcie 

korzystnych trendów demograficznych w populacji mieszkańców Szczecinka poprzez zapewnienie 

leczenia niepłodności metodami wspomaganego rozrodu parom zamieszkałym na terenie miasta 

Szczecinek, u których stwierdzono niepłodność kobiety i/lub mężczyzny i wyczerpały się inne 

możliwości jej leczenia lub nie istnieją inne metody jej leczenia.  
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Uchwała intencyjna została przyjęta przez Radę Miasta Szczecinek w dniu 27 marca 2017 roku, 

a następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych  

i Taryfikacji Program był przedmiotem obrad Rady Miasta Szczecinek i został przyjęty uchwałą  

Nr XLVI/393/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn.: 

„Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców 

Miasta Szczecinek na lata 2017-2019. (http://www.bip.szczecinek.pl/?a=1236). 

 

W wyniku konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej podpisano umowy 

z trzema realizatorami: 

1) GAMETA GDYNIA CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. w Gdyni, 

2) GAMETA SZPITAL Sp. z o.o. Wspólnicy Sp. K. w Rzgowie, 

3) VITROLIVE Sp. z o.o. w Szczecinie. 

 

Rezultaty dotychczasowych działań 

Od początku trwania programu do końca 2018 roku do udziału w programie zakwalifikowano  

8 par, 5 par zgłosiło się do placówki GAMETA GDYNIA CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. w Gdyni, 

3 pary do VITROLIVE Sp. z o.o. w Szczecinie. W programie uczestniczy 7 par. 

Liczba zakończonych procedur biotechnologicznych:  

− stymulacja mnogiego jajeczkowania - 9 

− wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych - 9 

− znieczulenie ogólne podczas punkcji - 9 

− procedura mikroiniekcji plemnika - 9 

− pozaustrojowe zapłodnienie i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro - 9 

− transfer zarodków do jamy macicy - 13 

Liczba ciąż: 

− pojedyncza – 2* 

− mnoga - 0 

Wskaźnik urodzeń: 

− liczba urodzeń żywych – 0 

*Z uzyskanych dwóch ciąż utrzymano jedną, planowane urodzenie dziecka to przełom marca i kwietnia 2019 r. 

Jedną ciążę, w wyniku poronienia w grudniu 2018 roku, utracono.  

 

Od początku trwania Programu zgodnie z podpisanymi umowami dofinansowano 9 procedur: 

− 7 procedur x 4 800 zł (Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Gdyni), w sumie 33 600 zł, 

− 2 procedury x 5 000 zł (VitroLive Sp. z o.o. w Szczecinie), w sumie 10 000 zł. 

Na realizację Programu w 2018 roku wydatkowano łącznie 43 600 zł. 

 

Miasto Szczecinek, jako jedyny samorząd województwa skorzystał z możliwości ubiegania się 

jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Zachodniopomorskiego  

o dofinansowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia rozrodczego. Od dnia podpisania 

umowy z Województwem Zachodniopomorskim, tj. od 23.10.2018 roku, sfinansowano dwie 

procedury na łączną kwotę 9 800 zł: 

− 1 procedura x 4 800 zł (Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Gdyni), 

− 1 procedura x 5 000 zł (VitroLive Sp. z o.o. w Szczecinie). 

W związku z tym, że zgodnie z § 2 pkt 1 Miasto Szczecinek z otrzymanej dotacji mogło pokryć 

nie więcej niż 50% kosztów realizacji zadania z dotacji uzyskanej z Województwa 

Zachodniopomorskiego, wymienione dwie procedury opłacono w wysokości 4 900 zł z budżetu 

Województwa Zachodniopomorskiego oraz 4 900 zł z budżetu Miasta Szczecinek. Uzyskana pomoc 

finansowa z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w formie dotacji wyniosła 37 900 zł. 
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Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 33 000 zł zwrócono na konto Województwa 

Zachodniopomorskiego 28.12.2018 roku. 

 

Zaplanowana na rok 2019 rok kwota 100 000 złotych pozwoli na dofinansowanie 20 procedur 

biotechnologicznych zapłodnienia pozaustrojowego, które mogą być wykonane zarówno u nowo 

zakwalifikowanych par, jak również u par już uczestniczących w programie, które jeszcze nie 

skorzystały z trzech „przysługujących” procedur.  

 

 

4.16. Program polityki zdrowotnej „Rehabilitacja seniorów – mieszkańców Miasta Szczecinek 

na lata 2017-2020” 

 

Dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych w ramach programu Narodowego Funduszu 

Zdrowia jest mocno ograniczona ze względu na limity i niskie zawarte kontrakty. Skutkuje to 

wydłużającymi się kolejkami oczekujących pacjentów, a niezależnie od jednostki chorobowej 

o skuteczności rehabilitacji decyduje czas jej wdrożenia, kompleksowość i wielodyscyplinarność 

świadczeń oraz intensywność i ciągłość zajęć. Ponadto zabiegi są świadczone nie częściej niż raz 

w roku, a seniorzy ze względu na konieczność utrzymania dobrego stanu zdrowia i niepogarszania 

się istniejących schorzeń wymagają takiego usprawniania minimum dwa razy w roku.  

 

Uchwała intencyjna dotycząca programu została przyjęta przez Radę Miasta Szczecinek w dniu 

10 lipca 2017 roku, a następnie po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji Program był przedmiotem obrad Rady Miasta Szczecinek i został przyjęty 

uchwałą Nr XLIX/420/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie przyjęcia programu 

zdrowotnego pn.: „Rehabilitacja seniorów – mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2020. 

Celem głównym realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Rehabilitacja seniorów – 

mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2020” jest uzupełnienie świadczeń rehabilitacyjnych 

w tej grupie wiekowej dostępnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Cele szczegółowe to: 

a) zapobieganie następstwom chorób przewlekłych związanych z narządem ruchu, 

b) mobilizacja chorych do systematycznej i czynnej pracy nad sobą, 

c) podniesienie jakości życia i ograniczenie postępu choroby poprzez edukację, 

d) wsparcie, pomoc medyczna i rehabilitacyjna osobom przewlekle chorym z dysfunkcją narządu 

ruchu, 

e) propagowanie aktywności fizycznej wśród osób po 65. roku życia, 

f) zwiększenie samodzielności osób starszych z niepełnosprawnością w zakresie narządu ruchu. 

 

W wyniku konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej podpisano umowy  

z dwoma realizatorami ze Szczecinka: 

1) Reha Medica Centrum Rehabilitacyjno Medyczne Piotr Łoziński, 

2) Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej „PODIMED” Spółka z o.o. 

Umowy zawarto na lata 2017-2020, przy czym na jego realizację w 2017 roku zaplanowano kwotę 

30 000 zł, a w latach kolejnych po 120 000 zł.  

 

Rezultaty działań 

Realizacja programu polega na zorganizowaniu regularnych form opieki rehabilitacyjnej, 

polegającej na zapewnieniu pacjentom powyżej 65. roku życia dostępu do zabiegów z zakresu 

kinezyterapii i fizykoterapii. Każdy z zakwalifikowanych pacjentów, w zależności od problemu 

zdrowotnego, miał prawo skorzystania z 10-dniowego cyklu zabiegów, składających się  

z kinezyterapii i zabiegów fizykoterapii. 



S t r o n a  | 81 

 

W 2018 roku do zabiegów zakwalifikowano 795 osób. Zgodnie z zapisami uchwały 

beneficjentami programu byli mieszkańcy Miasta Szczecinek powyżej 65 roku życia, posiadający 

skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego lekarza specjalisty. Z programu nie mogły skorzystać 

osoby, które odbyły cykl rehabilitacyjny w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia w ostatnich  

6 miesiącach lub miały zaplanowane świadczenia w ciągu najbliższego miesiąca. 

 

Warto podkreślić, że ze względu na duże zainteresowanie programem i wyczerpaniem 

zaplanowanych środków na jego realizację, w maju 2018 roku Burmistrz Miasta ogłosił konkurs na 

dodatkowe zabiegi, przeznaczając na ten cel 100 000 zł. W sumie, w roku 2018 roku na realizację 

programu polityki zdrowotnej „Rehabilitacja seniorów – mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 

2017-2020” wydatkowano kwotę 215 900,00 zł. 

 

 

4.17. „Aktywni 60 plus” 

 

Od grudnia 2012 w Szczecinku funkcjonuje, cieszący się wciąż dużą popularnością wśród 

seniorów, program „Aktywni 60 plus”. Akcja ta ma na celu zachęcanie osób starszych do korzystania 

ze zniżek na różnego rodzaju atrakcje lub usługi w Szczecinku.  

Miejska Karta Seniora wydawana w ramach programu „Aktywni 60 plus” upoważnia 

mieszkańców miasta, którzy ukończyli sześćdziesiąty rok życia do korzystania ze zniżek 

oferowanych w różnych punktach miasta. Seniorzy mogą skorzystać np. ze zniżek na basen,  

z tańszych biletów do kina, jak również taniej kupić obiad w lokalu gastronomicznym czy wykorzystać 

rabat w miejscowym supermarkecie. Pełna lista punktów oferujących zniżki dla seniorów dostępna 

jest na stronie internetowej http://www.60plus.szczecinek.pl/. W samym roku 2018 wydano 337 kart, 

a do tej pory do programu „Aktywni 60 plus” przyłączyło się łącznie już 5 360 osób. 

4.18. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

 

Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2018 roku odbywała się zgodnie  

z uchwalonym programem przez Radę Miasta Szczecinek (uchwała Nr LIV/469/2018 z dnia 26 

lutego 2018 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczecinek w 2018 roku). 

 

W 2018 roku Schronisko prowadzone było przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. w Szczecinku w ramach powierzonej przez Burmistrza Miasta Szczecinek sprawowania 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi z terenu Miasta Szczecinek. Na wykonanie 

powyższego zadania przeznaczono kwotę 700 000,00 zł. 

 
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 

 
Tabela 35. Opieka nad bezdomnymi psami 

Miesiąc 
Psy przyjęte  

z miasta 
Szczecinek 

Gmina Borne 
Sulinowo 

Gmina Resko 
Odbiór 

psa 
Adopcja 

psa 

Styczeń 16 szt. 1 szt. 5 szt. 5 szt. 6 szt. 

Luty 13 szt. 2 szt.  5 szt. 9 szt. 

Marzec 32 szt. 5 szt. 2 szt. 4 szt. 13 szt. 

Kwiecień 20 szt. 6 szt.  12 szt. 9 szt. 

Maj 10 szt. 2 szt.  4 szt. 16 szt. 

Czerwiec 14 szt. 3 szt.  6 szt. 12 szt. 

Lipiec 20 szt. 2 szt. 1 szt. 7 szt. 14 szt. 

Sierpień 24 szt. 2 szt.  11 szt. 8 szt. 

http://www.60plus.szczecinek.pl/
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Miesiąc 
Psy przyjęte  

z miasta 
Szczecinek 

Gmina Borne 
Sulinowo 

Gmina Resko 
Odbiór 

psa 
Adopcja 

psa 

Wrzesień 14 szt. 2 szt.  3 szt. 16 szt. 

Październik 19 szt.  3 szt. 5 szt. 3 szt. 

Listopad 12 szt. 1 szt.  5 szt. 10 szt. 

Grudzień 24 szt. 3 szt.  10 szt. 5 szt. 

Suma 218 szt. 29 szt. 11 szt. 77 szt. 121 szt. 

 
Schronisko dla zwierząt w Szczecinku przyjęło pod swoją opiekę w 2018 roku 218 psów z miasta 

Szczecinek. 

Dodatkowo Spółka podpisała umowę na zapewnienie opieki z Gminą Borne Sulinowo, skąd przyjęto 

29 psów i z Gminą Resko, skąd przyjęto 11 psów. 

Na pobyt czasowy „Hotel” przyjęto 77 psów. 

Łącznie opieką było objęte w 2018 roku 335 psów. 

Wg stanu na koniec 2018 roku w Schronisku przebywało 136 psów - o 22 więcej niż w roku 2017. 

Zwierzęta zostały dowożone do Schroniska przez mieszkańców i Straż Miejską. 

 

W 2018 roku do Schroniska trafiły 102 koty. W porównaniu z rokiem 2017 było ich mniej o 76 szt. 

Do adopcji wydano 39 kotów. 

 

2. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt, 

oraz usypianie ślepych miotów 

 

W roku 2018: 

− łącznie przeprowadzono 95 kastracji i 72 sterylizacji, 

− zaszczepiono przeciw wściekliźnie 322 psów i 90 kotów, 

− odnotowano 13 zgonów naturalnych psów (o 7 więcej niż w roku poprzednim) i 8 zgonów kotów 

(o 34 zgony mniej niż w roku 2017). Eutanazji poddano 25 psów (o 9 więcej niż w roku 

poprzednim) oraz 6 kotów (o jednego kota więcej niż w roku 2017). 

 

Ponadto zgodnie z Programem zapobiegania bezdomności zwierząt wydano w 2018 roku 75 

skierowań do Lecznicy dla zwierząt na usługi weterynaryjne (kastracje, sterylizacje, odrobaczenia, 

szczepienia, czipy, leczenia). 

 

3. Sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi, w tym ich dokarmianie 

 

W 2018 roku Schronisko dla Zwierząt wydało na „kocie gniazda” karmę w ilościach 

przedstawionych w tabeli 36. 

 
Tabela 36. Karma wydana na „kocie gniazda” w 2018 r. 

Miesiąc Saszetki 100 g Konserwy 150 g Puszki 415 g 

Styczeń   378 szt. 

Luty 1 398 szt.   

Marzec    

Kwiecień    

Maj    

Czerwiec  870 szt.  

Lipiec    

Sierpień 560 szt.   
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Miesiąc Saszetki 100 g Konserwy 150 g Puszki 415 g 

Wrzesień 880 szt.   

Październik 750 szt.   

Listopad 1 340 szt.   

Grudzień 660 szt.   

RAZEM 5 588 szt. 870 szt. 378 szt. 

 
W 2018 roku pozyskano karmę w postaci darowizny od sponsorów (szkoły, fundacje, 

mieszkańcy) w przedstawionych poniżej kwotach. 

 
Tabela 37. Kwoty pozyskanej karmy w 2018 r. 

MIESIĄC 
Kwota 

pozyskanej 
karmy 

Kwota karmy 
wydanej na 

kocie gniazda 

Styczeń 86,97 952,42 

Luty 21 216,00 2 796,00 

Marzec 4 192,82 --------- 

Kwiecień 4 440,00 --------- 

Maj 2 751,39 --------- 

Czerwiec 104 933,73 4 062,90 

Lipiec 2 300,00 --------- 

Sierpień 77 407,61 1 120,00 

Wrzesień 73 102,66 1 760,00 

Październik 70 392,32 1500,00 

Listopad 5 793,62 2 360,00 

Grudzień 50 993,41 1 320,00 

SUMA 417 610,53 15 871,32 

 
Wszystkie zwierzęta przebywające w Schronisku w 2018 roku miały zapewnioną opiekę 

weterynaryjną, na którą wydano 87.846,97 zł. Na leki dla zwierząt wydano w 2018 roku 34 589,00 zł. 

 

Aby zapewnić warunki bytowe dla kotów przebywających w Schronisku, zostały zakupione trzy 

domki drewniane. W 2018 roku wiaty dla psów przeszły remont i dobudowano pięć boksów 

pojedynczych z małymi wiatami. 

 

W działalności Schroniska funkcjonowała, jak dotychczas, formuła wolontariatu, gdzie 

systematycznie pomoc świadczyło ok. 5 wolontariuszy. 

Duże znaczenie w pracy Schroniska miały działania w kierunku znalezienia zwierzętom nowego 

domu poprzez adopcję. Dzięki zaangażowaniu załogi nowy dom znalazły w 2018 roku 154 zwierzęta. 

Dodatkowo Schronisko zostało wyposażone w palety plastikowe i maty gumowe. Dokończony 

został remont boksów wewnętrznych (położenie kafli, malowanie pomieszczeń). 

 

Nieodzowną pomocą w prawidłowym przebiegu prac w schronisku stanowią osoby przydzielone  

w ramach prac społecznych, gdzie w 2018 roku skierowanych do Schroniska było łącznie 19 osób 

(na dzień 01.04.2019 r. skierowanych jest 30 osób). 

 

 

V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIASTA SZCZECINEK 
 

Rok 2018 obejmował pracę Rady Miasta Szczecinek dwóch kadencji: 
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− do 21 listopada 2018 r. działała Rada Miasta Szczecinek VII kadencji wybranej na lata 2014 – 

2018, 

− od 21 listopada 2018 r., po złożeniu ślubowania i ukonstytuowaniu rozpoczęła pracę Rada 

Miasta Szczecinek VIII kadencji wybrana na lata 2018 – 2023. 

 

W 2018 roku Radni VII kadencji obradowali na 15 sesjach, w tym 6 zostało zwołanych w trybie 

nadzwyczajnym. Rada Miasta VII kadencji podjęła 123 uchwały, w tym 42 uchwały stanowiące 

prawo miejscowe.  

 

Radni nowej VIII kadencji w 2018 r. obradowali na 3 sesjach, w tym 1 została zwołana w trybie 

nadzwyczajnym. Rada Miasta nowej VIII kadencji w 2018 r. podjęła 33 uchwały, w tym 12 uchwał 

stanowiących prawo miejscowe.  

Łącznie w 2018 r. Rada Miasta Szczecinek VII oraz VIII kadencji podjęła 156 uchwały, w tym 

łącznie 54 uchwały stanowiące prawo miejscowe, opublikowane w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Statystyka sesji Rady Miasta Szczecinek w 2018 r. i liczby uchwał podjętych na danej sesji: 

 
Tabela 38. Liczba sesji i podjętych uchwał 

Lp. 
Data sesji Rady 

Miasta Szczecinek 

Liczba uchwał 
podjętych 2018 r. 

ogółem 

W tym uchwały 
stanowiące prawo 

miejscowe 

1 17.01.2018 r. 1 0 

2 29.01.2018 r. 11 4 

3 26.02.2018 r. 11 4 

4 29.03.2018 r. 18 2 

5 23.04.2018 r. 4 1 

6 07.05.2018 r. 8 4 

7 28.05.2018 r. 10 4 

8 25.06.2018 r. 1 1 

9 09.07.2018 r. 8 3 

10 06.08.2018 r. 2 1 

11 20.08.2018 r. 12 5 

12 10.09.2018 r. 5 3 

13 01.10.2018 r. 16 8 

14 18.10.2018 r. 2 1 

15 14.11.2018 r. 14 1 

16 21.11.2018 r. 1 0 

17 06.12.2018 r. 12 3 

18 20.12.2018 r. 20 9 

 
Wszystkie uchwały, zgodnie z art. 90 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia  

8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) podlegały nadzorowi na podstawie kryterium zgodności 

z prawem. 

Organem nadzoru w sprawach podejmowanych uchwał jest Wojewoda Zachodniopomorski,  

a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. 

 

W 2018 roku: 

− Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 28 lutego 2018 r. podjęło uchwałę  

Nr VI.69.K.2018 w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LIII/455/2018 Rady 
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Miasta Szczecinek z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych 

z budżetu Miasta Szczecinek dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 

osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego; 

− Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 8 marca 2018 r. podjęło uchwałę  

Nr X.29.K.2018 w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LIV/470/2018 Rady 

Miasta Szczecinek z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz 

dziennych opiekunów na terenie Miasta Szczecinek; 7 maja 2018 r. Rada Miasta Szczecinek 

podjęła uchwałę uwzględniającą uwagi RIO; 

− Wojewoda Zachodniopomorski pismem z 5 czerwca 2018 r. zawiadomił Radę Miasta  

o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności wskazanych 

zapisów uchwały Nr LVIII/512/2018, prosząc jednocześnie o odpowiedź, czy Rada Miasta 

wyraża wolę samodzielnego wyeliminowania z obrotu prawnego kwestionowanych postanowień 

uchwały; uchwała zmieniająca została przez Radę Miasta podjęta 25 czerwca 2018 r. 

 

 

VI. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 
 

6.1. Udział w związkach, stowarzyszeniach, organizacjach 

 

Miasto Szczecinek jest członkiem: 

1) Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania - stowarzyszenie jest instytucją 

prowadzącą długofalową politykę edukacyjną w zakresie procesów integracyjnych Polski z Unią 

Europejską, funduszy pomocowych oraz przedsięwzięć integrujących społeczności lokalne  

w ramach współpracy transgranicznej. Stowarzyszenie realizuje statutowe cele poprzez 

podejmowanie inicjatyw, promowanie oraz aktywne popieranie wszelkich działań mających na 

celu rozwój przedsiębiorczości samorządów w oparciu o środki pomocowe Unii Europejskiej oraz 

innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych. 

Delegatami Miasta Szczecinek w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania są: 

Daniel Rak i Krzysztof Zawada (uchwała Nr II/7/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 grudnia 

2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/249/2001 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 

czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 

Pomerania i przyjęcia jego statutu.); 

2) Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - związek międzygminny utworzony w czerwcu 1992 

roku. Celami związku jest: wspólna polityka ekologiczna gmin, promocja gmin, pozyskiwanie 

funduszy na inwestycje, budowa oraz pomoc w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków  

i urządzeń kanalizacyjnych, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, 

ziemi, powietrza i krajobrazu jako podstawy dla rozwoju rekreacji oraz turystyki, koordynacja 

działań z zakresu ochrony przyrody i ochrony różnorodności biologicznej, ukierunkowywanie 

rozwoju gospodarczego terenu w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe  

z jednoczesną dbałością o zachowanie naturalnych ekosystemów, edukacja ekologiczna. 

Ponadto związek zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji technicznych na 

zagospodarowanie wód dorzecza Parsęty i rozwiązaniem problemów gospodarki wodno-

ściekowej oraz opracowywaniem wniosków do różnych funduszy i fundacji o przyznanie środków 

finansowych na realizację swoich celów statutowych. 

Delegatami Miasta Szczecinek w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty są: Daniel Rak, Maciej 

Makselon, Marcin Wilk i Elżbieta Mucha (uchwała Nr II/9/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia  
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6 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia osób do reprezentowania Miasta Szczecinek w Związku 

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty); 

3) Związku Miast Polskich - to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej 

czasów II Rzeczpospolitej. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 

300 miast, w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju. Organizacja samorządów 

miejskich powołana do opracowywania wspólnego stanowiska wobec rządu i promocji miast 

członkowskich w Polsce i za granicą. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu 

wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-

kulturalnego rozwoju miast polskich. 

Przedstawicielem Miasta Szczecinek w Związku Miast Polskich jest Daniel Rak (uchwała Nr 

II/8/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/54/90 

Rady Miasta w Szczecinku z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast 

Polskich); 

4) Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” - jest dobrowolnym, samorządnym 

zrzeszeniem gmin, powiatów i województw – 55 samorządów przez których teren przebiega 

planowana trasa drogi ekspresowej S11 – od Koszalina do Pyrzowic k. Katowic. 

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia, przedstawicielem Miasta Szczecinek w Stowarzyszeniu 

Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11" jest burmistrz - Daniel Rak (uchwała Nr XLI/375/06 

Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 2006 r. o utworzeniu Stowarzyszenia Gmin, Powiatów 

i Województw o nazwie „DROGA S11”); 

5) Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej - celem SzLOT jest: kreowanie  

i upowszechnianie wizerunku Miasta Szczecinek oraz Powiatu Szczecineckiego, jako 

atrakcyjnych turystycznie, kreowanie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji 

turystycznych. Członkami SzLOT są członkowie założyciele oraz przedsiębiorcy branży 

turystycznej zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. 

 

 

6.2. Współpraca międzynarodowa 

 

W ramach współpracy międzynarodowej Miasta Szczecinek w 2018 roku podjęte zostały 

następujące działania: 

− 6 - 8 marca 2018 r.: delegacja pracowników Urzędu Miasta Szczecinek wyjechała do  

Bergen op Zoom w Holandii w celu konsultacji projektu planu budowy mieszkań chronionych. 

Delegacja wizytowała m.in. St. Tante Louise-Vivensis; 

− 27 kwietnia - 4 maja 2018 r.: grupa młodzieży ze Szczecinka wraz z opiekunami odwiedziła 

partnerskie miasto Noyelles sous Lens we Francji. W trakcie 7-dniowego pobytu młodzież 

poprzez różnego rodzaju aktywności integrowała się z francuskimi rówieśnikami. W planie 

pobytu był m.in. wyjazd do Paryża. Wizyta był efektem rozmów o zacieśnieniu współpracy 

między Szczecinkiem i Noyelles sous Lens prowadzonych przez ówczesnego wiceburmistrza 

Daniela Raka; 

− 25 maja 2018 r.: przyjazd Roba Franssena ze St. Jumelage (Holandia), który po 18 dniach 

podróży rowerem dotarł do Szczecinka; 

− 10 czerwca 2018 r.: przedstawiciel Miasta Szczecinek uczestniczył w pogrzebie Ceesa 

Steevensa w Bergen op Zoom. Cees Steevens przez wiele lat był przewodniczącym St. 

Jumelage ds. Miasta Szczecinek;  

− 3 - 5 lipca 2018 r.: delegacja nauczycieli ze szczecineckiej SP 5 wizytowała Steenspil Bergen op 

Zoom (Holandia) w celu wymiany doświadczeń pedagogów z obu krajów; 

− 13-18 lipca 2018 r.: komercyjna wizyta 18-osobowej wycieczki z Noyelles sous Lens  

w Szczecinku; 
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− 3 - 6 sierpnia 2018 r.: pięcioosobowa delegacja z partnerskiego miasta Noyelles sous Lens 

gościła w Szczecinku. Francuzi wzięli udział w biegu na 15 kilometrów wokół jeziora Trzesiecko. 

