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1.Wstęp 

Szanowni Państwo, 

rok 2020 był szczególny i wyjątkowo trudny. Upłynął pod znakiem pandemii COVID-19. 

Wielu z nas zmagało się z chorobą, wielu straciło swoich bliskich. Lockdown i zamknięcie 

gospodarki przełożyły się na kryzys i utratę miejsc pracy. Zmagaliśmy się z wieloma trudno-

ściami. Okazało się, że musimy zapewnić naszym mieszkańcom podstawowe środki bezpie-

czeństwa jak chociażby maseczki. Zmuszeni byliśmy do zamknięcia szkół i przedszkoli co 

wiązało się z organizacją pracy zdalnej. Przeorganizowaliśmy tryb pracy wszystkich instytucji 

publicznych.  

Aby skutecznie walczyć i zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID -19 w szkołach, pozy-

skaliśmy dotację na zakup środków ochrony dla dzieci i kadry nauczycielskiej w ramach za-

dania Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja współfinansowanego przez Europejski 

Fundusz Społeczny. Otrzymaliśmy również granty w ramach projektów Zdalna Szkoła I         

i Zdalna Szkoła Plus, dzięki którym zakupiliśmy komputery dla uczniów, uczących się zdal-

nie. W walce ze skutkami pandemii pomogły nam również środki jakie otrzymaliśmy z Fun-

duszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. 

Z punktu widzenia samorządu gminy Barwice, 2020 rok miał też swoje pozytywne strony. 

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej 

została przeznaczona na dofinansowanie zakupu tartanów, które będą służyły sportowcom 

podczas mitingów lekkoatletycznych oraz treningów. Dzięki pozyskaniu środków z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych Gmina Barwice zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa drogi wraz 

z budową kanalizacji deszczowej w m. Sulikowo”. W ramach inwestycji wybudowanych zo-

stało 991 m drogi gminnej z dwoma pasami ruchu i chodnikiem, a do każdej posesji wykona-

ny został zjazd. Udało nam się także zrealizować dwie inwestycje, dzięki dofinansowaniu 

które otrzymaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wybudo-

waliśmy nowe ogrodzenie wokół cmentarza w Polnem oraz odnowiliśmy pomnik „Żołnierza 

poległego podczas I Wojny Światowej” w Piaskach.  

W 2020 roku nie zapomnieliśmy również o osobach starszych i niepełnosprawnych. W ra-

mach wniosku jaki Gmina Barwice złożyła do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych otrzymaliśmy ponad 500 000,00 zł dotacji na organizację indywidualne-

go transportu door-to-door dla mieszkańców naszej gminy. Usługę transportową zaczniemy 

realizować w 2021 roku. 
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Ponownie dużą aktywnością wykazały się nasze sołectwa. Do ubiegłorocznej edycji konkursu 

Granty Sołeckie zgłosiło się aż 9 sołectw z Gminy Barwice. Grant w wysokości 10 000,00 zł 

na realizację lokalnych inicjatyw otrzymały trzy z nich. Dzięki wsparciu ze środków pocho-

dzących z Urzędu Marszałkowskiego w świetlicach wiejskich w Piaskach i Kłodzinie zmo-

dernizowana została podłoga, Knyki natomiast zyskały nowe miejsce integracji mieszkańców 

wsi w postaci altany. 

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskaliśmy środki finansowe na wy-

mianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania, które to zadanie będziemy rea-

lizować w 2021 r. Gmina Barwice aktywnie włączyła się również w realizację rządowego 

programu „Czyste Powietrze”. Podpisaliśmy porozumienie z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w ramach którego mieszkańcy na-

szej Gminy będą mogli skorzystać z pomocy pracowników Urzędu, przy ubieganiu się o do-

tację. 

Przed nami są nowe wyzwania, nowe plany na dalszą, jeszcze cięższą pracę na rzecz naszej 

Gminy Barwice. Raport o stanie gminy za 2020 rok jest dokumentem, który w rzetelny i pro-

fesjonalny sposób prezentuje portret naszej Gminy. Zachęcam, zatem Państwa do zapoznania 

się z nim. 

          

 

          Burmistrz Barwic 

                                                                                                                        Mariusz Kieling 
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2. Informacje ogólne – ogólna charakterystyka gminy/miasta w tym demografia 

Gmina Barwice znajduje się na terenie Powiatu Szczecineckiego, w południowo – wschodniej 

części województwa zachodniopomorskiego. Graniczy ona z gminą Grzmiąca i Tychowo od 

północy, Borne Sulinowo i Czaplinek od południa, z gminą Szczecinek od wschodu i gminą 

Połczyn Zdrój od zachodu.   

Gmina Barwice zajmuje łącznie powierzchnię 258,89 km2, co pod względem wielkości lokuje 

ją na 4 miejscu wśród 6 gmin powiatu Szczecineckiego i stanowi 14,3% jego obszaru. 

W skład gminy wchodzą 44 jednostki osadnicze. Siedzibą gminy jest miasto Barwice. 

Gmina Barwice posiada ogółem 8256 mieszkańców (stan na 31.12.2020.). W podziale na 

miasto i gminę liczba ta plasuje się następująco: miasto liczy 3544 mieszkańców, w tym 1840 

kobiet i 1704 mężczyzn, natomiast gmina 4748 mieszkańców, w 2329 kobiet i 2419 męż-

czyzn. W 2020 roku dokonano zameldowań i przemeldowań na pobyt stały 201 osób, wymel-

dowań z pobytu stałego 108 osób, zameldowań na pobyt czasowy 43 osoby, przyjęto 1 zgło-

szenie wyjazdu za granicę. 

W roku 2020 miały miejsce 64 urodzenia, zmarło 112 osób. 

Na krajobraz Gminy Barwie największy wpływ miało ostatnie skandynawskie zlodowacenie. 

Nacisk mas lodowca spowodował powstanie równiny moreny czołowej objawiającej się bo-

gactwem wzgórz, pagórków, głębokich dolin, jarów i wąwozów.  

Rzeźbę polodowcową wzbogacają jeziora i rzeki. Jeziora występujące na terenie gminy to 

głównie jeziora rynnowe i wytopiskowe położone wśród wzniesień morenowych, 

o zarośniętych brzegach. Ponadto znajdują się niezliczone oczka wodne, czasowo wysychają-

ce. Największe jeziora gminy to Dębno, Koprzywno oraz Sierakowo. 

Jezioro Dębno położone w południowo zachodniej części gminy, otoczone lasami z dużym 

udziałem starodrzewów liściastych. Leży w głębokiej, polodowcowej rynnie, różnica 

pomiędzy taflą wody a szczytami otaczających je wzniesień wynosi do 40 m. Jezioro to ma 

charakter przepływowy. Znajduje się na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego.  

Powierzchnia jeziora Dębno wynosi 61,1 ha, głębokość 4,0 m, natomiast powierzchnia jeziora 

Koprzywno – 20,9 ha a jeziora Sierakowo – 6,20 ha. 
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Na terenie gminy Barwice znajduje się sztuczne jezioro o nazwie Bądki o powierzchni 25 ha 

użytkowane do celów rekreacyjnych. Zbiornik powstał poprzez spiętrzenie wód rzeki Gęsiej, 

ma głębokość od 3,5 do 4,5 m.  

Teren gminy porastają duże połacie lasów. W przewadze są to bory sosnowe i mieszane, ale 

znaczący jest również udział powierzchniowy lasów liściastych i mieszanych. Krajobrazowo 

urokliwe są buczyny, występujące na morenowych wzniesieniach w południowej części gmi-

ny. Spore walory przyrodnicze przedstawiają też większe kompleksy borów w zachodniej 

i północno- zachodniej części gminy. Na obszarze Gminy Barwice istnieje 30 drzew uzna-

nych za pomniki przyrody, gmina wyróżnia się pięknie zachowanymi alejami i szpalerami 

drzew przydrożnych, jak i zabytkowymi parkami wiejskimi.   

Duża różnica względnych wysokości, rzeki w polodowcowych dolinach, jeziora i lasy two-

rzące niezapomniane widoki, krajobrazy, zabytki, pomniki przyrody i do tego czyste powie-

trze czynią Gminę Barwice atrakcyjną dla turystów i miłośników aktywnego wypoczynku. 

 

3. Informacje finansowe 

3.1. Stan finansów gminy 

4 podstawowe wskaźniki: 

Dochody własne: wykonanie w 2020 roku w wysokości 13.269.259,72 zł  

i jest to 29,26% udziału w dochodach ogółem. 

Wydatki majątkowe: wykonanie w 2020 roku w wysokości 2.885.386,23 zł i jest to 6,53% 

udziału w wydatkach ogółem. 

Zadłużenie ogółem: na dzień 31.12.2020 roku to 4.741.676,00 zł. 

Poziom wolnych środków: wolne środki – 540.154,94 zł, obsługa zadłużenia – 84.819,08 zł. 

Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia to kwota 455.335,86 zł.  

3.2. Wykonanie budżetu gminy 

4 podstawowe wskaźniki: 

Wykonanie dochodów: Plan dochodów po zmianach na 31.12.2020r. – 45.176.877,03 zł, 

wykonanie dochodów 45.346.020,97 zł, co stanowi 100,4% planu, w tym: 
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- dochody bieżące: plan – 44.067.989,12 zł, wykonanie 44.043.513,47 zł, co stanowi 99,9% 

planu, 

- dochody majątkowe: plan 1.108.887,91 zł, wykonanie 1.302.507,50 zł, co stanowi 117,5% 

planu. 

Dynamika PIT: wykonanie w 2019r. – 3.824.651,00 zł, wykonanie w 2020r. 3.790.464,00. 

Zmniejszenie 0,89%. 

Dynamika podatku od nieruchomości: wykonanie w 2019r. 4.596.305,71 zł, wykonanie        

w 2020r. 5.159.393,18 zł. Zwiększenie o 12,25%. 

Wykonanie wydatków: plan: 46.351.581,61 zł, wykonanie 44.217.381,23 zł, co stanowi 

95,4% planu, w tym: 

- wydatki bieżące: plan 42.502.136,20 zł, wykonanie 41.331.995,00 zł, co stanowi 97,20% 

planu, 

- wydatki majątkowe: plan 3.849.445,41 zł, wykonanie 2.885.386,23 zł, co stanowi 74,96% 

planu. 

Wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny: deficyt budżetowy planowany na poziomie 

1.174.704,58 zł. Wykonano nadwyżką  budżetową  r. w kwocie 1.128.639,74 zł. 

Dochody z majątku: plan 635.000,00 zł, wykonanie 8.840,63 zł, co stanowi 1,39% planu.  

 

3.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan po zmianach 

na 2020 r. 

Wykonanie za 

2020 r. 

% realizacji 

     

1. Przebudowa drogi wraz z budowa kanali-

zacji deszczowej w m. Sulikowo 

     1 750 000,00          1 691 488,80          96,66     

2. Przebudowa zjazdu publicznego z DW 

172 oraz remont drogi wewnętrznej o nr 

geodezyjnym 5/54 obr. Barwice 02 

        179 000,00             136 612,41          76,32     
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3. Wykonanie kompleksowej dokumentacji 

projektowej budowlano-wykonawczej na 

przebudowę dróg/ulic Małej z włączeniem 

do drogi wojewódzkiej nr 172 oraz Ogro-

dowej w Barwicach  

         44 000,00               43 665,00          99,24     

4. Zakup systemu rejestracji czasu pracy 

RCP 

         40 000,00                          -                 -       

5. Przebudowa drogi/ulicy Kwiatowej w m. 

Barwice wraz z budową kanalizacji desz-

czowej i instalacji oświetlenia drogowego 

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego oraz wykonanie nowej konstrukcji 

nawierzchni ulicy Kwiatowej 

        650 000,00             627 514,64          96,54     

7. Nabycie nieruchomości oznaczonej nr 

działki 78/12 o pow. 0,3821 ha położonej 

w miejscowości Gonne Male w obrębie 

Stary Grabiąż  

         32 000,00                          -                 -       

8. Zakupy inwestycyjne - zakup mieszkań 

komunalnych 

        150 000,00                 3 600,00            2,40     

9. Dokumentacja projektowa na mieszkania 

komunalne i inne 

        100 000,00                          -                 -       

10. Kolumbarium na cmentarzu          50 000,00                          -                 -       

11. Nabycie gruntu w miejscowości Chwa-

limki 

         10 500,00               10 011,80          95,35     

12. Nabycie nieruchomości oznaczonej nr 

działki 89/4 o pow. 0,2900 ha położonej w 

miejscowości Polne w obrębie ewidencyj-

nym Polne   

         10 500,00                 9 343,67          88,99     

13. Zwiększenie dostępności do infrastruktury 

rekreacyjnej poprzez przebudowę ogro-

dzenia cmentarza w miejscowości Polne 

         82 943,07               53 101,66          64,02     

14. „Granty sołeckie 2019” projektu pn. „Za-

gospodarowanie terenu wokół pomnika 

poległego żołnierza podczas I wojny świa-

towej” dla sołectwa Piaski 

         14 857,34               14 800,00          99,61     

15. Zakupy inwestycyjne na sołectwa - do-

stawa i montaż lamp hybrydowych w m. 

Przybkowo, Stary Chwalim, Ostropole 

         40 000,00               39 950,40          99,88     

16. Zakup używanego średniego samochodu 

pożarniczego dla OSP Sulikowo 

         65 100,00               65 080,50          99,97     

17. Poprawa infrastruktury sportowej na tere-

nie gminy Barwice poprzez dostawę roz-

biegów tartanowych do Szkoły Podsta-

wowej im. prof. Władysława Szafera w 

Barwicach 

         38 000,00               38 000,00        100,00     
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18. Budowa drogi rowerowej od miejscowo-

ści Piaski do miejscowości Stary Chwalim 

na odcinku 16 km, biegnącej po istnieją-

cym śladzie rozebranej linii kolejowej 

        115 000,00                          -                 -       

19. Wykonanie nowych nakładek bitumicz-

nych dla ulic Łąkowa i Kościuszki, Polna 

        300 000,00                          -                 -       

20. Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy 

Barwice 

         12 000,00                          -                 -       

21. "Granty sołeckie 2020r" Modernizacja 

świetlicy wiejskiej - wymiana podłogi w 

m. Piaski 

         22 385,00               21 860,48          97,66     

22. "Granty sołeckie 2020r" Modernizacja 

podłogi w świetlicy wiejskiej w m. Kło-

dzino 

         40 180,00               40 174,95          99,99     

23. "Granty sołeckie 2020r"  Budowa chodni-

ka w m. Chłopowo 

         10 000,00                          -                 -       

24. "Granty sołeckie 2020r" Budowa altany 

wolnostojącej w m. Knyki 

         31 980,00               31 973,85          99,98     

25. Przebudowa ul. Nowej w Barwicach z 

budową kanalizacji deszczowej i włącze-

niem do DW171 

         11 000,00               10 740,00          97,64     

27. Dofinansowanie do przydomowych 

oczyszczalni ścieków lub szczelnych 

zbiorników bezodpływowych  

         50 000,00               47 468,07          94,94     

RAZEM   3 849 445,41        2 885 386,23          74,96     

3.4. Wieloletnia prognoza finansowa 

4 podstawowe wskaźniki 

Spłaty rat kredytów przedstawia sie następująco: 

Rok 2021 –  1.068.332,00 

Rok 2022 –     768.332,00 

Rok 2023 –     768.332,00 

Rok 2024 –     768.332,00 

Rok 2025 –     768.332,00 

Rok 2026 –     333.332,00 

Rok 2027 –     133.332,00 

Rok 2028 –     133.352,00 

Ogółem    4.741.676,00 złotych 
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Obsługa zadłużenia: 

Obsługa zadłużenia – odsetki od rat kredytów przedstawia się następująco: 

Rok 2021 -   126.000,00 

Rok 2022 -     98.000,00 

Rok 2023 -     76.000,00 

Rok 2024 -     54.000,00 

Rok 2025 -     32.000,00 

Rok 2026 -     14.500,00 

Rok 2027 -       7.500,00 

Rok 2028 -       2.500,00 

Ogółem    410.500,00 złote 

Prognoza nadwyżki operacyjnej/deficytu na najbliższe lata: 

Rok 2021 – 249.802,82 – deficyt - Uchwała budżetowa na 2021 rok 

Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata: 

Rok 2022 – 768.332,00 

Rok 2023 – 768.332,00 

Rok 2024 – 768.332,00 

Rok 2025 – 768.332,00 

Rok 2026 – 333.332,00 

Rok 2027 – 133.332,00 

Rok 2028 – 133.352,00 
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4. Informacja o stanie mienia komunalnego 

Stan mienia komunalnego: 

Mienie Gminy Barwice  01.01.2020r. 31.12.2020r.  

Grunty (bez dróg)                                                      362 ha   363 ha 

Drogi 279 ha  279 ha 

Budynki mieszkalne                     82 szt. 82 szt. 

Lokale mieszkalne                      155 szt. 156 szt. 

Szkoły 3 szt.  3 szt. 

Budynki niemieszkalne                 87 szt.                                          86 szt. 

Obiekty użyteczności publicznej     21 szt.                                           21 szt. 

Lokale handlowo - usługowe           1 szt.    1 szt.          

(Tabela 4.1. - Stan mienia komunalnego.) 

 

Ogółem wartość  szacunkowa gruntów wynosi 13 373 173zł,  wartość  gruntów stanowiących 

drogi wynosi 786 000,00 zł. W skład gruntów wchodzą: grunty rolne, lasy, grunty zabudowa-

ne, ogrody działkowe, cmentarze komunalne oraz grunty inne tzn. place, zieleńce. 

Grunty gminne w ilości 20 ha przekazane są w zarząd, użyczenie lub dzierżawę dla  ZGM Sp. 

z o.o., jednostkom szkolnym, OSP, OKiT, PWiK Sp. z o.o., 148 ha gruntów  

w tym  rolnych jest wydzierżawionych; 466 ha gruntów  jest w dyspozycji gminy, MGOPS   

w tym są to drogi,  lasy, grunty po terenach kolejowych. Ponadto 6,4000 ha jest   

w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych  i prawnych. 

Budynki mieszkalne i gospodarcze przynależne do lokali i lokale użytkowe są wydzierżawio-

ne dla ZGM Sp. z o.o. Dzierżawa obejmuje budynki i lokale mieszkalne, garaże, pomieszcze-

nia gospodarcze  oraz lokale użytkowe i pomieszczenia inne. 

Budynek OKiT, świetlice  wiejskie, sala miejska jest w dyspozycji Ośrodka Kultury   

i Turystyki przekazane są do korzystania na mienie poszczególnych sołectw. 
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Zagospodarowanie mienia- sprzedaż w 2020 roku 

Łączna sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne w 2020 r. wyniosła: 

8 840,63zł z tego: 

▪ sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi  

i udziałem w gruncie        -   3 244,13zł 

▪ sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych  w drodze przetargu  

         -   5 596,50zł 

Łączny zakup nieruchomości przez Gminę Barwice w 2020r. wyniósł            

22 955,47zł 

z tego:  

▪ zakup  nieruchomości gruntowych                                                           -   19 355,47zł 

▪ wadium na zakup lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem  

w gruncie                                                                                                    -  3 600,00zł 

Ponadto osiągnięto dochody w kwocie:  184 357,82zł 

▪ 11 560,15zł z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób praw-

nych; 

▪ 6 962,53zł z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycz-

nych; 

▪ 22 977,90zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wła-

sności; 

▪ 142 857,24zł z tytułu dzierżawy gruntów, odwodów łowieckich, najmu lokali oraz bu-

dynków; 

Gmina Barwice posiada udziały w spółkach: 

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku, 12,98%                

o wartości  12 714.000 zł. 

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Barwicach, 100 % udziałów                 

o wartości   612 500,00 zł. 



13 

 

- Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Gór-

nym, 16,36 % udziałów  o wartości 93 000,00 zł. 