Po raz pierwszy w sezonie letnim odwiedzili też Mysią Wyspę, zobaczyli Szczecinek  

z perspektywy jeziora oraz mieli okazję spróbować swoich sił na wyciągu do nart wodnych; 

− 1 września 2018 r.: kontynuacja współpracy SP 5 i Steenspil. Wymiana konkretnych projektów 

drogą internetową (korespondencja między uczniami i nauczycielami obu szkół); 

− 2 września 2018 r.: nawiązanie, za pośrednictwem przedstawiciela Urzędu Miasta Szczecinek 

współpracy Szkoły Muzycznej i CB w Bergen op Zoom w celu zorganizowania wspólnego 

koncertu w czerwcu 2019 roku; 

− 19 października 2018 r.: konsultacje z SAPiK-iem w celu zorganizowania wernisażu 

holenderskiego artysty z Bergen op Zoom w czerwcu 2019 roku. 

 

 

VII. UDZIAŁ BURMISTRZA W CIAŁACH LOKALNYCH 
 

7.1. Rada Trenerów 

 

Rada Trenerów jest ciałem doradczym Burmistrza Miasta Szczecinek, które spotyka się kilka 

razy w roku, by ustalić strategię rozwoju sportu w mieście oraz wyrazić swoją opinię na temat 

podziału środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe i dofinansowanie sportu 

dzieci i młodzieży. 

 

W 2018 w składzie Rady Trenerów zasiadali trenerzy i działacze, którzy reprezentowali 

środowisko poszczególnych dyscyplin: Szymon Bibik (piłka nożna), Szymon Kiedel (koszykówka), 

Dariusz Brambor (siatkówka), Marek Kosicki (siatkówka), Robert Fabiszak (piłka ręczna), Andrzej 

Juniewicz (lekkoatletyka), Krzysztof Marczyński (lekkoatletyka), Katarzyna Wilczyńska (sport 

niepełnosprawnych), Krzysztof Pajewski (kickboxing), Wojciech Hurka (karate), Marek Bogdanowicz 

(tenis), Radosław Lubczyk (tenis stołowy), Sebastian Siódmiak (badminton), Kamil Biegański 

(pływanie), Temur Balakari (pięciobój nowoczesny),Robert Kochanowski (trhiatlon, pentathlon), 

Ryszard Zawada (akrobatyka sportowa), Aniela Sosnowska (szermierka), Zbigniew Masełek 

(strzelectwo), Henryk Lisiński (szachy), Radosław Żydałowicz (żeglarstwo). 

 

 

7.2. Rada Oświaty 

 

Działająca od stycznia 2017 roku przy Burmistrzu Szczecinka Miejska Rada Oświaty składa się 

z 14 członków, którzy reprezentują organ prowadzący, rady rodziców szkół i przedszkoli, związki 

zawodowe, środowisko dyrektorów niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli oraz 

zatrudnionych w szkołach podległych miastu nauczycieli.  

 

W 2018 roku Rada Oświaty brała udział w pracach nad stworzeniem najważniejszych aktów 

prawa lokalnego oraz opiniowaniem podejmowanych przez Radę Miasta Szczecinek uchwałach, 

które dotyczyły funkcjonowania szczecineckich placówek oświatowych. Najważniejsze z nich to: 

uchwała w wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki lub kluby dziecięce oraz dziennych opiekunów na terenie Szczecinka, regulamin 

przyznawania stypendiów uczniom i studentom zamieszkałym na terenie Miasta Szczecinek, za 

wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych. 

 

Kluczowym aktem lokalnego prawa, w redagowaniu którego uczestniczyła MRO była uchwała 

określająca wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania dodatków, szczegółowy sposób 
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obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 

wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach 

prowadzonych przez Miasto Szczecinek. Zgodnie z sugestiami strony związkowej i samorządowej, 

którą reprezentował Burmistrz Daniel Rak, udało się uzgodnić stanowisko we wszystkich sprawach 

dotyczących podwyżek dodatków dla szczecineckich nauczycieli. 

 

Miejska Rada Oświaty wzięła też udział w dyskusji nad finansowaniem zajęć wynikających  

z tzw. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i braku środków na ich finansowanie w subwencji 

oświatowej na rok 2018. MRO przedstawiło jednoznaczne stanowisko w tej sprawie, krytycznie 

odnosząc się faktu niezagwarantowania przez MEN środków na sfinansowanie tego rodzaju zajęć 

dodatkowych. 

 

 

VIII. PODSUMOWANIE ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO W 2018 ROKU 
 

8.1. Oświata i edukacja 

 

Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku (KCUW) jest jednostką budżetową Miasta 

Szczecinek, której podstawową działalnością statutową jest obsługa finansowa, rachunkowa, 

prawna oraz administracyjno-organizacyjna publicznych szkół podstawowych oraz przedszkola 

publicznego im. K. Makuszyńskiego. 

 

Od stycznia 2017 r. zgodnie ze statutem, oprócz zadań wynikających z prowadzenia miejskich 

placówek oświatowych, KCUW zajmuje się również dostarczaniem na terenie miasta urzędowej 

korespondencji z Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Muzeum Regionalnego  

i Samorządowej Agencji Promocji i Kultury. KCUW zatrudnia pięciu gońców, legitymujących się 

stosownymi dokumentami oraz oznakowaniem, dzięki któremu są łatwo rozpoznawalni. 

KCUW realizuje również obowiązek dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek 

wychowania przedszkolnego, działających na terenie miasta. 

 

Placówki obsługiwane: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza, pl. Wazów 1, 

2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Armii Krajowej, ul. Jasna 2, 

3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana III Sobieskiego, ul. Wiatraczna 5, 

4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego, ul. Kopernika 18 oraz ul. Armii 

Krajowej 29, 

5. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Noblistów Polskich, ul Krakowska 1, 

6. Przedszkole Publiczne im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Księżnej Elżbiety 4. 

 

Działalność szkół w 2018 roku 

 
Tabela 39. Zestawienie zbiorcze ze szkół stan na 31.12.2018 r. 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

absolwentów 

Wykształcenie nauczycieli Stopień mianowania nauczycieli 

mgr 
wyższe 

zawodowe 
inne dyplom. mian. kontr. staż. Inne 

SP 1 682 30 0 58 0 0 36 12 7 0 3 

SP 4 348 16 0 36 2 0 14 16 6 2 0 

SP 5 267 15 0 

66 0 0 37 14 14 1 0 oddz. gim. 114 5 121 

GDD 16 1 24 
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Szkoła 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

absolwentów 

Wykształcenie nauczycieli Stopień mianowania nauczycieli 

mgr 
wyższe 

zawodowe 
inne dyplom. mian. kontr. staż. Inne 

SP 6 761 32 136 
76 1 0 58 8 10 1 0 

oddz. gim. 117 5 136 

SP 7 796 35 0 
76 1 0 45 16 10 6 0 

oddz. gim. 72 3 39 

Razem: 3 173 142 456 312 4 0 190 66 47 10 3 

 

 
 
Tabela 40. Promocja uczniów - stan na 31.08.2018 r. 

Szkoła 
Liczba 

uczniów 
w szkole 

Nie otrzymało promocji na koniec 
roku w tym: Ogółem 

niepromowanych 
i nieklasyfikowanych 

% 
niepromowanych  

i nieklasyfikowanych 
nie zdało do 

następnej klasy 
nieklasyfikowanych 

SP 1 618 23 7 23 3,72  

SP 4 348 20 1 21 6,03 

SP 5 237 11 7 12 5,06 

oddz. gim. 245 5 2 7 2,86 

GDD 41 1 0 1 2,45 

SP 6 659 23 0 23 3,49 

 oddz. gim. 260 8 0 8 3,08 

SP 7 689 11 0 11 1,60 

oddz. gim. 108 0 0 0 0,00 

Razem: 3 205 102 17 106 3,31 

 
 
 
Wykres 1. Promocja uczniów - stan na 31.08.2018 r. 

 
 

W roku szkolnym 2017/18 liczba uczniów, którzy nie uzyskali promocji do następnej klasy jest 

niższa niż w ubiegłym roku (3,4%). Największy odsetek niepromowanych stanowili uczniowie Szkoły 

Podstawowej Nr 4, który wyniósł 6,03%. 
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Wyniki egzaminów gimnazjalnych w 2018 roku w szczecineckich szkołach: 
 
Tabela 41. Średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. 
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szkoły publiczne niepubliczne dla dorosłych 

historia, wos 59 57,29 55,93 54,98 56,77 58,92 59 46,54 66 68,95 38 41 

j. polski 68 65,51 65,01 63,99 64,89 74,65 65 49,85 71 84,38 30 35,47 

przedmioty, 
przyrodnicze 

56 54,35 53,07 52,33 53,88 56,72 55 43,33 67 77,01 31 38,64 

matematyka 52 49,68 48,40 47,27 49,69 58,38 46 37,64 60 72,63 25 22,78 

j. angielski 
podstawowy 

68 66,47 66,78 64,31 68,90 70,81 71 53,41 90 90 35 36,35 

j. angielski 
rozszerzony 

52 51,29 52,56 51,78 54,59 53,51 55 40 78 78,75 16 - 

j. niemiecki 
podstawowy 

52 51,61 52,07 49,88 47,60 - 53 41,91 - - 44 - 

j. niemiecki 
rozszerzony 

42 37,22 39,07 25,84 27,53 - 38 24,75 - - - - 
 

 
 
Wykres 2. Średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. w szczecineckich szkołach 

 
 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego ukształtowały się na podobnym poziomie do wyników z roku 

ubiegłego. Należy odnotować fakt, iż poziom wyników egzaminów gimnazjalnych w szczecineckich 
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szkołach uległ nieznacznej poprawie, choć nadal nie są one satysfakcjonujące. W dalszym ciągu 

duży wpływ na niską średnią miały bardzo słabe wyniki szkół dla dorosłych, których udział 

procentowy w ogólnej liczbie szkół w Szczecinku jest jednym z największych w Polsce. W kilku 

przedmiotach wyniki uczniów szczecineckich oddziałów gimnazjalnych są lepsze od średnich 

województwa czy kraju: np. oddziały gimnazjalne w SP 6 osiągnęły wyższe wyniki z przedmiotów: 

język polski, przedmioty przyrodnicze, matematyka oraz historia. Oddziały gimnazjalne w Szkole 

Podstawowej nr 7 natomiast osiągnęły lepsze wyniki z języka angielskiego. Niezmiennie najlepiej  

w Szczecinku wypadły niepubliczne dzienne gimnazja, których wyniki są zdecydowanie lepsze od 

średnich kraju czy województwa. 

 
Tabela 42. Średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. w wybranych miastach województwa 
zachodniopomorskiego 

Przedmiot Szczecinek Szczecin Kołobrzeg Koszalin Białogard Stargard 

historia, wos 56,77 61,76 57,95 59,58 49,24 53,93 

j. polski 64,89 69,79 66,82 67,69 55,95 62,24 

przedmioty, przyrodnicze 53,88 59,07 54,52 56,65 48,03 51,61 

matematyka 49,69 56,24 46,39 52,22 45,21 44,51 

j. angielski podstawowy 68,90 76,58 72,81 72,72 59,53 66,22 

j. angielski rozszerzony 54,59 61,88 58,76 55,98 49,98 51,69 

j. niemiecki podstawowy 47,60 63,62 45,48 64,58 34,48 49,32 

j. niemiecki rozszerzony 27,53 57,04 31,27 70,11 83,00 31,95 

 
 
Zrealizowane programy w 2018 roku: 

 

1. Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 

Udział w programie wzięły 2 szczecineckie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Szkoła 

Podstawowa nr 7. Każda ze szkół zakupiła książki do biblioteki szkolnej za ponad 15 000,00 zł,  

z czego wkład własny szkoły wyniósł ponad 3 000,00 zł, a dofinansowanie 12 000,00 zł. W ramach 

projektu organizowano wydarzenia promujące czytelnictwo, podejmowano współpracę z biblioteką 

publiczną oraz realizowano projekty edukacyjne. 

 

2. Rządowy program ,,Aktywna tablica” 

W Szkole Podstawowej nr 6 zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci sprzętu komputerowego 

oraz urządzeń technologii informacyjno-komunikacyjnych do 2 sal dydaktycznych za kwotę 

17 500,00 zł, z czego wkład własny szkoły wyniósł 3 500,00 zł, a dofinansowanie 14 000,00 zł. 

 

3. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych 

Szkoła Podstawowa nr 4 zakupiła pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) za kwotę  

39 686,00 zł, w całości sfinansowane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 

rok 2018. 

 

PRZEDSZKOLA  

 

Podstawowym celem wychowania przedszkolnego jest zapewnienie dzieciom opieki, 

wspomaganie indywidualnego rozwoju oraz realizacja podstawy programowej. Zgodnie z ustawą 

Prawo oświatowe edukacja przedszkolna obejmuje dzieci od początku roku kalendarzowego,  

w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.  
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W Szczecinku wychowanie przedszkolne jest realizowane w różnych formach. W przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania 

przedszkolnego. Miasto Szczecinek prowadzi jedno Przedszkole Publiczne im Kornela 

Makuszyńskiego. Na terenie Miasta Szczecinek jest osiem przedszkoli niepublicznych, z czego aż 

siedem funkcjonuje na zasadach przedszkola publicznego, spełniając warunki ustawowe do 

otrzymania dotacji w wysokości 100% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola publicznego. 

Prowadzone są również dwa niepubliczne punkty przedszkolne. 

 
Tabela 43. Liczba dzieci zameldowanych w Szczecinku – stan na 31.12.2018 r. 

Rok urodzenia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Liczba dzieci 390 359 325 346 321 288 310 355 323 

 
Wykres 3. Liczba dzieci zameldowanych w Szczecinku – stan na 31.12.2018 r. 

 
W szkołach podstawowych funkcjonowały oddziały przedszkolne w liczbach jak w poniższej tabeli. 

 
Tabela 44. Oddziały przedszkolne 

Szkoła 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 
dzieci 

SP4 1 22 

SP5 1 20 

SP6 1 23 

Razem: 3 65 

 
 
Tabela 45. Dzieci w przedszkolach z podziałem na grupy - stan na 31.12.2018 r. 

Przedszkole 
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Tabela 46. Przedszkola - zestawienie dzieci (wg stanu na 31.12.2018 r.) 

PRZEDSZKOLE Liczba dzieci 
Liczba 

oddziałów 
Liczba 

nauczycieli 

PP im. K. Makuszyńskiego 170 7 16 

PN Bajka 100 4 5 

PN Krasnoludek 162 6 6 

NP Kredka 138 7 11 

PN Miś 207 12 31 

PN Nutka 125 5 5 

PN Słoneczko 123 5 7 

PN Tęcza 135 6 8 

PN U cioci Gosi 167 8 17 

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Smerf 40 2 2 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ,,Jaś i Małgosia” 12 1 3 

Razem: 1379 63 111 

 
ŻŁOBKI 

 

Na terenie Miasta Szczecinek funkcjonują 4 niepubliczne żłobki. We wszystkich żłobkach jest 99 

miejsc. Szczecineckie żłobki są częściowo finansowane z dotacji Miasta, która w 2018 r. wynosiła 

368 zł miesięcznie na jedno dziecko.  

 
Tabela 47. Żłobki - stan na 31 grudnia 2018 r. 

Żłobek 
Liczba 
dzieci 

Maksymalna liczba 
miejsc 

Liczba 
oddziałów 

Liczba 
opiekunów 

Niepubliczny Żłobek „Zosia Samosia” 
ul. Piłsudskiego 14a/4,  
78-400 Szczecinek 
Osoba prowadząca: Martyna Gaca 

20 20 2 4 

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Tęcza” 
ul. Nowa 2, 78-400 Szczecinek 
Osoba prowadząca: Małgorzata Bernaś 

18 19 1 4 

Niepubliczny Żłobek „Bajkowa Kraina” 
ul. Koszalińska 66, 78-400 Szczecinek 
Osoba prowadząca: Joanna Drążewska 

40 40 2 7 

Niepubliczny Żłobek „Zaczarowany Ogród” 
ul. Kościuszki 67, 78-400 Szczecinek 
Osoba prowadząca: Iwona Jasik 

20 20 1 4 

Razem: 98 99 6 19 

 
 
8.2. Polityka społeczna 

 
8.2.1. Karta Dużej Rodziny 

 

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z przynajmniej 

trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość tańszego 

korzystania z oferty instytucji publicznych, jak i firm prywatnych - m.in. z branży spożywczej, 

paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej w całym kraju. Instytucją odpowiedzialną za funkcjonowanie 

systemu KDR jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. System KDR funkcjonuje  

w naszym mieście od czerwca 2014 roku. W 2018 roku wydano Karty Dużej Rodziny dla 41 nowych 

rodzin, ponadto 17 osób wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie tej Karty. 



S t r o n a  | 94 

 

Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej 

Rodziny”. 

 

8.2.2. Charakterystyka środowisk objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w 2018 r. 

 

Najliczniejszą grupę beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku 

stanowią świadczeniobiorcy świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego 500+. Ponadto 

w 2018 roku 2931 rodzin skorzystało z Rządowego programu „Dobry start”. 

 
Wykres 4. Beneficjenci MOPS w Szczecinku 

 
Charakterystyka środowisk korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

 

Liczba środowisk korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2018 r. wynosi 1 482 

i w stosunku do poprzedniego okresu spadła o 42 środowiska (2017 r. – 1524). 

Klienci świadczeń pomocy społecznej to osoby, które z różnych przyczyn znajdują się  

w trudnej sytuacji, a ich rozwiązanie lub zniwelowanie skutków trudności wymaga różnorodnych form 

wsparcia, od świadczeń pieniężnych poprzez pomoc usługową, umieszczenie w ośrodkach 

wsparcia, poradnictwo specjalistyczne, pogłębioną pracę socjalną czy też wsparcie asystenta 

rodziny. Głównym narzędziem w pracy pracowników socjalnych jest wywiad środowiskowy, który 

służy zgłębieniu przyczyn trudnych sytuacji życiowych. Poniższy wykres obrazuje skalę i rodzaj 

dominujących problemów w środowiskach. 

 
Wykres 5. Dominujące problemy w środowiskach 
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Tabela 48. Liczba środowisk korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

Występujący problem 
Liczba 

środowisk 
% z badanej liczby 
środowisk, tj. 1 482 

Długotrwała choroba 733 49,5 

Niepełnosprawność 429 28,9 

Bezrobocie 382 25,8 

Choroby i zaburzenia psychiczne 259 17,5 

Alkoholizm/problem alkoholowy 236 15,9 

Niezaradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego 213 14,4 

Niezaradność opiekuńczo-wychowawcza 92 6,2 

Upośledzenie umysłowe 77 5,2 

Przemoc w rodzinie 61 4,1 

Bezdomność 56 3,8 

Zagrożenie bezdomnością 37 2,5 

Narkomania 27 1,8 

 
W 2018 roku wśród najczęściej występujących przyczyn trudnej sytuacji klientów pomocy 

społecznej znalazły się: długotrwała choroba, niepełnosprawność oraz bezrobocie. 

 

PROGRAMY I PROJEKTY POMOCOWE REALIZOWANE PRZEZ MOPS 

 

Program oddłużeniowy 

Istotnym problemem klientów Ośrodka są trudności w regulowaniu opłat mieszkaniowych. 

Pomocą w tym zakresie jest oferta w formie „Programu Oddłużeniowego”, którego celem jest:  

− przeciwdziałanie eksmisjom i bezdomności,  

− pomoc w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej klientów związanej z zaległościami 

w opłatach związanych z utrzymaniem mieszkania, 

− utrzymanie rodziny w dotychczasowym środowisku zamieszkania,  

− umożliwienie rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.   

 

Program kierowany jest do klientów, których zadłużenie nie przekroczyło 2 000 zł, (w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach 3 000 zł), a ich sytuacja pozwala na partycypowanie w spłacie 

zadłużenia oraz dalsze systematyczne regulowanie opłat. Na realizację programu w 2018 roku 

przeznaczono 30 000 zł, dzięki czemu pomoc uzyskało 41 środowisk, niektórzy klienci skorzystali  

z kilku form pomocy i tak: 

− 19 środowisk otrzymało pomoc w uregulowaniu zaległości czynszowych na kwotę 10 846,08 zł, 

− 15 środowisk skorzystało z dofinansowania do energii elektrycznej na kwotę 7 068,25 zł, 

− 2 środowiska wsparto środkami na uregulowanie należności za gaz w łącznej wysokości 

1 100 zł, 

− 6 środowisk otrzymało pomoc na uregulowanie kosztów zużycia wody na kwotę 3 363 zł, 

− 7 środowisk skorzystało z pomocy na uregulowanie zaległości za centralne ogrzewanie na 

kwotę 7 622,67 zł. 

 

Udzielona pomoc spowodowała uruchomienie dodatków mieszkaniowych w 2 środowiskach, 

a zadłużenie mieszkaniowe uregulowano w całości w 28 środowiskach.  

Finansowy udział klientów w kosztach realizacji programu wyniósł 6 781,14 zł. 

 

Program „Student” 2018 r.  

Program Student realizowany jest od 2004 r. i zakłada zaspokojenie podstawowych potrzeb 

bytowych studentów studiów dziennych, pochodzących z rodzin korzystających z pomocy 
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społecznej, w celu umożliwienia im rozpoczęcia bądź kontynuacji nauki na uczelni wyższej poza 

miejscem zamieszkania.  

W roku 2018 na realizację programu przeznaczono kwotę 37 800 zł. Pomoc łącznie otrzymało 

10 studentów. Wysokość przyznanego świadczenia w zależności od dochodu rodziny mieściła się 

w przedziale od 1 800 zł do 4 500 zł na semestr dla jednego studenta.  

Zgodnie z założeniami programu studenci otrzymaną pomoc przeznaczali głównie na: pokrycie 

kosztów zakwaterowania, wyżywienia, zakup materiałów dydaktycznych i przejazdy z miejsca 

zamieszkania do miejsca nauki i na powrót.   

Podstawą przyznania pomocy w ramach programu było podpisanie i realizacja kontraktu socjalnego.  

Program stał się rozpoznawalny w środowisku, zdobył zainteresowanie studentów, a jego 

wieloletnia realizacja potwierdza, iż nawet niewielka pomoc finansowa może przełożyć się na 

powodzenie edukacyjne młodych mieszkańców Szczecinka. W całym okresie realizacji programu ze 

wsparcia skorzystało 170 studentów, w tym wielu objętych było pomocą od pierwszego do ostatniego 

roku nauki na studiach wyższych. 

 

Program „Starszy Brat, Starsza Siostra” 

Celem programu jest wspieranie dzieci w wieku 6-12 lat z rodzin dysfunkcyjnych. Poprzez osobę 

wolontariusza w wieku 16-19 lat - „starszego brata” lub „starszej siostry” pokazujemy dziecku świat 

właściwych wartości. Zadaniem wolontariusza są spotkania z dzieckiem, co najmniej raz w tygodniu, 

pomoc w rozwiązywaniu codziennych trudności, zapewnianie poczucie bezpieczeństwa, 

przekazywanie pozytywnych wzorców zachowań oraz proponowanie różnych, ciekawych form 

spędzania czasu wolnego i pomoc w nauce. 

Dzieci i wolontariusze uczestniczą w spotkaniach integracyjnych z okazji świąt, rozpoczęcia 

i zakończenia roku szkolnego, warsztatach twórczych, wycieczkach oraz wyjściach do kina. Praca 

pary wolontariusz-dziecko trwa, co najmniej rok szkolny. 

W 2018 r. W programie funkcjonowało 8 par wolontariusz – dziecko. Na realizacje programu 

przeznaczono kwotę 9 639, 87 zł.  

W związku z brakiem zainteresowania ze strony młodzieży pełniącej w projekcie rolę 

wolontariuszy – starszych braci lub siostry podjęto decyzję o zakończeniu jego realizacji przez 

Ośrodek. Rekomenduje się przekazanie projektu do realizacji podmiotowi niepublicznemu np. 

organizacji pozarządowej.  

 

Program „Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej” 

Program zakłada wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych w wykonywaniu 

czynności dnia codziennego, w podtrzymywaniu kontaktów społecznych, spędzaniu czasu wolnego 

oraz wykonywaniu innych czynności, których nie obejmują standardowe usługi opiekuńcze.  

Zakres działań wolontariusza w środowisku dopasowany jest do potrzeb, możliwości  

i oczekiwań podopiecznego oraz wolontariusza. Zadaniem wolontariusza jest spotkać się  

z podopiecznym, zrobić drobne zakupy, pomóc w załatwieniu spraw urzędowych, wyjść na wspólny 

spacer, poczytać książkę, prasę, wyprowadzić zwierzęta itp. Wolontariusze i ich podopieczni 

uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, wycieczkach, wyjściach do kina.  

W roku 2018 stałą współpracę w ramach programu „Wolontariat w OPS” podjęło  

8 wolontariuszy, którzy wsparciem objęli 12 środowisk. 

Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera nabór i prowadzi szkolenia dla 

wolontariuszy podmiotów zewnętrznych, działających w obszarze pomocy społecznej. W 2018 r. 

było to 40 wolontariuszy. 

 

Projekt „Pogotowie lekcyjne” 

Projekt powstał w 2011 r. i zakłada wsparcie edukacyjne w formie stałych korepetycji dla 

młodzieży wywodzącej się z rodzin korzystających z pomocy społecznej. Korepetytorami są dorośli 
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wolontariusze z wykształceniem wyższym, zwykle nauczyciele. W 2018 roku w projekcie 

uczestniczyło 2 podopiecznych i 3 wolontariuszy, którzy zrealizowali 29 spotkań edukacyjnych. 

 

Projekt „Samodzielni” 

Projekt wspiera osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnymi, długotrwale chorymi 

członkami rodziny poprzez zwiększenie ich umiejętności w zakresie czynności pielęgnacyjnych, 

podstawowych czynności usprawniających i rehabilitacyjnych, a także udzielanie wsparcia 

psychologicznego.  