W związku ze sprzedażą i gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2020 roku poniesione 

zostały  wydatki na zakup wypisów, wypisów i  wyrysów z Ewidencji Gruntów   

i Budynków, map ze Starostwa Powiatowego, prace geodezyjne (wznowienia granic, podzia-

ły, rozgraniczenia) wyceny nieruchomości zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, 

koszty notarialne. 

Planowana sprzedaż w 2021 roku 

W 2021 roku planujemy sprzedaż mienia komunalnego na kwotę  400 000,00 zł, w tym 

planuje się dokonanie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem  

w gruncie a także sprzedaż pomieszczeń niemieszkalnych i użytkowych wraz  z udziałem  

w gruncie, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalne, pod zabudowę inną, zabudowa-

nych  na łączną  kwotę  400 000,00zł. 

Ponadto planuje się uzyskanie innych dochodów kwotę 170 000,00 zł, z tytułu dzier-

żawy gruntów rolnych, obwodów łowieckich, budynków, lokali mieszkalnych  

i niemieszkalnych, przedszkola i lokali użytkowych oraz z tytułu opłat za użytkowanie wie-

czyste gruntów 40.000,00zł jak również opłat za przekształcania prawa użytkowania wieczy-

stego gruntu na własność 5.000,00 zł, sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego         

i inne (sprzedaż ratalna). 

Planuje się  również przejęcia na mienie gminne nieodpłatnie nieruchomości  od Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na cele publiczne. 

 

Planowane wydatki w 2021  roku 

-  prace geodezyjne (wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia),  inwentaryzacje  wyce-

ny nieruchomości oraz koszty związane z wypisami i wyrysami w księgach wieczystych, 

decyzje o warunkach zabudowy  80 000,00zł, różne opłaty i składki  
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5. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

5.1. Ład przestrzenny 

Gmina, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego jest jednocześnie podstawo-

wym ogniwem systemu planowania przestrzennego. 

Ustawodawca przyznał jej władztwo planistyczne, dzięki czemu gmina może kształtować  

i prowadzić politykę przestrzenną na własnym terenie. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) stanowi, że gmina wykonuje zadania 

publiczne i jedną z kategorii, które należą do zadań własnych gminy  

są sprawy związane z ładem przestrzennym, w tym uchwalanie studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego. 

Podstawowym aktem prawnym normującym zagadnienia z zakresu gospodarowania prze-

strzenią jest ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293). Zastąpiła ona ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., Nr 15 poz. 139 ze zmianami). 

Wskazany akt prawny normuje zakres i sposób postępowania w sprawach przeznaczenia tere-

nów na określone cele. 

Za realizację zadań gminy Barwice odpowiadają Rada Miejska w Barwicach oraz Burmistrz 

Barwic. Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej w Barwicach należy m.in. stanowienie     

o kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy, określanych w przyjmowanym 

uchwałą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wskazy-

wanie przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Do 

Burmistrza Barwic, jako organu wykonawczego, należy przygotowanie projektów uchwał      

i określenie sposobu ich wykonywania, w tym sporządzanie gminnych aktów planowania 

przestrzennego. 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokumentami planistycz-

nymi na poziomie gminy są: 

▪ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, 

▪ Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
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Aktualnie w procesie gospodarowania przestrzenią uwzględnia się następujące czynniki: 

▪ Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury,  

▪ Walory architektoniczne i krajobrazowe,  

▪ Wymagania ochrony środowiska w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 

rolnych i leśnych, 

▪ Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby 

osób niepełnosprawnych,  

▪ Walory ekonomiczne przestrzeni,  

▪ Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szero-

kopasmowych, 

▪ Poszanowania prawa własności. 

 

Ogólną i podstawową zasadą jest, że inwestycje budowlane realizowane są na podstawie pla-

nu miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi narzędzie, dzię-

ki któremu możliwe jest przeprowadzenie działań mających na celu wyznaczenie terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, a także wskazanie obszarów wyłączonych spod zabudowy, 

uwzględniając uwarunkowania: przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe, dostępność komuni-

kacyjną oraz infrastrukturę techniczną. Tym samym plan miejscowy poprawia standardy bez-

pieczeństwa i życia mieszkańców, porządkuje dyspozycje przestrzenne, kreuje struktury za-

budowy mieszkaniowej z podziałem na funkcje jednorodzinną i wielorodzinną. 

Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, może nastąpić  

w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach 

zabudowy. Decyzje miały stanowić wyjątek i uzupełniać istniejące zagospodarowanie terenu, 

jednak decyzje są w ostatnich latach podstawą większości inwestycji. 

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie 

decyzji o warunkach zabudowy możliwe jest w przypadku łącznego spełnienia następujących 

warunków: 

▪  Co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi zabudowana jest  

w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy  

w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabu-
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dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej 

obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu, 

▪   Teren ma dostęp do drogi publicznej, 

▪   Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia bu-

dowlanego, 

▪ Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych  

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporzą-

dzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15,  

poz. 139 ze zmianami), 

▪ Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 

Decyzja o warunkach zabudowy stanowi w zasadzie szczegółową urzędową informację  

o tym, jaki obiekt i przy zachowaniu, jakich warunków może na danym terenie zostać wybu-

dowany, pozostając w zgodzie z przepisami prawa, przy czym ma ona charakter deklaratywny 

i nie ma takiej roli w kształtowaniu przestrzeni jak plan miejscowy, nie rodzi żadnych upraw-

nień wobec nieruchomości ani nie daje prawa do rozpoczęcia robót budowlanych. Decyzja  

o warunkach zabudowy stwierdza dopuszczalność, z punktu widzenia przepisów prawa, okre-

ślonego rodzaju zamierzenia inwestycyjnego wobec wskazanego terenu, nie przesądza nato-

miast o możliwości realizacji inwestycji ani nie rozstrzyga o rozwiązaniach technicznych przy 

wznoszeniu obiektu czy też warunków ominięcia ewentualnych kolizji. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła obowiązek 

sporządzania przez gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego, jako dokument określający politykę przestrzenną gminy. Dokument ten miał być spo-

rządzony do końca 1999 r. i miał obejmować całą gminę. Równocześnie z końcem roku 1999 

miały przestać obowiązywać plany zagospodarowania przestrzennego sporządzone przed 

1995 rokiem. W związku z niewielkim zaawansowaniem w zakresie sporządzania miejsco-

wych planów zagospodarowania przestrzennego i sporządzania studiów uwarunkowań i zago-

spodarowania przestrzennego gmin w skali całego kraju, Sejm RP z końcem 1999 r. znoweli-

zował ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym, przedłużając o dwa lata obowiązywanie 

wspomnianych wyżej planów a więc także czas na sporządzanie studiów uwarunkowań. Jed-
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nocześnie przygotowywany jest nowy projekt ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu prze-

strzennym, który wprowadza zasadnicze zmiany w systemie planowania przestrzennego  

w Polsce, zbliżając go do standardów Unii Europejskiej. Tymczasem kolejna zmiana ustawy 

o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 154, poz. 1804 z dnia 21 grudnia 2001 r.) 

przedłuża ważność starych planów do końca 2002 roku. 

Procedura uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Barwice nastąpiła po podjęciu uchwały Rady Miejskiej w Barwicach             

nr IX/89/99 z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mia-

sta i Gminy Barwice. Studium zostało uchwalone Uchwałą Nr IV/26/2002 rady Miejskiej  

w Barwicach z dnia 30 grudnia 2002 roku. 

Studium jest opracowaniem o charakterze strategicznym (generalnym), jest „osią” systemu 

planowania przestrzennego na poziomie gminy. 

W studium określona jest także polityka informacyjna gminy przynajmniej w zakresie gospo-

darki przestrzennej, która może być częścią strategii informacyjnej gminy zorientowanej na 

promocję gminy i tworzenie informacyjnych podstaw dla bieżących decyzji administracyj-

nych i działań organizatorskich. 

Podstawowymi zadaniami opracowywanego studium są: 

▪ Rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz problemów 

związanych z jej rozwojem; 

▪ Sformułowanie kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy, a tak-

że podstawowych zasad polityki przestrzennej i zasad ochrony interesu publicznego; 

▪ Stworzenie podstaw do koordynacji sporządzania planów miejscowych i wydawania 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych bez planów 

miejscowych; 

▪ Promocja gminy walorów gminy. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwi-

ce zmieniane było dwukrotnie. 

Pierwsza zmiana dokonana została Uchwałą Nr XI/63/07 Rady Miejskiej w Barwicach  

z dnia 30 października 2007 roku na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). Pro-
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cedurę zmiany Studium zainicjowała uchwała Nr XXXIX/223/2005 Rady Miejskiej  

w Barwicach z dnia 29 sierpnia 2005 r. o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwice. 

Zakres zmiany polega na uzupełnieniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Barwice o pojedyncze ustalenia dla części gminy, objętej 

zmianą Studium, czyli: 

▪ Terenu położonego w kierunku północnym od miejscowości Kłodzino,  

na północny - zachód od drogi Kłodzino – Białowąs, pod działalność 

produkcyjno – gospodarczą, 

▪ Terenu położonego na północ od miejscowości Jeziorki, przylegającego od wschodu  

do drogi lokalnej Jeziorki – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 172 – Chwalimki, 

oraz na południe od drogi wojewódzkiej nr 172, pod składowisko odpadów, 

▪ Terenów położonych na terenie całej gminy i potencjalnie przeznaczonych  

pod zalesienie i wprowadzeniu ich do ujednoliconego tekstu i rysunku Studium. 

Drugiej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego doko-

nano Uchwałą Nr XLI/305/2010 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 23 września 2010 roku. 

Podstawą dokonania zmian były: ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmia-

nami). Procedurę zmiany Studium zainicjowała uchwała Nr XX/140/2008 Rady Miejskiej  

w Barwicach z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barwi-

ce. 

Zakres zmiany polega na uzupełnieniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Barwice o pojedyncze ustalenia dla części gminy objętej  

tą zmianą, czyli dla terenów: 

▪ Z.1a położonego w północnej części gminy, pomiędzy miejscowościami Barwice, 

Lubostronie, Ostrowąsy, Stary Chwalim i Górki, pod usytuowanie elektrowni wiatro-

wych wraz z zagospodarowaniem dodatkowym i infrastrukturą towarzyszącą, nie-

zbędnymi do ich funkcjonowania, 

▪ Z.1b położonego w północno-zachodniej części gminy, pomiędzy miejscowościami 

Nowa Łęknica, Kaźmierzewo, Sulikowo i Lubostronie, pod usytuowanie elektrowni 
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wiatrowych wraz z zagospodarowaniem dodatkowym i infrastrukturą towarzyszącą, 

niezbędnymi do ich funkcjonowania, 

▪ Z.2 położonego w południowej części gminy w miejscowości Tarmno, pod działal-

ność gospodarczą związana z obsługą produkcji w gospodarstwach rolnych i hodow-

lanych 

▪ Z.3a położonego w północnej części gminy, ok. 0,5 km na północny-wschód  

od miejscowości Sulikowo, pod zalesienia, 

▪ Z.3b położonego ok. 1 km na zachód od miejscowości Knyki pod zalesienia. 

Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego 

Obecnie na terenie gminy Barwice obowiązują 3 miejscowe plany zagospodarowania prze-

strzennego: 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Barwice dla obszaru położo-

nego w obrębie części miejscowości Jeziorki.   

▪ Ww. Plan został uchwalony Uchwałą Nr XXXV/247/2010 Rady Miejskiej  

w Barwicach dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Barwice dla obszaru położonego w obrębie 

części miejscowości Jeziorki.  

▪ Podstawą do sporządzenia uchwały były: art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz.1591, ze zmianami), art. 3 ust. 1, art. 5, art. 14 ust. 3 i 5, art. 15, art. 17, art. 

20, art. 29, art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) oraz Uchwała 

Nr XX/103/2004 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie 

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Barwice dla miejscowości Jeziorki.  

▪ Plan obejmuje obszar o powierzchni 99,82 ha. 

▪ Ustala się podział obszaru planu, o którym mowa powyżej, na obszary rozgraniczone 

liniami i oznaczone symbolami: 1NU; 2R; 3R; 4ZL; 5R; 6R; 7R; 8ZL; 9ZL; 10R; 

11ZL; 12 ZL; 13ZL; 14WS; 15R; 16R; 17ZL; 18KDd; 19KDd, gdzie: 

▪ NU - tereny składowania, unieszkodliwiania i odzysku odpadów, 

▪ ZL – tereny lasów, 
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▪ R – tereny rolnicze, 

▪ WS – tereny wód powierzchniowych, 

▪ KDd – tereny dróg dojazdowych. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie 

Barwice „Budowa farm elektrowni wiatrowych”. 

Wyżej wymieniony plan został Uchwalony Uchwałą NR III/14/2010 Rady Miejskiej w Bar-

wicach dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla terenów położonych w gminie Barwice „Budowa farm elektrowni wiatro-

wych”. 

Podstawą do sporządzenia uchwały były: art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, 

poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130; poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, 

poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 

poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz. 124) oraz uchwała Nr 

XXIV/170/2008 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przy-

stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych w gminie Barwice „Budowa farm elektrowni wiatrowych” w obrębie Sulikowo. 

Plan obejmuje obszar o powierzchni 248,6759 ha. 

Przedmiotem podstawowym ustaleń planu miejscowego jest przeznaczenie terenów użytko-

wanych rolniczo pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą tech-

niczną oraz określenie uwarunkowań użytkowania i zabudowy. 

Na obszarze objętym planem ustalono następujące przeznaczenie terenów i ich symbole: 

▪ R/EW - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną i z drogami eksploatacyjnymi elektrowni, 

▪ R – tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji sieci infrastruktury technicznej  

i dróg eksploatacyjnych elektrowni, objęte zakazem zabudowy budynkami, 

▪ RM - teren zabudowy zagrodowej – mieszkaniowej, 

▪ RU - teren rolniczy z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym 

i ogrodniczym; 

▪ EE - teren stacji elektroenergetycznej; 

▪ ZP - teren zieleni urządzonej – park dworski; 
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▪ N - teren nieużytku; 

▪ ZL - lasy; 

▪ Ws – tereny wód powierzchniowych, śródlądowych. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w gminie 

Barwice „Budowa farm elektrowni wiatrowych”. 

Wyżej wymieniony plan został Uchwalony Uchwałą NR XLII/318/2010 Rady Miejskiej  

w Barwicach dnia 28 październik 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w gminie Barwice „Budowa farm elektrowni wiatro-

wych”. 

Podstawą do sporządzenia uchwały były: art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, 

poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130; poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, 

poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 i z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220 poz. 1413), z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474 i Nr 106, poz. 675, 

Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) oraz uchwała Nr 

XXIV/169/2008 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przy-

stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

położonych w gminie Barwice „Zespół elektrowni wiatrowych Barwice”, zmienioną uchwałą 

Nr XXVIII/198/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu     

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położo-

nych w gminie Barwice „Zespół elektrowni wiatrowych Barwice”. 

Plan obejmuje obszar o powierzchni 1005 ha w obrębach geodezyjnych Ostrowąsy, Stary 

Chwalim, Barwice, Łeknica. 

Przedmiotem podstawowym ustaleń planu miejscowego jest przeznaczenie terenów użytko-

wanych rolniczo pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą tech-

niczną oraz określenie uwarunkowań użytkowania i zabudowy. 

Na obszarze objętym planem ustalono następujące przeznaczenie terenów i ich symbole: 

▪ R/PE - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji instalacji wykorzystujących siłę 

wiatru do produkcji energii (elektrownie wiatrowe) wraz z urządzeniami technolo-

gicznymi; 
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▪ ZN/WS – tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami  

o ochronie przyrody, oraz tereny wód powierzchniowych śródlądowych; 

▪ R – tereny rolnicze; 

▪ ZL – tereny lasów; 

▪ MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, w tym zabudowa garażowo-

gospodarcza związana z funkcją mieszkalną; 

▪ KD-G – droga publiczna kategorii G (główna); 

▪ KD-Z – droga publiczna kategorii Z (zbiorcza); 

▪ KD-L – droga publiczna kategorii L (lokalna); 

▪ KDW – droga wewnętrzna; 

▪ KDWr – droga wewnętrzna rowerowa z miejscami odpoczynku. 

Ruch budowlany  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Burmistrz Barwic wydał 43 pozytywne de-

cyzje o ustaleniu warunków zabudowy, w tym: 

▪ 17 dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (budowa i przebudowa budyn-

ków jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą), 

▪ 4 dotyczyło budowy przyłączy gazowych, 

▪ 7 dotyczyło zmiany sposobu użytkowania, 

▪ 6 dotyczyły budowy budynków gospodarczych i użytkowych, 

▪ 2 dotyczyło zabudowy garażowej, 

▪ 4 dotyczyły budowy elektrowni fotowoltaicznych 

▪ 1 dotyczyła budowy zastawki na rzece, 

▪ 1 dotyczyła budowy ujęcia wody, 

▪ 1 dotyczyła przebudowy i modernizacji fermy trzody chlewnej, 

Wśród wszystkich tych decyzji przeważały te, które dotyczyły inwestycji związanych                               

z zabudową mieszkaniową (nową bądź przebudowywaną) i towarzyszącym jej budynkom 

gospodarczym. Stanowiły one około 48% wydanych decyzji. 

W analizowanym okresie Burmistrz Barwic wydał też 10 pozytywnych decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym: 
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▪ 2 dotyczyły budowy linii napowietrzno-kablowej i sieci elektroenergetycznej, 

▪ 4 dotyczyła budowy gazociągu, 

▪ 2 dotyczyły przebudowy dróg, 

▪ 1 dotyczyła przebudowy istniejącego przepustu, 

▪ 1 dotyczyła budowy kontenerów mieszkalnych oraz budynku mieszkalnego wieloro-

dzinnego wraz z infrastrukturą techniczną. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Burmistrz Barwic wydał 3 negatywne  de-

cyzje o ustaleniu warunków zabudowy, w tym: 

▪ 2 dotyczyły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (budowa i przebudowa budyn-

ków jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą). Odmowa dotyczyła oddziały-

wania elektrowni wiatrowych, 

▪ 1 dotyczyła zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (przebudowa, rozbudowa nad-

budowa i zmiana sposobu użytkowania). Odmowa dotyczyła nieuzgodnienia projektu 

decyzji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Szczecinie. 

 

5.2. Zasoby materialne — „Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy” 

Rada Miejska w Barwicach Uchwałą Nr V/24/15 z dnia 26 lutego 2015r. przyjęła „Wieloletni 

program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barwice na lata 2015 – 2020”, 

będący załącznikiem do niniejszej Uchwały. Wieloletni program gospodarowania mieszka-

niowym zasobem Gminy Barwice na lata 2015 – 2020 zakłada: 

1. Utrzymanie, a także w niewielkim stopniu podwyższenie standardu technicznego bu-

dynków poprzez kontynuację zadań modernizacyjnych i remontowych, 

2. Dalszą prywatyzację lokali mieszkalnych w budynkach gminnych i wspólnot miesz-

kaniowych, 

3. Kontynuację polityki czynszowej z planowanym wzrostem czynszu o 3% rocznie, 

zmierzającej do osiągnięcia systematycznie jak najbardziej zbliżonej stawki do 3% 

wartości odtworzeniowej. 

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o dane będące w dyspozycji Urzędu 

Miejskiego w Barwicach oraz uzyskane od zarządcy mieszkaniowego zasobu Gminy Barwice 

tj. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Barwicach i przedstawia dane wg sta-

nu na dzień 31.12.2020r. 
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I. Wielkość oraz stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy Barwice 

Określenie wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy Barwice 

Wg stanu na dzień 31.12.2020r. liczba lokali mieszkalnych nie zmieniła się w stosunku        

do liczby lokali w roku poprzednim.  