Uczestnicy projektu nabywają lub zwiększają swoje kompetencje podczas indywidualnych 

spotkań z pielęgniarką środowiskową i rehabilitantem w miejscu swojego zamieszkania, przy łóżku 

chorego. Spotkania z psychologiem w zależności od potrzeb mogą odbywać się w miejscu 

zamieszkania uczestnika projektu lub w gabinecie psychologa. W 2018 r. projektem objęto 14 osób, 

a na jego realizację wydatkowano kwotę 9 740 zł. Wykonano łącznie 153 godziny usług wsparcia 

specjalistów, w tym: 57 usług rehabilitanta, 73 godziny pielęgniarki środowiskowej i 23 godziny 

psychologa.  

W 2018 r. działania projektowe rozszerzono o użyczenia łóżka pielęgnacyjnego w warunkach 

opieki domowej dla klientów MOPS-u, których stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim 

lub aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności potwierdza potrzebę używania ww. sprzętu 

w warunkach opieki domowej. Wsparcie polega na udostępnianiu do używania – na podstawie 

umowy użyczenia – łóżka pielęgnacyjnego na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia. 

Ośrodek dysponuje 10 łóżkami pielęgnacyjnymi. Ze wsparcia w tym zakresie skorzystało 12 osób. 

Koszt realizacji usługi wyniósł 1 264,82 zł, na który składają się wydatki związane z obsługą 

serwisową i techniczną łóżek, niezbędną przy każdym wydaniu i odbiorze sprzętu. 

 

Projekt „Teleopieka” - pilotaż 

Teleopieka jest projektem socjalnym na rzecz niezależności osób starszych  

i niepełnosprawnych, którego celem głównym jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

funkcjonowania w środowisku zamieszkania osób, które ze względu na wiek oraz/lub stan zdrowia 

wymagają stałego monitoringu i pomocy innych. Zakłada dostęp do całodobowego systemu 

monitoringu przyjmującego zgłoszenia dotyczące sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia poprzez 

sygnał przekazywany za pomocą przycisku SOS; jak również wsparcie finansowe, tj. pokrycie części 

lub całości kosztów związanych z korzystaniem z usług całodobowego systemu monitoringu. 

Projekt adresowany do osób długotrwale chorych, niepełnosprawnych powyżej 70 lat, których 

stan psychofizyczny potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lub orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności i sytuacja rodzinna wskazują na potrzebę nadzoru w formie całodobowego 

monitoringu. 

Projekt wdrożono jesienią 2018 roku w formie pilotażu, a jego założeniem było zbadanie 

zainteresowania i potrzeb mieszkańców. W ramach działań informacyjnych o projekcie 

przeprowadzono 5 spotkań indywidualnych, 9 rozmów telefonicznych oraz 1 konsultację 

w środowisku. Informację o projekcie przekazano do placówek służby zdrowia, organizacji 

pozarządowych, podmiotów świadczących usługi opiekuńcze i prowadzących ośrodki wsparcia oraz 

zamieszczono na stronie MOPS-u i Urzędu Miasta. 

 

Projekt „Zimą też może być ciepło” 

Projekt zakłada uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób bezdomnych, poprawę 

ich sytuacji w okresie zimowym poprzez pozyskanie nowej, ciepłej bielizny, czapek, rękawic, skarpet 

czy termosów. 

Projekt ma na celu edukację i uwrażliwienie uczniów szczecineckich szkół na potrzeby 

społeczne, w tym osób bezdomnych. Młodzież ma możliwość zapoznania się z placówkami pomocy 

osobom bezdomnym oraz kontaktu z przebywającymi tam osobami bezdomnymi. 
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W 2018 roku kadra pedagogiczna i uczniowie z 5 szkół Powiatu Szczecineckiego przeprowadzili 

zbiórkę bielizny zimowej, którą przekazano 47 osobom bezdomnym podczas organizowanej przez 

pracowników MOPS Wigilii dla osób bezdomnych. 

 

Projekt „Pomoc na Święta” 

Projekt zapewnia pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym w przygotowaniach 

Świąt Bożego Narodzenia. Osoby te ze względu na wiek i niepełnosprawność nie są w stanie 

samodzielnie zrobić świątecznych zakupów, porządków, ubrać choinki itp. Realizacja projektu jest 

okazją do nawiązania relacji pomiędzy osobami starszymi, niepełnosprawnymi a młodzieżą. W 2018 

roku w projekcie udział wzięło 16 wolontariuszy, uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji 

Narodowej, którzy swoim wsparciem objęli 11 podopiecznych MOPS w Szczecinku. 

 

Realizacja świadczenia wychowawczego (500+) 

W 2018 roku ze świadczenia wychowawczego (500+) skorzystało 2 489 rodzin. Łącznie na 

świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 18 557 363 zł (37 181 świadczeń) na ok. 3 560 

dzieci. Liczba rodzin, które skorzystały ze świadczenia wychowawczego w 2018 roku zmniejszyła 

się w stosunku do roku ubiegłego o 166 rodzin (ok. 6%). W roku 2018 złożono 2 649 wniosków 

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 821 wniosków złożono drogą 

elektroniczną.  

 

Realizacja świadczenia „Dobry start” (300+) 

W lipcu 2018 r. MOPS-owi powierzono realizację kolejnego rządowego programu „Dobry start” 

- jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla uczniów rozpoczynających rok szkolny bez 

względu na dochód rodziny. W 2018 roku ze świadczenia skorzystało 2 931 rodzin, przyjęto 3 031 

wniosków, w tym 1 624 za pomocą systemów teleinformatycznych. Wypłacono 3 977 świadczeń na 

łączną kwotę 1 193 100 zł, a wydano 2 949 informacji o przyznaniu świadczenia oraz 18 decyzji 

odmawiających świadczenia dobry start. 

 

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Reasumując informacje zebrane dla potrzeb sporządzenia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

w roku 2018, przedstawiono uwarunkowania lokalnego systemu pomocy społecznej ujmując je 

w obszarach zasobów i braków. Zestawienie to pozwala w sposób prosty zorientować się, czym 

obecnie dysponujemy, a czego jeszcze brakuje, aby skutecznie realizować zadania pomocy 

społecznej w Szczecinku. 

 

Z AS O B Y  

Rozwinięty, skuteczny system zarządzania pomocą społeczną. 

Doświadczona, wysoko wykwalifikowana zaangażowana w swoje działania kadra pracowników pomocy 
społecznej. 

Dobry stan techniczny budynków infrastruktury pomocy społecznej. 

Zintegrowany lokalny system wsparcia na rzecz osób i grup wymagających wsparcia oraz budowanie 
dobrego klimatu wokół tego systemu. 

Zdolności organizacyjne do usprawniania systemu pomocy społecznej i skutecznego reagowania na 
pojawiające się zadania bądź problemy. 

Tworzenie i realizacja ponadstandardowych projektów pomocowych.  

Wykorzystywanie alternatywnych źródeł finansowania zadań pomocy społecznej. 

Rozwój środowiskowych form pracy socjalnej (np. wolontariat, animowanie społeczności lokalnej). 

Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. 
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Włączanie mieszkańców miasta do uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów społecznych. 

Interdyscyplinarne tworzenie dokumentów strategiczno-planistycznych obejmujących obszar 
rozwiązywanie problemów społecznych. 

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w organizacji pomocy i obsłudze klientów pomocy 
społecznej. 

B R AK I  

Zbyt duża i stale wzrastająca liczba zadań o dużej różnorodności nałożona na Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, w tym przypisanie zadań z systemu wspierania rodzin powodujące ich stygmatyzację jako 
wymagających wsparcia systemu pomocy społecznej. 

Brak korelacji między liczbą zadań powierzanych Ośrodkowi a stanem zatrudnienia, wysokie obciążenie 
pracowników ilością zadań. 

Braki kadrowe związane z przejściem na emeryturę lub zmianą zawodu przez osoby z wieloletnim 
doświadczeniem oraz brak na rynku pracy kadr przygotowanych i posiadających predyspozycje do pracy 
w zawodzie pracownika socjalnego, asystenta rodziny, opiekunki środowiskowej, opiekuna osób 
niepełnosprawnych. 

Brak dostatecznej powierzchni biurowej, w tym na obsługę klientów Ośrodka oraz związanej  
z koniecznością archiwizacji dokumentacji. 

Brak centrum integracji społecznej i zakładu aktywizacji zawodowej, form wspierających osoby 
marginalizowane i wykluczone społecznie. 

Konieczność uzupełnienia infrastruktury mieszkaniowej dla osób niesamodzielnych poprzez 
budowę/adaptację mieszkań wspomaganych/chronionych. 

Konieczność rozwoju usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej 
opieki, w tym udostępnianie specjalistycznego sprzętu ułatwiającego sprawowanie opieki i funkcjonowanie 
w warunkach domowych. 

Konieczność rozwoju usług opiekuńczych o charakterze opieki wytchnieniowej realizowanej w miejscu 
zamieszkania klientów, a także poza nim w formach okresowego pobytu dziennego lub całodobowego. 

Brak rodzinnego domu opieki dla osób sędziwych lub publicznego domu pomocy społecznej 
zlokalizowanego na terenie Szczecinka.  

Brak placówki zabezpieczającej czasowy pobyt osób/rodzin w kryzysie. 

Brak możliwości rozwoju ośrodków wsparcia z uwagi na ograniczenia lokalowe. 

Brak usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych. 

Brak placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży w formie pracy podwórkowej oraz klubów młodzieżowych. 

Potrzeba uzupełnienia struktury i dostosowania standardów placówek dla osób bezdomnych. 

Brak instrumentów zachęcających i zwiększających partycypację mieszkańców w życiu społecznym 
miasta. 

Brak nowych podmiotów niepublicznych zainteresowanych i zdolnych do przejmowania zadań gminy  
z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny czy też przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Brak podmiotów ekonomii społecznej aktywizujących zawodowo i społecznie osoby wykluczone lub 
zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Konieczność prowadzenia społecznych kampanii informujących o nadrzędnej funkcji opiekuńczej rodziny 
wobec osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci, budujących świadomość i poczucie odpowiedzialności 
za członków rodziny wymagających pomocy i opieki. 

 
 
8.3. Promocja i kultura 

 

8.3.1. Działalność Samorządowej Agencji Promocji i Kultury 

 

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku (SAPiK) to miejska instytucja kultury, 

wykraczająca poza ramy organizacyjne tradycyjnie działających wydziałów promocji i domów 

kultury. Działa na trzech płaszczyznach: kultura – organizując masowe oraz kameralne imprezy 

i zapewniając dzieciom i młodzieży z terenu całego powiatu szczecineckiego dostęp do zajęć 
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pozalekcyjnych w sekcjach, klubach i pracowniach tematycznych; promocja – promując turystycznie 

i kulturalnie Miasto Szczecinek i Powiat Szczecinecki oraz biznes – świadcząc usługi dla firm. 

 

Realizując działania z zakresu promocji, SAPiK w szczególności zajmuje się: 

− kreowaniem wizerunku miasta i powiatu jako atrakcyjnego regionu turystycznego; 

− organizowaniem i koordynowaniem przedsięwzięć związanych z promocją turystyczną oraz 

kulturalną miasta i powiatu w kraju i za granicą, na targach i misjach o charakterze turystycznym;  

− przygotowywaniem oraz wydawaniem materiałów promocyjnych i informacyjnych;  

− współpracą z innymi podmiotami w celu realizacji swoich zadań, w tym ze środowiskami 

oświatowymi, kulturalnymi, turystycznymi i gospodarczymi;  

− współpracą z mediami w celu upowszechniania informacji o mieście i powiecie; 

− współpracą z jednostkami powiatowymi i miejskimi w celu budowy pozytywnego wizerunku 

miasta i powiatu; 

− promocją marki Miasta i Powiatu w regionie i całym kraju z wykorzystaniem profesjonalnych 

narzędzi promocyjnych (między innymi materiałów reklamowych w prasie i telewizji, plakatów, 

gadżetów i odzieży reklamowej) oraz niekonwencjonalnych, kreatywnych środków promocji, 

dostosowanych do potrzeb klienta (np. kształtowanie wizerunku medialnego). 

 

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury prowadzi działalność w niżej wymienionych obszarach: 

 

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. B. Horodyskiego przy ul. Wyszyńskiego 34 i MBP Filia dla 

Dzieci i Młodzieży im. K. Makuszyńskiego przy ul. Jeziornej 16 

 

Liczba czytelników: w roku 2018 - 4101 osób (biblioteka główna 2 534, biblioteka dla dzieci – 1 567). 

 

Spotkania i cykliczne zajęcia: 

− lekcje biblioteczne (cykliczne), 

− „spotkania z bajką” dla młodszych czytelników (cykliczne), 

− „spotkania z legendą” dla młodszych czytelników (cykliczne), 

− „Szczecinek jakiego nie znamy” - projekt z młodzieżą organizowany przez MBP, 

− „Fantastyka, a rzeczywistość” - czyli jak bezpiecznie korzystać z Internetu – spotkanie  

z P. Kwietniem, 

− „Stop nieśmiałości"”- spotkanie z psychologiem, 

− „O czarach i czarownicach” - spotkanie z R. Wełnicem, 

− „O Gryfitach i zamkowych zjazdach” - spotkanie z J. Powałką, 

− spotkanie autorskie z M. Gacą, 

− spotkanie autorskie z J. Jurgałą-Jureczką, autorką książki o Zofii Kossak-Szczuckiej, 

− spotkanie autorskie z R. Czerniakiem, autorem książki „Podróże do granic”, 

− cykliczna już impreza „Odjazdowy bibliotekarz”, 

− „Jak nie czytam, jak czytam” - ogólnopolska akcja czytelnicza, którą Szczecinek wygrał (wzięła 

w niej udział największa ilość osób w całej Polsce), 

− Dyskusyjny Klub Książki, 

− ferie w bibliotece. 

 

Liczba wypożyczeń w 2018 roku - 103 241 (w tym biblioteka główna - 81 266, biblioteka dla dzieci - 

21 975). 

 

Księgozbiór w 2018 roku – 86 336 (biblioteka główna - 59 437, biblioteka dla dzieci - 26 899). 

 



S t r o n a  | 101 

 

Środki z dotacji na zakup nowości wydawniczych z MKiDN - 22 900 zł. 

 

 

2. Centrum Informacji Turystycznej 

 

W sezonie Centrum Informacji Turystycznej odwiedziło około 3000 turystów, natomiast poza 

sezonem około 1500 osób. Byli to turyści polscy, którzy przyjechali do Szczecinka m.in. z: Gdańska, 

Łodzi, Poznania, Wrocławia, Warszawy, Katowic, Szczecina, Leszna, Chojnic i Kołobrzegu. 

Szczecinek był również chętnie odwiedzany przez turystów z zagranicy, głównie z krajów takich jak: 

Niemcy, Austria, Anglia, Włochy, Hiszpania, Francja, Ukraina, Czechy, Węgry, a nawet Nowa 

Zelandia czy Indie. 

Największym zainteresowaniem wśród kupujących cieszyły się następujące wydawnictwa 

dotyczące Szczecinka i okolic: album miejski, przewodnik po Szczecinku, przewodnik po Powiecie 

Szczecineckim, książka „W dawnym Szczecinku”, mapy oraz kalendarze miejskie. Turyści chętnie 

kupowali także gadżety szczecineckie takie jak: kubki, filiżanki, magnesy, koszulki, torby, czapki, 

breloki, długopisy, pocztówki. 

Odwiedzający Szczecinek mieli możliwość zaopatrzenia się w następujące gratisowe materiały 

promocyjne, mi.in.: mini przewodnik po Szczecinku w 3 językach, mapka z atrakcjami miejskimi, plan 

miasta, sportowo-turystyczne trasy rowerowe, baza noclegowa, „Perły turystyczne Pojezierza 

Drawskiego”, „Eko skarby pomorskiej przyrody 4”, flagi z herbem miasta, lizaki z napisem 

Szczecinek. 

 

W 2018 roku dwóch pracowników Centrum Informacji Turystycznej podniosło swoje kwalifikacje 

zawodowe i ukończyło kurs na przewodnika subregionalnego po Pojezierzu Drawskim, otrzymując 

licencję przewodnicką. Załoga CIT w ramach pracy miała okazję oprowadzić po mieście kilka grup 

turystów m.in. z Człuchowa, Gdańska, Poznania oraz z Anglii. 

Pracownicy CIT przez cały rok opracowywali materiały promocyjne w formie wydawnictw  

i gadżetów, np. Mini przewodnik po Szczecinku w 3 językach, bazę noclegową Szczecinka i okolic, 

nowe wzory kubków, magnesów itp. Przygotowali również bogaty wybór szczecineckich gadżetów 

kibicowskich, które potem sprzedawali na strefie kibica podczas Mundialu. 

Zadaniem CIT było też opracowanie wydawnictw promocyjnych i gadżetów dla Starostwa 

Powiatowego w Szczecinku. 

W Centrum Informacji Turystycznej odbyły się spotkania z przedszkolakami z przedszkola 

„Słoneczko” oraz z Przedszkola Publicznego im. K. Makuszyńskiego dotyczące organizacji pracy  

w CIT. 

Centrum Informacji Turystycznej przez cały rok prężnie współpracowało m.in. z kołem PTTK 

Wiarusy, Muzeum Regionalnym, Nadleśnictwem Szczecinek, SzLOT, OSiR oraz z redakcją „Dzień 

dobry Szczecinek”. 

 

3. Dział Kultury i zajęć pozalekcyjnych (ul. Kilińskiego 1) 

 

Ilość sekcji: 32, w tym sekcje: 

1) wokalne: 78 osób 

− studio wokalne SAPiK 

− studio wokalne SAPiK Junior 

− świetlica rockowa 

− nauka gry na gitarze 

− zespół instrumentów dętych Prokop Band 

2) taneczne: 292 osoby 
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− zespół tańca Calineczki 

− Zespół Tańca Współczesnego „Rebelia” 

− Klub Tańca Towarzyskiego „Aida” 

− świetlica Hip-Hop 

3) manualno-plastyczne: 185 osób 

− Miasto Dzieci 

− pracowania ceramiki artystycznej „Lepiglina” 

− Klub Modelarski 

− Studio Plastyczne „Walor” 

− pracownia biżuterii artystycznej i sztuki użytkowej 

− Klub Fotograficzny „Luminis” 

− Klub Plastyka Amatora 

− Mały Szef Kuchni 

4) pasjonatów: 357 osób 

− grupa teatralna „Hybryda” 

− Klub Miłośników Astronomii 

− Pracownia reportażu radiowego 

− Dyskusyjny Klub Książki 

− Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy 

− Akademia Twórczego Myślenia 

− Klub Przyjaciół Rudego Liska 

− Dziecięcy Klub Literacki 

− Szczecinecki klub fantastyki 

− Szczecinecki Games: Klub gier Komputerowych 

− Klub „Między Nami Jaskiniowcami” 

− Klub Aktywnej Rodziny 

− Klub szachowy 

− Mały chemik 

− Aerobik. 

 

Imprezy organizowane przez Dział Kultury i Zajęć Pozalekcyjnych w 2018 roku: 

− Piosenka jest dobra na zimę – styczeń, 

− Ferie z SAPiK-iem i OSiR-em – styczeń, 

− Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – styczeń, 

− Powiatowy Konkurs Recytatorski – marzec, 

− Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej – maj, 

− Powiatowy Dzień Dziecka – czerwiec, 

− Powiatowy Dzień Rodziny czyli V Dzień Bliźniaka – czerwiec, 

− Wakacje czas start!… czyli zakończenie roku z sekcjami i klubami SAPiK – czerwiec, 

− Wakacje z SAPiK-iem i OSiR-em – lipiec, 

− Powiatowy Piknik Rodzinny – sierpień, 

− Naokoło jest wesoło – wrzesień, 

− Bal Halloween – październik, 

− Mikołajki – grudzień. 

 

W roku 2018 liczne sekcje SAPiK tradycyjnie występowały podczas imprez organizowanych przez 

samorządy, stowarzyszenia oraz inne instytucje z terenu miasta i powiatu szczecineckiego. 
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4. Kino Wolność 

 

Liczba seansów w 2018 roku: 965  

 

Liczba widzów: 59 262  

 

Filmy z największą liczbą widzów to: „Kobiety Mafii”, „Kler” oraz „303. Bitwa o Anglię”. 

 

Liczba premier w 2018 roku: 12. 

 

W kinie Wolność odbywały się także: 

1) spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „SZOK”. Szczecinecki DKF to jeden z najbardziej 

prężnych klubów tego typu w Polsce. DKF prezentuje średnio ok. 40 filmów rocznie; 

2) bezpośrednie transmisje Met Opery na żywo z Nowego Jorku. 

 

5. Centrum Konferencyjne ZAMEK 

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinku to świetnie przygotowane miejsce na organizację 

zarówno konferencji, szkoleń, jak i różnorodnych imprez okolicznościowych. 

Do dyspozycji gości oddane są trzy w pełni wyposażone sale konferencyjne, Restauracja, Piano Bar 

i Galeria Sztuki Współczesnej ZAMEK. Turystyczną infrastrukturę zamku znakomicie dopełnia 

dwupoziomowy pomost widokowy.  

 

Liczba osób odwiedzających Zamek w 2018 roku – ok. 21.000 osób. 

 

W 2018 roku w Galerii Sztuki ZAMEK odbyło się 10 wystaw, które obejrzało ok. 1480 osób. 

 

W Centrum Konferencyjnym Zamek miały miejsce liczne konferencje, spotkania Klubu Na 

Obcasach, Klubu Literackiego OPAL, Uniwersytetu III Wieku, wykłady, szkolenia, warsztaty, 

koncerty, konwenty. 

 
Tabela 49. Wydarzenia na terenach wokół CK Zamek 

 
Największe i najważniejsze imprezy kulturalno-promocyjne zorganizowane przez SAPiK w 2018 

roku: 

− 26 stycznia - koncert Małgorzaty Ostrowskiej, 

− 22 lutego - koncert Kamila Bednarka, 

− 24 - 25 lutego - Mistrzostwa Polski FTS w Tańcach Latynoamerykańskich, 

− 1 - 3 czerwca - Spinningowe Zawody Dla Osób Niepełnosprawnych z łodzi, 

− 2 czerwca - Dzień Dziecka z SAPiK-iem i OSiR-em, 

Lp. 

Imprezy zorganizowane w wybudowanych, przebudowanych / 
zmodernizowanych obiektach infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnych, turystyki wodnej, infrastruktury konferencyjno-
kongresowej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

Data imprezy/ 
wydarzenia 

Szacunkowa 
liczba 

uczestników 

1 Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 15.06-14.07.2018 20 000 

2 Spotkanie z folklorem 08.07.2018 1 200 

3 V Szczecinecki Art Piknik 20-22.07.2018 9 000 

4 Piknik z RDLP Sierpień 2018 3 000 

Łącznie 33 200 

http://www.zamek.szczecinek.pl/konferencje/
http://www.zamek.szczecinek.pl/imprezy-okoliczno%C5%9Bciowe.html
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− 10 czerwca - Gala finałowa XXII Ogólnopolskiego Konkurs Poetyckiego imienia Mieczysława 

Czychowskiego, 

− 14 czerwca - 15 lipca, Ogródek kibica Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, 

− 6 - 8 lipca - IX Międzynarodowy Festiwal Balonowy, 

− 20 - 21 lipca - VI Szczecinecki Art Piknik, wystąpili m.in. Wojciech Karolak ze swoim trio oraz 

zespół Afromental, 

− 27 lipca - koncert plenerowy z radiem RMF MAXXX, gwiazda wieczoru Beata Kozidrak  

z zespołem Bajm, 

− 1 września - Materia Fest, 

− 6 października - Gryfita Szczecinecki, 

− 18 - 21 października - Crazy Fishermen Trophy Szczecinek. 

 

Ważniejsze projekty promocyjno-medialne realizowane przez SAPiK: 

− film promocyjny Miasta Szczecinek zrealizowany w trzech wersjach czasowych, 

− wydanie nowego Albumu Miejskiego, 

− współpraca z ZGM TBS Sp. z o.o. w wydaniu albumu przedstawiającego zrewitalizowane 

szczecineckie kamienice, 

− produkcja serii gadżetów kibicowskich na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, 

− ekspozycja na Placu Wolności wielkoformatowego, świecącego napisu I love Szczecinek, 

− produkcja płyty „Wiara, The Music Face Of The City”. 

 

8.3.2. Działalność Muzeum Regionalnego 

 

W roku 2018 Muzeum Regionalne w Szczecinku przygotowało i zrealizowało wiele działań 

których głównym celem było przybliżanie informacji na temat lokalnego dziedzictwa historycznego. 

W sumie instytucję w ciągu całego roku odwiedziło 11 189 osób, z czego 2 826 to uczniowie  

i przedszkolaki biorące udział w programach edukacyjnych. 

 

W ciągu 2018 roku przygotowano siedem wystaw czasowych. Były to: 

1) 500 lat reformacji na ziemi szczecineckiej; 9 listopada 2017 r. – 6 stycznia 2018 r. Kurator 

wystawy: Jadwiga Kowalczyk-Kontowska, kustosz MRS; 

2) Wiesław Adamski 1947-2017. In Memoriam; 8 luty – 17 marca. Kurator wystawy: Jadwiga 

Kowalczyk-Kontowska, kustosz MRS; 

3) Pan Adam. Szczecinecki krawiec astronom; 22 marca – 6 maja. Kurator wystawy: Jadwiga 

Kowalczyk-Kontowska, kustosz MRS; 

4) Nowa odrodzona; 19 maja – 8 lipca. Kurator wystawy: Anna Dymna, adiunkt MRS; 

5) Nabytki muzealne; 19 maja – 8 lipca. Kurator wystawy: Jadwiga Kowalczyk-Kontowska, kustosz 

MRS; 

6) Biały atrament. Sto lat praw wyborczych Polek; 12 lipca – 30 września. Kurator wystawy: Anna 

Dymna, adiunkt MRS; 

7) Szczecineckie rzemiosło od XIX do połowy XX wieku; 11 października 2018 r. – 6 stycznia 

2019 r. Kurator wystawy: Jadwiga Kowalczyk-Kontowska, kustosz MRS. 