Gmina Barwice na dzień 31.12.2020r. dysponuje 156 lokalami mieszkalnymi o łącznej po-

wierzchni użytkowej 7 623,30m2 w 88 budynkach. Wielkość mieszkaniowego zasobu Gminy 

Barwice przedstawiona została w Tabeli nr 1.: 

 Ilość bu-

dynków 

ilość 

mieszkań 

w tym 

lokale 

socjalne 

powierzchnia  

(w m2) 

Lokale mieszkalne w budynkach sta-

nowiących własność Gminy Barwice 

11 27 0 1 332,25 

Lokale mieszkalne w budynkach 

wspólnot mieszkaniowych zarządza-

nych przez ZGM Spółka z o.o. w Bar-

wicach – własność Gminy Barwice 

59 106 0 5 029,88 

Lokale mieszkalne stanowiące wła-

sność Gminy Barwice lub administro-

wane przez ZGM Sp. z o.o. w Barwi-

cach, dla których nie ustalono zarząd-

cy 

18 23 0 1 261,17 

OGÓŁEM: 88 156 0 7 623,30 

(Tabela 5.1. Mieszkaniowy zasób Gminy Barwice na dzień 31.12.2020r.) 

Zgodnie z zapisami „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Barwice na lata 2015 – 2020” stan mieszkaniowego zasobu Gminy Barwice będzie 

ulegał stopniowemu zmniejszeniu, czego powodem będzie prowadzenie sukcesywnej sprze-

daży lokali oraz rozbiórki budynków ze względu na ich zły stan techniczny. 

W Programie przyjęto zmniejszenie stanu mieszkaniowego zasobu Gminy Barwice na koniec 

2020 roku o 3%, z uwagi na planowaną sprzedaż 4 lokali. Założenie nie zostało zrealizowane, 

z uwagi na brak sprzedaży  lokali. 
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Określenie stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Barwice 

Znajdujące się w zasobie Gminy Barwice lokale mieszkalne znajdują się z reguły  

w budynkach wybudowanych przed rokiem 1945. Stan techniczny tych lokali jest na tyle zły, 

że samo utrzymanie ich w stanie niepogorszonym wymaga znacznych nakładów finansowych.  

Charakterystyka stopnia zużycia budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Barwicach została przedstawiona w Tabeli nr 2. 

 

Stopień zu-

życia 

0-25% 26 – 50% 51 – 70% 71 – 100% Razem 

Liczba bu-

dynków 

2 1 7 1 11 

 

(Tabela 5.2. Charakterystyka zużycia technicznego budynków stanowiących w 100% wła-

sność Gminy Barwice, pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spół-

ka z o.o. w Barwicach, wg stanu na dzień 31.12.2020r.) 

II. Analiza potrzeb oraz plan remontów 

W wyniku dokonanej analizy przygotowano Plan potrzeb remontowych i modernizacyjnych 

stanowiący załącznik do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Barwice na lata 2015-2020. Plan potrzeb remontowych przygotowany jest przez ad-

ministratora zasobu tj. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Barwicach  

w ujęciu hierarchicznym uwzględniającym zasady prawidłowej gospodarki remontowej, na 

podstawie danych zebranych w trakcie przeprowadzania okresowych przeglądów stanu tech-

nicznego budynków oraz wynikających z prowadzonych książek obiektu. Plan ten obejmuje 

prace zapewniające poprawę warunków zamieszkiwania i bezpieczeństwa ich mieszkańców 

oraz zabezpieczających budynki przed dalszą degradacją i pozostawanie w stanie technicz-

nym niepogorszonym. Na podstawie tych danych oszacowano, że łącznie na potrzeby prac 

inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w mieszkaniowym zasobie Gminy Barwi-

ce w roku 2020 niezbędna jest kwota 135 300,00 zł. 

Rodzaje założonych prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w roku 2020 

przedstawia Tabela nr 3. 
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Lp. Zakres prac Plan Wykonanie 

1 Modernizacja instalacji wodno - 

kanalizacyjnej 
ul. Wojska Polskie-go 9 8 600,00 0,00 

2 Modernizacja instalacji elektrycz-

nej 

ul. Wojska Polskie-go 

20 
1 800,00 

 

140,36* 

3 Remont dachu budynku/ wymia-

na pokrycia, wymiana rynien, rur 

spustowych, blacharki, przemu-

rowanie kominów 

ul. Bolesława Chro-

brego 47 
5 200,00 

lokal został wyku-

piony w 2012 roku 

ul. Wojska Polskie-go 

24a 
28 000,00 7058,10 

     

ul. Szkolna 6 18 000,00 
lokal został wyku-

piony w  2016 

roku 

ul. Pomorska 5 22 000,00 0,00 

     

ul. Zwycięzców 1 8 200,00 0,00 

4 Docieplenie budynku i izolacja 

fundamentów 
ul. Zwycięzców 7 1 500,00 0,00 

5 Malowanie elewacji 
ul. Zwycięzców 14 800,00 0,00 

6 Malowanie klatek schodowych ul. Zwycięzców 17 2 200,00 0,00 

7 Wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej  

ul. Bolesława Chro-

brego 46 
3 200,00 0,00 

8 Przestawienie pieców 8 szt. rocznie wg har-

monogramu 
21 800,00 24 171,70 

9 Odtworzenie dokumentacji tech-

nicznej 

w zależności od zapla-

nowanych remontów 
14 000,00 0,00 

RAZEM: 135 300,00 31 229,80 

*zapłacono w 2021r. 
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 (Tabela 5.3. – Rodzaje prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w mieszka-

niowym zasobie gminy założonych do wykonania w roku 2020r.) 

Koszt prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w mieszkaniowym zasobie 

gminy w roku 2020 skalkulowano na kwotę 135 300,00 zł. Wykonano powyższe prace na 

kwotę w wysokości 31 370,16 zł, tj. ok. 23 %. 

Prace dodatkowe, które nie zostały założone w planie wykonano  (Tabela nr 4)  na łączną 

kwotę 233 409,47 zł. 

 

Lp. Zakres prac Lokalizacja Wartość 

(w zł brutto) 

1 Remont lokalu mieszkalnego  ul. Zwycięzców 

9a/1 
28 331,90 

Stary Chwalim 

115a/2 

40 398,69 

29 605,34 

Ostrowąsy 39/1 

48 948,13 

8 322,39 

ul. Zwycięzców 

18 
5 347,73 

Przybkowo 18/1 1 050,63 

Stary Chwalim 

98/2 
7 934,46 

ul. Wojska Pol-

skiego 35/1 
24 840,00 

ul. 1000-lecia 45/7 801,15 
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2 Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej, c.o., elek-

trycznej 
Przybkowo 18/1 3 620,21 

ul. Wojska Pol-

skiego 39/4 
341,96 

3 Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniowym zasobie 

gminy Barwice 

ul. Bolesława 

Chrobrego 11/1 

 

30 967,92 

ul. Wojska Pol-

skiego 13/2 

Stary Chwalim 

47/1a 

Plac Wolności 

10/4 

ul. Zwycięzców 

1/2 

ul. Wojska Pol-

skiego 20/6 

ul. Kościuszki 

12/2 

ul. Zwycięzców 

18/2 

ul. Wojska Pol-

skiego 20/4 

4. Inne prace: 

- przegląd stanu technicznego instalacji sanitarnej 

 

 

373,96 

398,95 
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- przemurowanie komina 

ul. Zwycięzców 

18 

 

 

  RAZEM: 231 283,42 

(Tabela 5.4. - Prace dodatkowe wykonane w zasobie ze 100% udziałem Gminy Barwice w 

roku 2020 poza założonym planem.) 

III. Sprzedaż lokali komunalnych 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/160/2020 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 19 sierpnia 2020 

roku w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych 

przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych przy sprzedaży lokali i budynków mieszkal-

nych kupowanych przez osoby korzystające z pierwszeństwa, zostaje udzielona bonifikata od 

ceny lokalu: 

1. Miasto Barwice i Gmina Barwice 

▪ w wysokości 60% - w budynkach wybudowanych przed 1945 r., 

▪ w wysokości 30% - w budynkach wybudowanych w latach 1945 – 1960 r., 

▪ w wysokości 15% - w budynkach wybudowanych po 1960 r. 

W/w Uchwała zakłada również dodatkową bonifikatę zależną od okresu posiadania prawa 

najmu lokalu na czas nieoznaczony .  

Prognozowana w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Barwice na lata 2015 – 2020 wielkość sprzedaży w 2020 roku to 4 mieszkania. W badanym 

roku nie sprzedano lokali mieszkalnych. 

IV. Zasady polityki czynszowej 

Zadaniem polityki czynszowej Gminy Barwice w latach objętych Wieloletnim programem 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barwice na lata 2015 – 2020  jest takie 

kształtowanie stawek czynszu, aby gospodarka mieszkaniowa była w miarę samowystarczal-
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na. Wpływy z czynszów powinny pokrywać bieżące koszty utrzymania mieszkaniowego za-

sobu gminy, w skład, których wchodzą koszty eksploatacji, drobne remonty, konserwacja, 

przeglądy techniczne a także wynagrodzenie zarządcy. 

W Gminie Barwice funkcjonują następujące rodzaje czynszów: 

1. Za lokale mieszkalne w mieście, 

2. Za lokale mieszkalne na wsi, 

Czynsz najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Barwice ustala się na podstawie stawki bazowej za 1m2 powierzchni użytko-

wej, z uwzględnieniem czynników obniżających stawkę czynszu: 

▪ Brak C.O. z sieci w lokalu – 10%, 

▪ Brak łazienki w lokalu – 10%, 

▪ Brak wody w lokalu – 15%, 

▪ Brak kanalizacji w lokalu - 10%, 

▪ Lokal w suterenie lub na poddaszu – 10%, 

▪ Lokal położony na terenach wiejskich – 20%. 

Zgodnie z prognozą przyjętą w Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym za-

sobem Gminy Barwice na lata 2015 – 2020, stawka bazowa czynszu (Zarządzeniem Nr 

114/2020 Burmistrza Barwic z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu 

w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Barwice) wzrosła z 4,16 zł na 4,29 zł, 

więc zrealizowany został zamierzony coroczny wzrost stawek czynszu o 3%. 

 

V. Zaległości z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego 

Gminy Barwice 

Wysokość wierzytelności związanych z zapłatą czynszu oraz opłat eksploatacyjnych (tzw. 

opłat niezależnych) wynosiła na dzień 31.12.2020r. 271 599,87 zł. Wysokość rocznych pla-

nowanych przychodów (naliczeń) z tytułu czynszu, kształtowała się na poziomie  

310 955,32 zł. Na dzień 31.12.2020r. zaległości w zapłacie czynszu stanowiły około 87% 

rocznych planowanych z tego tytułu przychodów.  Zaległości w należnościach z tytułu korzy-
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stania z lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu według stanu na dzień 31 grudnia 

2020 r. przedstawia Tabela nr 5. 

 Zaległość główna Odsetki/ koszty sądo-

we/ koszty upomnień 

Razem 

Lokale miesz-

kalne 

221 528,12 50 071,75 271 599,87 

(Tabela nr 5.5. Zaległości z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład zasobu 

mieszkaniowego Gminy Barwice wg stanu na dzień 31 grudnia 2020r.) 

 

Trudności w regulowaniu opłat przez osoby korzystające z lokali mieszkalnych z zasobu,  

 z uwagi na sytuację finansową rodzin, do których kierowana jest pomoc mieszkaniowa,        

są zjawiskiem nieuniknionym. Istotne jest systematyczne prowadzenie działań windykacyj-

nych. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. prowadzi intensywne działania win-

dykacyjne, przy czym szczególny nacisk położony jest na prawidłowe  

i systematyczne wykonywanie początkowych działań tak, aby ograniczyć narastanie wierzy-

telności. Bardzo istotnym elementem jest kontakt z dłużnikiem realizowany poprzez wysyłkę 

wezwań do zapłaty. Zestawienie spraw windykacyjnych w realizowanych w roku sprawoz-

dawczym przedstawia Tabela nr 6. 

 

Lp. Wyszczególnienie ilość 

1 Sprawy skierowane do sądu 6 

2 Nakazy zapłaty 11 

3 Sprawy skierowane do komornika 17 

4 Umorzenia komornicze 8 

5 Podpisane porozumienia w sprawie spłaty zaległości 1 
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6 Zerwane porozumienia w sprawie spłaty zaległości: 1 

7 Wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty 30 

8 Wystawione wezwania przedsądowe 29 

9 Zapowiedź wypowiedzenia umowy najmu 5 

10 Wypowiedzenie umowy najmu 1 

(Tabela nr 5.6. – Zestawienie spraw windykacyjnych w okresie od 01.01.2020r. do 

31.12.2020r.) 

Obowiązujące w Gminie Barwice regulacje przewidują szereg działań, które mają mobilizo-

wać dłużników do regulowania opłat za korzystanie z gminnych lokali mieszkalnych m.in.: 

▪ Osoby, które utraciły tytuł prawny do lokalu i nadal go zajmują, a mają zaległości 

czynszowe mogą ubiegać się o rozłożenie zaległości na raty, pod warunkiem nie zale-

gania z bieżącymi płatnościami (ilość rat nie może przekraczać 12), 

▪ Osoby posiadające zaległości czynszowe mogą ubiegać się o rozłożenie zaległości na 

raty pod warunkiem uiszczania bieżących płatności w terminie (ilość rat nie może 

przekraczać 36), 

▪ Na czas realizacji porozumień zawartych na wniosek osób wymienionych powyżej, 

nie nalicza się odsetek od spłacanej zaległości, 

▪ Na wniosek osoby, wobec której z powodu niepłacenia czynszu została wypowiedzia-

na umowa najmu lub orzeczona eksmisja z lokalu, dopuszcza się możliwość ponow-

nego zawarcia umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu, pod warunkiem uregu-

lowania zaległości i pokrycia kosztów sądowych. 

VI. Sposób oraz zasady zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy Barwice 

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Barwice jest realizowane przez Zakład Gospo-

darki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Barwicach. Spółka włada zasobem mieszkaniowym 

Gminy Barwice na podstawie umowy dzierżawy z dnia 30 grudnia 2011 roku, która przewi-

duje czynsz dzierżawny na rzecz Gminy w wysokości 0,01 zł za 1m2 powierzchni oczynszo-
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wanej lokali w stosunku miesięcznym. Na podstawie zapisów w/w umowy ZGM Spółka        

z o.o. wykonuje w obiektach mieszkalnych (w granicach pobieranych pożytków) niezbędne 

przeglądy i naprawy, remonty i konserwacje. Gmina zobowiązana jest do dokonywania re-

montów i inwestycji wykraczających poza zakres zwykłego zarządu oraz do przekazywania 

składek na fundusz mieszkaniowy wspólnot za lokale będące własnością Gminy zgodnie        

z podjętymi przez wspólnoty uchwałami i do wysokości planowanej, uchwalonej w budżecie 

Gminy. 

INFORMACJA Z REALIZACJI „PLANU WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASO-

BU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2020 - 2022” ZA 2020 ROK 

Na podstawie art. 23 i 25 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-

ściami sporządzony został „Plan wykorzystania Gminnego zasobu nieruchomości na lata 

2020 – 2021” przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Barwic Nr 166/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 

roku.  

Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 3 opracowuje się plan wykorzystania gminnego zasobu nierucho-

mości. Plan wykorzystania zasobu opracowany jest na okres 3 lat.     

Gminnym zasobem nieruchomości zgodnie z art. 25 ust.1 wyżej cytowanej ustawy gospoda-

ruje Burmistrz Barwic zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, uwzględniając potrzeby 

mieszkańców i społeczności lokalnej oraz konieczność realizacji zadań publicznych. Nieru-

chomości wchodzące w skład zasobu gminy przeznaczone są między innymi na cele rozwo-

jowe miasta Barwice i gminy Barwice, realizację budownictwa mieszkaniowego, rozwój in-

frastruktury technicznej, tworzenie terenów inwestycyjnych. 

Krótka informacja o zasobie nieruchomości 

Gmina Barwice posiada w swoich zasobach ogółem 642 ha gruntów, w tym teren miejski 

obejmuje 212 ha, a teren wiejski - 430 ha. Ogółem wartość szacunkowa gruntów bez dróg  

o pow. 363 ha wynosi szacunkowo około 13 373 173 zł. Wartość gruntów stanowiących 

drogi o pow. 279 ha wynosi 786 000,00 zł. W skład gruntów wchodzą grunty rolne, drogi, 

lasy, grunty zabudowane, grunty przeznaczone pod zabudowę, ogrody działkowe, cmenta-

rze komunalne, grunty inne (place, zieleńce, kopaliny, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny 

różne). 

Grunty komunalne –ogółem: 
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Łączna ilość w ha 

(Miasto i Gmina) 

1. Grunty rolne  249 

2. Drogi 

 

279 

3. Lasy 

 

16 

4. Grunty zabudowane 

 

18 

5. Ogrody działkowe 

 

3 

6. Działki budowlane 

 

14 

7. Cmentarze komunalne 

 

6 

8. Inne 

 

58 

RAZEM:  641 ha 

(Tabela nr 5.7. –Grunty komunalne.)  

 

Obiekty komunalne: 

Ilość w szt. 

1. Budynki   82 

2. Lokale mieszkalne 156 

3. Budynki niemieszkalne 86 

4. Szkoły 3 

5. Przedszkola 1 

6. Ośrodki kultury, świetlice 19 

7. Ośrodki sportu i rekreacji 2 

8. Obiekty służby zdrowia 1 

9. Placówki usług.-handl. 1 

(Tabela nr 5.8. –Obiekty komunalne.) 
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Stan ewidencji nieruchomości  

Zestawienie Gruntów Gminy Barwice wg stanu na dzień 31.12.2020 roku. 

 
 

Lp. Wyszczególnienie Ilość w ha 

 Ogółem  642 

1. Użytki rolne  249 

 Grunty orne  184 

 Łąki  29 

 Pastwiska  24 

 Sady  1 

 Grunty rolne zabudowane  1 

 Grunty pod wodami  2 

 Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych    3 

 Nieużytki 5 

2. Użytki leśne 16 

 Lasy i grunty leśne 16 

 Grunty zakrzaczone i zadrzewione 0 

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane 329 

 Tereny mieszkalne – miasto 2 

 Tereny mieszkalne – gmina 2 

 Tereny przemysłowe, użytki kopalne 1 

 Inne tereny zabudowane – miasto 11 

 Inne tereny zabudowane – gmina 3 

 Tereny zurbanizowane niezabudowane -miasto 10 

 Tereny zurbanizowane niezabudowane- gmina 4 

 Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe - miasto 5 

 Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe - gmina 12 

 Drogi- miasto 26 

 Drogi – gmina 253 

4. Pozostałe 49 

(Tabela nr 5.9. –Zestawienie Gruntów Gminy Barwice.) 

Sposób zarządzania nieruchomościami  

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi gminy Barwice odbywa się zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  

z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz zasadach określonych w następujących aktach prawa 

miejscowego: 
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▪ Uchwała Rady Miejskiej w Barwicach Nr XXIX/212/13 z dnia 23 maja 2013 r. 

w sprawie zasad gospodarowania mieniem Gminy (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomor-

skiego z 20.06.2013r. poz. 2422) 

▪ Uchwała Rady Miejskiej w Barwicach Nr XXII/160/2020 z dnia 19 sierpnia 2020r.   

w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i stawek procentowych przy 

sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 

dnia  30.09.2020r. poz. 4269) bez § 7ust. 3- skreślony Rozstrzygniecie Nadzorcze Wo-

jewody Zachodniopomorskiego  z dnia 25 września 2020r.  

▪ Uchwała Rady Miejskiej w Barwicach Nr XXIV/164/12 z dnia 29 listopada 2012 roku           

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy przekształcaniu prawa użyt-

kowania wieczystego w prawo własność (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

z dnia 11.01.2013r. poz. 164) 

 

Część gruntów gminnych zarządzanych jest lub dzierżawionych przez ZGM Sp. z o.o.  

w Barwicach. Ponadto niektóre grunty przekazane są w trwały zarząd jednostkom szko l-

nym (Szkoła Podstawowa w Barwicach, Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu), OSP. 