 

Ponadto Muzeum zaprosiło mieszkańców i turystów do wzięcia udziału w licznych wydarzeniach 

muzealnych. 

1. Wykłady 

1) Powstanie styczniowe Antoniego Berezowskiego; 15 luty – wykład z okazji rocznicy 

Powstania Styczniowego. Osoba Prowadząca: Konrad Berezowski 
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2) Zdobycie Neustettin; 27 luty – wykład z okazji rocznicy zdobycia miasta. Osoba prowadząca: 

Mateusz Zacharewicz, asystent MRS 

3) Chcemy całego życia!; 8 marca – wykład z okazji Dnia Kobiet i uzyskania praw wyborczych 

przez Polki w 1918 roku. Osoba prowadząca: Anna Dymna, adiunkt MRS 

4) Pan Adam. Medialna historia krawca astronoma; 12 kwietnia – wykład o Adamie Giedrysie, 

wydawnictwie na jego temat. Osoba prowadząca: Adrian Dębicki (UAM) 

5) Społeczność Szczecinka w pierwszych latach po wojnie – wspomnienia rodzinne; 1 września 

– wykład realizowany z okazji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa. Osoba prowadząca: 

Ewa Milewska 

6) Nowi sąsiedzi. Szczecinek po 1945 roku; 8 września - wykład realizowany z okazji 

Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa. Osoba prowadząca: Rajmund Wełnic (Głos 

Koszaliński) 

7) Akcja Wisła i jej skutki na terenie powiatu szczecineckiego; 15 września - wykład realizowany 

z okazji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa. Osoba prowadząca: Katarzyna Lisiecka 

(Archiwum Państwowe o. Szczecinek) 

8) Z dziejów gminy protestanckiej w Pile; 6 października - wykład realizowany z okazji 

Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa. Osoba prowadząca: ks. Tomasz Wola (Piła) 

9) Dmowski, Paderewski, Piłsudski. Twórcy czynu niepodległościowego; 15 listopada – wykład 

z okazji Dnia Niepodległości. Osoba prowadząca: Mateusz Zacharewicz, asystent MRS. 

 

2. Spacery historyczne 

1) Rajd szlakiem szczecineckich pomników i tablic; 21 kwietnia - Osoba prowadząca: Mateusz 

Zacharewicz, asystent MRS 

2) Polki idolki; 22 września – spacer z okazji stulecia praw wyborczych Polek, realizowany we 

współpracy z SP6. Koordynator: Anna Dymna, adiunkt MRS. 

 

3. Imprezy plenerowe 

1) Jarmark Kresowy, 28 kwietnia – prezentacja kultury kresowej i folkloru. Koordynator: 

Ireneusz Markanicz, dyrektor MRS 

2) Noc Muzeów; 19 maja - noc odbyła się pod hasłem setnej rocznicy odzyskania 

niepodległości. Koordynator: Anna Dymna, adiunkt MRS 

3) Piknik historyczny; 16 czerwca – zakończenie roku szkolnego sekcji i klubów działających 

przy SAPiK. Koordynator: Ireneusz Markanicz, dyrektor MRS 

4) Piknik księżnej Jadwigi; 1 lipca – teatr plenerowy dla dzieci. Koordynator: Jadwiga 

Kowalczyk-Kontowska, kustosz MRS. 

 

4.  Inne: 

1) Ferie w Muzeum; 15-28 stycznia – zajęcia dla dzieci. Osoba prowadząca: Mateusz 

Zacharewicz, asystent MRS 

2) Wakacje w Muzeum; lipiec - zajęcia dla dzieci. Osoba prowadząca: Mateusz Zacharewicz, 

asystent MRS 

3) Koncert Polskie kompozytorki. Od Szymanowskiej do Baczewskiej; 29 września – 

prezentacja dorobku zapomnianych polskich kompozytorek z okazji stulecia praw 

wyborczych Polek, realizowane we współpracy ze Szkołą Muzyczną im. O. Kolberga. 

Koordynator: Anna Dymna, adiunkt MRS 

4) La Capella Sistina. Prezentacja albumu wydanego przez Muzea Watykańskie; 18 

października – prezentacja realizowana z okazji Dni Kultury Chrześcijańskiej. Koordynator: 

Jadwiga Kowalczyk-Kontowska, kustosz MRS. 
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W ramach oferty edukacyjnej Muzeum realizuje w ciągu roku szkolnego trzy programy przeznaczone 

dla różnych grup wiekowych. 

1. Program dla szkół średnich „Historyczne wydarzenia Neustettin i okolic”, w którym brały udział 

cztery szkoły.  

2. Program dla szkół podstawowych „Bohaterowie polskiego Szczecinka”. w którym brały udział 

trzy szkoły. 

3. Program dla przedszkoli i szkół podstawowych „Bohaterowie legend w historycznych miejscach 

Szczecinka”, w którym brały udział cztery szkoły podstawowe i osiem przedszkoli. 

 

W roku 2018 Muzeum wzbogaciło się o kolejne zabytki. Do najważniejszych operacji należy 

przekazanie przez Starostwo Powiatowe pomnika nagrobnego J. S. Kaulfussa, oraz rozpoczęcie 

prac renowacyjnych związanych z tym obiektem. Zakończenie renowacji przewidziane jest na 

czerwiec 2019 roku. Innym ważnym wydarzeniem związanym z obiektami był przekaz zespołu 

muzealiów z likwidowanego Muzeum w Eutin. Udało się to dzięki dobrej współpracy ze 

stowarzyszeniem byłych mieszkańców Neustettin. Poniżej szczegółowy wykaz zakupów i nabytków: 

1) zakupy 

− obraz p. Stubbe - wzgórze stodół II ok. 1910 r. 

− fotografia gabinetowa 

− znaczki pocztowe wydane z okazji 100-lecia urodzin Adama Giedrysa 

− kule inwalidzkie (medyczne) - I połowa XX wieku 

− kufer podróżny, k. XIX wieku 

− fotografie żołnierzy niemieckich w trakcie służby i wypoczynku wykonane przez fotografów  

z Neustettin – 13 szt.  

− obraz P. Stubbe – „Portret Rybaka” - 1 ćw. XX wieku  

− obraz P. Stubbe – „Zabudowa Szczecinka - fragment z widokiem ratusza” (1945-1950) 

− sztandar Gminnego Koła ZBOWiD z Grzmiącej wraz z drzewcem, na którym znajdują się 

plakietki z nazwiskami fundatorów.  

− kubek z kasyna z Gross Born, kamionka, Niemcy. l.30.XX w. stan zach. zniszczony, sklejany, 

liczne wykruszenia. 

− maszyna do szycia, stolikowa firmy Singer – 1 ćw. XX w. 

− magiel ręczny – Niemcy, firma nieznana - 1 ćw. XX w. 

2) dary 

− sztućce (1. łyżka stołowa, plater, Niemcy, 1 poł. XX w – 1. szt., 2. łyżka stołowa, plater, 

Niemcy, 1 poł. XX w – 2. szt., 3. łyżeczka do herbaty, plater, II poł. XX w. - 2 szt., 4. łyżeczka 

do kawy, met. II poł. XX w. – 5 szt.) 

− sprzęt etnograficzny: (nosidło – drewno, żelazo, Pomorze. pocz. XX w., 1 szt., kopyść 

drewniana – k. XIX wieku) 

− bagnet niemiecki typu Mauser z pochwą 

− świadectwo „Wyzwolenia na czeladnika” cechu ślusarskiego Andrzeja Pociecha, wydanego 

w Krakowie 5 marca 1908 r. 

− dzban z misą chrzcielną, 1876 r.  

− klamra eklektyczna 

− klamra secesyjna 

− odznaka Bractwa Kurkowego z Hammerstein (Czarne) – 1923 r. 

− monety: Półgrosz - 48/Thaler – Prusy, Berlin Fryderyk II 1769 r., średnica 1,70 cm, srebro; 

Grosz - 24/Thaler – Prusy, Berlin Fryderyk II 1783 r., średnica -1,9 cm, srebro; trzy Pfennigi 

– poł. XIX w. oraz cztery miedziane monety o nieczytelnych znakach 

− list obozowy, wysłany d. 27.02.1943 r. przez Mikołaja Bobko, więźnia obozu Auschwitz do 

żony Marii, mieszkającej w Madgdałówce pow. Skałat (pow. Tarnopol) 
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− banknoty obiegowe polskie z lat. 80.XX w.: 50 zł – 1988 r., 100 zł – 1986 r., 1000 zł – 1982 r., 

2000 zł – 1982 r. 

− monety niemieckie – Federalna Republika Niemiec - Bundesrepublik: 10 Pf - 15 egz.: z lat 

70.,80. i 90. XX w.; 2 Pf – 2 egz. 2:1976 i 1977 r.; 5 Pf - 4 egz. 1991, 1982 i 1994; 50 Pf – 

1 egz. 1990 r.; 1 Marka – 2 egz. - 1991 i 1982 r.  

− monety niemieckie z okresu II wojny światowej – 5 Pf – 2 egz. 1941 r. 

− monety duńskie: 5 koron – 1994 r., 20 koron – 2003 r., 10 Koron 1997 r., 1 korona – 1992 r., 

50 øre – 1990 r. - razem 5 monet 

− monety Republiki Czeskiej – 2 korony 1993 r. 

− moneta rumuńska – 5 bani – 2005 r. 

− monety Republiki Chorwackiej – 2001 r. 

− moneta szwajcarska - 1 frank – 1995 r. 

− moneta hiszpańska 5 peso 1982 r.  

− monety brytyjskie – 20 pensów – 2 egz. 2004 r., 5 pensów – 2001 r. 

− monety szwedzkie - 1 korona – 2 egz.: 2008 r., 1 korona 2000 r., 50 øre – 1 egz. - łącznie  

4 monety 

− monety norweskie - 1 korona – 2 egz. – 1999 r. i 1 egz. – 2011 r. 

− monety polskie: 1 zł. - 11 egz. z lat 70, 80 XX w. - 27 egz. 

− kartki zaopatrzenia w towary spożywcze i przemysłowe z okresu stanu wojennego  

i późniejsze (1981-1986) – 55 szt. 

3) przekazy  

− rzeźba - pomnik nagrobny Johanna Samuela Kaulfussa  

− drzwi zewnętrzne główne, drewniane, secesyjne z nadświetlem, pochodzące z budynku przy 

ul. Wyszyńskiego 74 

− pompa uliczna. żeliwna. 1 ćw. XX wieku  

− przekaz obiektów historycznych, obiektów współczesnych pamiątkowych i publikacji 

dotyczących historii Szczecinka z Heimatmuseum Kreis Neustettin w Eutin w ilości 53 szt. 

− fragmenty ceramiki z okresu kultury łużyckiej - ilość 2. Koszalin, dz. Nr 474/35, obr. 0029. 

Stanowisko cmentarne – Dzierżęcino stan. 2- AZP 15-21/13 

− fragmenty ceramiki z okresu kultury łużyckiej-pomorskiej – ilość 4. Chmieleniec, gm. 

Łęczyce, woj. Pomorskie, dz./ nr 163/6, AZP 07-38/16, Chmieleniec 17 

− fragmenty ceramiki z cmentarzyska WEŻ, wpisanego do rejestru zab. woj. Pom. Nr C-515 

dec. Z dn. 26.10.1987 r.  - ilość 2. Władysławowo, gm. Władysławowo, dz. Nr 1/3. Stanowisko 

Swarzewo 22. AZP 02-41/13 

− materiał ceramiczny pozyskany w trakcie badań na stanowiskach archeologicznych, 

kolidujących z budową drogi S-6 Budzistowo, Koszalin). 

 

W roku 2018 w pracowni konserwatorskiej poddano zabiegom renowacyjnym sto trzydzieści 

osiem obiektów. 

 

 

8.4. Sport i rekreacja 

 

8.4.1. Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku (OSiR) od wielu lat zajmuje się propagowaniem 

kultury fizycznej poprzez właściwe utrzymanie i udostępnianie obiektów sportowych oraz 

organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych. Posiada warunki do organizacji obozów 

sportowych dla dyscyplin: piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka, 
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badminton, tenis stołowy, sporty walki, wędkarstwo, taniec, szermierka, unihokej, akrobatyka, sporty 

wodne, bule oraz strzelectwo.  

Obiekty, którymi dysponuje OSiR to:  

1) 5 hal widowiskowo-sportowych, 

2) hala lekkoatletyczna z bieżnią, 

3) 3 boiska o sztucznej nawierzchni do piłki ręcznej i koszykówki, 

4) stadion miejski z płytą trawiastą, 

5) 4 boiska treningowe z trawy naturalnej, w tym dwa z żużlową bieżnią lekkoatletyczną, 

6) 2 boiska do plażowej piłki siatkowej, 

7) teren rekreacyjny przy hali „Ślusarnia”, 

8) plac koncertowy, 

9) treningowy tor przeszkód, 

10) skateplaza, 

11) stanica wędkarska, 

12) wyciąg do nart wodnych. 

 

W 2018 roku zasoby Ośrodka Sportu i Rekreacji powiększyły się w związku z ukończeniem 

dwuletniej inwestycji pod nazwą Budowa Skateparku etap II i III na terenie działki nr 513/28, obręb 

13 w Szczecinku przy ulicy Kopernika. Skateplaza przeznaczona jest dla osób jeżdżących na 

rolkach, deskorolkach i BMX-ach. W 2017 r. oddano do użytku jej pierwszą część, w 2018 r. 

powstały dwie kolejne. Dodatkowo z dniem 1 września 2018 roku OSiR stał się zarządcą 

nowopowstałej hali sportowej przy ulicy Kopernika. 

 

W zakresie rekreacji OSiR prowadził w 2018 roku eksploatację taksówki wodnej oraz 

wypożyczalnię sprzętu pływającego i rowerów dla grup zorganizowanych. Ośrodek był też 

odpowiedzialny za organizację i utrzymanie trzech miejskich kąpielisk na jeziorze Trzesiecko. 

Najważniejszym obiektem rekreacyjnym zarządzanym przez OSiR był jednak – i jest nadal – jeden 

z najdłuższych w Europie wyciągów do nart wodnych. To zdecydowanie najpopularniejsza atrakcja 

miasta w sezonie letnim. 

 

W 2018 roku w mieście Szczecinek działały następujące kluby i sekcje sportowe: 

1) Miejski Klub Piłkarski Szczecinek, 

2) Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” Szczecinek, 

3) Uczniowski Klub Sportowy „Basket”, 

4) Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” sekcja szermiercza, 

5) Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Pomerania”, 

6) Miejski Klub Lekkoatletyczny, 

7) Akrobatyczny Klub Sportowy „Darzbór”, 

8) Szczecinecki Klub Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego, 

9) Szczecinecki Klub Wakeboardowy „Kabel”, 

10) ŻMKS „Orlę”, 

11) Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe”, 

12) Akademia Fitness Sportowego, 

13) Klub Szachowy „Taktyk”, 

14) Szczecinecki Klub Karate Kyokushin, 

15) Klub Sportów Walki Szczecinek, 

16) Brazylijskie Jiu Jutsu, 

17) Miejski Klub Sportowy „Gryf”, 

18) Międzyszkolny Klub Sportowy „Volley”, 

19) Stowarzyszenie Sportowe Handball, 



S t r o n a  | 109 

 

20) Stowarzyszenie Sportowe „Badminton”, 

21) Szczecineckie Bractwo Kurkowe, 

22) Klub Strzelecki „Impuls”, 

23) Miejski Klub Pływacki, 

24) Szczecineckie Towarzystwo Lig Amatorskich, 

25) Klub Sportowy Triathlon Szczecinek, 

26) Uczniowski Klub Sportowy Victoria, 

27) Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa, 

28) Klub Sportowy PENTATHLON, 

29) Szczecinecki Klub Morsów, 

30) Klub Sportowy Wielim, 

31) Stowarzyszenie Klub Sportowy Ofensywa, 

32) Stowarzyszenie Sportowe Pasje Unihokej Szczecinek. 

 

Najważniejszymi zadaniami w zakresie sportu i rekreacji realizowanymi w 2018 roku było 

prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz organizacja obozów sportowych przez wszystkie 

kluby i sekcje sportowe. Miasto Szczecinek przekazało na realizację zadań własnych w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży kwotę 764 000 zł oraz 

wspierania i upowszechniania sportu wśród seniorów kwotę 165 000 zł. W ramach wsparcia klubów 

ze Szczecinka prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku 

opłacał obiekty wynajmowane przez stowarzyszenia w spółce AQUA TUR, tj. Regionalne Centrum 

Tenisowe w kwocie 40 000 zł i basen w kwocie 90 000 zł. Wynajem obiektów pod zarządem OSiR 

(boiska, hale) był bezpłatny. 

 

Podział środków na realizację zadań własnych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania sportu wśród seniorów w 2018 

roku: 

1) Miejski Klub Piłkarski Szczecinek – 54 000 zł, 

2) Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” Szczecinek- 55 500 zł, 

3) Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa (piłka nożna) – 21 000 zł, 

4) Uczniowski Klub Sportowy „Basket” (koszykówka) – 52 000 zł, 

5) Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” (szermierka)– 26 500 zł, 

6) Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Pomerania” (lekkoatletyka) – 55 500 zł, 

7) Miejski Klub Lekkoatletyczny 32 500 zł, 

8) Akrobatyczny Klub Sportowy „Darzbór” – 38 500 zł, 

9) Szczecinecki Klub Wakeboardingu i Narciarstwa Wodnego – 12 500 zł, 

10) Szczecinecki Klub Wakeboardowy „Kabel” – 12 000 zł, 

11) ŻMKS „Orlę” (żeglarstwo) – 8 500 zł, 

12) Szczecineckie Towarzystwo Tenisowe – 41 500 zł, 

13) Akademia Fitness Sportowego – 12 000 zł, 

14) Klub Szachowy „Taktyk” – 4 500 zł, 

15) Szczecinecki Klub Karate Kyokushin – 54 000 zł, 

16) Klub Sportów Walki Szczecinek – 54 000 zł, 

17) Brazylijskie Ju Jitsu – 8 000 zł, 

18) Miejski Klub Sportowy „Gryf” (siatkówka) – 40 000 zł, 

19) Międzyszkolny Klub Sportowy „Volley” (siatkówka) – 12 000 zł, 

20) Stowarzyszenie Sportowe Handball (piłka ręczna) – 12 500 zł, 

21) Stowarzyszenie Sportowe „Badminton” – 13 000 zł, 

22) Szczecineckie Bractwo Kurkowe (strzelectwo) – 8 750 zł, 

23) Klub Strzelecki „Impuls” – 8 750 zł, 
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24) Miejski Klub Pływacki – 52 000 zł, 

25) Klub Sportowy Triathlon Szczecinek – 22 500 zł, 

26) Uczniowski Klub Sportowy Victoria – 15 000 zł, 

27) Klub Sportowy PENTATHLON – 22 500 zł, 

28) Klub Sportowy Wielim (tenis stołowy) – 9 500 zł, 

29) Stowarzyszenie Sportowe Pasje Unihokej Szczecinek – 5 000 zł. 

 

Ponadto Miasto Szczecinek przekazało kwotę 340 300 zł na przeprowadzenie turniejów  

i zawodów sportowych organizowanych przez kluby i OSiR. Do najważniejszych z nich należały 

imprezy wymienione w tabeli 50. 

 
Tabela 50. Imprezy współorganizowane i dofinansowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku w roku 2018 

Nazwa Imprezy Termin realizacji 
Kwota dofinansowania 

(w zł) 

35 Międzynarodowy Bieg Uliczny Memoriał Winanda 
Osińskiego 

22.04.2018 r. 85 000,00 

14 Ogólnopolski Festiwal Koszykówki Ulicznej Streetball za 
Ratuszem 

28.05.2018 r. 8 000,00 

Wyścig Rowerowy - Dzień Dziecka z Głosem Koszalińskim 09.06.2018 r. 10 000,00 

11 Międzynarodowy Turniej Szermierczy Memoriał 

Dr Adama Papée  
03.07.2018 r. 9 500,00 

Szczecinecki Weekend Biegowy 04-05.07.2018 r. 60 000,00 

Szczecinecki Maraton MTB 2018 09.09.2018 r. 4 000,00 

Rajd Cross Country - Baja Szczecinek 28.09.2018 r. 25 000,00 

25 Puchar Polski Seniorów w Karate Kyokushin 08.12.2018 r. 20 000,00 

 Razem 221 500,00 

 
Największe osiągnięcia sportowe w 2018 roku: 

1. Mistrzostwo Polski w Kicboxingu: 

− Brian Doliński – kategoria junior 70 kg, 

− Sara Cieślak – kategoria kadet 65 kg w formułach semi i kick-light, 

− Majka Zambrzycka – kategoria senior 60 kg; 

2. Halowe Mistrzostwa Polski U18 w lekkiej atletyce (bieg przez płotki na 60 metrów): 

− Natan Frąckiewicz (STS Pomerania) – drugie miejsce; 

3. Mistrzostwa Europy w Fitness Dzieci (kategoria do lat 15): 

− Karolina Pietrzyk (Akrobatyczny Klub Sportowy Darzbór) - trzecie miejsce; 

4. Ogólnopolski Bieg Młodzika PKO Grand Prix: 

− Hanna Skrobanek – pierwsze miejsce; 

5. Mistrzostwa Karate Kyokushin Makroregionu Zachodniego: 

− Eliza Kotys – drugie miejsce w kategorii kata oraz trzecie miejsce w kategorii kumite 

w kategorii wiekowej 16 – 17 lat, 

− Natalia Chlewicka – drugie miejsce w kategorii kumite w kategorii wiekowej 16 – 17 lat, 

− Wojciech Piesik – drugie miejsce w kategorii kumite seniorów waga 80 kg, 

− Grzegorz Sobczyk – trzecie miejsce w kategorii kumite seniorów waga 90 kg i więcej, 

− Karol Bochenek – drugie miejsce w kategorii kumite w kategorii wiekowej 18 lat waga 70 kg; 

6. 25 Mistrzostwa Polski Taekwondo GTF: 

a) kadeci 

− Dominik Wasilewski – pierwsze miejsce w kategorii 46 kg, 
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− Szymon Gaczyński – drugie miejsce w kategorii +69 kg, 

b) juniorzy: 

− Sara Cieślik – drugie miejsce w kategorii +61 kg, 

− Maciej Pokusa – trzecie miejsce w kategorii 64 kg, 

− Dorian Doliński – drugie miejsce w kategorii 70 kg, 

− Jakub Gałan – miejsce 5 – 8 w kategorii 58 kg, 

c) seniorzy: 

− Bartłomiej Mienciuk (KSW Szczecinek) – pierwsze miejsce; 

7. Mistrzostwa Polski Taekwondo: 

− Bartłomiej Mienciuk i Krystian Pajewski (KSW Szczecinek) – drugie miejsce w kategorii 

seniorów waga +80 kg; 

8. Mistrzostwa Polski w kickboxingu: 

− Bartłomiej Mienciuk – pierwsze miejsce w kategorii kadetów starszych, młodszych, juniorów 

i seniorów, 

− Dominik Wasilewski – drugie miejsce w kategorii kick-light kadetów starszych (- 42 kg), 

− Kacper Jakimcio – drugie miejsce w kategorii kadetów młodszych (- 37 kg), 

− Wiktoria Szumska – drugie miejsce w kategorii kadetek młodszych (- 57 kg), 

− Maja Kowalska – drugie miejsce w kategorii kadetek młodszych (- 57 kg); 

9. Mistrzostwa Polski w Duathlonie w kategorii młodzików (M 14-15): 

− Antoni Borys (Miejski Klub Pływacki) – drugie miejsce; 

10. Finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Zawodach w Lekkiej Atletyce 

dziewcząt i chłopców w skoku wzwyż: 

− Klaudia Gawrych (MKL Szczecinek) – pierwsze miejsce; 

11. Mistrzostwa Polski Młodzików w Triathlonie: 

− Antoni Borys (Miejski Klub Pływacki) – pierwsze miejsce; 

12. Mistrzostwa Kraju w Maratonie: 

− Marcin Chabowski (STS Pomerania Szczecinek) – pierwsze miejsce 

13. Pozostałe osiągnięcia: 

− Powołanie Igora Siódmiaka – zawodnika Miejskiego Klubu Pływackiego Szczecinek do 

reprezentacji Polski w triathlonie; 

− ukończenie 35 Biegu Ulicznego Memoriał Winanda Osińskiego przez 725 zawodników. 

 

Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu w Warszawie opublikował wyniki 

współzawodnictwa dzieci i młodzieży za 2018 rok. Na liście sklasyfikowanych zostało sześć klubów 

ze Szczecinka, a najwięcej punktów w rywalizacji sportowej uzyskało STS Pomerania Szczecinek: 

1. STS Pomerania Szczecinek - 9 pkt młodzik, 23 pkt junior młodszy, 21 pkt młodzieżowiec / SUMA: 

53 PKT (lekkoatletyka); 

2. MKP Szczecinek - 15 pkt młodzik, 19,5 pkt junior młodszy / SUMA: 34,5 PKT (25,5 – pięciobój 

nowoczesny, 9 triathlon); 

3. KSW Szczecinek - 2 pkt młodzik, 20 pkt junior / SUMA: 22 PKT (kickboxing); 

4. KS Pentathlon Szczecinek - 17 pkt młodzik 4,5 pkt junior młodszy / SUMA: 21,5 PKT (pięciobój 

nowoczesny); 

5. KS Wielim Szczecinek - 3 pkt junior młodszy / SUMA: 3 PKT (tenis stołowy); 

6. SZTT Szczecinek - 1,5 pkt młodzik / SUMA: 1,5 PKT (tenis); 

 

Najważniejszym przedstawicielem sportu seniorów był Miejski Klub Piłkarski Szczecinek, który 

na zakończenie sezonu 2017/2018 zajął 4. miejsce w IV. lidze zachodniopomorskiej. 
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8.4.2. Działalność Aqua-Tur Sp. z o.o. 