Część gruntów rolnych jest wydzierżawionych dla osób fizycznych. Pozostałe grunty są w 

dyspozycji gminy, MGOPS, OKiT (w tym drogi). Ponadto 6,4 ha jest w użytkowaniu wie-

czystym osób fizycznych i prawnych. Budynki mieszkalne  

i gospodarcze przynależne do lokali i lokale użytkowe są wydzierżawione dla ZGM sp.  

z o.o. w Barwicach. Dzierżawa obejmuje budynki i lokale mieszkalne, garaże, pomiesz-

czenia gospodarcze. 

Budynek ośrodka kultury jest w dyspozycji Ośrodka Kultury i Turystyki, świetlice wiej-

skie zostały przekazane do korzystania na mienie poszczególnych sołectw i są  

oddane w bezpłatne użyczenie dla OKiT. 

Gmina Barwice udostępnienia nieruchomości zasobu gminnego w drodze sprzedaży, zamiany, 

dzierżawy, najmu, na podstawie umów użyczenia, oddania nieruchomości w trwały zarząd lub 

użytkowanie wieczyste. 

Realizacja planu gospodarowania nieruchomości następowała zgodnie z wiążącymi organ wy-

konawczy gminy ustaleniami wynikającymi z uchwały budżetowej oraz zasadami gospodaro-

wania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Barwice. 
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Główne kierunki gospodarowania nieruchomościami  

Gmina Barwice gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej gospo-

darki, kierując się przy tym zaspokajaniem potrzeb społeczności lokalnej i realizacją zadań 

publicznych i własnych gminy. 

 

Prognoza wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz innych form udostęp-

nienia nieruchomości  

 

Lp. Opis Prognoza wpływów  

w 2020roku 

Uzyskane wpływy w 

2020 roku 

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 635.000,00 zł. 8.840,63 zł. 

2. Wpływy z tyt.dzierżawy i najmu 135.000,00 zł. 142.857,24 zł 

3. Wpływy z tyt.użytkowania wieczystego 45.000,00 zł. 18.522,68 zł 

4. Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowa-

nia wieczystego w prawo własności oraz raty z 

lat ubiegłych 

         -       22. 977, 90zł 

(Tabela nr 5.10.Prognoza wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz in-

nych form udostępnienia nieruchomości.)  

W 2020 roku podejmowane były próby sprzedaży  lub oddania w dzierżawę w drodze prze-

targu nieruchomości stanowiących własność Gminy.  

Łącznie w 2020  roku odbyło się  8  przetargów ustnych  nieograniczonych na sprzedaż i dzier-

żawę nieruchomości. 6 przetargów zakończyło się podpisaniem umowy dzierżawy.  

Gmina Barwice uzyskała również w 2020 roku wpływy z tytułu opłat rocznych za użytko-

wanie wieczyste, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z 

tytułu dzierżawy gruntów, obwodów łowieckich, najmu lokali oraz budynków. 
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5.3 Infrastruktura komunalna 

Wieloletni plan rozwoju urządzeń  wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 

Na terenie Gminy Barwice działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przezna-

czoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków prowadzą  

2 przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjne: 

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą ul. Bugno 2,  

78 – 460 Szczecinek (w zakresie zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-

prowadzaniu ścieków), 

2. Spółka Wodno- Ściekowa „Wody Polskie” z siedzibą ul. Jarochowskiego 8/5,  

60 – 235 Poznań ( w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków). 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zmianami) przedsię-

biorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urzą-

dzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej 

ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób 

ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych 

ścieków. Wiąże to z  sobą rozbudowę, a także modernizacje istniejących już sieci wodocią-

gowych i kanalizacyjnych. 

W związku z powyższym zgodnie z art. 21 ww.  ustawy przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjne opracowują wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i urządzeń kanalizacyjnych będących w ich posiadaniu.  

Pojęcie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych określa art. 2 powyższej ustawy  

W pkt. 14 urządzenia kanalizacyjne definiuje się sieci kanalizacyjne jako wyloty urządzeń 

kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub, do ziemi oraz urządzenia 

podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków, natomiast w pkt. 16 

urządzenia wodociągowe jako ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie pu-

bliczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urzą-

dzenia regulujące ciśnienie wody. 

Plan określa w szczególności: 

1. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenbrhaztm
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2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach; 

3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków; 

4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 

5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

Zgodnie z art. 21 ust.4 i ust.5 ww. ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne 

przedkłada plan wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). Plan spełniający przepisy 

ustawy rada gminy (miasta) uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia 

Obowiązek opracowania planu nie dotyczy przedsiębiorstw  

wodociągowo-kanalizacyjnych, które nie planują budowy urządzeń wodociągowych lub urzą-

dzeń kanalizacyjnych. 

W związku z zakresem świadczonych usług na terenie Gminy Barwice tylko Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku zobligowane jest do opraco-

wywania wieloletniego plan rozwoju urządzeń  wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu PWIK Spółka z o. o. na lata 2018 – 2020 

Na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  z siedzibą w Szczecinku  

w dniu 14 lutego 2018 roku Rada Miejska w Barwicach podjęła Uchwałę nr XXXIX/223/18  

w sprawie  uchwalenia “Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągo-

wych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWIK Spółka z o. o. na lata 2018 – 

2020. 

Na terenie Gminy Barwice na dzień uchwalania planu długość sieci wodociągowej wynosiła 

183,825 km, natomiast sieci kanalizacyjnej, 125,081 km, dodatkowo w posiadaniu PWiK Sp. 

z o. o. w Szczecinku były 4 ujęcia wody i 1 oczyszczalnia ścieków. 

Dostępność klientów do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-

ków na terenie gminy przedstawiała się następująco: 

▪ Woda - 99,6 % 

▪ Ścieki - 87,4 % 

Przekłada się to na różnicę w ilości sprzedaży wody i odprowadzania ścieków. Dostarczona 

176 430 m3 wody, natomiast odprowadzono 154 424 m3 ścieków 
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Plan opracowano na lata 2018 - 2020 i przedstawia on zakres rzeczowo - finansowy budowy, 

rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Wszystkie ujęte w 

planie inwestycje zaliczono do przedsięwzięć rozwojowo - modernizacyjnych. 

Przedsięwzięcia modernizacyjne zawarte w planie  związane są z ulepszaniem  

i unowocześnianiem istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, której obecne 

parametry techniczne odbiegają od norm, co skutkuje zwiększona awaryjnością, natomiast 

przedsięwzięcia rozwojowe związane są z budową infrastruktury wodociągowej  

i kanalizacyjnej (dozbrojenie) oraz wdrażaniem nowych technologii.  

Plan zakładał przeprowadzenie następujących inwestycji (w kwocie 854 000 zł): 

1. Budowę studni głębinowych wraz z ich uzbrojeniem i włączeniem  

do eksploatacji. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Stacji Uzdatniania Wody Bia-

łowąs i obejmuje budowę ujęcia dwutorowego o głębokości do 50 m, projekt robót 

hydrotechnicznych wraz z wykonaniem (2 sztuki). Inwestycja przewidziana była do 

realizacji w roku 2018, a całkowity koszt jej realizacji szacowany był na 205 000 zł. 

2. Budowę sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie zlokalizowane  

w miejscowościach Przybkowo, Parchlino i Przybkówko i połączyć miało budowaną 

sieć z siecią na ul. Jana Pawła II w miejscowości Barwice.  

W ramach inwestycji PWiK Sp. z o. o. w Szczecinku planowała opracować dokumen-

tację projektową oraz wybudować miała sieć wodociągową przesyłową DN 125 mm z 

uzbrojeniem oraz sieć wodociągową DN 90 mm. Inwestycja przewidziana była do rea-

lizacji w roku 2018, a całkowity koszt jej realizacji szacowany był na 440 000 zł. 

3. Standaryzację sieci wodociągowych. Przedsięwzięcie realizowane jest  

na terenie całej Gminy Barwice  wg potrzeb i swym zakresem obejmuje stworzenie 

warunków technicznych na włączenie do sieci (przepusty, przeciski, itp.) oraz standa-

ryzację węzłów, zasuw i hydrantów. Działanie rozłożone jest na czas obowiązywania 

planu, tj. lata 2018 - 2020. Na jego realizację przewidziano kwotę w wysokości 60 000 

zł (20 000 zł w każdym roku, którego dotyczy plan). 

4. Standaryzację sieci kanalizacyjnych. Podobnie jak powyższe działanie, przedsię-

wzięcie to realizowane jest na terenie całej Gminy Barwice  wg potrzeb. W jego za-

kresie ujęte jest stworzenie warunków technicznych na włączenie do sieci (przepusty, 

przeciski, itp.) oraz standaryzację węzłów, zasuw i hydrantów. Działanie rozłożone 
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jest na czas obowiązywania planu, tj. lata 2018 - 2020. Na jego realizację przewidzia-

no kwotę w wysokości 30 000 zł (10 000 zł w każdym roku  obowiązywania planu). 

5. Modernizacja pompowni ściekowych. Przedsięwzięcie to polega na modernizacji 

pompowni zgodnie z wieloletnim planem wymiany wyeksploatowanych pomp          

(4 sztuki) oraz potrzebami w zakresie neutralizacji odorów. Swoim zasięgiem obejmu-

je teren całej Gminy Barwice. Na realizację przewidziano kwotę 64 000 zł - 24 000 zł 

w roku 2018, po  20 000 zł w roku 2019 i 2020. 

6. Modernizacja przepompowni głównej. Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji w 

oczyszczalni w Barwicach, polega na demontażu istniejącego wyposażenia, przebu-

dowie rurociągu tłocznego w celu umożliwienia zainstalowania kraty koszowej, mon-

tażu nowych pionów tłocznych, wyniesienie zaworów zwrotnych, montażu kraty ko-

szowej ręcznej, włazu i kraty zabezpieczającej oraz wykonaniu instalacji wody płu-

czącej. Inwestycja w całości zrealizowana miała być w roju 2018, a jej szacunkowy 

koszt wynosił 55 000 zł. 

Uchwalony plan zakładał, iż inwestycje pn. ,,Budowę studni głębinowych wraz z ich uzbro-

jeniem i włączeniem do eksploatacji”  w lokalizacji Białowąs oraz ,,Budowa sieci wodo-

ciągowej” w lokalizacji, Przybkowo, Parchlino, Przybkówko - Barwice, ul. Jana Pawła II 

dofinansowane zostaną w ramach działania 3.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego. Pozostałe inwestycje wyszczególnione w planie będą 

finansowane ze środków własnych Spółki. Spółka nie wykluczyła jednak możliwości pozy-

skania środków finansowych z preferencyjnych źródeł finansowania. 

Uchwałą Nr XLII/247/18 rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 maja 2018 roku dokonano 

aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanali-

zacyjnych będących w posiadania PWiK Sp. z o. o. na lata 2018 – 2020. 

Aktualizacja wynikała z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Osiedle” złożonego do 

PWiK Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku o przyłączenie do sieci wodociągowej będącej wła-

snością PWiK Sp. z o. o.  Z uwagi na powyższe zaszła konieczność budowy sieci wodocią-

gowej oraz przewodów wodociągowych. 

Powyższe przedsięwzięcie zostało ujęte w aktualizacji planu pod nazwą „Budowa sieci wodo-

ciągowej” w ramach przedsięwzięć rozwojowych.  

Lokalizacją przedsięwzięcia jest Zielone Osiedle (ul. Spokojna i ul. Zielona). Realizacja za-

dania podzielona została na dwa etapy. Pierwszy polegał na budowie sieci wodociągowej PE 



42 

 

DN 32 mm o długości ok. 280 mb oraz PE DN 110 mm o długości ok. 210 mb zrealizowany 

w roku 2018, i umożliwił on przyłączenie nowych odbiorców do sieci wodociągowej admini-

strowanej przez PWiK Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinku. Drugi etap realizowany w roku 

2019, polegający na budowie sieci wodociągowej PE DN 63 mm o długości ok. 225 mb, któ-

ry umożliwił likwidację wyeksploatowanej wewnętrznej sieci wodociągowej w obszarze 

„Zielonego Osiedla”. 

Całkowity, planowny koszt przedsięwzięcia to 150 000 zł. – w pierwszym roku realizacji 

100 000 zł, w drugim 50 000 zł. 

Uchwałą Nr XI/79/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 26 września 2019 roku dokonano 

aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanali-

zacyjnych będących w posiadania PWiK Sp. z o. o. na lata 2018 – 2020 na terenie Gminy 

Barwice” 

Aktualizacja wynikała z wniosku Burmistrza Barwic złożonego do Przedsiębiorstwa Wodo-

ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku z dnia 27.06.2019 r. o budowę sieci 

kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Smuga oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej 

w miejscowości Parchlino. Powyższe przedsięwzięcie zostało ujęte w aktualizacji planu pod 

nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”.  

Lokalizacją przedsięwzięcia były miejscowości Smuga oraz Parchlino. Realizacja całego za-

dania składała się z dwóch części. Pierwsza dotyczyła wykonania projektu oraz budowy sieci 

kanalizacji tłocznej o długości 300 mb wraz z pompownią ścieków w miejscowości Smuga. 

Druga część objęła wykonanie projektu oraz budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej  

w miejscowości Parchlino o długości 100 mb. 

Inwestycje zostały ostatecznie zakończone zgodnie z zakończeniem realizacji Wieloletniego 

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 

2018 – 2020. 

5.4 Środowisko 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Rada Miejska w Barwicach Uchwałą Nr XXI/108/2016 dnia 30.06.2016r. przyjęła do realiza-

cji Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barwice. 
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Identyfikacja obszarów problemowych 

Na podstawie przeprowadzonej bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla zidentyfiko-

wano najważniejsze aspekty i obszary problemowe powodujące wzrost emisji, CO2 z obszaru 

Gminy Barwice: 

▪ Z pośród sektorów ujętych w bazowej inwentaryzacji największa emisja CO2 na tere-

nie gminy z sektora transportu. 

W skali globalnej emisji, CO2 z obszaru gminy największy udział posiada emisja z sektora 

transportu – 57,9 % (13 170,7 MgCO2). 

▪ Mała liczba mikro instalacji OZE wykorzystywanych na terenie gminy. 

W wyniku przeprowadzonej ankietyzacji terenowej w gminie stwierdzono, iż w jedynie        

w jednej nieruchomości wykorzystywana jest pompa ciepła (zarówno do ogrzewania jak i 

przygotowywania c.w.u.), natomiast w 4 nieruchomościach przygotowywanie c.w.u. wspo-

magane jest przez kolektory słoneczne. 

▪ Wysoki uśredniony wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową budynków 

mieszkalnych. 

▪ Obliczony wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową budynków 

mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy (272,6 kWh/m2) wskazuje na wysoko 

energochłonną klasę energetyczną budynków. 

▪ Niewystarczający stopień termomodernizacji budynków.  

Udział budynków posiadających modernizację cieplną w postaci ocieplenia ścian wynosi 

37,2%. Ocieplenie dachu posiada jedynie 22,6 % zinwentaryzowanych obiektów. 

▪ Piece kaflowe, jako drugie najpopularniejsze urządzenie grzewcze.  

Urządzenia te charakteryzują się niską sprawnością użytkową w związku, z czym przyczynia-

ją się do intensyfikacji zjawiska „niskiej emisji” oraz spadku efektywności ogrzewania. Do-

datkowo wymagają ciągłej kontroli oraz dużego wkładu pracy użytkownika. Udział pieców 

kaflowych w ogóle zinwentaryzowanych urządzeń grzewczych wynosi około 23,4 %. 

▪ Indywidualne źródła ogrzewania budynków, jako główne źródło „niskiej emisji”. 

Niska emisja to zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego szkodliwe dla zdrowia i środo-

wiska substancjami powstałymi w wyniku procesów spalania paliw i innych procesów zwią-

zanych z bytowaniem człowieka, m.in.: zaopatrzeniem w energię cieplną budynków. Spaliny 
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emitowane przez kominy o wysokości około 10 m (budynki mieszkalne), rozprzestrzeniają się 

w przyziemnych warstwach atmosfery. Niska wysokość emitorów w powiązaniu z częstą w 

okresie zimowym inwersją temperatury, sprzyja kumulacji zanieczyszczeń. Indywidualne 

gospodarstwa domowe nie posiadają urządzeń ochrony powietrza, wielkość emisji z tych źró-

deł jest trudna do oszacowania. Wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń z kotłowni bu-

dynków mieszkalnych przez osoby fizyczne nie podlega żadnym ograniczeniom prawnym, 

organizacyjnym i ekonomicznym. 

Poniżej tabele i wykresy z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przedstawiające bilans emisji 

CO2 oraz strukturę indywidualnych źródeł ciepła w ankietowanych budynkach na terenie 

Gminy Barwice. 

Sektor Emisja [Mg CO2] Udział 

Transport 13 170,7 57,9% 

Mieszkalnictwo 6 088,2 26,8% 

Handel i usługi 2 766,8 12,2% 

Komunalny 708,3 3,1% 

Łącznie 22 734,0 100,0% 

(Tabela 5.12. bilans emisji CO2 z obszaru Gminy Barwice w 2014 r., 

Źródło: opracowanie własne.) 

 

(Wykres 5.1.Udział poszczególnych sektorów w ogólnej emisji CO2z obszaru Gminy Barwi-

ce w 2014 r.Źródło: opracowanie własne.) 
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(Wykres 5.2.Struktura indywidualnych źródeł ciepła w ankietowanych budynkach na terenie 

Gminy Barwice. Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji terenowej) 

 

Zmiany indywidualnych źródeł ogrzewania budynków jako główne źródło „niskiej emisji”                

w okresie od przyjęcia przez Radę Miejską w Barwicach Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Barwice do 31.12.2020 r. przedstawia tabela poniżej. 

 Budynki mieszkalne 

jednorodzinne 
Budynki mieszkalne 

wielorodzinne 
Budynki inne 

Rok Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś 

2016 2 1 0 0 0 0 

2017 2 1 0 0 0 0 

2018 3 0 1 0 1 0 

2019 9 0 0 0 0 0 

2020 4 0 0 0 0 0 

 

(Tabela 5.13.Zmiany indywidualnych źródeł ogrzewania budynków. 

Źródło: na podstawie wydanych przez Burmistrza Barwic decyzji o warunkach zabudowy na 

budowę instalacji gazowej.) 
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Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

Jednym z istotniejszych zadań w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Barwice jest 

uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Z uwagi na charakter zabudowy gminy zada-

nie to było i jest realizowane poprzez stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków 

bytowych na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie 

i ekonomicznie nieuzasadniona.  Zatem warunkiem udzielenia dotacji był brak istniejącej, 

projektowanej lub planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym 

planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, brak możliwości technicznego 

podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej, ekono-

micznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa 

przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarach o rozproszonej zabudowie. Dofinansowanie 

budowy lub zastąpienia istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, który 

jest w złym stanie technicznym, na przydomową oczyszczalnię ścieków szczelnego zbiornika 

bezodpływowego możliwe było w przypadku, gdy budowa przydomowych oczyszczalni ście-

ków była niemożliwa. Konieczne było także wykazanie efektu ekologicznego osiągniętego 

w wyniku realizacji inwestycji objętej wnioskiem 

Uchwałą Rady Miejskiej NR XVII/137/20 z dnia 2 marca 2020 r. przyjęto regulamin określa-

jący zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2020 r. na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki 

bytowo – gospodarcze w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie 

Gminy Barwice. Dnia 2 czerwca 2020 r. na mocy Zarządzenia Nr 135/2020 Burmistrza Bar-

wic powołana została komisja do odbioru końcowego inwestycji dotyczących realizowanego 

zadania.  

Zgodnie z przyjętym Regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Barwice do-

finansowanie obejmowało budowę następujących instalacji: 

1. oczyszczalni ścieków, w  których procesy oczyszczania ścieków zachodzą: 

a) w drenażu rozsączającym, 

b) na złożu biologicznym, 

c) przy udziale osadu czynnego,  

2. szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze (szamba). 

Preferowana była budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Z dofinansowania zostały 

wyłączone nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków lub szczelny 
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zbiornik bezodpływowy, których budowa została dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska 

Całkowita ilość środków przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadania wynosiła 

50 000 zł. Wysokość dotacji obejmowała: 

1) dla przydomowej oczyszczalni ścieków – 70 % udokumentowanych kosztów, jednak 

w wysokości nie większej niż 4 000,00 zł, 

2) dla szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowo-gospodarcze (szamba) – 40% 

udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 3 000,00 zł 

Kompletne wnioski były rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego  

w Barwicach i realizowane do czasu wyczerpania środków.  

Do Urzędu Miejskiego w Barwicach wpłynęło 14 wniosków. Jeden z nich został odrzucony 

z powodu braków formalnych i nie uzupełnienia ich w określonym terminie mimo poinfor-

mowania wnioskodawcy.  Dotację uzyskało 12 inwestycji łącznie na kwotę 47 468,07 zł, 

z czego wszystkie dotyczyły budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeden wniosek 

nie został zrealizowany z powodu wyczerpania środków finansowych przewidzianych na 

2020 r. 

Gospodarka odpadami 

Obowiązujący stan prawny zobowiązuje gminę do objęcia wszystkich jej mieszkańców zor-

ganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, tworząc jednocześnie warunki 

selektywnego ich zbierania. Na Burmistrzu ciążył obowiązek organizacji  przetargu na odbie-

ranie lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-

mości zamieszkałych. W roku 2020 tj. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia, odbiór odpadów ko-

munalnych realizowała firma Remondis Sanitech Poznań Spółka z o.o. odział Barwice, która 

została wybrana w trybie przetargu. Umowę zawarto na rok 

od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Wymagania względem Wykonawcy zawarte zostały w do-

kumentacji przetargowej. Rozliczenia między Wykonawcą a Usługobiorcą (gminą) odbywały 

się comiesięcznie, na podstawie dostarczanych kart przekazania odpadów oraz raportu doty-

czącego ilości odebranych odpadów. 

 

Gmina Barwice nie ma możliwość zagospodarowania odebranych odpadów na swoim terenie. 

Odpady w roku 2020 przekazywane były do Instalacji MBP w Wardyniu Górnym. Zagospo-
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darowanie odpadów zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  z terenu należało 

do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym.                                                                                                                                                                    

 

W gminie Barwice, przy ul. Czaplineckiej 12, w roku 2020 działał punkt selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami – art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy       

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.). Teren punktu został odpowiednio zagospodarowany 

poprzez wydzielenie, uporządkowanie i zaadoptowanie istniejących boksów na odpady. Na 

terenie gminy Barwice, odpady mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbierano od mieszkańców  podczas mobilnych zbió-

rek w maju oraz październiku. 

 

Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Barwice na dzień 31.12.2020r. 

• teren miasta Barwice – 2739 

• teren miejscowości wiejskich – 3624 

• łącznie Gmina Barwice – 6363 

Liczba ta odbiega od ilości osób zameldowanych – 8257; należy jednak zauważyć, że liczba 

zameldowań nie wskazuje liczby osób, które powinny zostać objęte deklaracjami  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Różnica w ilości zameldo-

wanych osób w stosunku do ilości zgłoszonych w deklaracjach wynika głównie  

z migracji zarobkowej (związanej głównie z wyjazdami do pracy za granicę). Część zamel-

dowanych osób z terenu gminy Barwice, których nie ujęto  

w deklaracjach, to studiująca młodzież. W ramach „uszczelnienia” systemu na bieżąco prze-

prowadzano weryfikacje danych zawartych w deklaracjach, porównując je ze stanem faktycz-

nym. W roku 2020 wszczęto 1 postępowanie zmierzających do określenia opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi. Wysłano również wezwania do złożenia deklaracji (sporzą-

dzono 45 wezwań). 

  

Lp. Rodzaj odebranych odpadów 
Masa zebranych odpadów komu-

nalnych [Mg] 

1. Opakowania z papieru i tektury 4,23 

2. Opakowania z tworzyw sztucznych 0,362 

3. Zmieszane odpady opakowaniowe  13,19 
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4. Zużyte opony 9,48 

5. 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpado-

wych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

innych niż wymienione w 17 01 06 

22,84 

6. Odpadowa papa 2,8 

7. Papier i tektura 18,23 

8. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 3,96 

9. Leki inne niż wymienione w 20 01 31  0,104 

10. 
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektyw-

ny 
209,136 

11. Odpady ulegające biodegradacji 107,28 

12. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1528,2930 

13. Odpady wielkogabarytowe 165,1 

14. Opakowania ze szkła 130,418 

15. Urządzenia zawierające freony 1,26 

16. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 1,14 

17. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż… 1,38 

18. 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remon-

tów 
1,2 

19. 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy 

inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 
0,16 

20. 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03 
0,92 

21 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 

02 13 
0,46 

Razem 2221,943 

Tabela -Ilości odpadów odebranych z terenu gminy Barwice w 2020 roku (nieruchomości zamieszkałe i nieza-

mieszkałe) – na podstawie danych z comiesięcznych raportów od podmiotu odbierającego odpady od mieszkań-

ców oraz sprawozdań za rok 2020r. od przedsiębiorców odbierających odpady z nieruchomości niezamieszka-

łych.    

 

Priorytetem dla Gminy Barwice jest kontynuowanie działań edukacyjno-informacyjnych, 

głównie wśród dzieci i młodzieży. Konieczna jest dalsza edukacja mieszkańców w zakresie 
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gospodarki odpadami komunalnymi w celu poprawy świadomości ekologicznej, co bezpo-

średnio przełoży się na jakość zbieranych odpadów „u źródła” oraz wyeliminowanie złych 

praktyk. W przyszłych latach Gmina Barwice zamierza kontynuować wcześniejsze założenia 

dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy. 

 

Program usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu BigBag. 

Zgodnie z Ustawą o Odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 ze zmianami), rolnik jest wytwórcą 

odpadów o charakterze rolniczym, obowiązanym do gospodarowania wytworzonymi przez 

siebie odpadami. W tym przypadku oznacza to przekazanie odpadów do recyklingu lub utyli-

zacji. Odpady tych frakcji, klasyfikowane kodami 02 01 04 oraz 15 01 02 mogą być odbierane 

przez uprawnione do tego firmy. Z uwagi na obecne koszty takiego działania zamiast trafić do 

miejsc utylizacji lub recyklingu odpady porolnicze często są składowane w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych i zalegają powodując niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym. 

Mając na uwadze efekt ekologiczny i pomoc rolnikom mającym problemy z właściwym za-

gospodarowaniem odpadu, gmina Barwice w roku 2019 przystąpiła do projektu realizowane-

go przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Usuwanie folii 

rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej siatki, sznurka, opakowań 

po nawozach i typu Big Bag. Na podstawie przeprowadzonej analizy i zebranych od rolników 

deklaracji do usunięcia przeznaczono 42 Mg odpadów porolniczych, w tym: 23950 kg folii 

rolniczej, 2320 kg siatki, 1800 kg sznurka oraz 13850 kg opakowań po nawozach i typu Big 

Bag. Łączna ilość odpadu to 41 920 kg. Z uwagi na fakt., iż z przyczyn technicznych nie było 

możliwości zmagazynowania odpadu w punkcie na terenie gminy, koszt transportu nie był 

kosztem kwalifikowanym. 

W dniu 24.04.2020 r. podpisano Umowę nr 459/2020/16/OZ-UP-go/D na dofinansowanie 

w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka 

do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BigBag”. Całkowity koszt realizacji wy-

nosił 33 720 zł, w tym koszty kwalifikowane 21 000 zł. 

W związku z identyfikowanym przez gminy ryzykiem niezakończenia realizacji przedsię-

wzięć związanych z programem NFOŚiGW przedłużył realizację zadania do końca I kwartału 

2021 r. Pismem z dnia 15.10.2020 r. Gmina Barwice wystąpiła z wnioskiem o przesunięcie 
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terminu realizacji zadania i otrzymała akceptację w tym zakresie. W związku z powyższym, 

w dniu 08.12.2020 r., do umowy podpisano aneks przesuwający termin realizacji zadania na 

pierwszy kwartał 2021 r. Zadanie zostało ostatecznie zrealizowane w lutym 2021r. 

Programu usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Barwice 

W roku 2020 Gmina Barwice po raz kolejny uruchomiła akcję dofinansowania usuwania 

 i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice. Środki na ten 

cel pozyskane zostały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Szczecinie oraz budżetu Gminy Barwice. 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barwice na lata 

2010-2032 został przyjęty do realizacji na mocy uchwały Rady Miejskiej w Barwicach NR 

VII/44/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barwice”, stanowił podstawę ubiegania się o 

dotację. Kolejnym krokiem było podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Barwicach 

nr XVIII/114/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, 

usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Barwice. Do 

korzystania z dofinansowania przedsięwzięcia związanego z usuwaniem azbestu na terenie 

gminy Barwice  uprawnione były osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe. 

Gmina Barwice ogłosiła nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację przed-

sięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu 

gminy Barwice w okresie od początku kwietnia do końca czerwca 2020r. W podanym okresie 

złożono 16 kompletnych wniosków. Łączna ilość azbestu do usunięcia wyniosła 28,19 Mg 

(1566,21m2). 

Zgodnie z założeniami powyższego naboru został przygotowany wniosek  

o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu azbestu  AZBEST/2020 wraz z niezbęd-

nymi załącznikami tj. programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, uchwa-

łą w sprawie zatwierdzenia ww. programu, harmonogramem rzeczowo- finansowym, zgło-

szeniem prac budowlanych, kolorowymi zdjęciami z posesji, zaświadczeniem bankowym, 

uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2020, oświadczeniem Gminy 

Barwice o posiadaniu środków na sfinansowanie zadania dot. oczyszczania Gminy Barwice 

z azbestu, kosztorysem inwestorskim. Zgodnie z regulaminem naboru wniosków na udziele-

nie dofinansowania w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w województwie 
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zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Szczecinie na rok 2020 część I pkt. 4 f): WFOŚiGW w Szczecinie udzieli 

dofinansowania w kwocie do 700,00 zł brutto za demontaż, transport i unieszkodliwienie 

1 Mg wyrobów zawierających azbest oraz do 400,00 zł brutto za transport i unieszkodliwienie 

1 Mg wyrobów zawierających azbest.  Po sprawdzeniu kompletności złożonych przez Gminę 

Barwice dokumentów, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie dnia 21 września 2020r. podpisał z Burmistrzem Barwic umowę  dotacji Nr 

2020D2134K. 

Wybór Wykonawcy na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest        

z terenu Gminy Barwice” został dokonany przy zachowaniu zasad konkurencji w drodze wy-

boru oferty najkorzystniejszej. Dnia 28 września 2020r. Gmina Barwice podpisała umowę Nr 

IOŚ.271.1.43.2020 z Firmą Usługowo-Handlową, Anna Żmuda Trzebiatowska, ul. Górna 17, 

77-200 Miastko, na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Barwice”. Przedmiotem umowy był demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest w ilości  28,19 Mg (1566,21m2) z obiektów budowlanych (mieszkal-

nych i gospodarczych) z nieruchomości należących do osób fizycznych, położonych na tere-

nie Gminy Barwice. Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie cen jednostkowych tj: 

1) demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie na odpowiednim składowisku odpadów 

niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami, 1 Mg wyrobów 

zwierających azbest: cena netto: 800,00 zł, cena brutto: 864,00 zł; 

2) załadunek, transport i unieszkodliwienie na odpowiednim składowisku odpadów niebez-

piecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami, 1 Mg wyrobów zwierają-

cych azbest: cena netto: 650,00 zł, cena brutto: 702,00 zł. 

 Termin realizacji ww. umowy wyznaczony został na okres do 16 października 2020r.  Wy-

konawca razem z pracownikiem Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miej-

skiego Barwice i właścicielami posesji z których miał zostać zdjęty azbest  ustalili terminy 

demontażu.  

Prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest wykonywane na terenie gminy 

Barwice zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, 

tereny prac zostały prawidłowo oczyszczone z azbestu i uporządkowane. Właściciele obiek-
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tów nie wnieśli żadnych roszczeń do wykonawcy robót z tytułu wykonanych prac i odbioru 

odpadów.  

Dnia 22 października 2020r. Firma Usługowo-Handlowa, Anna Żmuda Trzebiatowska, ul. 

Górna 17, 77-200 Miastko złożyła fakturę za usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawiera-

jących azbest z terenu Gminy Barwice na kwotę brutto 20 012,94 zł. W związku z powyż-

szym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

złożono oryginał faktury, opisanej i zatwierdzonej pod względem merytorycznym i rachun-

kowym oraz rozliczenie finansowe niezbędne do wypłacenia dotacji. Wydatek sfinansowany 

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szcze-

cinie wyniósł 11 690,00 zł (jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt zł zero groszy), pozo-

stała kwota została zapłacona ze środków własnych Gminy Barwice tj. 8322,94 zł (słownie: 

osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa zł dziewięćdziesiąt cztery grosze). Dnia 22 grudnia 

2020r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie prze-

słał protokół rozliczenia dotacji. Rok 2020 zakończył się utylizacją  28,19 Mg (1566,21m2)  

azbestu z terenu gminy Barwice. 
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Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Barwice w 2020 r.  

Zgodnie z art. 11a. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 122) Rada Miejska w Barwicach wypełniając obowiązek, 

o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, pro-

gram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program 

obejmuje:  

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;  

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;  

3) odławianie bezdomnych zwierząt;  

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;  

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;  

6) usypianie ślepych miotów;  

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodar-

skich;  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnbzg44dm
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8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt.  

Przyjęty uchwałą Nr XVII/133/20 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 02 marca 2020 roku 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Barwice w 2020 roku wskazywał sposób realizacji ww. zadań.  

Na realizację programu została zaplanowana kwota 50 000,00 zł.  

BEZDOMNE PSY 

Opiekę nad bezdomnymi psami (wyłapywanie, umieszczanie w schronisku, adopcje, steryli-

zacje i kastracje, usypianie ślepych miotów) z terenu gminy Barwice realizował przedsiębior-

ca posiadający zezwolenie na wyłapywanie, transport zwierząt bezdomnych oraz prowadzenie 

schroniska dla zwierząt działający pod nazwą FUNDACJA ZAWSZE RAZEM, Wet. Zenon 

Jażdżewski z siedzibą ul. M. Konopnickiej 62, 64 – 980 Trzcianka, zwany dalej Fundacją. 

 

Zgodnie z zapisami programu i umowy z Fundacją psy były wyłapywane na zgłoszenie od-

powiedzialnego za realizację Programu pracownika Urzędu Miejskiego w Barwicach.           

W okresie od 1 stycznia do 23 sierpnia 2020 r. pod opieką Fundacji  w schronisku pozostawa-

ło 7 psów z Gminy Barwice, w miesiącu sierpniu dokonano 1 adopcji, we wrześniu  2 kolej-

nych, w październiku 1 oraz jedno zwierzę padło. Skutkiem tego od 28 października do 31 

grudnia 2020 r. gmina posiadała w schronisku Fundacji 2 psy.  

 

Obecnie pod opieką schroniska przebywa 2 psy z Gminy Barwice, przy czym zostały one 

przeniesione ze schroniska w Trzciance do schroniska w Margoninie a następnie do Jędrzeje-

wa, prowadzonego przez tą samą Fundację. Jeden z tych psów przebywa w schronisku od 9 

lat (od 2012 r.).  

 

Koszt opieki nad zwierzętami przewiezionymi z Gminy Barwice i przebywającymi w schro-

nisku Fundacji w roku 2020 wyniósł 25 963,49 zł. 

 

Działające na terenie gminy Barwickie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Zwierzoluby”, 

zarejestrowane w KRS pod nr 000079008, stanowiło tymczasowy punkt opieki nad bezdom-

nymi zwierzętami zanim zostaną one przekazane Fundacji prowadzącej schronisko. Podczas 

realizacji paragrafu 2 pkt 3.2 Burmistrz Barwic, z zastrzeżeniem prowadzenia pełnej doku-

mentacji adopcyjnej, współpracując ze Stowarzyszeniem wspierał adopcje zwierząt z terenu 
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gminy Barwice. Działalność Stowarzyszenia spowodowała, że 11 psów bezdomnych zamiast 

trafić do schroniska znalazło domy adopcyjne, co dla Gminy przy obsłudze przez Fundację 

wygenerowałoby dodatkowe koszty w wysokości 78 120,00 zł (zgodnie z cennikiem Funda-

cji) tylko w roku 2020. Należy zaznaczyć, że psy, które pozostałyby w schronisku w kolej-

nym roku generowałyby dalsze koszty utrzymania tych zwierząt (roczny koszt utrzymania 1 

psa to kwota 4 340,00, co obejmuje wyłącznie wyżywienie i obsługę w boksie bez: steryliza-

cji, przewozu, szczepienia i leczenia, ewentualnie eutanazji). Dodatkowo Stowarzyszenie 

podjęło działania zmierzające do adopcji kolejnych 38 psów, które zostały przekazane przez 

właścicieli w sytuacji, kiedy nie mogli im zapewnić właściwych warunków. Należy dodatko-

wo podkreślić, że adopcje te stanowią nie tylko pomoc mieszkańcom gminy, którzy znaleźli 

się w trudnej sytuacji finansowej (choroba, niepełnosprawność, podeszły wiek) ale też za-

pewniają bezpieczeństwo w sytuacji, kiedy pies stanowi zagrożenie (2 psy agresywne zostały 

przekazane pod opiekę współpracującej ze Stowarzyszeniem behawiorystki i skierowane do 

adopcji po fachowym przygotowaniu). 

 

Problem zwierząt właścicielskich, które z przyczyn losowych zostają pozbawione opieki jest 

bardzo istotny. W roku 2020 Stowarzyszenie objęło opieką 38 psów z dwóch stad i 5 poje-

dynczych zdarzeń na terenie gminy (Chłopowo, Sulikowo, Przybkowo, Białowąs, Barwice). 

Właściciele tych zwierząt nie mogli zapewnić im należytej opieki i gdyby w tej sytuacji gmi-

na musiała odebrać zwierzęta interwencyjnie utrzymywała by je na własny koszt w schroni-

sku do czasu decyzji sądu w sprawie własności zwierząt. Odzyskanie od właścicieli poniesio-

nej przez gminę kwoty rzędu ok. 200 000,00 zł, tylko w jednym roku przebywania tych psów 

w schronisku, byłoby faktycznie mało prawdopodobne. Dzięki Stowarzyszeniu psy znalazły 

nowych, sprawdzonych właścicieli bez pośrednictwa instytucjonalnego, co jest najlepszym 

wyjściem nie tylko dla zwierząt i byłych właścicieli w trudnej sytuacji życiowej ale też dla 

gminy Barwice. 

 

Psy z Barwic dzięki szerokim działaniom informacyjnym zamieszkały na terenie gminy Bar-

wice, i ościennych ale też m.in. w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie a poza granicami 

w Szwecji, Anglii czy Niemczech przy zachowaniu wszystkich procedur prawnych. 

 

KOTY BEZDOMNE I KOTY WOLNO ŻYJĄCE 

W 2020 r. ani w latach poprzednich nie przekazywano do schroniska bezdomnych kotów. 

Mieszkańcy zgłaszali problem prosząc o podjęcie interwencji w sprawie przygarniętych bez-
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domnych kotów – sterylizacji, leczenia kotów chorych, leczenia po wypadkach komunikacyj-

nych lub zabezpieczenia porzuconych kociąt oraz stad kotów wolno żyjących. Ogromny 

wpływ na realizację tego zadania miała oferta BSOZ Zwierzoluby w ramach realizacji zada-

nia publicznego pod nazwą „Kot wolno żyjący – Twój przyjaciel”. Dzięki niemu dokonano 

sterylizacji 30 kotek, postawiono 3 budki w miejscach bytowania kotów, dokarmiano je i le-

czono w razie konieczności. 