 

Podstawowym przedmiotem działalności Aqua-Tur Sp. z o.o. w Szczecinku jest działalność 

rekreacyjna w zakresie poprawy kondycji fizycznej i krzewienia kultury fizycznej oraz zarządzanie 

krytą pływalnią . Ofertę sportową Spółki uzupełnia Regionalne Centrum Tenisowe, które składa się 

z: 3 kortów krytych ze sztuczną nawierzchnią, 8 kortów ziemnych z nawierzchnią ceglaną, ścianki 

wspinaczkowej, a także tenisowej ścianki treningowej, zewnętrznych stołów do ping-ponga i kortu 

do badmintona oraz budynku klubowego, przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 

W 2018 r. z usług krytej pływalni skorzystało łącznie około 200 tys. klientów, w tym: 

− klienci indywidualni ( wstępy na basen, zajęcia ruchowe, siłownię) – 68 tys., 

− pobyty opłacone przez Miasto Szczecinek dla szkół miejskich -51,5 tys., 

− wstępy na zajęcia zawodników klubów pływackich - 13,5 tys., 

− wstępy na zajęcia uczestników nauki pływania - 13,7 tys., 

− grupy zorganizowane ( projekty ministerialne, sekcje) 37 tys., 

− usługi dodatkowe (strefa relaks) 20 tys. 

 

Również niemalejącym od lat zainteresowaniem cieszyły się korty tenisowe. 

 

W 2018 r. Spółka była współorganizatorem zawodów: 

− Wojewódzkiego Finału Igrzysk Dzieci w Pływaniu Drużynowym (marzec); 

− Mistrzostw Województwa w Pływaniu Placówek Kształcenia Specjalnego (kwiecień); 

− XV Turnieju Osób Niepełnosprawnych SKOK DO WODY; 

− Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Dwuboju Nowoczesnym w Obsadzie 

Międzynarodowej (maj); 

− Otwartych Mistrzostw Miasta i Powiatu Szczecinek w Mini Triathlonie Szkół Podstawowych 

(maj); 

− X Mityngu Pływackiego Masters Szczecinek 2018 (październik). 

 

W 2018 r. spółka wprowadzała promocyjne wejścia na obiekty, np. podczas urodzin basenu, 

dnia kobiet, dnia dziecka, majówki, mikołajek itp. Zorganizowano też piknik kończący roczny cykl 

nauki pływania, który odbył się w czerwcu 2018 r. 

 

W celu poprawy bezpieczeństwa korzystania z krytej pływalni oraz uatrakcyjnienia oferty 

proponowanych usług przeprowadzono inwestycje: 

1. Modernizacja systemu wentylacyjnego w hali basenowej, co w istotny sposób poprawiło komfort 

klientów i pracowników przebywających w obiekcie pływalni. Modernizacja wpłynęła na poprawę 

bezpieczeństwa klientów, gdyż dotąd sterowanie procesami wentylacyjnymi odbywało się 

mechanicznie, a po modernizacji sterowanie centralami jest automatyczne, z wykorzystaniem 

elektronicznego odczytu parametrów. 

2. Zakupu rowerów wodnych do aqua-spinningu, co uatrakcyjniło ofertę w zakresie prowadzonych 

zajęć ruchowych na basenie. 

 

 

8.5. Bezpieczeństwo 

 

Straż Miejska w Szczecinku realizuje zadania ustawowe oraz zapisane w prawie miejscowym, 

między innymi poprzez: 

− kontrole utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach, 
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− kontrole utrzymania porządku w miejscach publicznych, ciągach pieszych, placach, w parku 

miejskim, 

− zabezpieczanie porządku i spokoju publicznego podczas różnego rodzaju imprez i uroczystości, 

− zapobieganie niszczeniu urządzeń użytku publicznego oraz roślinności, 

− kontrole miejsc zagrożonych negatywnymi zjawiskami, 

− dbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym, 

− kontrole kotłowni pod kątem spalania odpadów, 

− egzekwowanie obowiązków ciążących na właścicielach zwierząt,  

− prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach i przedszkolach. 

 

Na dzień 31.12.2018 r. Straż Miejska w Szczecinku funkcjonowała w obsadzie 38 osobowej,  

tj. 26 strażników łącznie z komendantem, 3 osoby zatrudnione na etatach cywilnych (księgowa, 

kadrowa i osoba prowadząca windykację mandatów) oraz 9 osób prowadzących obserwację  

w kamerach monitoringu miejskiego. Służby wykonywane są przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. 

Ciągłość służby zapewnia minimum w postaci: dyżurnego, patrolu zmotoryzowanego oraz obsługi 

systemu monitoringu wizyjnego. Od 01.02.2015 r. Straż Miejska w Szczecinku zajmuje się obsługą 

monitoringu miejskiego. Do siedziby straży zostały przeniesione urządzenia oraz stworzono trzy 

stanowiska do jego obsługi. Przed końcem roku 2018 serwery obsługujące monitoring zostały 

zainstalowane w siedzibie straży.  

 

System monitoringu wizyjnego w roku 2018 obejmował 38 kamer zainstalowanych  

w newralgicznych punktach miasta. Dodatkowo na wyposażeniu straży znajdują się samochody,  

w tym przystosowane do przewozu osób zatrzymanych oraz rowery elektryczne. Rowery te są 

wykorzystywane do patrolowania parku miejskiego oraz terenów zielonych. 

 

Straże gminne, miejskie są powoływane do ochrony porządku publicznego na terenie gminy, 

która je powołuje. Wprawdzie wiele działań wykonywanych przez straże wchodzi w zakres obszaru 

bezpieczeństwa publicznego, to jednak obszar ten jest cały czas zastrzeżony dla działań Policji. Nie 

o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne Straż posiada wiedzę. 

Natomiast biorąc pod uwagę, że Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku znajduje się w czołówce 

jednostek Policji województwa pod względem wykrywalności, stosowanych mierników oceny oraz 

to, że od wielu lat Szczecinek jest oceniany jako miasto bezpieczne, to niewątpliwie jest to po części 

zasługą Straży Miejskiej w Szczecinku oraz pozostałych trzech straży działających na terenie gmin 

wchodzących w skład powiatu szczecineckiego. Tym bardziej, że szczecinecka straż miejska 

wykonuje swą pracę w systemie ciągłym, całodobowo, przez siedem dni w tygodniu. Niewątpliwie 

doskonałym narzędziem wspomagającym ich pracę, a z której owoców często korzysta Policja jest 

system monitoringu wizyjnego. Wykrywalność przestępstw przez KPP w Szczecinku wzrasta przy 

ogólnym zmniejszaniu się ich dynamiki. Negatywnym zjawiskiem jest wzrost liczby kolizji i wypadków 

drogowych oraz w ich konsekwencji, zabitych i rannych na drogach. Tendencję tę zauważa się od 

roku 2015, kiedy to straże utraciły prawo stosowania na drogach tzw. fotoradarów. 

 

Zadaniem szczególnie ważnym, na realizację którego położono największy nacisk jest 

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w najbardziej uczęszczanych miejscach. 

W roku 2018 strażnicy miejscy ujawnili 4 114 wykroczeń, z tego w 2 715 przypadkach 

zastosowali pouczenia, w 1 015 przypadkach nałożyli mandaty karne na kwotę 86 240,00 zł, w 311 

przypadkach zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku II Wydział 

Karny, a 73 sprawy zostały przekazane innym instytucjom.  
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Dla wygody mieszkańców został uruchomiony numer alarmowy 986, pod którym przez całą 

dobę można zgłaszać interwencje. W roku 2018 mieszkańcy Szczecinka zgłosili do Straży Miejskiej 

3 070 różnego rodzaju interwencji. Najczęstsze zgłoszenia dotyczyły zdarzeń związanych  

z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego – 792 zgłoszeń; niezachowania ostrożności przy 

trzymaniu zwierząt lub trzymania ich w sposób uciążliwy dla otoczenia – 695 zgłoszeń; zagrożeń  

w ruchu drogowym – 405 zgłoszeń; ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 288 zgłoszeń; 

zagrożenia życia i zdrowia – 196 zgłoszeń; awarii technicznych – 49 zgłoszeń, zagrożeń pożarowych 

– 16 zgłoszeń, oraz w pozostałych sprawach – 629 zgłoszeń.  

 

W roku 2018 operatorzy kamer monitoringu miejskiego ujawnili 993 zdarzenia. W większości 

przypadków, bo aż w 921, interwencję podjęli strażnicy miejscy, pozostałe zdarzenia były 

przekazywane do realizacji innym instytucjom. Najwięcej ujawnionych zdarzeń - 415 - dotyczyło 

wykroczeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym. Na drugim miejscu znalazły 

się wykroczenia związane z nieprawidłowym postojem pojazdów - 236. Operatorzy ujawnili 106 

przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego. Dzięki kamerom monitoringu miejskiego, 

strażnicy wielokrotnie zapobiegali eskalacji przemocy fizycznej, do jakiej dochodziło w pobliżu lokali 

gastronomicznych i sklepów nocnych.  

Operatorzy ujawnili między innymi wandali niszczących ławki w Strefie Aktywnego Wypoczynku 

oraz nowego pomostu przy CK Zamek. Kamery przyczyniły się również do ujęcia osób 

narkotyzujących się, pomogły w ustaleniu i zatrzymaniu sprawcy zniszczenia wiaty przystankowej, 

zatrzymaniu sprawcy zuchwałej kradzieży sprzętu elektronicznego z jednego ze sklepów. Straż 

służyła pomocą Policji, która bardzo często zwracała się do nas o materiał zarejestrowany przez 

kamery. Obraz z kamer niejednokrotnie przyczynił się do ustalenia sprawców zdarzeń drogowych. 

Służyła również pomocą mieszkańcom w sprawach, gdzie pomocny okazywał się monitoring miejski.  

 

W roku 2018 Strażnicy ujęli i przekazali policji 41 osób, do miejsca zamieszkania doprowadzili 

100 osób.  

Ujęto 23 nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub popełniających 

czyny świadczące o ich demoralizacji. Za pomocą urządzenia rozruchowego strażnicy miejscy 

udzielili pomocy kierowcom przy uruchomieniu 289 samochodów.  

Zastosowali blokady na koła 211 samochodów. Doprowadzili do usunięcia 13 pojazdów 

wyglądających na wraki, a w jednym przypadku samochód został odholowany.  

 

Strażnicy zabezpieczyli 32 miejsca zdarzeń, od miejsc stwarzających zagrożenie dla osób 

poruszających się do miejsc pożarów. Oprócz interwencji w stosunku do osób, które nie 

przestrzegały środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt lub nie sprzątały po nich, w roku 2018 

strażnicy złapali lub przejęli 119 psów i 46 kotów, które umieszczone zostały w schronisku dla 

zwierząt lub przewiezione do lecznicy weterynaryjnej oraz podjęli 89 interwencji związanych ze 

zwierzętami dzikimi.  

 

Oprócz podejmowania interwencji, Straż Miejska współpracuje z szeregiem instytucji miejskich 

i nie tylko. Strażnicy miejscy skontrolowali realizację 274 decyzji i zezwoleń wydanych przez Urząd 

Miasta Szczecinek. Straż Miejska posiada na wyposażeniu dwa alkotesty, które są systematyczne 

wzorcowane, a wyniki ich badań są w pełni wiarygodne. Aby zminimalizować ilość przypadków 

kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu, w siedzibie Straży udostępniono mieszkańcom 

alkotesty celem sprawdzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. W roku 2018  

z możliwości badania alkotestem na zawartość alkoholu skorzystało 299 osób. Najwyższy wynik, 

który wykazał alkotest to 1,22 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.  
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Zastępca Komendanta występuje jako kurator dla osób wymeldowywanych w sądzie  

i występowała w 98 sprawach o wymeldowanie prowadzonych przez Wydział Spraw Obywatelskich 

Urzędu Miasta Szczecinek. Zastępca bierze również udział w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji. 

Kierownik Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Straży Miejskiej w Szczecinku uczestniczy  

w pracach Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, powołanego 

przez Burmistrza Miasta. W roku 2018 uczestniczył w dziesięciu spotkaniach tego zespołu tzw. grup 

roboczych, na których były podejmowane decyzje w zakresie zadań oraz omawiana była strategia 

w zakresie stosowania form pomocy. Brał udział w spotkaniu w ramach projektu „Superwizji dla osób 

pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie” oraz uczestniczył w przygotowaniu 

i organizacji konferencji w zakresie wybranych, trudnych zagadnień przemocy w rodzinie.  

 

Strażnicy biorą udział w zabezpieczeniu wszystkich imprez odbywających się w Szczecinku. 

Szeroko współpracuje ze szkołami. W dni nauki szkolnej, prowadząc działania pod hasłem 

„Bezpieczna droga do szkoły” strażnicy zabezpieczają przejścia dla pieszych przy dwóch szkołach 

podstawowych. Prowadzone są pogadanki z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych na temat: cyberprzemocy i odpowiedzialności w sieci, agresji i przemocy, 

sekstingu, bezpieczeństwa w sieci, alkoholu i uzależnień oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa. 

Nasilenie pogadanek następuje w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi oraz wakacjami. 

Strażnicy prowadzą zajęcia poświęcone zachowaniu bezpieczeństwa na półkoloniach oraz 

zimowiskach. Prowadzą również zajęcia przygotowujące dzieci do egzaminów na kartę rowerową  

w dwóch szkołach podstawowych.  

Co roku w kinie Wolność organizowane jest podsumowanie akcji „Z odblaskiem bezpieczniej”.  

 
Współpracując z Komendą Powiatową Policji w Szczecinku strażnicy zrealizowali 88 wspólnych 

służb patrolowych z policjantami. Strażnicy wspierali Policję podczas zabezpieczania miejsc 

znalezienia niewybuchów z okresu II wojny światowej, zabezpieczenia miejsc zdarzeń. Na co dzień 

patrole Straży Miejskiej i Policji wzajemnie udzielają sobie wsparcia i pomocy podczas różnego 

rodzaju interwencji. Wspólnie realizowane są również zabezpieczenia imprez odbywających się na 

terenie Szczecinka. W przypadku wspólnych patroli, strażnicy wspierają policjantów również 

podczas interwencji wykonywanych poza Szczecinkiem. 

 

Dla lepszej komunikacji z mieszkańcami Straż prowadzi stronę internetową oraz fanpage na 

Facebooku. Zamieszczana jest tam informacja z aktualnych zdarzeń oraz pouczenia w sprawach 

bieżących. 

 

W pracy Straży Miejskiej trudno jest mówić o jakiś spektakularnych akcjach czy najważniejszych 

osiągnięciach. Istotą pracy Straży jest codzienna, rzetelnie pełniona służba na rzecz mieszkańców 

miasta, a sukcesem jest istotny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego  

w mieście. 

 

 

8.6. Jednostki pomocnicze Miasta Szczecinek 

 

W kadencji 2014-2018 działało 5 Rad Osiedli na terenie miasta Szczecinek: 

 

1. Rada Osiedla Słowiańska-Łódzka, powołana zgodnie z uchwałą Nr XLII/393/06 z dnia 28 

sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia osiedla Słowiańska-Łódzka oraz nadania mu statutu 

(z późn. zm.). 

 

Skład Rady Osiedla: 15 radnych. 
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Przewodnicząca Zarządu Osiedla: Lidia Pieńkos. 

 

W 2018 roku odbyły się 4 sesje Rady Osiedla, podczas których Rada podjęła uchwały dotyczące 

przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego za rok 2017, wprowadziła zmiany 

do projektu planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok, opracowała projekt planu rzeczowo-

finansowego na rok 2019. 

 

W ramach działalności Rada Osiedla zorganizowała imprezę integracyjną - Piknik Rodzinny, 

zbudowała wiatę na osiedlu Marcelin, ustaliła plan zagospodarowania zieleni na osiedlu w ramach 

projektu rewitalizacji, zorganizowała spotkania z przedstawicielami Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 

w sprawie dostosowania komunikacji do potrzeb mieszkańców osiedlu Marcelin dot. prac 

związanych z budową obwodnicy i wprowadzenia objazdów budowy oraz reagowała na bieżące 

potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Osiedla w zakresie bezpieczeństwa i poprawy estetyki 

miasta. 

 

2. Rada Osiedla Koszalińska-Kołobrzeska, powołana zgodnie z uchwałą Nr XLII/390/06 z dnia 

28 sierpnia 2006 r. w sprawie utworzenia osiedla Koszalińska-Kołobrzeska oraz nadania mu 

statutu (z późn. zm.). 

 

Skład Rady Osiedla: 15 radnych. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Mariusz Kaszewski. 

 

W 2018 roku odbyły się 2 sesje Rady Osiedla, podczas których Rada podjęła uchwały dotyczące 

uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok, wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-

finansowego na 2018 rok oraz zakupu materiałów na zorganizowanie zajęć integracyjnych dla dzieci. 

 

W ramach działalności Rada Osiedla zorganizowała Piknik Osiedlowy, wykonała murale - malowidła 

artystyczne, zagospodarowała tereny zielone: zakup krzewów ozdobnych oraz trawnika oraz 

zagospodarowała plac zabaw. 

 

3. Rada Osiedla Zachód I, powołana zgodnie z uchwałą Nr XLII/388/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. 

w sprawie utworzenia osiedla Zachód I oraz nadania mu statutu (z późn. zm.).   

 

Skład Rady Osiedla: 15 radnych. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Piotr Przybyłka. 

 

W 2018 roku odbyły się 2 sesje Rady Osiedla, podczas których Rada podjęła uchwały dotyczące 

zatwierdzenia sprawozdania za rok 2017, projektu planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok. 

 

W ramach działalności Rada Osiedla zorganizowała Piknik Osiedlowy, współorganizowała 

Rozaliadę, współorganizowała Osiedlowy Turniej Piłki Koszykowej, współfinansowała realizację 

projektu placu sportowo-rekreacyjnego z boiskiem, zagospodarowała tereny zielone: rekultywacja 

skarp, zagospodarowała skwer, zakupiła urządzenia małej architektury oraz dokonała montażu  

i demontażu ozdób świątecznych. 

 

4. Rada Osiedla Pilska-Raciborki, powołana zgodnie z uchwałą Nr XLII/398/06 z dnia 28 sierpnia 

2006 r. w sprawie utworzenia osiedla Pilska-Raciborki oraz nadania mu statutu (z późn. zm.). 

 

Skład Rady Osiedla: 15 radnych. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Edward Woźniak. 
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W 2018 roku odbyły się 2 sesje Rady Osiedla, podczas których Rada podjęła uchwały dotyczące 

opracowania planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok, przyjęcia sprawozdania z wykonania planu 

rzeczowo-finansowego za 2017 rok. 

 

W ramach działalności Rada Osiedla wykorzystała środki finansowe przydzielone na 2018 rok, 

zagospodarowała tereny osiedla: naprawa chodnika, regulacja kratek ściekowych, obniżenie progu 

zwalniającego, wyrównanie odcinka drogi od ulicy Fabrycznej do skrzyżowania z przejazdem 

kolejowym oraz zagospodarowała tereny zielone: wykoszenie trawnika, kontrola oznakowania 

terenów osiedla. 

 

5. Rada Osiedla Trzesieka, powołana zgodnie z uchwałą Nr LI/534/10 z dnia 16 września 2010 r. 

w sprawie utworzenia osiedla Trzesieka oraz nadania mu statutu (z późn. zm.). 

 

Skład Rady Osiedla: 10 radnych. 

Przewodniczący Zarządu Osiedla: Jakub Aniołowski. 

 

W 2018 roku odbyła się 1 sesja Rady Osiedla, podczas której Rada podjęła uchwałę dotyczącą 

uchwalenia projektu planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok. 

 

W ramach działalności Rada Osiedla współorganizowała Piknik Osiedlowy oraz realizowała swoje 

zadania wynikające ze statutu Rady Osiedla. 

 

Kadencja Rad Osiedli trwała 4 lata (2014-2018) i upłynęła wraz z kadencją Rady Miasta Szczecinek, 

w listopadzie 2018 roku. Organem wykonawczym Osiedla jest Zarząd Osiedla, którego kadencja 

trwa do maja 2019 roku. 

 

 

8.7. Rozwój Miasta Szczecinek 

 

Działania związane z prowadzeniem i koordynacją projektów realizowanych przez Miasto 

Szczecinek przy wsparciu środków z funduszy pomocowych i środków ze źródeł zewnętrznych 

krajowych i/lub zagranicznych, w tym: przygotowywanie, opracowywanie dokumentów aplikacyjnych 

dla wybranych projektów, ich monitoring i sprawozdawczość: 

 

Projekty realizowane w 2018 r: 

 

1. Nazwa i numer projektu: RPZP.02.04.00-32-0003/16-00 „Rozbudowa dynamicznego systemu 

informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych  

w Szczecinku” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 

Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne 

łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych 

− wartość projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 1 841 210,00 zł 

− wartość projektu (po przetargach): 3 132 496,40 zł 

− dofinansowanie: 1 530 000,00 zł 

− realizacja od 15.05.2017 do 31.12.2019 

Projekt „Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją 

głównych przystanków autobusowych w Szczecinku” zakłada wykonanie oraz posadowienie 24 

szt. urządzeń wyposażonych w system dynamicznej informacji pasażerskiej DSIP na nowych 
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wiatach przystankowych. Inwestycja ma na celu poprawę jakości i funkcjonalności obsługi ruchu 

pasażerskiego na terenie miasta Szczecinek. Na podstawie kryterium wielkości ruchu 

pasażerskiego i lokalizacji wybrano 24 przystanków autobusowych na terenie miasta w celu 

wyposażenia w systemy dynamicznej informacji pasażerskiej - DSIP. Dla wytypowanych 

przystanków wyodrębniono dwa typy wiat opartych na tym samym schemacie funkcjonalnym  

i wizualnym w zależności od ilości osób oczekujących, możliwości realizacyjnych, szerokości 

chodników, odległości od pasów ruch pojazdów i innych lokalnych uwarunkowań. Obiekt małej 

architektury miejskiej zaprojektowany został jako osłona dla pasażerów przebywających na 

przystankach autobusowych przed opadami atmosferycznymi i podmuchami wiatru,  

z utwardzonym chodnikiem z kostki brukowej, posadowiony za pomocą betonowych 

fundamentów punktowych z herbem miasta Szczecinek. 

 

2. Nazwa i numer projektu: RPZP.02.04.00-32-0001/16 „Modernizacja oświetlenia miejskiego  

w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 

Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne 

łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych 

− wartość projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 2 517 568,06 zł 

− dofinansowanie: 2 064 213,40 zł 

− rzeczywista wartość projektu (po przetargach): 1 441 964,25 zł 

− rzeczywiste dofinansowanie: 1 198 332,51 zł 

− realizacja: od 18.05.2017 do 16.10.2018 

Przedmiotem inwestycji była modernizacja 734 punktów oświetlenia miejskiego na 68 ulicach 

prowadząca do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w sektorze oświetlenia, a tym samym 

obniżenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, 

związane z modernizacją oświetlenia, spowoduje ponadto pozytywny wpływ w zakresie 

gospodarki odpadami, poprzez ograniczenie zużycia paliw kopalnych wykorzystywanych do 

produkcji energii elektrycznej. 

 

3. Nazwa i numer projektu: RPZP.02.04.00-32-0002/16 „Uzupełnienie sieci dróg rowerowych 

prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 

Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne 

łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych 

− wartość projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 3 528 066,22 zł 

− dofinansowanie: 1 584 180,70 zł 

− realizacja: od 16.01.2017 do 31.12.2018 

− rzeczywista wartość projektu (po przetargach): 2 900 790,82 zł 

− rzeczywiste dofinansowanie: 1 290 428,33 zł 

Projekt „Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście 

Szczecinek” swoim zakresem obejmował budowę 7,04 km dróg rowerowych, które uzupełniają 

i łączą aktualnie istniejącą infrastrukturę rowerową na terenie Miasta Szczecinek. 

Zaprojektowane drogi rowerowe mają szerokość dostosowaną do możliwości, jakie stwarza 

dana lokalizacja oraz do zdiagnozowanego zapotrzebowania na danym odcinku. Infrastruktura 

została wykonana z materiałów najwyższej jakości, zapewniając użytkownikom wysoką jakość 

oraz poziom bezpieczeństwa. Nawierzchnia wykonana została z kostki brukowej betonowej bez 

fazy, co zapewnia odpowiednią trwałość wybudowanych dróg rowerowych. W związku  

z koniecznością zapewnienia oświetlenia na dwóch odcinkach, wykonano oświetlenia LED. 



S t r o n a  | 119 

 

Powstała inwestycja w zakresie „czystego” transportu miejskiego przyczynia się do ograniczenia 

emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń. 

 

4. Nazwa i numer projektu: RPZP.04.09.00-32-4009/17 „Tytuł projektu Rozwój szczecineckiego 

produktu turystycznego poprzez budowę wielofunkcyjnego pomostu stałego na jeziorze 

Trzesiecko” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 

Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych 

− wartość projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 2 228 007,53 zł 

− dofinansowanie: 633 985,86 zł 

− realizacja: od 15.03.2017 do 28.05.2018 

Projekt polegał na współtworzeniu produktu turystycznego, opartego na zasobach 

endogenicznych Miasta Szczecinek, poprzez: - budowę pomostu stałego rekreacyjnego  

z możliwością cumowania jednostek pływających wraz z przyczółkami i tarasem widokowym - 

budowę 2 punktów cumowania — dalb - budowę ciągów pieszych o nawierzchni mineralnej  

z obrzeżami trawnikowymi - usytuowanie obiektów małej architektury – budowę zewnętrznej 

instalacji elektroenergetycznej; - montaż systemu nawadniania trawników wodą z jeziora – 

wykonanie punktu czerpalnego wody powierzchniowej z jeziora dla systemu nawadniania 

trawników – uporządkowanie nawierzchni piaskowej istniejącej plaży - umocnienie fragmentu 

nabrzeża - usunięcie istniejących płyt betonowych chodnikowych i ułożenie kostki. 

 

5. Nazwa i numer projektu: RPZP.02.07.00-32-A001/16 „Kompleksowa głęboka modernizacja 

energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  

Działanie: 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych 

− wartość projektu (zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym): 2 288 292,88 zł 

− dofinansowanie: 1 683 977,11 zł 

− realizacja: od 2017 do 31.12.2020 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 7 budynków mieszkalnych należących do Miasta 

Szczecinek: 

÷ ul. Winniczna 18, 20, 22, 28, 30; 

÷ ul. Emilii Plater; 15 

÷ ul. Armii Krajowej 17 

Planowany zakres prac w budynkach: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi; Ocieplenie dachów z wymianą 

pokrycia; Ocieplenie stropów; Wymiana starych okien na nowe; Wymiana drzwi zewnętrznych 

na nowe, ocieplone; Modernizacja instalacji C.O. - demontaż obecnych indywidualnych 

ogrzewań i montaż nowej instalacji grzewczej; Instalacja doprowadzona do poszczególnych 

lokali z montażem indywidualnych liczników ciepła; Wymiana oświetlenia wewnętrznego na 

energooszczędne (LED) wraz z wymianą instalacji elektrycznej na częściach wspólnych (klatka 

schodowa, strych, piwnice); Montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków. 

 

6. Nazwa projektu: „Partnerstwo miast średnich pomorza i północnej wielkopolski na rzecz 

wdrażania e-usług” 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  

Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne 

− wartość projektu: 168 000,00 zł 

− dofinansowanie: 140 000,00 zł 

− wkład własny niematerialny: 28 000,00 zł 
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− realizacja: od 01.01.2019 do 31.03.2020 

Projekt realizowany w partnerstwie z: Białogard, Choszczno, Kołobrzeg, Lębork, Pruszcz 

Gdański, Szczecinek, Świdwin, Świnoujście, Tczew, Wałcz, Złotów 

Lider projektu: Euro Innowacje sp. z o.o./MTD Consulting Marcin Król z siedzibą w Poznaniu 

Łączna wartość projektu: 2 371 142,45 zł, dofinansowanie 1 993 030,45 zł 

Zakres realizowany przez Miasto Szczecinek: 

Zadanie 1. Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń oraz 

poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy. 

Zadanie 2. Wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz 

informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod 

inwestycje. 

Zadanie 3. Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi mieszkańców  

i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta. 

Zadanie 5 - Doskonalenie kompetencji w obszarze podatków i opłat. 

Zadanie 6 - Doskonalenie kompetencji w obszarze zarządzania nieruchomościami. 

Zadanie 7 - Doskonalenie kompetencji w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności 

zarządzania usługami dziedzinowymi. 

 

7. Nazwa projektu: „Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy  

ul. Pilskiej 30 w Szczecinku” 

Fundusz Dopłat z BGK na podstawie ustawy z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu 

tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych 

− wartość projektu: 2 853 426,31 zł 

− dofinansowanie: 1 264 000,00 zł 

− realizacja: od 01.09.2018 do 31.12.2019 

W ramach realizacji projektu w budynku przy ulicy Pilskiej 30 utworzonych zostanie 25 lokali 

mieszkalnych o powierzchni do 52 m2. 

 

8. Nazwa i numer projektu: RPZP.04.08.00-32-A008/17 „Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji 

przyrodniczej gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  

Działanie: 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego 

− wartość projektu: 134 305,00 zł 

− dofinansowanie: 114 159,25 zł 

− realizacja: 2018 – 2019 

Projekt wspólny ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, z następującymi jest: Miasto 

Szczecinek, Miasto i Gmina Karlino, Miasto i Gmina Połczyn-Zdrój, Miasto i Gmina Borne 

Sulinowo, Miasto i Gmina Gościno oraz Gmina Białogard). 

Łączna wartość projektu: 1 151 150,00 zł, dofinansowanie - 978 477,50 zł. 

 

9. Nazwa projektu: „Budowa półpodziemnych gniazd na odpady komunalne z systemowych 

elementów selektywnej zbiorki odpadów, zagospodarowaniem terenu oraz dojazdem” 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi 

− wartość projektu: 3 331 991,55 zł 

− dofinansowanie: 2 126 996,40 zł 

− realizacja: od 03.2017 do 09.2018 

Projekt wspólny ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Łączna wartość projektu: 

16 482 411,25 zł, dofinansowanie: 11 501 862,15 zł. 
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Zakres zgłoszony przez Miasto Szczecinek dotyczy budowy półpodziemnych/podziemnych 

gniazd na odpady komunalne. 

 

10. Nazwa projektu: „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin 

Dorzecza Parsęty” (dotyczy nasadzenia krzewów i drzew na terenie Strefy Aktywnego 

Wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku oraz Lasek komunalny - tworzenie i odnowienie 

klinów zieleni) 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego 

− wartość projektu: 321 827,97 zł 

− dofinansowanie: 273 533,77 zł 

− realizacja: 2018 

Projekt wspólny ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.  

Zakres zgłoszony przez Miasto Szczecinek dotyczy nasadzenia krzewów i drzew na terenie 

Strefy Aktywnego Wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku oraz Lasek komunalny - 

tworzenie i odnowienie klinów zieleni. 

 

11. Nazwa projektu: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Zdobywców 

Wału Pomorskiego w Szczecinku” 

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Inwestycja ujęta w Wojewódzkim Programie Rozwoju Bazy 

Sportowej Województwa Zachodniopomorskiego 

− wartość projektu: 5 021 222,00 zł 

− dofinansowanie: 1 500 000,00 zł 

− realizacja: od 2016 do 2018 

 

12. Nazwa projektu: „Doposażenie Basenu Miejskiego w Szczecinku w sprzęt sportowy” 

Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury sportowej 

− wartość projektu: 36 536,00 zł 

− dofinansowanie: 18 268,00 zł 

− realizacja: 2018 

W ramach projektu zakupiono rowery do aquaspinningu (aquabike) – 8 szt. oraz akcesoria do 

nauki pływania - maty, zabawki wspomagające utrzymanie równowagi w wodzie. 

 

13. Nazwa projektu: „Nowa Szansa” 

Realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 

Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową 

wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej 

− wartość projektu (zgodnie z umową o dofinansowanie): 711 677,50 zł 

− dofinansowanie: 600 677,50 zł 

− realizacja: od 01.01.2018 do 31.12.2019 

Grupą docelową w projekcie są 74 osoby (53 kobiet i 21 mężczyzn), w tym 22 osoby (16 kobiet 

i 6 mężczyzn) niepełnosprawne zagrożone ubóstwem i/lub wkluczeniem społecznym, w tym 

osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy są  

w III grupie osób tzw. oddalonych od rynku pracy i otoczenie tych osób. Projekt obejmie zadania: 

Aktywna Integracja - w ramach kontraktów socjalnych osoby uczestniczące skorzystają m.in.  

z doradztwa zawodowego, indywidualnych spotkań z psychologiem, kursów zawodowych. 

Treningi Kompetencji Społecznych - w ramach kontraktów socjalnych osoby uczestniczące 
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skorzystają m.in z terapii psychologiczno-społecznych, wyjazdowych zajęć warsztatowych, 

opieki nad dziećmi podczas zajęć, asystentury rodzinnej. Treningi Podstawowych Umiejętności 

Społecznych - w ramach kontraktów socjalnych osoby uczestniczące skorzystają m.in. z zajęć 

warsztatowych, indywidualnych spotkań z psychologiem itp. Zajęcia z osobami bezdomnymi 

będą prowadzone w wyremontowanych i wyposażonych pomieszczeniach. Działania  

o Charakterze Środowiskowym: w 2018 r. sporządzono diagnozę społeczną, mapy zasobów  

i potrzeb, wypracowanie kierunków aktywizowania i reintegracji grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

W 2019 przeprowadzone zostaną działania integrujące osoby bezdomne mieszkające  

w prowadzonej przez MOPS noclegowni i schronisku dla osób bezdomnych z ich otoczeniem, 

które wspólnie podniosą estetykę terenu. Praca Socjalna - prowadzona będzie przez 

oddelegowanego pracownika socjalnego ze wszystkimi uczestnikami projektu. Zasiłki i Pomoc 

w Naturze - wkład własny do projektu. Narzędzia aktywnej integracji zostaną dostosowane do 

indywidualnych potrzeb uczestników i przyczynią się m.in. do podniesienia kwalifikacji, 

kompetencji i podjęcia zatrudnienia przez uczestników, a tym samym do osiągnięcia celu 

ogólnego, tj. zwiększenia szans na zatrudnienie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub 

wykluczeniem społecznym przez zastosowanie instrukcji aktywnej integracji. 

 

Projekty przygotowywane (złożone do dofinansowania w 2018 r., czekające na rozstrzygnięcie): 

 

1. Nazwa projektu: „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego ulic Dworcowa - Kolejowa - Wiśniowa 

w Szczecinku” 

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 

− wniosek złożony - czeka na rozstrzygnięcie 

− wartość projektu: 5 690 262,16 zł 

− dofinansowanie: 2 845 100,00 zł 

 

2. Nazwa projektu: „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla obszaru Miasta Szczecinek na lata 

2019 – 2026” 

GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności 

− wniosek złożony - czeka na rozstrzygnięcie 

− wartość projektu: 50 000,00 zł 

− dofinansowanie: 50 000 zł 

 

3. Nazwa i numer projektu: RPZP.03.03.00-32-B002/18 „Poprawa stanu środowiska miejskiego 

poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę urządzenia podczyszczającego  

w mieście Szczecinek” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 

Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego 

− wartość projektu (zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym): 771 140,20 zł 

− dofinansowanie: 655 103,23 zł 

− realizacja: od 15.04.2019 do 31.12.2019 

 

4. Nazwa i numer projektu: RPZP.09.03.00-32-0005/19 „Rewitalizacja zabytkowego budynku 

dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  

Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności 

i obszarów miejskich i wiejskich 

− wniosek złożony - czeka na rozstrzygnięcie 
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− wartość projektu: 7 693 271,47 zł 

− dofinansowanie: 3 903 386,25 zł 

− realizacja: od 15.11.2019 do 31.12.2021 

 

5. Nazwa projektu: „Rozbudowa sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 

terenie Dorzecza Parsęty” (dotyczy budowy półpodziemnych/podziemnych gniazd na odpady 

komunalne na terenie miejscowości Szczecinek) 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi 

− wniosek złożony - czeka na rozstrzygnięcie 

− wartość projektu: 830 450,34 zł 

− dofinansowanie: ~ 573 900 zł 

− realizacja: 2019-2020 

Projekt wspólny ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Łączna wartość projektu: 

10 606 407,40 zł 

Zakres zgłoszony przez Miasto Szczecinek dotyczy doposażenia istniejących gniazd 

półpodziemnych o pojemniki na odpady biodegradowalne o poj. 1,5 m3 wyposażone w misę na 

odcieki oraz pojemniki na odpady zmieszane o poj. 5 m3 z misą na odcieki. 

 

6. Nazwa projektu: „Rozwój terenów zieleni miejskiej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty - część I” (dotyczy Lasku komunalnego - tworzenie i odnowienie klinów zieleni - Etap II 

- od hotelu Viki do wybiegu dla psów) 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego 

− wniosek złożony - czeka na rozstrzygnięcie 

− wartość projektu: 589 235,74 zł 

− dofinansowanie: 500 850 zł 

− realizacja: 2019-2020 

Projekt wspólny ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, z następującymi jst: Miasto 

Białogard, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Powiat Świdwiński, Gmina Tychowo. 

Łączna wartość projektu: 5 192 175,71 zł. 

Zakres zgłoszony przez Miasto Szczecinek dotyczy Lasku komunalnego - tworzenie  

i odnowienie klinów zieleni - Etap II - od hotelu Viki do wybiegu dla psów. 

 

Projekty przygotowywane (złożone do dofinansowania w 2018 r., które nie otrzymały wsparcia oraz 

projekty, które otrzymały dofinansowanie, ale nie podjęto ich realizacji): 

 

1. Nazwa projektu: „Bezpieczne przejścia dla pieszych w mieście Szczecinek” 

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. 

Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 

− wartość projektu: 90 000 zł 

− dofinansowanie: 72 000 zł 

Projekt nie otrzymał dofinansowania ze względu na limit środków dostępnych w konkursie 

Projekt dotyczył przebudowy przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań: 

− ul. Wyszyńskiego i Kamińskiego,  

− ul. Warszawska i Klasztorna,  

− ul. Mickiewicza i Kamińskiego. 
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2. Nazwa projektu: „Budowa odcinka drogi gminnej nr 76 na terenie Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej - ul. Bugno - ul. Koszalińska w Szczecinku” 

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie 

Lokalnej Infrastruktury Drogowej 

− wartość projektu: 1 690 847,27 zł 

− dofinansowanie: 1 352 677,81 zł 

Projekt nie otrzymał dofinansowania ze względu na limit środków dostępnych w konkursie. 

 

3. Nazwa projektu: „Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP poprzez nadanie mu 

nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  

Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności 

i obszarów miejskich i wiejskich 

− wartość projektu: 7 693 271,47 zł 

− dofinansowanie: 3 999 669,77 zł 

Projekt nie otrzymał dofinansowania ze względu na limit środków dostępnych w konkursie. 

 

4. Nazwa projektu: „Adaptacja zabytkowej wieży ciśnień na cele społeczne” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  

Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności 

i obszarów miejskich i wiejskich 

− wartość projektu: 7 043 866,68 zł 

− dofinansowanie: 3 999 989,55 zł 

Projekt otrzymał dofinansowanie. Nie podjęto się realizacji zadania, nie podpisano umowy  

o dofinansowanie w związku ze zbyt wysoką wartością jaką osiągnięto w wyniku postępowania 

przetargowego (11 950 706,40 zł). 

 

Urząd Miasta Szczecinek, oprócz szeregu spraw związanych z prowadzeniem  

i koordynowaniem działań na rzecz pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, prowadzi 

również m.in. szeroko rozumiane doradztwo w zakresie administracyjno-prawnych aspektów 

koniecznych do rozpoczęcia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Urząd zajmuje się 

również obsługą spraw związanych z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej, 

a także m.in. doradztwem w obszarze działalności koncesjonowanych, obsługuje również sprawy 

związane z: licencjami i zezwoleniami na wykonywanie transportu drogowego, zezwoleniami na 

sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, a także prowadzi ewidencję i kontrole punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych oraz inne. 

Ponadto Urząd współpracuje z Instytucjami Otoczenia Biznesu przy organizacji  

i przeprowadzaniu bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców. 

 

Działania w okresie objętym niniejszym opracowaniem, dotyczące obsługi spraw związanych z: 

1) Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej – liczba złożonych i prawidłowo 

przetworzonych wniosków CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej w systemie CEIDG: 1913, w tym: 

− założenie działalności gospodarczej: 279, 

− zmiana działalności gospodarczej: 979, 

− zmiana z zawieszeniem działalności gospodarczej: 269, 

− zmiana ze wznowieniem działalności gospodarczej: 148, 

− zmiana z zakończeniem działalności gospodarczej: 29, 

− zakończenie działalności gospodarczej: 209. 
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2) zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych: 

− zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych: 17, 

− zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć: 1, 

− zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży: 7, 

− zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży: 20, 

− wygaszenia zezwoleń: 21, 

− zmiany zezwoleń: 5. 

3) transportem drogowym: 

− wydanie nowych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie 

przewozu osób taksówką: 8, 

− zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 

osób taksówką: 10, 

− wygaszenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu 

osób taksówką: 6, 

− zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie 

drogowym: 4, 

4) zorganizowanymi szkoleniami dla przedsiębiorców: 

Urząd Miasta wraz z Instytucjami Otoczenia Biznesu oferuje bezpłatne szkolenia skierowane do 

lokalnych przedsiębiorców, biur rachunkowych i księgowych. Szkolenia mają na celu wspieranie 

i rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie miasta i w najbliższych 

okolicach. Szkolenia te pozwalają zaznajomić się ze zmianami wprowadzanymi w różnych 

obszarach prowadzonej działalności, np. księgowość, kadry, przepisy ochrony danych 

osobowych, profesjonalna obsługa klientów i inne. W ramach szkoleń prowadzone są warsztaty 

i ćwiczenia aby lepiej przyswoić wiedzę. Grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 40 osób 

lub w wypadku szkoleń w formie wykładów liczba osób może być większa. Szkolenia 

organizowane są głównie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości, która swym działaniem 

wspiera przedsiębiorców w całej Polsce, a organizowane szkolenia są darmowe.  

W 2018 r. odbyło się 12 szkoleń: 

− 25.01.2018 r. ABC przedsiębiorczości        26 osób, 

− 31.01.2018 r. Ochrona danych osobowych       40 osób, 

− 01.02.2018 r. Przegląd zmian podatkowych 2018 r.    40 osób, 

− 08.02.2018 r. Fakturowanie          36 osób, 

− 20.03.2018 r. Fundusz Usług Rozwojowych       35 osób, 

− 19.04.2018 r. Spotkanie Informacyjne RODO      81 osób, 

− 10.05.2018 r. Zmiany podatkowe i gospodarcze w trakcie 2018 r.  40 osób, 

− 07.06.2018 r. Konstytucja biznesu         33 osoby, 

− 28.06.2018 r. Negocjacje z zagranicznymi partnerami    32 osoby, 

− 18.10.2018 r. Split Payment i inne zmiany dla przedsiębiorców  33 osoby, 

− 29.11.2018 r. Przygotowanie Biznesplanu       30 osób. 

 

 

8.8. Komunikacja miejska 

 

Komunikacja Miejska Spółka z o.o. w Szczecinku w roku 2018 realizowała zadania regularnych 

przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym. Oprócz działalności podstawowej Spółka 

świadczyła usługi najmu lokali użytkowych, oraz wykonywała zadania zlecone, tj.: 

1) przewozy pasażerskie po jeziorze Trzesiecko statkami należącymi do Spółki, 

2) od 25 czerwca 2018 roku rozpoczęła eksploatację Szczecineckiego Systemu Roweru Miejskiego 

– SWRM. 



S t r o n a  | 126 

 

 

8.8.1. Publiczny transport zbiorowy 

 

Miasto Szczecinek 7 lipca 2017 r. zawarło z Komunikacją Miejską Sp. z o.o. w Szczecinku 

umowę na świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego. Umowa zawarta została na okres 

10 lat. W ramach zawartej umowy Operator wykonuje przewozy na terenie miasta Szczecinek oraz 

Gminy Szczecinek, z którą Miasto Szczecinek zawarło porozumienie. Finansowanie przewozów 

odbywa się w formie rekompensaty. W 2018 r. Miasto Szczecinek poniosło na ten cel wydatki  

w kwocie 2 444 520,00 zł. 

 

Publiczny transport drogowy w 2018 roku realizowany był za pomocą taboru przedstawionego  

w poniższej tabeli. 

 
Tabela 51. Tabor 

Tabor 
Liczba 
(szt.) 

Pojemność 
(osób) 

Wozy  
w ruchu 

Wozokilometry 
(w tys.) 

Autobusy ogółem: 30 2 396 16 929 

− w tym do 10 lat 21 1 633 - - 

− powyżej 10 lat 9 763 - - 

− na alternatywne paliwo 13 805 10 79 

− zasilane energią elektryczną  10 745 10 5 

− przystosowane do przewozu osób 

niepełnosprawnych  
27 2 306 - - 

Liczba linii komunikacyjnych 12 - - - 

Długość linii (w km) ogółem: 120,9 - - - 

− w tym na wsi 11,3 - - - 

Liczba przewiezionych pasażerów (tys.) 2 530 - - - 

Sprzedaż biletów jednorazowych (szt.) 143 639 - - - 

Sprzedaż biletów dobowych (szt.) 388 902 - - - 

Sprzedaż biletów miesięcznych (szt.) 9 220 - - - 

 
19 grudnia 2018 r. do eksploatacji przyjęto 10 nowych autobusów zasilanych energią elektryczną, 

które zostały zakupione przez Komunikację Miejską w ramach projektu Nr RPZP.02.01.00-32-

0012/16-00 pn. „Zakup 10 sztuk miejskich autobusów elektrycznych niskopodłogowych wraz  

z budową stacji ładowania autobusów elektrycznych w Szczecinku” współfinansowanego ze 

środków EFRR-u w wysokości 85%. 

 
W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono ofertę dostawcy - „Konsorcjum URSUS BUS”  

i podpisano umowę 29 listopada 2017 r., z dostawą na 31 sierpnia 2018 r. Wartość netto nabycia 

autobusów wg umowy wynosi netto 18 926 600,00 zł. 

 
Tabela 52. Wydatki na zakup 10 nowych autobusów 

Ogółem wydatki netto 19 560 719,11 

Wydatki kwalifikowane 19 450 776,30 

Wydatki niekwalifikowane 70 189,51 

Podstawa dla OT (autobusy, ładowarki, stacja transformatorowa) 19 462 585,81 

Przysługujące dofinansowanie - 85% wydatków kwalifikowanych 16 533 159,85 

Otrzymane dofinansowanie do dnia 31.12.2018 r. 15 444 411,86 
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8.8.2. Szczecinecka Wypożyczalnia Rowerów Miejskich (SWRM) 

 

SWRM rozpoczęła działanie 25 czerwca 2018 roku. Przyjęte rozwiązanie instalacji 

wypożyczalni przy przystankach autobusowych sprawia, że jest ona ważnym elementem 

multimodalnej mobilności miejskiej. Stwierdzenie to poparte jest uzyskanymi wynikami wypożyczalni 

za 2018 rok. Liczba osób korzystających łącznie z usług transportu publicznego, autobusów  

i rowerów była o ponad 30 tys. większa w porównaniu do roku 2017. W porównaniu z wynikami 

przewozów publicznych innych podobnej wielkości miast w Polsce, wynik ten należy uznać za 

sukces. Poniżej przedstawiono podstawowe dane SWRM za sezon 2018. 

 
Tabela 53. podstawowe dane SWRM 

Tytuł Ogółem Kobiety Mężczyźni 

Aktywne konta 2 336 1 235 1 091 

Wypożyczone rowery 40 383 19 792 20 591 

Czas wypożyczenia 17 035:43 - - 

Średni czas wypożyczenia 00:25 - - 

Ocena klientów w skali do 5 4,77 - - 

 
SWRM powstała w ramach projektu RPZP.02.01.00-32-0006/16 pn. „Dostawa kompleksowego 

systemu wypożyczania rowerów – Szczecinecki System Wypożyczalni Rowerów Miejskich 

(SWRM)” współfinansowanego ze środków EFRR-u w wysokości 85%, do którego Komunikacja 

Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku również aplikowała w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

 

Postępowanie przetargowe i wybór najlepszej oferty wygrała Firma Comdrev Sp. z o.o.  

w Szczecinku. Umowa na dostawę kompleksowego systemu wypożyczania rowerów została 

podpisana 11 kwietnia 2018 roku na wartość 921 092,19 zł netto. 

 
Tabela 54. Wydatki na dostawę SWRM 

Ogółem wydatki netto 1 004 967,57 

Wydatki kwalifikowane 981 193,87 

Wydatki niekwalifikowane 18 450,10  

Podstawa dla OT (rowery, stacje, oprogramowanie) 938 977,29 

Przysługujące dofinansowanie - 85% wydatków kwalifikowanych 834 014,78 

Otrzymane dofinansowanie do dnia 31.12.2018 r. 830 097,34 

 
Zrealizowane przez Komunikację Miejską w Szczecinku inwestycje zostały zauważone  

i docenione w Polsce. Były komentowane i pozytywnie oceniane na łamach prasy i specjalistycznych 

portali internetowych. Rozwiązania lokalizacji wypożyczalni rowerów miejskich przy wiatach 

przystankowych na przykładzie Szczecinka zostały wykorzystane w innych miastach, np.  

w Gdańsku. 

Rozwiązania w zakresie elektro mobilności zastosowanych przez Komunikację Miejską  

w Szczecinku zostały docenione przez Narodową Radę Ekologiczną, która przyznała Spółce tytuł 

EKOJANOSIKA w kategorii Przedsiębiorstwo Edycji 2018. 
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8.8.3. Żegluga 

 

Komunikacja Miejska posiada na stanie 2 statki pasażerskie: 

1) Szczecinecki Tramwaj Wodny „Bayern” - posiada 54 miejsca. W sezonie kursuje regularnie, 

zgodnie z rozkładem jazdy, zatrzymując się na wyznaczonych przystankach. Oprócz tego 

istnieje możliwość wyczarterowania go na imprezy zamknięte; 

2) statek spacerowy „Księżna Jadwiga” – posiada 142 miejsca. Statek przystosowany do 

organizacji okolicznościowych imprez i eventów, łącznie z profesjonalnym cateringiem. Jego 

atrakcyjność podnosi pokład słoneczny. 

 

W 2018 roku Tramwaj Wodny „Bayern”, oprócz regularnych rejsów, odbył 18 rejsów czarterowych, 

a statek spacerowy „Księżna Jadwiga” 24 rejsy czarterowe. 

 

 

8.9. Usługi komunalne 

 

8.9.1. Drogi publiczne gminne 

 

W 2018 roku Miasto Szczecinek wydało na utrzymanie dróg na terenie miasta kwotę 

2 634 904,94 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano zarówno zadania utrzymaniowe, 

jak i remontowe. 