 

W wyniku działań Gminy i Stowarzyszenia, dokonano sterylizacji i/lub leczenia 54 kotów. 

Koty objęte tymczasowa opieką organizacji  w 2020 r. to 67 zwierząt, z czego 64 wyadopto-

wano do nowych rodzin na terenie całej Polski, Niemiec, Holandii a 3 koty z roku 2020 pozo-

staje w chwili obecnej w okresie leczenia. Dokonane zabiegi sterylizacji i leczenia ograniczy-

ły bezdomność ale też rozwój zakaźnych chorób zwierzęcych przenoszonych w skutku na 

zwierzęta właścicielskie. Działanie to pozwoliło na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkań-

ców także poprzez monitorowanie stad kotów wolno żyjących. W chwili obecnej, dzięki roz-

winięciu statusu opiekuna społecznego kotów wolno żyjących, złożono do gminy 9 deklaracji 

opiekunów (3 Barwice, 2 Białowąs, 2 Stary Chwalim, 1 Tarmno, 1 Ostrowąsy)  określono 

miejsca bytowania stad i objęto monitoringiem około 100 kotów wolno żyjących na terenie 

Gminy. 

 

W roku 2020 Burmistrz Barwic wydał jedną decyzję o czasowym odebraniu zwierzęcia wła-

ścicielskiego. Decyzja dotyczyła kota z terenu Barwic w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia 

zwierzęcia. Właściciel skorzystał z prawa odwołania jednak SKO podtrzymało decyzję Bur-

mistrza uznając ją za zasadną a postępowanie zakończy się decyzją sądu w tej sprawie. 

 

Burmistrz Barwic zgłosił jedno powiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znę-

cania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem w sprawie podpalenia szopki        

w miejscowości Ostrowąsy, w której przebywały koty wolno żyjące po zabiegu sterylizacji. 

Sprawa zakończyła się wydaniem wyroku skazującego sprawcę. 

 

Kwota wydatkowana na zakup karmy dla kotów wolno żyjących to 1 269,56 zł. 

 

BEZDOMNE I ODEBRANE ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE 

W 2020 r. nie zaistniała konieczność interwencji w sprawie bezdomnych lub odebranych wła-

ścicielowi zwierząt gospodarskich. 
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OPIEKA WETERYNARYJNA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ POSZKO-

DOWANYMI W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH 

Koszty realizacji opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi – psami i kotami oraz 

kotami wolno żyjącymi to łącznie 12 430,28 zł. Kwota obejmuje sterylizację psów i kotów, 

także na wnioski mieszkańców adoptujących zwierzęta bezdomne z terenu Gminy oraz lecze-

nie i szczepienie tych zwierząt. Należy dodać, że Gmina i Stowarzyszenie objęło opieką        

w 2020 r.  116 zwierząt bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (nie licząc: 7 psów, które 

przebywały w schronisku, stad kotów wolno żyjących – ok. 100 kotów oraz 20 zwierząt, które 

wróciły do właścicieli). Podjęto interwencje w 15 zgłoszonych przypadkach zwierząt przeby-

wających w niewłaściwych warunkach bytowania oraz rozpatrzono 32 wnioski dotyczące 

zwierząt (część wniosków obejmuje więcej, niż jedno zwierzę). 

 

Opiekę nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych, w tym dzikimi, 

realizował Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska (następnie Referat Ochrony Środowi-

ska) oraz do marca 2020 r. Straż Miejska w Barwicach. Podjęto interwencję w 20 przypad-

kach, w tym 3 dotyczyły rannego ptactwa dzikiego pod ścisłą ochroną gatunkową i dwa zwie-

rząt dzikich. W ramach tego działania gmina pozostaje w ścisłej współpracy ze specjalistami 

w dziedzinie ornitologii związanymi z nadleśnictwem a w zakresie zwierząt dzikich z kołami 

łowieckimi, szczególnego wsparcia w formie doradztwa i stałego kontaktu udzielał gminie 

pan Andrzej Toboła. Koszty transportu i utylizacji zwierząt dzikich padłych na terenie należą-

cym do Gminy Barwice oraz zwierząt bezdomnych – eutanazja i utylizacja psa oraz utylizacja 

kota to kwota 2 096,20 zł. 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE 

Działania edukacyjne dotyczące problemu bezdomności i humanitarnego traktowania zwie-

rząt były prowadzone przez Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska a następnie Referat 

Ochrony Środowiska. Podejmowano rozmowy z właścicielami zwierząt zgłoszonych jako 

przebywające w złych warunkach bytowania. Podczas interwencji pouczono właścicieli zwie-

rząt o obowiązkach wynikających z obowiązującej Ustawy o ochronie zwierząt i zobowiązano 

do poprawy warunków bytowania zwierzęcia zgodnie z obowiązującym prawem. Podjęto     

w tym zakresie 17 udokumentowanych interwencji Straży Miejskiej, Referatu IOŚ (następnie 

OŚ). W związku z likwidacją Straży Miejskiej zgłoszenia dotyczące nieodpowiednich warun-

ków przebywania zwierząt właścicielskich są kierowane na Policję.  
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Rozpowszechniano informacje dotyczące chorób zakaźnych zwierząt (w tym wścieklizna, 

ASF i ptasia grypa), rozpowszechniano informacje dotyczące opieki nad zwierzętami podczas 

mrozów. 

 

W roku 2020 w ramach realizacji oferty zadania publicznego przeprowadzona została akcja 

edukacyjna dotycząca kotów wolno żyjących na terenie Gminy Barwice. Zostały nią objęte 

szkoły podstawowe oraz świetlice wiejskie i sołectwa. Z uwagi na okres obostrzeń pande-

micznych zadanie to udało się zrealizować częściowo poprzez zajęcia zdalne oraz rozpo-

wszechnianie publikacji dotyczącej zagadnienia. Wspieranie tego typu akcji jest szczególnie 

ważne i ma na celu przede wszystkim przeciwdziałanie  bezdomności zwierząt i zwiększenie 

świadomości w zakresie konieczności sterylizacji zwierząt bezdomnych a także zachowania 

zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu ze zwierzęciem, które może być niebezpieczne lub 

chore. 

 

Dodatkowo na terenie gminy Barwice były przez Stowarzyszenie realizowane dwa projekty 

grantowe w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi – „Zwierzolubom na start” oraz 

„Nie złamie nas choroba ani pożar” w ramach pomocy doraźnej z PROO Narodowego Insty-

tutu Wolności oraz Mikrodotacje – Lokalne przedsięwzięcia FIO w woj. zachodniopomor-

skim. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt i szeroko pojęte działania edukacyjne zostały 

wsparte kwotą dotacji zewnętrznej w wysokości niemal 15 000,00 zł. Wykorzystanie dotacji 

pozwoliło Stowarzyszeniu nie tylko dotować leczenie, chipowanie i dokarmianie zwierząt 

bezdomnych z terenu gminy ale też pozyskać część niezbędnego wyposażenia dla realizacji 

celów statutowych, co jest spójne z polityką gminy w ramach Programu. 

 

Podkreślić należy, iż z uwagi na zasięg tego typu akcji (szkoły ale też świetlice wiejskie i so-

łectwa), innowacyjność i atrakcyjność a przez to efektywność ofert edukacyjnych tego typu 

należy zdecydowanie bardziej wspierać podobne inicjatywy. Działania Stowarzyszenia, 

szczególnie trwałe znakowanie, pozwolą usprawnić identyfikację zwierząt zagubionych w 

Gminie (w roku 2020 właściciele odebrali 20 zagubionych czworonogów). Zbiórka karmy      

i akcesoriów podczas podejmowanych akcji ma nie tylko wydźwięk edukacyjny i uczy empa-

tii, właściwej opieki nad zwierzęciem, promuje wolontariat i właściwe postawy wobec zwie-

rząt ale też odciąża znacząco wydatki Gminy na utrzymanie zwierząt bezdomnych oraz po-

zwala pomóc tam, gdzie właściciele zwierząt w skutek zdarzeń losowych nie mają środków 

na utrzymanie posiadanego zwierzęcia. 
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ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM GMINY 

Zadanie powyższe realizowane było poprzez: 

− egzekwowanie prawa w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych, okre-

ślonych przepisami ustawy o ochronie zwierząt oraz o utrzymaniu czystości porządku 

w gminach, 

− egzekwowanie obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, pro-

pagowanie akcji szczepienia, wspieranie szczepień „w terenie”, 

− nakładanie  na właścicieli psów obowiązku prowadzenia psów na smyczy, 

a przypadku psów ras uznanych za agresywne, obowiązku prowadzenia na terenach 

publicznych psa także w kagańcu i zapewnienia warunków odpowiednich do utrzy-

mania takich zwierząt, 

− leczenie zwierzęcych chorób wirusowych u zwierząt bezdomnych i prowadzenie profi-

laktyki przeciwpasożytniczej zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących, 

− podjęto interwencje w sprawie psa rasy uznanej za agresywną (American Pit Bull) 

oraz psa właścicielskiego, dużego mieszańca, które zagrażały bezpieczeństwu miesz-

kańców, 

− podejmowanie interwencji w zakresie zgłaszanych sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

mieszkańców przez psy właścicielskie wydostające się poza teren niewłaściwie zabez-

pieczonych posesji – Referat OŚ, współpraca z Policją. 

 

ZESTAWIENIE FINANSOWE Z REALIZACJI PROGRAMU 

Nazwa operacji Podmiot odpowiedzialny Koszt (zł) 

Opieka nad bezdomnymi 

psami 

FUNDACJA ZAWSZE RAZEM  -  lek.wet. 

Zenon Jażdżewski z siedzibą ul M. Konopnickiej 

62, 64 – 980 Trzcianka 

25 963,49 

Opieka weterynaryjna 

nad zwierzętami bez-

domnymi i kotami wolno 

żyjącymi 

Gabinet Weterynaryjny Sp. C. K.Kwik, I. An-

dryszewska – Kwik, ul. Zielona 15/2, 78 – 460 

Barwice 

12 430,28 

 

Opieka nad zwierzętami 

poszkodowanymi w wy-

padkach komunikacyj-

nych i usługi związane z 

D. Igiel – Usługi Weterynaryjne Ogartowo, ul. 

15 grudnia 4, 78 – 320 Połczyn Zdrój 

2 096,20 
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utylizacją  

Ptactwo dzikie pod ścisłą ochroną gatunkową – 

współpraca z ornitologiem 

 

00,00 

  

 

Zakup karmy dla kotów 

wolno żyjących  

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowi-

ska/Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w 

Barwicach 

1 269,56 

Razem:  41 759,53 

 

W wyniku działań Stowarzyszenia i Gminy objęto opieką nie tylko 7 psów pozostających 

w schronisku Fundacji ale też wyleczono, zaszczepiono, oznakowano i wyadoptowano lub 

rozpoczęto adopcję: 11 psów bezdomnych, 38 przekazanych psów właścicielskich i 64 kotów. 

Łącznie, wszystkie podejmowane działania zawarte w kwocie realizacji Programu w 2020 r. 

dotyczą 254 zwierząt (w tym: 11 psów i 67 kotów bezdomnych, 100 kotów wolno żyjących, 

38 zwierząt właścicielskich przekazanych, 20 psów zagubionych, zwróconych właścicielom, 

3 ptaki dzikie chronione, 15 zwierząt zaadoptowanych z wniosku o sterylizację poza stowa-

rzyszeniem) którym udzielono pomocy. 

5.5. Polityka społeczna i ochrona zdrowia 

5.5.1. Działalność MGOPS 

Plan na pomoc społeczną w 2020 roku stanowi kwota 17.939.534,36zł, w tym: 

▪ Środki na zadania zlecone gminie –    13.741.404,44 zł – 76,60% planu 

▪ Środki na zadania własne – 4.099.128,00zł – 22,85% planu 

▪ Projekt EFS Aktywny Ty – 99.001,92 zł – 0,55% planu 

Przekazano środki w wysokości   17.921.237,55 zł – 99,90 % planu   

▪ Na zadania zlecone – 13.738.104,44zł – 99,98 % planu zad. zlec. 

▪ Na zadania własne –4.084.131,19 zł – 99,63 % planu zad. wł. 

▪ Projekt Aktywny Ty –99.001,92 zł –100 % planu 



62 

 

Wykorzystano środki w wys. 17.588.473,80 %  tj. 98,04 % planu 

▪ Na zadania zlecone –13.562.997,32 zł – 98,70 % planu zad. zlec. 

▪ Na zadania własne –3.926.478,30 tj. 95,79 % planu zad. włas. 

▪ Projekt Aktywny Ty –98.998,18 zł – 100 % planu Aktywny Ty 

Ze względu na kryteria dochodowe i mniejszą ilość osób kwalifikujących się do pomocy      

od planowanej oraz mniejszą ilość rodzin zwracających się o pomoc po otrzymaniu wsparcia 

z programu rodzina 500+ oraz Dobry Start; dokonano zwrotu środków  332.647,71 zł                     

ROZDZIAŁ 855  01 

Świadczenie wychowawcze        

Na 2020 rok przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości  7.840.000,00 

zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu 500+ (rozporządzenie Ministra Ro-

dziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci - Dz.U. z 2016r. poz.195, t.j. Dz.U z 2019r. poz 2407). 

Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczeń  plan  7.773.360,00 zł   

                         oraz  0,85 % przekazanej dotacji- koszty obsługi   66.640,00 zł 

                                                                        udział własny k.obsł.  9.800,00 zł 

 

Przekazano dotację w wysokości - 7.840.000,00 zł  - 100 % wojew. 

                                                               9.784,40 zł – 100% gmina 

 

Wykorzystano środki w wysokości –  7.822.434,67 zł – 99,65 % planu  

 

ROZDZIAŁ  855 02 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez-

pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Plan na 2020 rok – 5.433.247,42   

 w tym ;  wypłata św. rodzinnych +  ZUS+ZDO   -   4.705.300,00 zł  -  86,60 % planu 

               wypłata świadczeń alimentacyjnych FA -       560.000,00 zł  -  10,31 % planu 

                  koszty obsługi (3% wypł.św.i zal.) -             142.900,00 zł  -   2,63 % planu 

                  koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego     16.800,00 zł  -   0,31 % planu     
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jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka z upośl.+obsł. o którym 

mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

(Dz.U. z 2016r.,poz.1860).                                    8.247,42 zł  -0,15 % planu     

 

Przekazano dotację w wysokości  – 5.425.000,00 zł – 100 % planu 

 

Wykorzystano środki w wysokości – 5.290.278,36 zł –97,52 % planu ;  

  w tym:  

- św. rodzinne  4.394.816,52 zł 

                św. rodzinne + ZUS     4.258.649,18 zł  - 78,38 %  planu św. rodz. 

                koszty obsługi  -               136.167,34 zł  -  3,00 %  otrzymanej dot. św. rodz. 

- f.alimentacyjny  576.725,12 zł 

                Fundusz Alimentacyjny -559.927,12 zł – 10,31 % planu św.rodz. 

                koszt obsługi F-szu Alim. –  16.798,00 zł -  3 % obsługi F-szu  

- zasiłki dla opiekunów  814,62 zł 

                św.dla opiekunów + ZUS     790,62 zł  - 0,01 %  planu św.rodz. 

                koszty obsługi  -                         24,00 zł  -  3,00  %  wypłac. ZDO. 

- świadczenie rodzicielskie – 317.922,10 zł  

                Świadczenie rodzicielskie    317.082,10 zł -  5,98 %  planu św.rodz. 

                koszty obsługi  -                        840,00 zł  -  1 decyzja 30zł x 28 dec. 

- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka  - 8.247,42 zł 

                Świadczenie jednorazowe   8000,00 zł -  0,15 %  planu św.rodz. 

                koszty obsługi  -                    247,42 zł  

 

ROZDZIAŁ  855 03 

Karta dużej rodziny 

W 2020 roku przyznano dotację na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej 

Rodziny ( Dz.U z 2016 poz.785; t.j. z 2019 poz.1390 z póź.zm.) w wysokości 350,00 zł  

Pomoc dla osób uprawnionych do świadczeń to pomoc w formie Kart Dużej Rodziny : 13,97 

zł dla 1 rodz. wielodzietnej; 5,5 zł dla dod. liczby członków, duplikat karty 2,79 zł , duplikat 

karty 1,40 zł opłaty za wydanie duplikatu karty 9,56 zł , wniosek o nową kartę dla osoby, któ-

ra już była posiadaczem 2,68zł 
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ROZDZIAŁ  855 04 

Wspieranie rodziny 

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadania- wspieranie rodziny, zgodnie z 

ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na 

asystentów rodziny i rodziny wspierające ( tj. z Dz.U.2019 poz.1111 z póź.zm,).  

Plan na 2020 rok–390,442,00 zł w tym; śr.woj. na asystenta rodz.– 3.400,00zł –0,87 % 

▪ zad. Wł. – 387.042,00 zł – 99,13 % 

Przekazano dotację – 389.646,40 zł – 99,80 % planu  

▪ w tym; śr.woj. na asystenta rodz.. –  3,400,00 zł  

▪ zad. Wł. –386,246,40 zł  

Wykorzystano środki w wysokości – 389.646,40zł – 99,80 % planu 

▪ w tym; śr.woj. na asystenta rodz.. –  3.400,00 zł – 0,87 % planu 

▪ zad. Wł. –386.246,40 zł – 99,13 % pl. 

ROZDZIAŁ 855 04 

Dobry start 

W 2020 roku zwiększono gminie dotację celową w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny,     

o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów 

obsługi rządowego programu „Dobry Start” – 300 zł świadczenie dla każdego uczącego się 

dziecka. Koszt obsługi – 10zł za 1 dziecko, na które ustalane jest prawo do świadczenia. 

▪ Przekazano dotację – 300.000,00 zł  

▪ Wykorzystano – 291.077,93 zł - 97,03% planu  

Wydatki poniesione to:  

▪ Świadczenia 939 os. x 300 zł = 281.700 zł – 96,78 % wyk.śr. 

▪ Wydatki bieżące  9.377,93 zł (939 decyzje x 10zł) 

▪ Płace plus pochodne –3 os.dod.specj. – 8.093,93 zł -2,78 % wyk. śr. 

▪ Wydano 1284,00 zł druki i oprogramowanie ZETO, prow. bankowe 0,44% wyk. śr. 
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DZIAŁ 855 13 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze-

nia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

Plan na 2020 rok – 75.580 zł   

▪ Wykorzystano śr. w wysokości – 74.101,86 zł – 98,04 % planu.  Opłacono składki    

za 37 osób  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za osoby pobierające świadczenia 

rodzinne. Podstawą wymiaru jest wysokość otrzymywanego zasiłku. Składki opłacane są      

w przypadku, gdy osoby nie mają uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu. 

DZIAŁ 852 05 

Pomoc społeczna 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz.1493). Zarządze-

niem nr 22/2011 Burmistrza Barwic z dnia 7 marca 2011 roku powołano Gminny Zespół In-

terdyscyplinarny ds. Przemocy w rodzinie – 10 osób . 

▪ Plan na 2020 rok – 0,00 zł  

ROZDZIAŁ  852 13 

Skł. na ubezpieczenie zdrowotne  

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej : 

▪ Plan na 2020 rok – 16.157,00 zł   

▪ Przekazano dotację – 16,157,00 zł – 100 % planu 

▪ Wykorzystano śr. w wysokości – 14,968,23 zł –92,64 % planu.   