W ramach remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych wykonano 989,57 m2 remontu 

masą z recyklera i grysami na sucho na łączną kwotę 134 111,81 zł. 

W ramach remontów jezdni bitumicznych wykonano nakładki bitumiczne na ul. Kaszubskiej  

i ul. Wojska Polskiego. Łączna ilość remontu wyniosła 2 273,10 m2. Wartość robót 245 170,80 zł.  

W ramach remontu chodników oraz nawierzchni z bruku i betonu wykonano remonty w ulicach: 

Kaszubska, Wojska Polskiego, Plac Sowińskiego, Bagienna, Sikorskiego, Klonowa, Mickiewicza, 

Kopernika, Chojnicka, Kołobrzeska, Koszalińska i Winniczna. Remonty polegały na zmianie starych 

nawierzchni na nowe wykonane z kostki brukowej polbruk. W ramach remontów wymieniono na 

nowe krawężniki betonowe i obrzeża chodnikowe. Wartość wykonanych robót wyniosła 

393 348,09 zł.  

W ramach robót remontowych wykonano również remonty bieżące dróg gruntowych polegające 

na profilowaniu dróg, profilowaniu z doziarnieniem mieszanką kruszywa, dowozie i wbudowaniu 

gruzu betonowego lub frezu asfaltowego. Wartość robót wyniosła 310 457,49 zł. 

Na pozostałe zadania związane z utrzymaniem dróg wydatkowano następujące kwoty:  

− utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z remontem urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego – 209 383,41 zł, 

− letnie i zimowe utrzymanie ulic – 1 250 000,00 zł, 

− przeglądy obiektów mostowych – 4 920,00 zł, 

− opłaty za korzystanie ze środowiska – 66 639,34 zł, 

− utrzymanie wiat przystankowych – 16 200,00 zł, 

− pomiar warunków widoczności na przejazdach kolejowych - 4 674,00 zł. 

 

8.9.2. Gospodarka odpadami 

 

Po 1 lipca 2013 r. Miasto Szczecinek objęło systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. takie,  

w skład których wchodzą części zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstają odpady 

komunalne. W ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi, nieruchomości te zostały wyposażone w pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. 

 

Odpady komunalne z terenu miasta Szczecinek odbierane są w podziale na odpady zmieszane 

oraz frakcje gromadzone selektywnie. W 2018 roku selektywna zbiórka odpadów, zgodnie  

z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek, prowadzona była wg 

następujących frakcji: 

− szkło, 

− papier i tektura, 

− tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 

− zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

− meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także zużyte opony, 

− przeterminowane leki i chemikalia, 

− zużyte baterie i akumulatory, 

− odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

− odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

Odpady selektywnie zbierane w zabudowie wielorodzinnej gromadzone są w pojemnikach, 

natomiast w zabudowie jednorodzinnej – w kolorowych workach. 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i mieszanych na terenie miasta Szczecinek w 2018 r. było Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Cieślaka 6 C, 78-400 Szczecinek, wybrane w drodze 

przetargu nieograniczonego. 

 

Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują 

mieszkańcy, zobowiązani są do zawierania odrębnych umów na odbiór odpadów z przedsiębiorcą 

wpisanym do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Szczecinek. 

 

W 2018 roku na terenie miasta Szczecinek funkcjonowały dwa punkty selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych: PSZOK przy ul. Łowieckiej (składowisko odpadów) oraz PSZOK przy ul. 

Cieślaka 6C. Poza możliwością oddania odpadów do punktów selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w 2018 r. przeprowadzono także 12 mobilnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, 

w tym mebli, opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przeterminowane leki oddać 

można było w 16 aptekach, do specjalnych pojemników dostarczonych na ten cel przez Miasto, 

natomiast odpady elektryczne i elektroniczne można wrzucać do 11 pojemników ustawionych na 

terenie największych osiedli. Zużyte baterie zbierane były do specjalnych pojemników ustawionych 

w 29 punktach na terenie miasta (urzędy, instytucje, szkoły, przedszkola, sklepy) oraz pojemników 

znajdujących się w 70 „gniazdach” pojemników półpodziemnych zlokalizowanych przy budynkach 

wielolokalowych. 

 

Zmieszane odpady komunalne (20 03 01) oraz odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) 

odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu miasta Szczecinek 

zagospodarowane zostały w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych zarządzanej przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., 

Wardyń Górny 35, gm. Połczyn-Zdrój. Pozostałe odpady komunalne zbierane w sposób selektywny 

przekazane zostały przez firmę odbierającą odpady do instalacji odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.). 
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Miasto Szczecinek osiągnęło wymagane prawem poziomy recyklingu, które w 2018 r. wyniosły: 

− poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania – 0,00% (wymagany poziom wynosi poniżej 40%), 

− poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych  

i szkła – 36,82% (wymagany poziom wynosi co najmniej 30 %), 

− poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 99,99% (wymagany poziom wynosi 

co najmniej 50%). 

 

Wydatki związane z gospodarką odpadami w 2018 r. wyniosły jak poniżej: 

− odbiór odpadów komunalnych – 2 727 358,37 zł, 

− zagospodarowanie odpadów – 2 258 953,05 zł,  

− prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 150 000,00 zł, 

− inne (zakup pojemników na baterie i kłódek do pojemników na baterie, wykonanie ogrodzenia 

śmietnika, wycinka krzaków przy śmietnikach, zakup worka na śmieci) – 13 376,77 zł, 

− wynagrodzenia obsługi systemu – 167 682,28 zł.  

 

8.9.3. Wodociągi i kanalizacja 

 

Początek roku 2018 to istotna zmiana w odniesieniu do przepisów regulujących działalność 

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Z nowym rokiem 

zmianie uległy przepisy ustawy Prawo wodne, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz powstało nowe rozporządzenie regulujące zasady 

określania taryf dla wody i ścieków. Od tego momentu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

(PWiK) Sp. z o.o. zobligowana jest w oparciu o bardzo restrykcyjne przepisy do sporządzania taryf 

na okres 3 lat, podczas gdy dotychczas dokonywało kalkulacji na 1 rok. Zmienił się również organ 

zatwierdzający taryfy. Z wejściem w życie zmienionej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada Miasta Szczecinek nie podejmuje uchwał w sprawie 

zatwierdzenia taryf, w drodze decyzji czyni to nowo powstała instytucja Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie. 

9 marca 2018 r. PWiK Sp. z o.o. złożyła do ww. instytucji projekt taryfy w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat. Decyzją z dnia 26 kwietnia 

2018 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził taryfy, które 

zaczęły obowiązywać począwszy od 26 maja 2018 r. 

 

Najważniejsze osiągnięcia w 2018 roku 

PWiK Sp. z o.o. zajęła 7 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów  

i Kanalizacji za rok 2018 prowadzonym przez redakcję Strefy Gospodarki, dodatek do Dziennika 

Gazety Prawnej. Kryteria, jakie były brane pod uwagę przy wyłanianiu czołowej dziesiątki są bardzo 

szerokie. Począwszy od kwestii finansowych, prowadzonych projektów unijnych poprzez kierunki 

rozwoju kadry i politykę personalną, kwestie infrastruktury technicznej, aż do aspektów „miękkich”, 

takich jak udział firmy w życiu lokalnej społeczności i prowadzone działania z obszaru społecznej 

odpowiedzialności biznesu. 

 

8.9.4. Energia cieplna 

 

Długość sieci cieplnej Miejskiej Energetyki Cieplnej (MEC) Sp. z o.o. w Szczecinku wynosi 

97,6 km (zasilanie + powrót), z czego 91% stanowią rury preizolowane. Pojemność sieci 
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ciepłowniczej (wysoki i niski parametr) o średnicach rurociągów od DN 20 do DN 500 wynosi obecnie 

1 354 m³. 

Produkcja energii cieplnej w 2018 roku, na kotłowniach miałowych i gazowych wyniosła 

416 943 GJ. Do otrzymania powyższej energii cieplnej zużyto 20.869,39 ton miału oraz 96,352 

tys. m³ gazu ziemnego. 

 
Tabela 55. Produkcja ciepła z podziałem na paliwa 

Lp. 
Produkcja 

GJ 
% Ilość paliwa 

Liczba jednostek 
paliwa na 1GJ 

produkcji 

MIAŁ 413 950 99,3 20 869,39 t 50,42 kg/GJ 

GAZ 2 993 0,7 96 352,00 m3 32,19 m3/GJ 

 

 

Sprzedaż energii cieplnej w 2018 roku, na kotłowniach miałowych i gazowych wyniosła 

337 762 GJ. 
 

Tabela 56. Sprzedaż energii cieplnej 

Lp. Wyszczególnienie 2018 

1. Sprzedaż w GJ 337 762 

2. Powierzchnia ogrzewalna w m2  851 222 

3. Moc zamówiona w MW 56,931 

4. Wskaźnik mocy [W/m2] 66,88 

5. Zużycie ciepła w GJ na 1 MW 5 933 

6. Zużycie ciepła w GJ na 1 m2 0,397 

7. Średnia tz (I-IV,X-XII) w C 3,71 

 

 

Spółka w 2018 roku na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne przeznaczyła 4 053 639 zł. Poniżej 

w tabeli pokazano wykonany zakres poszczególnych zadań inwestycyjnych. 

 
Tabela 57. Wydatki inwestycyjne MEC-u 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 

Modernizacja źródeł ciepła – kotłownia KR-I 

1 Modernizacja kotła WR - 10 2 441 934 

2 Modernizacja układu hydraulicznego kotłowni KR - I 1 114 000 

3 Modernizacja układu prądotwórczego kotłowni KR - I 112 600 

 Razem 3 668 534 

Budowa przyłączy do nowych odbiorców zarządzanych przez spółkę ZGM TBS 

1 Armii Krajowej 13-15 21 743 

2 Koszalińska 53 55 849 

3 Szczecińska 31 A 26 103 

 Razem 103 695 

Budowa przyłączy do nowych odbiorców, modernizacja sieci 

1 Polna, bud. nr 2 (Urbaniak) 11 763 

2 Polna, bud. nr 1 (MAT-BET) 53 936 

3 Moniuszki (Immobilien Rittau) 41 800 

4 Wyścigowa (Progress) 47 410 

 Razem 154 909 

Modernizacje i wymiany węzłów 

1 Warcisława IV 34 (FUP IRGA) - wymiana węzła 12 773 
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Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 

2 Boh. Warszawy 31 – montaż, rozbudowa węzła 9 736 

 Razem 22 509 

  OGÓŁEM 3 949 647 

 
MEC Sp. z o.o. utrzymuje wysokie tempo rozwoju i każdego roku przeprowadza niezwykle 

ważne i potrzebne inwestycje. W roku 2018 r. nakłady na inwestycje wyniosły ponad 4,0 mln zł i były 

najwyższe w historii Spółki. Dodatkowo były one również najwyższe w przeliczeniu na jeden projekt 

inwestycyjny. Kompleksowa modernizacja kotła WR-10 na ciepłowni KR-I wraz z układem 

hydraulicznym i prądotwórczym za kwotę 3,7 mln zł to największa dotychczas inwestycja rozwojowa 

Spółki. Zadaniem tym Spółka zakończyła proces przebudowy tradycyjnych kotłów WR na 

nowoczesne kotły w technologii ścian szczelnych.  

Na modernizację kotła WR-10 na ciepłowni KR-I Spółka pozyskała z WFOŚiGW w Szczecinie 

preferencyjną pożyczkę w wysokości prawie 3,0 mln zł. 

Na budowę przyłączy cieplnych Spółka wydała kwotę 258 604 zł. W kwocie tej podłączono do 

sieci cieplnej 8 budynków mieszkalnych, w tym cztery nowo powstałe mieszkalne budynki 

developerskie oraz 2 hale, sportową przy SP 6 i warsztatową przy ZST. Łączna powierzchnia 

przyłączonych nieruchomości to 13 136 m2, zamówiona moc cieplna 954 kW. Fundamentalne 

znaczenie dla rozwoju Spółki ma fakt, iż niemal wszystkie nowopowstające budynki w mieście 

korzystają z miejskiego ciepła. 

Uzyskano również dofinansowanie do wynagrodzeń z tytułu zatrudniania osób 

niepełnosprawnych w wysokości 60 579,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Za wymianę sieci napowietrznej na sieć preizolowaną przy kotłowni KR-I Spółka pozyskała od 

Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej o wartości 63 247 TOE. Pula ta zabezpieczy 

Spółce realizację obowiązku za I półrocze 2019 r. W celu ograniczenia strat na przesyle, w 2019 

roku Spółka przeprowadzi kolejny etap prac remontu sieci cieplnych – wymianę sieci kanałowej na 

sieć preizolowaną przy ul. Kołobrzeskiej i Budowalnych. Zadanie to również służyć będzie 

pozyskaniu kolejnych świadectw efektywności energetycznej. 

 

8.9.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg 

 

Na terenie miasta Szczecinek do oświetlenia ulic, placów i dróg wykorzystywane jest oświetlenie 

będące własnością Miasta Szczecinek i ENERGI Oświetlenie Sp. z o.o. z Sopotu. Na koniec 2018 

roku na terenie miasta było 3 195 punktów świetlnych Miasta Szczecinek i 1 411 punktów świetlnych 

ENERGI Oświetlenie. W 2018 roku Miasto Szczecinek posiadało zawarte trzy podstawowe umowy 

na oświetlenie miasta z następującymi firmami: 

− ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie – umowa na świadczenie kompleksowej usługi 

oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie miasta Szczecinek, 

− ENERGA – OBRÓT Spółka Akcyjna w Gdańsku – umowa na dostawę energii elektrycznej dla 

Miasta Szczecinek i jego jednostek w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r., 

− Energooszczędne Systemy Oświetleniowe „Luksus” Leszek Czukowicz ze Szczecinka na usługi 

naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulic, będących w eksploatacji Miasta 

Szczecinek, w okresie od 09.01.2018 r. do 31.12.2019 r.  

 

Wydatki bieżące związane z oświetleniem miasta w 2018 r. wyniosły 1 832 366,76 zł, w tym: 

− zakup energii do oświetlenia miasta - 1 012 688,33 zł, 

− konserwacja i naprawa urządzeń, demontaż iluminacji świątecznych - 747 499,19 zł, 

− zakup dekoracji świątecznych - 64 268,14 zł, 

− zakup kabla energetycznego i szafek elektrycznych dla ogrodów działkowych – 7 911,10 zł. 
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8.9.6. Oczyszczanie miasta 

 

Miasto Szczecinek przeznacza co roku znaczne środki finansowe na zadania związane  

z oczyszczaniem miasta. Wysokość wydatkowanych środków finansowych w 2018 roku na ten cel 

wyniosła 423 901,01 zł. W ramach oczyszczania miasta zrealizowano następujące zadania: 

opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie, koszenie oraz zimowe utrzymanie terenów miejskich poza 

pasami drogowymi na pow. ok. 66 ha, sprzątanie terenów rekreacyjnych przy jez. Trzesiecko, 

uprzątanie i przekazywanie do utylizacji dla specjalistycznej firmy padniętych zwierząt domowych  

i leśnych z ulic i innych terenów na terenie miasta, oczyszczenie terenów inwestycyjnych SSE. 

 

8.9.7. Utrzymanie urządzeń komunalnych – pozostała działalność  

 

W 2018 r. Miasto Szczecinek wydatkowało na utrzymanie urządzeń komunalnych na ternie 

miasta kwotę 1 943 553,39 zł. W ramach ww. środków sfinansowano następujące zadania: 

− prowadzenie trzech szaletów publicznych przy ul. Zamkowej i K. St. Wyszyńskiego oraz Jana 

Pawła II,  

− prowadzenie targowiska,  

− utrzymanie sieci deszczowej,  

− utrzymanie rowów melioracyjnych,  

− utrzymanie zdrojów ulicznych, 

− utrzymanie 27 publicznych placów zabaw dla dzieci, 

− wystrój miasta,  

− utrzymanie fontann na Placu Wolności,  

− dokończenie rozbiórki budynków przy ul. Kaszubskiej,  

− zakup energii do zasilenia kamer monitoringu, fontann, muszli koncertowej itp.,  

− zakup wody (zdroje, fontanny, Mysia Wyspa, na cele ppoż.), 

− opłaty za zajęcie pasa drogowego,  

− opłaty za korzystanie ze środowiska i usługi wodne, 

− opłaty za utrzymanie urządzeń melioracyjnych, 

− opłaty za dzierżawy, 

− opłaty związane z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego,  

− zakup części do napraw urządzeń komunalnych np. siłowni na powietrzu, 

− usługi weterynaryjne (opieka weterynaryjna nad zwierzętami po wypadkach drogowych  

i zwierzętami leśnymi) i prowadzenie bazy trwale oznakowanych zwierząt, 

− deratyzacja obiektów i terenów miejskich, 

− opracowanie dokumentów na kąpieliska, 

− dowóz piasku na tereny wykorzystywane do kąpieli, 

− przeglądy okresowe miejsc rekreacyjnych, siłowni na wolnym powietrzu, 

− prace naprawcze i konserwacyjne urządzeń komunalnych, 

− zakupy sprzętu i materiałów dla ogrodów działkowych. 

 

8.10. Ład przestrzenny i ochrona zabytków 

 

Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego w roku 2018 dla nieruchomości nieobjętych planem miejscowym 

 

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowią (art. 4 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), iż lokalizację 
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inwestycji celu publicznego ustala się, w przypadku braku planu miejscowego, w drodze decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

W roku 2018 nie wydano żadnych decyzji. 

 

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 4 ust. 2 pkt 2 ww. 

ustawy) stanowią, iż sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla inwestycji innych niż 

celu publicznego ustala się, w przypadku braku planu miejscowego, w drodze decyzji o warunkach 

zabudowy.  

W roku 2018 wydano 11 decyzji, w tym: 3 – dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 4 - dla 

budowy elektrowni fotowoltaicznych, 3 - dotyczyły przeniesienia decyzji na rzecz innego inwestora, 

1 - dla rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego. 

 

UZGADNIANIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczą w głównej 

mierze rozwiązań niezbędnych do zapobiegania degradacji dla zabytków, zapewnienia im ochrony 

oraz przywracania ich do jak najlepszego stanu. Przedmiotem ochrony budynków ujętych gminnej 

ewidencji zabytków i wskazanych do ochrony w planach miejscowych są przede wszystkim ich 

historyczne bryły i elewacje, zewnętrzne detale architektoniczne oraz kształty otworów okiennych  

i drzwiowych. W 2018 r. wydano 13 uzgodnień w tym zakresie. 

 

Pozostałe postępowania administracyjne 

W 2018 r. wpłynęły 322 pisma, w odpowiedzi na które przeprowadzono 127 postępowań 

administracyjnych zakończonych wydaniem pozwoleń/opinii/uzgodnień/zaleceń konserwatorskich. 

Wydawanie powyższych pism, określających sposób prowadzenia robót i zakres dopuszczalnych 

zmian w zabytkach oraz uzgadnianie prac prowadzonych przy obiektach ujętych w GEZ (budynki 

znajdujące się w historycznych ciągach ulic) mają na celu minimalizowanie elementów 

dysharmonizujących poprawę jakości substancji zabytkowej, eksponowanie walorów artystycznych. 

Ponadto w 2018 roku podjęto działania zmierzające do adaptacji/rewitalizacji kluczowych obiektów 

zabytkowych miasta Szczecinka, takich jak: wieża ciśnień przy ul. Wodociągowej, Dworzec Kolejowy 

(wraz z otoczeniem), Spichlerz przy pl. Sowińskiego. 

 

DOTACJA ZABYTKÓW 

 

W 2018 r. kontynuowano przyznawanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, 

roboty budowlane przy zabytku nieruchomym lub ruchomym wpisanym odrębnie do rejestru 

zabytków położonych lub znajdujących się na terenie Miasta Szczecinek. Zgodnie z powyższym, 

uchwałą Rady Miasta Szczecinek nr LVIII/509/2018 z dnia 28 maja 2018 r. przyznano dotację  

w wysokości 20 000 zł dla Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinku. 

Dotacja została przekazana zgodnie z umową – w czerwcu 2018 r., a prace prowadzono pod 

nadzorem konserwatorskim od lipca do listopada 2018 r. Pieniądze wydatkowano na 

przeprowadzenie pełnych prac konserwatorsko-restauratorskich dwóch elewacji wieży kościoła, 

hamując tym samym destrukcję ceglanej elewacji i odtwarzając pierwotne tynki blend. 

 

MONITORING STANU ZACHOWANIA ZABYTKÓW 

 

Inwentaryzacje 

W 2018 r. kontynuowano sporządzenie inwentaryzacji nagrobków zagrożonych likwidacją  

z cmentarza komunalnego w Szczecinku przy ul. Cieślaka. Nagrobki te, w przeważającej części 
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wykonane w latach 1945-1955, stanowią świadectwo pochówku pierwszych powojennych 

mieszkańców.  

 

Sporządzono inwentaryzację wyposażenia cennych elementów Szkoły Muzycznej im. O. Kolberga 

w Szczecinku oraz rozpoczęto inwentaryzację wyposażenia Kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny. Inwentaryzacje te stanowią podstawę do odtworzeń w przypadku utraty lub zniszczenia. 

 

Kontrole 

W 2018 roku przeprowadzono 7 kontroli zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru 

zabytków: 

− Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczecinku (pl. Wazów 1), 

− Dworzec PKP w Szczecinku (ul. Dworcowa 1), 

− dawny żydowski Dom Przedpogrzebowy (ob. kaplica ewangelicko-augsburska,  

ul. Wodociągowa), 

− dawny schron bojowy B-Werk (ul. Kościuszki), 

− dawna sala modlitw Towarzystwa Gminnego (ob. cerkiew prawosławna, ul. Szkolna 6), 

− Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (ul. 3-go Maja 1), 

− Spichlerz przy pl. Sowińskiego (pl. Sowińskiego 4). 

W wyniku ww. kontroli, stwierdzono, iż stan zachowania zabytków jest zadowalający. 

 

Ponadto każdy wniosek w zakresie przeprowadzania inwazyjnych prac w budynkach objętych 

ochroną konserwatorską na mocy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub 

ujętych w gminnej ewidencji zabytków (zwłaszcza na elewacji) był weryfikowany poprzez  

m.in. dokonanie oględzin obiektu. 

Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, zarządcami nieruchomości, 

właścicielami w zakresie przeprowadzanych inwestycji i dały możliwość ciągłego monitoringu stanu 

zachowania. 

 

Gminna Ewidencja Zabytków 

Gminna Ewidencja Zabytków została przyjęta zarządzeniem Nr 18/2017 Burmistrza Miasta 

Szczecinek z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu miasta 

Szczecinek (zmienionym zarządzeniem Nr 92/2017 Burmistrza Miasta Szczecinek z 3 października 

2017 r.). 

Na dzień dzisiejszy zawiera (zgodnie z wykazem uzgodnionym przez ZWKZ): 487 budynków,  

6 miejsc historycznych, 27 schronów bojowych, 57 stanowisk archeologicznych oraz 17 założeń 

urbanistycznych pochodzących z lat 20 i 30 XX w. Na bieżąco są aktualizowane zdjęcia oraz dane 

w kartach adresowych zabytków, ponadto trwa procedura (prowadzona przez ZWKZ) wykreślenia  

3 obiektów z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. 

 

Rejestr zabytków woj. zachodniopomorskiego 

W rejestrze zabytków woj. Zachodniopomorskiego znajduje się 18 zabytków nieruchomych 

zlokalizowanych na terenie miasta Szczecinek. W 2018 r. ZWKZ wpisał 1 obiekt do rejestru 

zabytków nieruchomych (na chwilę obecną trwa procedura unieważnienia rzeczonej decyzji).  
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IX. INWESTYCJE MIEJSKIE 
 

9.1. Zrealizowane inwestycje 

 

Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin 

Dorzecza Parsęty 

 

W 2018 r. Miasto Szczecinek wykonało 38 półpodziemnych „gniazd” na odpady komunalne, 

składających się z pojemników o pojemnościach 1,5 m3, 3 m3 i 5 m3, przeznaczonych do zbierania 

szkła, papieru, odpadów zmieszanych, metali i tworzyw sztucznych, a także odpadów ulegających 

biodegradacji. Każde gniazdo wyposażone zostało dodatkowo w pojemnik na zużyte baterie. 

Inwestycja była kontynuacją rozpoczętej w 2017 r. budowy „gniazd” pojemników półpodziemnych, 

realizowanej wraz ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach projektu pn. „Budowa 

Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty”. 

Łącznie w ramach realizowanej w latach 2017/2018 inwestycji, na terenie miasta Szczecinek 

wybudowano 70 nowych „gniazd” składających się z 402 szt. pojemników półpodziemnych. 

 
Zdjęcie 2. Przykładowe zdjęcia pojemników półpodziemnych wykonanych w 2018 r. 

   
 
Wartość wykonanych w 2018 robót wyniosła 1 262 840,47 zł. 

 

Przebudowa ulicy Ogrodowej 

 

W 2018 r. Miasto wykonało przebudowę położonej w centrum miasta ulicy Ogrodowej.  

W ramach inwestycji wykonano przebudowę istniejącej drogi gruntowej na ciąg pieszo-jezdny i drogę 

dojazdową z kostki betonowej polbruk na łącznej powierzchni 885,0 m2. Przebudowana ulica 

oświetlona została poprzez wybudowanie oświetlenia drogowego. Wybudowano również sieć 

kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia ulicy. Dzięki tej inwestycji podniosły się walory 

estetyczne zaplecza centrum miasta.  

Data zakończenia inwestycji – 17.05.2018 r.  

Wartość wykonanych robót brutto - 260 079,13 zł.  