▪ Opłacono składki za 29 osób 
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ROZDZIAŁ  852  14 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe   

Plan – 625.238,00zł – w tym: 

▪ zad. wł.– 417,.238.00 zł 

▪ zas. okres. – 208.000,00 zł                                     

Przekazano dotację w wysokości –620.839,12  zł – 99,30 % planu: 

▪ zad. włas.  -  412.839,12 zł 

▪ zas. okres. -   208.000,00 zł  

Wykorzystano środki w wysokości –584.239,22  zł – 93,44 % planu: 

zad. wł. - 412.839,12 zł 

zas. okres. –   171.400,10 zł 

Ze świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych skorzystało  

494 osoby–264 rodziny 

ROZDZIAŁ 852  15 

Dodatki mieszkaniowe 

Plan na 2020 rok – 201.414,02 zł w tym;    

▪ Dod. mieszkaniowe – 201.057,00 zł                        

▪ Zryczałtowane dodatki energetyczne  357,02 zł 

Przekazane środki – dod. mieszkaniowe – 201.056,79zł. 

▪ Zryczałtowane dodatki energetyczne 357,02zł 

Wykorzystano – 201.339,41 zł – 99,96 % planu  

Dod. mieszkaniowe –201.056,79zł. 

▪ Zryczałtowane dodatki energetyczne 282,62zł 
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Z tej formy pomocy skorzystało 92 gospodarstwa domowe, przy czym o dopłatę do czynszu 

złożono 143 wnioski (odmownych 6). Średnia wartość 1 dodatku mieszkaniowego 246,70 zł.  

Bezpośrednio środki przekazywane są na konta zarządców mieszkań. 

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększono gminie dotację celową z prze-

znaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażli-

wych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wys.2 % - wypłacono – 18 

świadczeń- 5 rodzin. 

ROZDZIAŁ  852  16 

Zasiłki stałe 

Plan –188.000,00 zł 

Przekazane środki –188.000,00 zł – 100 % planu 

Wykorzystano –179.535,79 zł - 95,50 % planu 

Wypłacono:  

▪ Zasiłki stałe na podst. ustawy z dnia 12 III 2004r. o pomocy społ.art.37 –dla 34 osób 

całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności 

179.535,79zł  

W tym przyznano dla osoby: 

▪ Samotnie gospodarującej – 25 os. 149,604 zł 

▪ Pozostającej w rodzinie – 9 os. 29.931,79 zł  

ROZDZIAŁ 852  28 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.  

Zadania własne: 

▪ Plan na 2020 rok - 263.820,00 zł  

▪ Przekazane środki 261.645,48 zł - 99,18% planu  

▪ Wykorzystano – 261.645,48 zł - 99,18% planu  
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Wydatki poniesione to:  

▪ Płace + pochodne-1 etat opiekunki, 7 umów zlecenia.– 253.056,69 zł -96,72% wyk. śr. 

▪ Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne     2.344,66 zł – 0,90 % wyk. dod 

▪ Wydatki bieżące – badania lekarskie, świadectwa BHP, rękawiczki, delegacje służbo-

we    4.693,88zł –1,79 % wyk. dot 

▪ Przekazano środki na ZFŚS w wysokości 1550.25 zł – 0,59 % wyk.dot. 

▪ Pokryto koszt usług opiekuńczych 16 osobom – podopiecznym tut. Ośrodka. 

▪ Opłacono 9.313 godzin, średni koszt 1 godz. wynosi 28,09 zł  

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz oso-

bom w rodzinie, którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Obejmują pomoc w za-

spakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielę-

gnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Usługi opiekuńcze 75+: 

Plan na 2020 rok – 0,00zł  

Zadania zlecone: 

▪ Plan na 2020 rok - 73.600,00 zł  

▪ Przekazane środki 70.300,00 zł - 95,52% planu  

▪ Wykorzystano – 67.912,68 zł - 92,27% planu  

Wydatki poniesione to:  

▪ -płace + pochodne - 1 etat opiekunki – 49.380,61 zł  -72,71 % wyk. śr. 

▪ - opłacono usługę rehabilitanta X-XII – 2.940,00 zł - 4,33 % wyk. śr. 

▪ -wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.741,05 zł – 4,04 % wyk. dod 

▪ -wydatki bieżące,świadczenia BHP,delegacje, artykuły do terapii –11.300,77zł–

16,64%                        

▪ -przekazano środki na ZFŚS w wysokości  1.550,25 zł  –2,28 % wyk.dot. 

▪ Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby 

ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Tą formą pomocy objęto 13 osób. 

Opłacono 1.189 godzin, średni koszt 1 godz. wynosi 57,12 zł  
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ROZDZIAŁ 852  30 

Pomoc w zakresie dożywiania  

Na 2020 rok przyznana została dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wielo-

letniego programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

Plan – 280.000,00 zł – w tym: 

▪ zad. wł. – 40.000,00 zł 

▪ zad. wojew. – 240.000,00 zł 

Przekazano dotację w wysokości – 276.479,50zł – 98,74% planu  

▪ zad. włas. - 36.479,50 zł 

▪ zad. woj. - 240.000,00 zł 

Wykorzystano środki w wysokości –181.996,50 zł – 65 % planu 

▪ zad. wł. -  36.479,50 zł - 20,04 % planu wł. 

▪ zad. woj. – 145.517,00 zł - 79,96 % planu woj. 

Ze środków wojewody: 

▪ Pokryto koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkol. 54.017,00 zł– 157 os. 

1. Szkoła Podstawowa Barwice 94 os. - 26,690,00 zł 

2. Szkoła Podstawowa St. Chwalim 63 os. - 27.327,00 zł 

▪ Sfinansowano zakup bonów towarowych - żywnościowych – 91.500,00zł dla 610 

świadczeniobiorców 

Ze środków własnych gminy; 

▪ Pokryto koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych – w okresie I-XII opłaco-

no posiłek dla 121osób 36.379,50 zł: 

1. Szkoła Podstawowa w Barwicach 71 os.- 17.193,00 zł 

2. Szkoła Podstawowa Stary Chwalim 1 os. - 276 zł   

3. Szkoła SOSW Szczecinek, Szczecin, Warnino, Tychowo(35os.) - 10.198,00 zł 

4. Szkoła Podstawowa ,,0,,Bajkowa Kraina,,18 os. - 8.175,00 zł  

5. Bar „Domowe Qulinaria” 2 os. – 537,50zł 

▪ Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku, produktów żywnościowych 100,00 

zł  
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ROZDZIAŁ 852  95 

Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne 

Prace te wykonywane są przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 

Osoby skierowane do prac społeczno użytecznych na rzecz społeczności lokalnej ( w wymia-

rze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo) otrzymują świadczenie pieniężne, którego mini-

malna wysokość wynosi - 8,50 zł za godz. (m-c 340zł) od 01.07. 8,70 zł x 40 godz.= 348 

Plan na 2020 rok – 86,449,00zł      wykorzystano 86.448,20 zł 

▪ Zatrudnienie w ramach tych prac od kwietnia do listopada 2020r – 39 osób  

ROZDZIAŁ 852  95 

Pozostała działalność - Wspieraj SENIORA 

Program zakłada wsparcie osób w wieku 70 lat i więcej , którzy ze względu na trwający stan 

epidemii pozostaną w swoim domu. 

Plan – 22.377,00 zł – w tym: 

▪ zad. wł. – 4.476,00 zł 

▪ zad. wojew. – 17.901,00 zł 

Wykorzystano środki w wysokości –1.376,29 zł – 6,15 % planu (dod.specjalne, delegacje sł.) 

▪ zad. wł. -  275,26 zł - 20 % wyk.środków 

▪ zad. woj. – 1.101,03 zł - 80 % wykorzystanych środków 

ROZDZIAŁ 852  95 

Pozostała działalność WTZ 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – środki PFRON 

▪ ANEKS Nr 1/2020 z dnia 20 marca 2020 r. do umowy z dnia 25 marca 2008r. zawar-

tej w Szczecinku pomiędzy PCPR Szczecinek a MGOPS w Barwicach o finansowaniu 

kosztów działalności WTZ uzupełnionej aneksem nr 1/2011 z 3 stycznia 2011r. (Za-

rządzenie  NR 129/2020 Burmistrza Barwic z dn. 30.04.2020r.) - 819,840 zł 

Powiat Szczecinecki - środki samorządu powiatowego na podstawie:  
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▪ ANEKSU Nr 1/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r. do umowy o dofinansowanie kosztów 

działalności WTZ dla osób niepełnosprawnych ze środków samorządu powiatowego 

zawartej w dniu 07 kwietnia 2009 pomiędzy Powiatem Szczecineckim a MGOPS       

w Barwicach. (Zarządzenie  Nr 129/2020 Burmistrza Barwic z dn. 30.04.2020r.r.)   - 

91.093 zł 

Plan na 2020 rok – 910.933 zł w tym: 

▪ PFRON – 819,840,00 zł 

▪ PCPR–91.093,00 zł 

▪ Udział własny – 0 zł   

Przekazano dotację w wysokości 910.933 zł – 100 % planu 

Wykorzystano środki w wysokości 910,933 zł – 100 % planu 

ROZDZIAŁ 852  19 

Ośrodek pomocy społecznej 

Planowana kwota na działalność Ośrodka w 2020- roku – 1.123,125 zł 

Wykorzystano 1.123.118,00zł  

ROZDZIAŁ 853  95   

Pozostała działalność – projekt „Aktywny ty” 

RPZP.07.01.00 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wy-

kluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą 

instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej 

Plan na 2020 rok –99.001,92zł               

Przekazano dotację w wysokości  99.001,92zł  100 % planu 

Wykorzystano środki w wys. - 98.998,18zł  100 % planu, w tym: 

▪ Koszty bezpośrednie – 80.291,57 zł 

▪ Koszty pośrednie 20 % - 18.706,61 zł 

Zapewniono udział własny w rozdz.85214 par 3119 – 10.814,48zł 
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W rozdz.85230 par 3119 – 2.427.00zł 

Ogółem ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały osoby, 264 rodziny, 1080 osób w tych 

rodzinach. 

 

5.5.2. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Barwice na 2020 

rok. 

Lokalny nasz Program przewidywał 5 zadań głównych, które poniżej zostały wyszczególnio-

ne wraz z opisem konkretnych działań wykonywanych przy ich realizacji. 

W ramach zadania 1: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od alkoholu. 

W ramach tego zadania finansowana jest działalność Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego 

dla osób uzależnionych i ich rodzin, który pełni również funkcję pomocniczą wobec placówek 

leczenia uzależnienia. 

Zadaniami tego punktu są: 

1. Rozmowy wstępne z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz członkami ich ro-

dzin. 

2. Diagnoza problemowa osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnio-

nych. 

3. Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów dotyczących istoty uzależnień  

w rejonie działania Punktu Konsultacyjnego. 

4. Rozwój umiejętności zapobiegania rozwoju procesu choroby, jak i sposobów po-

stępowania w przypadku wystąpienia tego procesu. 

5. Pomoc przy realizacji zadań wynikających z Osobistego Programu Zdrowienia. 

6. Prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu z zakresu 

podstawowego programu terapii uzależnień. 

W 2020 roku do Punktu Konsultacyjnego udzielono ponad 500 porad dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych. W związku z pandemią COVID-19 praca w punkcie konsultacyjnym 

miała charakter dostosowany do obwiązujących wymogów w danym czasie. Terapeuta uza-
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leżnień w porozumieniu z pełnomocnikiem ds. uzależnień prowadziła zajęcia  

w grupach do 5 osób na jedną godzinę. W celu współpracy i wymiany informacji pełnomoc-

nik założył grupę na komunikatorze. W terminach, gdy nie mogły odbywać się spotkania te-

rapeuta telefonicznie, za pośrednictwem aplikacji łączył się bezpośrednio  

z członkami grupy AA. Pełnomocnik w najtrudniejszych dniach, kiedy obyły ograniczenia  

w kontaktach telefonicznie kontaktował się regularnie z członkami w celach ustalenia pomo-

cy, czy też podawania bieżących informacji. W terapii grupowej i indywidualnej uczestniczy-

ło miesięcznie od 15 do 30 osób. W trakcie zmniejszenia obostrzeń odbyła się uroczystość 10-

lecia trzeźwości w ramach otwartego mitingu AA.   

Osoba prowadząca Punkt: mgr Zofia Wesołowska, certyfikowany specjalista psychoterapii 

uzależnień. Punkt czynny był jeden raz w tygodniu - 4 godz. 

W ramach zadania finansowany był również udział w terapii poszpitalnej, podtrzymującej dla 

osób uzależnionych po odbytej terapii. 

Wszystkie osoby po ukończonej terapii maja możliwość skorzystania (na wniosek)  

z dofinansowania pobytu na terapii podtrzymującej. W 2020 dofinansowano 6 osobom zjazdy 

absolwentów do NZOZ Patronka, z racji pandemii COVID-19 większość mitingów została 

odwołana. 

W ramach zadania 2: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  

w rodzinie. 

W ramach tego zadania prowadzona jest działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych w Barwicach. Komisja spotkała się 26 razy na posiedzeniach po go-

dzinach pracy. W 2020r. zarejestrowano i prowadzono 19 nowych postępowań o leczenie 

odwykowe. Przesłuchano 17 osób wobec których prowadzone są postępowania i 5 osób  

w charakterze świadka i  Z lat poprzednich prowadzono dodatkowo 16 postępowań.  

6 postępowań zawieszono/umorzono. Do sądu złożono 8 wniosków o leczenie odwykowe  

i przyznanie kuratora.  Wydano 4 opinii dotyczących zezwoleń na sprzedaż i podawanie na-

pojów alkoholowych. Z sądu przyjęto do zapoznania się 45 postanowieniami  

i zawiadomieniami, w 3 sprawach przygotowywano odpowiedzi do Prokuratury Rejonowej  

w Szczecinku. Komisja współpracowała i wymieniała informacje z Sądem Rejonowym  

w Szczecinku, Prokuraturą Rejonową w Szczecinku, miejscową policją, pracownikami so-
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cjalnymi oraz członkami interdyscyplinarnego zespołu ds. przemocy w rodzinie. Pełnomocnik 

ds. uzależnień oraz członkowie komisji przyjęli ponad 70 interesantów  

w sprawach uzależnienia - były to głównie porady telefoniczne, ale też jednorazowe  

i kilkurazowe spotkania.   

W ramach zadania 3: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej  i edukacyjnej                   

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży,  

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

W ramach w/w zadania zakupionych zostało 16 komputerów dla uczniów szkół podstawo-

wych, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji związanej z nauką zdalną. Przy współpracy z 

Ośrodkiem Kultury i Turystyki zrealizowano zajęcia „Taniec ratuje życie” oraz konkurs foto-

graficzny „Pozytywnie zakręceni … w domu podczas pandemii COVID-19”, Piknik dla Mai, 

Jubileusz 10-lecia trzeźwości, zakup art. biurowych, zakup masek dla mieszkańców gminy, 

zakup płynów do dezynfekcji. W tym roku po raz pierwszy od 18 lat nie obyło się spotkanie 

wigilijne dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach spotkania zorganizowana 

została „Akcja Wigilijna paczka dla osób uzależnionych  

i członków ich rodzin”. W ramach akcji z ramienia urzędu pełnomocnik ds.. uzależnień i Pan 

Piotr Małek Przewodniczący Rady Miejskiej w Barwicach odwiedzili ponad 40 rodzin  

z upominkami.  W akcję włączył się po raz kolejny St. Prezb. Ludwik Skworcz  

z Ewangelicznego Związku Braterskiego w RP dzięki, któremu dzieci otrzymały upominki 

rzeczowe.          

 

W ramach zadania 4: Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych 

służącej rozwiązywania problemów alkoholowych. 

W ramach zdania prowadzona była współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyką 

uzależnień.  

W celu tworzenia bezpiecznych miejsc publicznych i przeciwdziałaniu alkoholizmowi sfinan-

sowano Instalację systemu monitoringu Szkoły Podstawowej w Barwicach oraz stadionu 

miejskiego w Barwicach (30 349,02 zł) Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego 

miasta Barwice (30 784,88 zł) 
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W ramach zadania 5: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów okre-

ślonych  w art.131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

W ramach działania podejmowane były kontrole służb policji i staży miejskiej, prowadzona 

była wspólnie z w/w instytucjami i Komisją RPA współpraca merytoryczna  

i wzajemna wymiana informacji.  

5.5.3. Informacja finansowa z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                        

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii              

za 2020rok 

Wykonanie wydatków wg. klasyfikacji budżetowej za 2020rok. 

Na 2020 rok zaplanowano w budżecie Gminy Barwice w dziale 851 Ochrona zdrowa kwotę 

130.000,00 zł., uchwała: 170.314,49 zł, wykonano: 161.874,95 zł., co stanowi 95% wpły-

wów do budżetu Gminy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym wykonanie: 

▪ w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii (N) - 14.705,00 zł. 

▪ w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi (A) – 147.169,95 zł. 

Z uwzględnieniem, że wiele działań w dziale przeciwdziałanie alkoholizmowi miało 

charakter dwutorowy i dotyczyło również realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania 

narkomanii. 

W 2020 roku łączna wysokość środków finansowych uzyskanych przez Gminę z tytułu rocz-

nych opłat za korzystanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także jednorazo-

wych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła 140.579,61 zł, kwota, ta została 

zwiększona o 30.784,88 zł – są to środki niewykorzystane w 2019 roku wprowadzone uchwa-

łą do budżetu, dział 851: Ochrona zdrowia. 

W roku sprawozdawczym liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wynosiła 19 punktów, natomiast liczba punk-

tów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 3 punkty. Wydanych jest 23 zezwolenia „A”, 

19 zezwoleń „B” i  18 zezwoleń „C”.  
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W 2020 nie wydano jednorazowych zezwoleń (w 2019 i w 2018 roku wydano po 6 zezwoleń 

jednorazowych, natomiast w 2017r. - 7 zezwoleń).  

Wartość sprzedanego alkoholu na terenie Gminy (na podstawie oświadczeń złożonych przez 

przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych) przedstawia się następują-

co: 

 

rok „A”  

do 4,5% (oraz piwa) 

„B”  

od 4,5% do 18%  

(z wyjątkiem pi-

wa) 

„C” 

powyżej 18% 

 

Razem 

 

2020 

 

3 704 576,22 zł 

 

502 222,77 zł 

 

2 821 211.98 zł 

 

7 028 010,97 zł 

 

 

2019 

 

3 473 266,52 zł 

 

542 124, 74 zł 

 

2 649 966,93 zł 

 

6 665 358,19 zł 

 

 

2018 

 

                 

2 952 224,73 zł 

 

545 547,34 zł 

 

2 522 118, 64 zł 

 

6 019 890, 71 zł 

Biorąc pod uwagę, że liczba mieszkańców powyżej 18 roku życia (stan na 31.12.2020) wyno-

siła 6.702 osób można statycznie policzyć, że dorosły mieszkaniec naszej Gminy wydał na 

alkohol w 2020r.- 1 048,64 zł.(jest, to o 69,18zł więcej niż w roku poprzednim), natomiast     

w 2019 - 979,48 zł., w 2018- 875 zł. W roku sprawozdawczym wartość sprzedaży alkoholu  

w porównaniu do roku poprzedniego była wyższa o 362 652,78zł. 
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5.5.4 Realizacja programu zdrowotnego pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwi-

ce na lata 2019-2023”   

Program zdrowotny pn. „Rehabilitacja mieszkańców Gminy Barwice na lata 2019-2023”  

uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny i Technologii Medycznej, został przyjęty Uchwałą 

nr XII/91/2019 roku Rady Miejskiej w Barwicach dnia 29.10.2019 roku.  

Do udziału w programie jest uprawniony każdy mieszkaniec gminy Barwice, który uzyska 

skierowanie od lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty lub lekarza w trakcie specjalizacji                 

z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

W roku 2020 objętych programem zostało 666 osób. Liczba wykonanych zabiegów- 6000.  

Na obsługę i prowadzenie programu gmina w 2020 roku wydała 60 tys zł. 

 

6. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH 

PODJĘTYCH W 2020 ROKU 

 

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Barwicach pod-

jęła ogółem 78 uchwał. 