 

Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności 

 

W latach 2017 – 2018 Miasto Szczecinek wykonało jedną z większych inwestycji polegających 

na modernizacji części istniejącego oświetlenia na terenie Miasta. Modernizacja oświetlenia 

wykonana została w następujących lokalizacjach: ul. 3-go Maja, ul. Derdowskiego, ul. Drzymały, 

ul. Gotycka, ul. Grunwaldzka, ul. Jagiełły, ul. Jana Pawła II, ul. Jasna, ul. Jeziorna, ul. Junacka, 
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ul. Kamińskiego, ul. Karlińska, ul. Kisielewskiego, ul. Klasztorna, ul. Kołobrzeska, ul.  Kosińskiego, 

ul. Kościuszki,  ul. Królowej Jadwigi, ul. Limanowskiego, ul. Lwowska, ul. Malborska, ul. Mazurska, 

ul. Mestwina, ul. Mickiewicza, ul. Mierosławskiego, ul. Myśliwska, ul. Ordona, ul. Parkowa, 

ul. Piłsudskiego, ul. Plac Sowińskiego, ul. Plac Wazów, ul. Plac Zesłańców Sybiru, ul. Powstańców 

Wlkp., ul. Pułaskiego, ul. Rzemieślnicza, ul. Szczecińska, ul. Warmińska, ul. Waryńskiego, 

ul. Witolda, ul. Witolda Pileckiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyszyńskiego, ul. Zawiszy Witolda, 

ul. Ziemowita, ciąg pieszy i ścieżka przy ul. Kościuszki, parking przy ul. Kisielewskiego, parkingi przy 

ul. Jana Pawła II, parkingi przy Urzędzie Miasta, rondo Kardynała Ignacego Jeża, rondo Mariana 

Tomasza Golińskiego, rondo Generalskie, rondo Neustrelitz, rondo Adama Giedrysa. W ramach 

inwestycji wykonano wymianę 391 szt. słupów oświetleniowych na nowe oraz wymianę 734 szt. 

opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy typu LED. 

Inwestycja rozpoczęta została 18.05.2017 r. 

zakończenie inwestycji – 30.03.2018 r.  

Całkowita wartość robót wyniosła 1 428 942,74 zł. Wartość robót w 2018 r. – 420 922,65 zł.  

 

Rozbudowa oświetlenia 

 

W 2018 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia” Miasto Szczecinek 

wykonało oświetlenie łącznie 24 obiektów na terenie miasta. Oświetlenie wykonane zostało  

w następujących lokalizacjach: ul. Bartoszewskiego, ul. Narutowicza, bieżnia lekkoatletyczna przy 

SP 7, ul. Nowa - Kręta, ul. Boczna, Park miejski, ul. Koszalińska, ul. Sójcza, ul. Lelewela, ul. Szarych 

Szeregów, ul. Cieślaka – Winniczna (droga wewnętrzna), ul. Wypoczynkowa, ul. Mierosławskiego, 

ul. Wyszyńskiego, ul. M. Dąbrowskiej, ul. K.I. Gałczyńskiego, ul. Czesława Miłosza, ul. J. Tuwima, 

ul. Bagienna, ul. Jagiełły, ul. Krajobrazowa, ul. Polna, ul. Strażacka, ul. Zamkowa. W ramach ww. 

zadania wbudowano 130 szt. punktów świetlnych przy wykorzystaniu materiałów pochodzących  

z odzysku oraz 40 szt. punktów świetlnych z zastosowaniem nowych słupów oświetleniowych  

i opraw typu LED.  

Roboty trwały od marca do grudnia 2018 r. Całkowita wartość robót wraz z opracowaniem projektów 

budowlanych w 2018 r. wyniosła 788 594,13 zł.  

 

Regulacja gospodarki wodami deszczowymi 

 

W ramach inwestycji pn. „Regulacja gospodarki wodami deszczowymi” w 2018 r. wykonano 

następujące zadania inwestycyjne:  

− wymianę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego w Szczecinku, 

− wymianę odcinka sieci deszczowej w ul. Wiejskiej w Szczecinku, 

− budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej (droga osiedlowa), 

− budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Limanowskiego w Szczecinku. 

Ponadto opracowany został projekt budowlany budowy sieci deszczowej w ul. Toruńskiej  

i Grudziądzkiej w Szczecinku. 

Roboty trwały od kwietnia do grudnia 2018 r. Całkowita wartość robót wraz z opracowaniem 

projektów budowlanych w 2018 r. wyniosła 232 339,98 zł.  

 

Budowa placów zabaw 

 

W 2018 r. w ramach zadań inwestycyjnych Miasto wykonało budowę Centralnego placu zabaw. 

Plac zlokalizowany został w Parku Miejskim przy ul. Lelewela – Jasna. Na ww. teren przeniesione 

zostały z poprzedniej lokalizacji urządzenia zabawowe zakupione w 2017 r. oraz plac uzupełniono 

o nowe urządzenia linowe, zestawy sprawnościowe, huśtawki, piaskownicę, trampolinę 

czterostanowiskową. Plac zabaw został ogrodzony. 
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Inwestycja trwała od 19 czerwca do 2 sierpnia 2018 r. Wartość wykonanych robót wyniosła 

434 783,48 zł. 

 
Zdjęcie 3. Centralny plac zabaw 

   
 
 
 
Modernizacja systemu monitoringu 

 

W 2018 r. Miasto Szczecinek wykonało modernizację monitoringu miejskiego. W okresie od 20 

marca do 18 maja 2018 r. wymieniono 9 szt. kamer zewnętrznych obrotowych przeznaczonych do 

pracy w trybie dzień/noc w następujących lokalizacjach: 

− rondo A. Giedrysa, 

− skrzyżowanie ulic Jana Pawła II - Boh. Warszawy – Koszalińska, 

− skrzyżowanie ulic Klasztorna - Warcisława IV – Wyszyńskiego, 

− ul. Mickiewicza przy Placu Kamińskiego, 

− skrzyżowanie ulic Powst. Wlkp. – 3 Maja – Ordona, 

− ul. Dworcowa, 

− skrzyżowanie ulic Jana Pała - 1 Maja,  

− ul. Kołobrzeska, 

− skrzyżowanie ulic Szczecińska – Gdańska.  

Ponadto w okresie od 26 listopada do 20 grudnia 2018 r. wykonano rozbudowę systemu monitoringu 

wizyjnego miasta Szczecinek o jedną kamerę przy centralnym placu zabaw w Szczecinku 

Łączna wartość inwestycji wraz z opracowaniem projektów budowlanych wyniosła w 2018 r. 

119 843,94 zł. 

 

 

Wybieg dla psów przy ul. Wodociągowej 

 

W 2018 r. Miasto Szczecinek wykonało wybieg dla psów przy ul. Wodociągowej. Wybieg to 

ogrodzony teren podzielony na dwie części, jedna dla psów agresywnych, druga dla pozostałych 

psów. 

Wybieg wyposażony został w ławki i kosze na psie odchody. Wybieg wykonany został  

w terminie od 3 września do 24 października 2018 r. Wartość wykonanych robót w 2018 r. wyniosła 

85 234,37 zł. 
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Zdjęcie 4. Wybieg dla psów w parku 

 
 

 

Przebudowa ciągu komunikacyjnego Plac Wolności – ul. 9-go Maja w Szczecinku  

z instalacją oświetlenia, siecią kanalizacji deszczowej, usunięciem kolizji, budową fontann 

wraz z maszynownią dla potrzeb zespołu fontannowego w piwnicy budynku ratusza 

 

Lokalizacja inwestycji - Plac Wolności, ul. Bartoszewskiego, ul. Zamkowa, ul. Wyścigowa, ul. 1 Maja, 

ul. Podgórna. 

Wartość brutto inwestycji - 5 697 965,52 zł. 

Data zakończenia inwestycji - 30.04.2018 r. 

 

W ramach inwestycji wykonano:  

− przebudowę nawierzchni Placu, wybudowano 3 fontanny – jedną fontannę posadzkową i dwie 

fontanny o nieckach klasycznych oraz wyodrębniono powierzchnię zieleni, w której zasadzono 

drzewa i krzewy, 

− odwodnienie ulic poprzez wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, zamontowano dwa 

separatory lamelowe zintegrowane z osadnikami na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

Wykonano również układ zasilania fontann wraz z kanałem spustowym i wykonaniem przyłącza 

wodociągowego, 

− oświetlenie Placu i oświetlenie akcentujące, zasilanie i oświetlenie fontann oraz zasilanie choinki 

i oświetlenie ławek, 

− przebudowę kabli telekomunikacyjnych w celu usunięcia kolizji z projektowanymi obiektami. 
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Zdjęcie 5. Przebudowa Placu Wolności 

 
 

Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście 

Szczecinek 

 

Lokalizacja inwestycji - ul. Karlińska, ul. Koszalińska, ul. Kościuszki, ul. Kaszubska,  

ul. Rzemieślnicza, ul. Słupska, ul. Szczecińska, ul. Gdańska, ul. Pilska, ul. Łukasiewicza,  

ul. Waryńskiego, ul. Kołobrzeska, ul. Strefowa, ul. Piłsudskiego. 

Wartość brutto inwestycji - 2 727 361,94 zł. 

Data zakończenia inwestycji -19.11.2018 r. 

 
Zdjęcie 6. Uzupełnienie sieci dróg rowerowych 

 
 

W ramach inwestycji wykonano:  

− drogi rowerowe o konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej koloru czerwonego oraz 

masy bitumicznej (ul. Słupska, ul. Łukasiewicza, ul. Strefowa, ul. Waryńskiego, ul. Piłsudskiego), 

− oświetlenie dróg rowerowych wzdłuż ul. Słupskiej, ul. Łukasiewicza, 

− oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, 

− humusowanie i obsianie trawą poboczy. 
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Wykonanie przebudowy ulicy Wilczkowskiej i drogi leśnej nr 8 stanowiącej przedłużenie ulicy 

Żeglarskiej w Szczecinku 

 

Lokalizacja inwestycji - ul. Wilczkowska, ul. Żeglarska. 

Wartość brutto inwestycji – 316 419,05 zł. 

Data zakończenia inwestycji - 29.06.2018 r. 

 

W ramach inwestycji na ul. Wilczkowskiej wykonano: 

− drogę dojazdową o nowej nawierzchni asfaltowej, jednostronny chodnik z betonowej kostki 

brukowej, zatokę parkingową z betonowej kostki brukowej, miejsce postojowe dla osób 

niepełnosprawnych z betonowej kostki brukowej, zjazd z ulicy Akacjowej z betonowej kostki 

brukowej, 

− instalację oświetlenia ulicznego, 

− oznakowanie pionowe i poziome. 

 

W ramach inwestycji na drodze leśnej nr 8 wykonano:  

− przebudowę drogi leśnej nr 8 polegającą na ułożeniu na istniejącej nawierzchni dywaniku 

bitumicznego, 

− zjazdy o nawierzchni asfaltowej,  

− obustronne pobocza.  

 

Wykonanie reprofilacji terenu ośrodka narciarskiego w Szczecinku 

 

Lokalizacja inwestycji - ul. Kopernika ul. Winniczna. 

Wartość brutto inwestycji – 284 758,30 zł. 

Data zakończenia inwestycji - 18.01.2019 r. 

 
Zdjęcie 7. Reprofilacja terenu górki rynkowej 

 
 

W ramach inwestycji wykonano niwelację terenu polegającą na przemieszczeniu mas ziemnych  

w celu reprofilacji w sposób zapewniający wykonanie trasy zjazdowej dla narciarzy. 
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Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego 

w Szczecinku 

 

Lokalizacja inwestycji - ul. Kopernika. 

Wartość brutto inwestycji – 4 976 222,55 zł. 

Data zakończenia inwestycji - 30.08.2018 r. 

 
Zdjęcie 8. Sala gimnastyczna przy SP nr 6 

 
 

W ramach inwestycji wykonano jednokondygnacyjną salę sportową, łącznik z istniejącą szkołą, 

zaplecze socjalne z przestrzenią techniczną w istniejącym budynku szkoły. 

 

Wykonanie pomostu stałego na jeziorze Trzesiecko w Szczecinku 

 

Lokalizacja inwestycji - przy istniejącym Centrum Konferencyjnym ZAMEK. 

Wartość brutto inwestycji – 2 070 100,42 zł. 

Data zakończenia inwestycji - 27.04.2018 r. 

 
Zdjęcie 9. Pomost stały przy CK Zamek 
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W ramach inwestycji wykonano pomost stały rekreacyjny z możliwością cumowania jednostek 

pływających (tramwajów wodnych, kajaków) wraz z przyczółkami, schodami zewnętrznymi, rampami 

i tarasem widokowym. Wykonano oświetlenie pomostu za pomocą taśm ledowych. 

 

 

9.2. Realizowane inwestycje 

 

Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych 

przystanków autobusowych w Szczecinku 

 

W związku z otrzymanym dofinansowaniem Projektu priorytetowego wpisanego do Kontraktu 

Samorządowego dla Powiatu Szczecineckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna 

mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów 

Samorządowych, Miasto Szczecinek realizuje  zadanie pn.: „Rozbudowa dynamicznego systemu 

informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku”. 

Zadanie polega na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz posadowieniu 24 szt. nowych wiat 

przystankowych wyposażonych w tablicę przeznaczoną do wyświetlania informacji pasażerskiej 

oraz monitor do wyświetlania informacji miejskich. Inwestycja ma na celu poprawę jakości  

i funkcjonalności obsługi ruchu pasażerskiego na terenie miasta Szczecinek poprzez zapewnienie 

pasażerom informacji o bieżących, rzeczywistych czasach oczekiwania na najbliższy pojazd 

obsługujący daną linię.  

 
Zdjęcie 10. Projekt przystanku autobusowego 

 

Jednym z najistotniejszych elementów nowoczesnego systemu miejskiego transportu 

zbiorowego jest informowanie pasażerów o bieżących, rzeczywistych czasach przyjazdów 

i odjazdów pojazdów z przystanków. Co za tym idzie Dynamiczny System Informacji Pasażerskiej 

DSIP zapewnia pasażerom taką informację w postaci czytelnej informacji wizualnej wyświetlanej na 

jednobarwnych tablicach elektronicznych.  

 
Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne 

 

Lokalizacja inwestycji – ul. Pilska 30 w Szczecinku. 

Wartość brutto inwestycji – 3 091 631,72 zł. 

Planowana data zakończenia inwestycji - 30.10.2019 r. 
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W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie: 

− 25 lokali socjalnych o powierzchni użytkowej 32 m²-54 m², 

− instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o., elektrycznej, oświetlenia awaryjnego, odgromowej, 

internetowej, domofonowej, telewizyjnej,  

− instalacji zewnętrznych: przyłącza wod.-kan., kanalizacji deszczowej, przyłącza cieplnego, 

zewnętrznej instalacji WLZ, instalacji oświetlenia terenu (oświetlenie LED), 

− zadaszonego śmietnika,  

− wymiany nawierzchni istniejących chodników, 

− zieleni (trawnik, krzewy). 

 
Zdjęcie 11. Budynek produkcyjny przeznaczony na mieszkalne lokale socjalne 

 

Adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w Szczecinku 

 

Lokalizacja inwestycji – ul. Armii Krajowej 29 w Szczecinku. 

Wartość brutto inwestycji – 2 399 000,00 zł. 

Data zakończenia inwestycji – 31.05.2019 r. 

 

W ramach inwestycji zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie 

robot budowlanych pozwalających na adaptację budynku dawnego Gimnazjum nr 1 przy ulicy Armii 

Krajowej 29 na cele społeczne (udostępnienie powierzchni biurowych dla 10 organizacji 

pozarządowych). Adaptacja polega na stworzeniu Centrum Organizacji Pozarządowych. 

Konsekwencją wykonania nowego podziału pomieszczeń jest konieczność wykonania instalacji 

wewnętrznych: wod.-kan., c.o., ciepłej wody użytkowej, gazowej, wentylacyjnej, elektrycznej, 

odgromowej. Zewnętrzne instalacje i przyłącza pozostają bez zmian. Budynek zostanie 

przystosowany również na potrzeby osób niepełnosprawnych. 

 

Przebudowa z rozbudową boiska przy ul. Połczyńskiej w Szczecinku 

 

Lokalizacja inwestycji – ul. Połczyńska w Szczecinku. 

Wartość brutto inwestycji – 1 041 392,53 zł. 

Data zakończenia inwestycji – 15.06.2019 r. 

 

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie: 

− boiska piłki nożnej – wym. 35,00 m x 18,00 m, powierzchnia 630 m², 

− boiska do koszykówki – wym. 15,10 m x 24,10 m, powierzchnia 363,90 m², 

− boiska do piłki siatkowej – wym. 9,00 m x 18,00 m, powierzchnia 162 m², 
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− instalacji oświetlenia boiska, 

− odwodnienia liniowego korytkowego. 

Boiska o nawierzchni poliuretanowej wyposażone będą w sprzęt oraz ogrodzone zostaną siatką 

stalową. 
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XI. ZAŁĄCZNIKI 
Załącznik nr 1 

Stopień realizacji zadań Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Szczecinek 

Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Tytuł projektu 

Data 
realizacji 

Zakres zadań  
Koszty projektu  

Źródło finansowania 
brutto  netto  

1 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Porozumienie” 

Modernizacja energetyczna 
budynków wielorodzinnych 

2018 
Wymiana stolarki okiennej na klatkach 
schodowych przy ul. Kołobrzeskiej 2 ABCD 

8 991,43 zł  - Fundusz remontowy 

2018 
Wymiana stolarki okiennej na klatkach 
schodowych przy ul. Kołobrzeskiej 10 ABCD 

14 959,20 zł  - Fundusz remontowy 

2018 
Wymiana stolarki okiennej na klatkach 
schodowych przy ul. Kołobrzeskiej 14 ABCD 

11 967,36 zł  - Fundusz remontowy 

2018 
Wymiana stolarki okiennej na klatkach 
schodowych przy ul. Kołobrzeskiej 18 ABCD 

9 032,04 zł  - Fundusz remontowy 

2018 
Wymiana stolarki okiennej na klatkach 
schodowych przy ul. Kołobrzeskiej 24 ABCD 

12 409,42 zł  - Fundusz remontowy 

2 
Szczecinecka 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

Modernizacja energetyczna 
budynków wielorodzinnych 
Szczecineckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej 

05.2018 
Termomodernizacja - elewacja. Budynek przy ul. 
Wodociągowej 4  

326 499,99 zł  - Środki własne, kredyt 

12.2018 
Termomodernizacja - ocieplenie stropu piwnicy. 
Budynek przy ul. Wodociągowej 4 

65 923,20 zł  - Środki własne, kredyt 

08-09.2018 
Termomodernizacja - ściana szczytowa. 
Budynek przy ul. Budowlanych 1 

74 186,00 zł  - Środki własne, kredyt 

01-09.2018 

Wymiana oświetlenia klatki schodowej na 
oświetlenie energooszczędne. Budynek przy ul. 
Białogardzkiej 4, 1-go Maja 9-11, Warszawskiej 
6 

11 600,00 zł  - Środki własne  

01-02.2018 
Wymiana oświetlenia przy drzwiach wejściowych 
do budynków przy ul. Budowlanych 1, 3 i 5 

4 853,24 zł  - Środki własne  

3 

Zakład 
Gospodarki 
Mieszkaniowej 
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego 
Sp. z o.o.  
w Szczecinku 

Modernizacja energetyczna 
komunalnych i socjalnych 
budynków mieszkalnych 
w zasobach Spółki i Miasta 

2017/2018 
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Limanowskiego 13 

134 000,00 zł  - 
Dotacja celowa na ograniczenie niskiej emisji 
na terenie Miasta Szczecinek, środki własne 

2018 
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Szczecińska 31 

373 595,36 zł  - 
Kredyt termomodernizacyjny z premią Banku 
Gospodarstwa Krajowego, środki własne 

2018 Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolna 16 323 267,18 zł  - 
Kredyt termomodernizacyjny z premią Banku 
Gospodarstwa Krajowego, środki własne 

2018 
Termomodernizacja budynku przy ul. 
Wyszyńskiego 82 

194 223,64 zł  - środki własne 

2018 Docieplenie budynku przy ul. Zielona 25 222 893,74 zł  - 
Dotacja celowa na ograniczenie niskiej emisji 
na terenie Miasta Szczecinek, środki własne 

2018 Docieplenie budynku przy ul. Zielona 29 205 250,53 zł  - 
Dotacja celowa na ograniczenie niskiej emisji 
na terenie Miasta Szczecinek, środki własne 

4 Miasto Szczecinek 
ul. Armii Krajowej 17, ul. E. Plater 15, ul. Winniczna 18, 20, 
22, 28, 30 

W trakcie realizacji. 
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Lp. 
Nazwa 

podmiotu 
Tytuł projektu 

Data 
realizacji 

Zakres zadań  
Koszty projektu  

Źródło finansowania 
brutto  netto  

5 
Miasto 
Szczecinek 

Modernizacja oświetlenia 
miejskiego w Szczecinku  
w kierunku jego 
energooszczędności 

30.03.2018 

Modernizacja około 600 punktów 
oświetleniowych, zawierająca w swym zakresie 
m.in. wymianę słupów oświetleniowych wraz  
z uzbrojeniem, wymianę dotychczasowych, 
sodowych opraw oświetleniowych na oprawy ze 
źródłami LED o zmiennym profilu obciążenia 
(redukcji poboru mocy) dostosowanym do 
zmiennego natężenia ruchu oraz utylizację 
starych źródeł świat 

1 441 964,25 zł  - 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2014-2020 (RPOWZ) 

6 

Przedsiębiorstwo 
Usługowo-
Handlowe 
WEKTRA 
Wiesław Łuczak 

Termomodernizacja w 
obiekcie usługowym na 
terenie miasta Szczecinka - 
Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Handlowe 
"WEKTRA" Wiesław Łuczak 

06.2018 
Termomodernizacja dachu obiektu 
warsztatowego i socjalnego 

25 000,00 zł  - Środki własne 

7 
Miasto 
Szczecinek  

Uzupełnianie sieci dróg 
rowerowych prowadzących 
do miejsc pracy i szkół w 
mieście Szczecinek 

31.12.2018 
Uzupełnienie (budowa i modernizacja) sieci dróg 
dla rowerów, w łącznej długości: ponad 10 km 

2 900 790,82 zł  - 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2014-2020 (RPO WZ) 

8 
Komunikacja 
Miejska  
Sp. z o.o.,  

Modernizacja i rozwój 
szczecineckiego systemu 
wypożyczalni rowerów 

08.2016-
07.2018 

Budowa systemu roweru miejskiego  
w Szczecinku 

-  938 977,29 zł  
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2014-2020, środki własne 

9 
Komunikacja 
Miejska  
Sp. z o.o. 

Zakup 20 szt. fabrycznie 
nowych autobusów 
niskopodłogowych, 
miejskich, elektrycznych 
bezemisyjnych, które 
zastąpią autobusy 
wyeksploatowane 

08.2016-
12.2018 

Zakup 10 szt. autobusów elektrycznych + stacje 
zasilania (ładowarki), stacje transformatorowe 

24 049 941,18 zł  19 560 119,11 zł  
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2014-2020, kredyt, środki własne 

01.2019 
Przygotowania do zakupu 10 szt. autobusów 
elektrycznych. Program będzie realizowany  
w II kw. 2023 r. 

90 500,95 zł  79 095,00 zł  
Program Operacyjny Infrastruktura  
i Środowisko 

10 

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 
 i Kanalizacji sp. 
z o.o.  

Budowa elektrowni 
fotowoltaicznych o mocy 
100 kW na potrzeby stacji 
uzdatniania wody i o mocy 
100 kW na potrzeby 
oczyszczalni ścieków 

14.12.2016
-

31.01.2019 

Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 
99,76 kWp na oczyszczalni ścieków w 
Szczecinku 

851 283,00 zł  - 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego 
działanie 2.10 „Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii” 

plan 2020 

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do  
100 kWp na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody  
w Szczecinku. Wykonanie instalacji 
fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 70 kWp 

550 000,00 zł  - 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Zachodniopomorskiego 
działanie 2.10 „Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii” (30.09.2019 
nabór wniosków) 

11 

Miejska 
Energetyka 
Cieplna Sp.  
z o.o.  
w Szczecinku  

Modernizacja źródeł ciepła  
i infrastruktury w Miejskiej 
Energetyce Cieplnej  
w Szczecinku 

04-09.2018 

Modernizacja kotła WR-10 (na ścianach 
szczelnych) - kotłownia KR-I: 
- przebudowa tradycyjnego kotła WR-10 na 
trzyciągowy samonośny kocioł rusztowy WR-
10/12 o mocy 12 MW w technologii ścian 
szczelnych, na kotłowni KR-I znajdującej się przy 
ul. Kołobrzeskiej, 
- wykonanie automatyzacji i wizualizacji procesu 
spalania 

- 2 420 000,00 zł  
Pożyczka z WFOŚiGW Szczecin, środki 
własne 
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05-09.2018 

Modernizacja układu pompowego (zimne i ciepłe 
zmieszane) - kotłownia KR-I:  
- modernizacja układu hydraulicznego na układ  
z rozdzielonymi obiegami wody grzejnej OW - 
kotłowy i ZO - zewnętrzny, sieć, węzły cieplne 
oraz układu zabezpieczenia, 
- wykonanie automatyzacji i wizualizacji układu 
hydraulicznego 

- 1 114 000,00 zł  
Pożyczka z WFOŚiGW Szczecin, środki 
własne 

12 
Zakład Karny w 
Szczecinku 

Modernizacja energetyczna  
i zabudowa OZE w obiekcie 
Zakładu Karnego 
w Szczecinku 

27.09.2017
-

27.11.2018 

Docieplenie dachu i stropodachu, docieplenie 
ścian zewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej 
zewnętrznej, wymiana stolarki okiennej, montaż 
ogniw fotowoltaicznych paneli 

1 729 871,00 zł  -  WFOŚiGW w Szczecinie, środki własne 

 
 