Stan realizacji uchwał: 

▪ zrealizowano – 84 uchwały, 

▪ zrealizowano częściowo –2 uchwały 

▪ w trakcie realizacji pozostaje – 11 uchwał 

▪ nie zrealizowano – 1 uchwały 

Uchwały realizowały następujące referaty i jednostki organizacyjne: 

▪ FB – Referat Finansowo – Budżetowy 

▪ OR – Referat Organizacyjny 

▪ SO – Referat Spraw Obywatelskich 

▪ IN – Referat Inwestycji 

▪ OŚ – Referat Ochrony Środowiska 

▪ PRG –Referat Promocji i Rozwoju Gminy 

▪ MGOPS – Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

▪ Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o 
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▪ CUW – Centrum Usług Wspólnych 

▪ Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach 

▪ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

ZESTAWIENIE UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2020 ROKU: 

Lp. Numer uchwały Termin 

podjęcia 

W sprawie Wejście w 

życie 

Przebieg reali-

zacji 

Uwagi 

1. XVI/126/2021 30.01.2020 W sprawie przyjęcia planów pracy 

Komisji Stałych Rady Miejskiej w 

Barwicach na 2020 rok 

Wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia 

zrealizowano  

2. XVI/127/2020 

 

 

 

 

30.01.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierża-

wy, której przedmiotem jest nieru-

chomość stanowiąca własność 

Gminy Barwice 

Wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia 

zrealizowano  

3. XVI/128/2020 30.01.2020 W sprawie zarządzenia poboru 

niektórych podatków, opłat lokal-

nych w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości wynagro-

dzenia za inkaso 

Wchodzi w 

życie po 

upływie 14 

dni od dnia jej 

ogłoszenia w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego 

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

z dnia 7 

lutego 2020 

r., poz. 782 

4. XVI/129/20 30.01.2020 W sprawie wprowadzenia opłaty 

targowej, wysokości stawek opłaty 

targowej oraz sposobu jej poboru 

Wchodzi w 

życie po 

upływie 14 

dni od dnia jej 

ogłoszenia w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego 

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

z dnia 7 

lutego 2020 

r., poz. 784 

5. XVI/130/20 

 

 

30.01.2020 W sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych 

Uchwała 

podlega ogło-

szeniu w 

dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

W trakcie reali-

zacji 

Dz. Urz. 

Woj. Zach z 

dnia 25 

lutego 2020 

poz. 1051 
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pomorskiego i 

wchodzi w 

życie z dniem 

ogłoszenia z 

mocą od 1 

stycznia 

2020r. 

6. XVI/131/20 

 

 

30.01.2020 W sprawie zmiany uchwały Nr 

XLIII/321/2010 Rady Miejskiej w 

Barwicach z dnia 28 października 

2010 roku. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie po 

upływie 14 

dni od dnia 

ogłoszenia w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego 

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

z dnia 24 

luty 2020 

poz. 974 

7. XVI/132/20 

 

 

 

30.01.2020 W sprawie zmian w budżecie Gmi-

ny Barwice na 2020 rok. 

Wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia i 

obejmuje 

budżet roku 

kalendarzowy 

2020, podlega 

ogłoszeniu w 

Dz. Urz. Woj. 

Zach. 

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 7 

lutego 2020 

poz. 787 

8. XVII/133/20 02.03.2020 W sprawie przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomny-

mi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Barwice 

w 2020r. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie po 

upływie 14 

dni od dnia 

ogłoszenia w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego 

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach z 

dnia 9 

kwietnia 

2020 poz. 

1762 

9. XVII/134/20 

 

02.03.2020 W sprawie wyboru metody ustale-

nia opłaty oraz stawki tej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi 

Podlega pu-

blikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego i 

wchodzi w 

życie z dniem 

1 kwietnia 

2020 roku. 

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 5 

marca 2020 

poz. 1284 
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10. XVII/135/20 02.03.2020 W sprawie określenia wzoru dekla-

racji o wysokości opłaty za gospo-

darowanie odpadami 

Podlega pu-

blikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego i 

wchodzi w 

życie z dniem 

1 kwietnia 

2020 roku. 

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 5 

marca 2020 

poz. 1285 

11. XVII/136/20 02.03.2020 W sprawie zmiany wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urzą-

dzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych będących w posia-

daniu PWiK Sp. z o.o. na lata 2018-

2020 na terenie Gminy Barwice 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

12. XVII/137/20 02.03.2020 W sprawie uchwalenia regulaminu 

określającego zasady udzielania i 

rozliczania dotacji celowej w 2020 

roku na dofinansowanie budowy 

przydomowych oczyszczalni ście-

ków lub szczelnych zbiorników 

bezodpływowych na ścieki bytowo-

gospodarcze w celu uporządkowa-

nia gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie Gminy Barwice. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie po 

upływie 14 

dni od dnia 

ogłoszenia w 

dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego 

zrealizowano  

13. XVII/138/20 02.03.2020 W sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Kierownika Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Barwicach. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

14. XVII/139/20 02.03.2020 W sprawie skargi na Burmistrza 

Barwic 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

15. XVII/140/20 02.03.2020 W sprawie skargi na Burmistrza 

Barwic  

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

16. XVII/141/20 02.03.2020 W sprawie zmian w budżecie Gmi-

ny Barwice na 2020 rok.  

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcie i 

obejmuje 

budżet roku 

kalendarzo-

wego 2020, 

podlega ogło-

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 10 

marca 2020 

poz. 1374 
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szeniu w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego 

17. XVII/142/2020 02.03.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie nieruchomości 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

Zrealizowano  

18. XVII/143/2020 02.03.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej na okres 5 lat. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

19. XVIII/144/20 14.05.2020 W sprawie przedłużenia terminów 

płatności rat podatku od nierucho-

mości wskazanym grupom przed-

siębiorców, których płynność finan-

sowa uległa pogorszeniu w związku  

z ponoszeniem negatywnych kon-

sekwencji ekonomicznych z powo-

du COVID-19 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

publikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego 

z mocą obo-

wiązującą od 

dnia 14 maja 

2020 roku. 

zrealizowano D. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 22 

maja 2020 

poz. 2419 

20. XVIII/145/2020 14.05.2020 W sprawie zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego zawarcia 

umowy dzierżawy 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia 

zrealizowano  

21. XVIII/146/2020 14.05.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie nieruchomości  

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia 

zrealizowano  

22. XVIII/147/2020 14.05.2020 W sprawie zmiany uchwały Nr 

V/37/2019 Rady Miejskiej w Bar-

wicach z dnia 21 marca 2019 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

23. XVIII/148/2020 14.05.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości na 

okres 9 lat. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

24. XIX/149/20 04.06.2020 W sprawie przyjęcia oceny zaso-

bów pomocy społecznej. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

zrealizowano  
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podjęcia. 

25. XIX/150/20 04.06.2020 W sprawie zmiany uchwały Nr 

XVI/126/20 Rady Miejskiej w 

Barwicach z dnia 30 stycznia 2020 

roku w sprawie przyjęcia planów 

pracy Komisji Stałych Rady Miej-

skiej w Barwicach 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.  

zrealizowano  

26. XX/151/20 26.06.2020 W sprawie zmian w budżecie Gmi-

ny Barwice na 2020 rok 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia i 

obejmuje 

budżet roku 

kalendarzo-

wego 2020, 

podlega pu-

blikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego. 

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 13 

lipca 2020 

poz. 3355 

27. XX/152/20 26.06.2020 W sprawie uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Barwice na lata 2020-2028 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

28. XX/153/20 26.06.2020 W sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na spłatę wcze-

śniej zaciągniętych kredytów oraz 

na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetowego w 2020 roku. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

29. XXI/154/20 14.07.2020 Zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Barwi-

ce na 2020 rok. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie po 

upływie 14 

dni od dnia jej 

ogłoszenia w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego 

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 21 

lipca 2020 

poz. 3476 

30. XXI/155/20 14.07.2020 W sprawie określenia średniej ceny 

jednostek paliwa w Gminie Barwi-

ce na rok szkolny 2020/2021  

Uchwała 

wchodzi w 

życie po 

upływie 14 

dni od dnia 

ogłoszenia w 

W trakcie reali-

zacji  

Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 11 

sierpnia 

2020 poz. 
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Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego 

3796 

31. XXI/156/20 14.07.2020 W sprawie zmiany uchwały Nr 

X/60/2011 z dnia 29 czerwca 2011 

roku 

Uchwała 

podlega ogło-

szeniu w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego i 

wchodzi w 

życie z dniem 

1 września 

2020 roku. 

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 11 

sierpnia 

2020 poz. 

3768 

32. XXII/157/20 19.08.2020 W sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Barwic wotum zaufania 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia 

zrealizowano  

33. XXII/158/20 19.08.2020 W sprawie zatwierdzenia sprawoz-

dania finansowego wraz ze spra-

wozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy Barwice za 2019 rok. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

34. XXII/159/20 19.08.2020 W sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Barwic absolutorium z tytułu wy-

konania budżetu za 2019 rok. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

35. XXII/160/20 19.08.2020 W sprawie określenia warunków 

udzielania bonifikat i wysokości 

stawek procentowych przy sprzeda-

ży lokali i budynków mieszkalnych. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie po 

upływie 14 

dni od dnia 

ogłoszenia w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego 

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 30 

września 

2020 poz. 

4269, poz.. 

nadz. Z dnia 

30 września 

2020 poz. 

4270, roz-

strzyg. nadz. 

z dnia 25 

września 

2020 Np.-

1.4131.2020 

par. 7 ust.3 

36. XXII/161/2020 19.08.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej w drodze bezprzetargo-

wej 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia 

zrealizowano  
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37. XXII/162/2020 19.08.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej w drodze bezprzetargo-

wej 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia 

zrealizowano  

38. XXII/163/2020 19.08.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej w drodze bezprzetargo-

wej 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia 

zrealizowano  

39. XXII/164/2020 19.08.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej w drodze bezprzetargo-

wej 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia 

zrealizowano  

40. XXII/165/2020 19.08.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej w drodze bezprzetargo-

wej 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

41. XXII/166/2020 19.08.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia 

w trakcie reali-

zacji 

 

42. XXII/167/2020 19.08.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

wniesienie dopłaty do kapitału 

zapasowego spółki pn. „ Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej” Sp. z 

o.o. w Barwicach 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.  

Zrealizowano  

43. XXII/168/20 19.08.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

wniesienie dopłaty do kapitału 

zapasowego spółki pn. „ Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej” Sp. z 

o.o. w Barwicach 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.  

Zrealizowano  

44. XXII/169/20 19.08.2020 W sprawie zmian w budżecie Gmi-

ny Barwice na 2020 rok. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia i 

obejmuje 

budżet roku 

kalendarzo-

wego 2020, 

podlega ogło-

szeniu  w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego. 

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 27 

sierpnia 

2020 poz. 

3881 
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45. XXII/170/20 19.08.2020 W sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Kierownika Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Barwicach 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia, 

podlega ogło-

szeniu w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego. 

zrealizowano Rozstrzy-

gnięcie 

nadzorcze 

P-

1.4131.232.

2020.K z 

dnia 28 

września 

2020 roku. 

46. XXII/171/20 19.08.2020 W sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza  

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

47. XXII/172/20 19.08.2020 W sprawie rozpatrzenia skargi na 

działania Burmistrza. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano Rozstrzy-

gnięcie 

nadzorcze 

P1.4131.231

.2020.k. z 

dnia 28 

września 

2020 roku. 

48. XXII/173/20 19.08.2020 W sprawie pozostawienia petycji 

bez rozpatrzenia. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

49. XXII/174/20 19.08.2020 W sprawie pozostawienia petycji 

bez rozpatrzenia. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

50. XXIII/175/20 30.09.2020 W sprawie zatwierdzenia stanowi-

ska Komisji Rewizyjnej. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

51. XXIII/176/2020 30.09.2020 W sprawie udzielenia odpowiedzi 

na skargę Prokuratora Rejonowego 

w Szczecinku do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Szcze-

cinie 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

52. XXIII/177/20 30.09.2020 W sprawie zawarcia porozumienia 

dotyczącego współdziałania Gmin 

wchodzących w skład aglomeracji 

Barwice przy realizacji zadania 

polegającego na likwidacji dotych-

czasowej aglomeracji Barwice i 

wyznaczenia obszaru i granic aglo-

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  
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meracji Barwice 

53. XXIII/178/20 30.09.2020 W sprawie zmiany uchwały Nr 

XXII/163/2020 Rady Miejskiej w 

Barwicach z dnia 19 sierpnia 2020 

roku w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej w drodze bezprzetargo-

wej 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

54. XXIII/179/20 30.09.2020 W sprawie zmiany uchwały Nr 

XXII/161/2020 Rady Miejskiej w 

Barwicach z dnia 19 sierpnia 2020 

roku w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej w drodze bezprzetargo-

wej 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia 

zrealizowano  

55. XXIII/180/20 30.09.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej w drodze bezprzetargo-

wej 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.  

zrealizowano  

56. XXIII/181/20 30.09.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości 

gruntowej w drodze bezprzetargo-

wej 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.  

zrealizowano  

57. XXIII/182/20 30.09.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Barwice, a Skarbem Pań-

stwa- Państwowym Gospodar-

stwem Leśnym Lasy Państwowe 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.  

zrealizowano  

58. XXIII/183/20 30.09.2020 W sprawie zmian w budżecie Gmi-

ny Barwice na 2020 rok 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia i 

obejmuje 

budżet roku 

kalendarzo-

wego 2020 i 

podlega ogło-

szeniu w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego. 

Częściowo 

zrealizowano 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 28 

październi-

ka 2020 

poz. 4427 

59. XXIII/184/20 30.09.2020 W sprawie uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Barwice na lata 2020-2028 

Wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.  

Częściowo 

zrealizowano 
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60. XXIII/185/20 30.09.2020 W sprawie rozpatrzenia skargi na 

Burmistrza Barwic na legalność 

przeprowadzonych wyborów sołty-

sa w sołectwie Tarmno. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.  

zrealizowano  

 

61. 

XXVIV/185/20

20 

29.10.2020 W sprawie uchylenia uchwały Nr 

VII/61/2019 Rady Miejskiej w 

Barwicach z dnia 30 maja 2019 

roku w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie nieruchomości 

Uchwała 

wchodzi w 

życie dniem 

podjęcia 

zrealizowano  

62. XXIV/187/2020 29.10.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierża-

wy z dotychczasowym dzierżawcą, 

której przedmiotem jest nierucho-

mość stanowiąca własność Gminy 

Barwice 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia 

zrealizowano  

63. XXIV/188/2020 29.10.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierża-

wy z dotychczasowym dzierżawcą, 

której przedmiotem jest nierucho-

mość stanowiąca własność Gminy 

Barwice 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia 

zrealizowano  

64. XXIV/189/2020 29.10.2020 W sprawie wydzierżawienia nieru-

chomości gruntowej w drodze 

bezprzetargowej 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

65. XXIV/190/2020 29.10.2020 W sprawie wydzierżawienia nieru-

chomości gruntowej w drodze 

bezprzetargowej 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

66. XXIV/191/20 29.10.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego trans-

portu zbiorowego w ramach prze-

wozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano   

67. XXIV/192/20 29.10.2020 W sprawie zarządzenia poboru 

niektórych podatków i opłat lokal-

nych w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości wynagro-

dzenia za inkaso 

Uchwała 

wchodzi w 

życie po 

upływie 14 

dni od dnia 

ogłoszenia w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego 

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach z 

dnia 6 listo-

pada 2020 

poz. 4951 
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68. XXIV/193/20 29.10.2020 W sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków trans-

portowych na 2021 rok. 

Podlega ogło-

szeniu w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego, 

wchodzi w 

życie z dniem 

1 stycznia 

2021 roku. 

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 6 

listopada 

2020 poz. 

4953 

69. XXIV/194/20 29.10.2020 W sprawie obniżenia ceny skupu 

żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na 2021 rok 

Uchwała 

podlega ogło-

szeniu w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego, 

wchodzi w 

życie z dniem 

1 stycznia 

2021 roku. 

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 6 

listopada 

2020 poz. 

4954 

70. XXIV/195/20 29.10.2020 W sprawie zmian w budżecie Gmi-

ny Barwice na 2020 rok. 

Uchwała 

podlega ogło-

szeniu w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego, 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.  

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 6 

listopada 

2020 poz. 

4958 

71. XXIV/196/2020 29.10.2020 W sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Barwic. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

72. XXIV/197/2020 29.10.2020 W sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Kierownika Miejsko-

Gminnego ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Barwicach 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.  

zrealizowano  

73. XXIV/198/2020 29.10.2020 W sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Kierownika Miejsko-

Gminnego ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Barwicach 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.  

zrealizowano  

74. XXV/199/2020 26.11.2020 W sprawie przyjęcia programu 

współpracy Gminy Barwice z Or-

ganizacjami Pozarządowymi, oraz 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

W trakcie reali-

zacji  
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podmiotami prowadzącymi działal-

ność pożytku publicznego na 2021 

rok. 

podjęcia. 

75. XXV/200/2020 26.11.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierża-

wy z dotychczasowym dzierżawcą, 

której przedmiotem jest nierucho-

mość stanowiąca własność Gminy 

Barwice 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

76. XXV/201/2020 26.11.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierża-

wy z dotychczasowym dzierżawcą, 

której przedmiotem jest nierucho-

mość stanowiąca własność Gminy 

Barwice 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

77. XXV/202/2020 26.11.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierża-

wy z dotychczasowym dzierżawcą, 

której przedmiotem jest nierucho-

mość stanowiąca własność Gminy 

Barwice 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

78. XXV/203/2020 26.11.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierża-

wy z dotychczasowym dzierżawcą, 

której przedmiotem jest nierucho-

mość stanowiąca własność Gminy 

Barwice 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

79. XXV/204/2020 26.11.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierża-

wy z dotychczasowym dzierżawcą, 

której przedmiotem jest nierucho-

mość stanowiąca własność Gminy 

Barwice 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

80. XXV/205/2020 26.11.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierża-

wy z dotychczasowym dzierżawcą, 

której przedmiotem jest nierucho-

mość stanowiąca własność Gminy 

Barwice 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

81. XXV/206/2020 26.11.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieru-

chomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Barwice 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.  

zrealizowano  

82. XXV/207/2020 26.11.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie nieruchomości 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

zrealizowano  
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podjęcia 

83. XXV/208/2020 26.11.2020 W sprawie uchylenia uchwały Nr 

V/38/2019 Rady Miejskiej w Bar-

wicach z dnia 21 marca 2019 roku o 

odstąpienie od zbycia nieruchomo-

ści w drodze przetargowej 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

84. XXV/209/2020 26.11.2020 W sprawie zmian  budżecie Gminy 

Barwice na 2020 rok. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia i 

obejmuje 

budżet roku 

kalendarzo-

wego 2020, 

podlega pu-

blikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego 

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach z 

dnia 4 grud-

nia 2020 

poz. 5441 

85. XXVI/210/20 30.12.2020 W sprawie zmian  budżecie Gminy 

Barwice na 2020 rok. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia i 

obejmuje 

budżet roku 

kalendarzo-

wego 2020, 

podlega pu-

blikacji w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego 

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 8 

stycznia 

2021 poz. 

150 

86. XXVI/211/2020 30.12.2020 W sprawie określenia szczegóło-

wych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze 

przez Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Barwicach 

oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwol-

nienia od opłat i trybu ich pobiera-

nia. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie po 

upływie 14 

dni od dnia jej 

ogłoszenia w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego 

W trakcie reali-

zacji 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 2 

lutego 2021 

poz. 520 
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87. XXVI/212/2020 30.12.2020 W sprawie zmiany uchwały Nr 

XII/75/2011 Rady Miejskiej w 

Barwicach z dnia 29 września 2011 

roku w sprawie ustalenia szczegó-

łowych warunków przyznawania i 

odpłatności za specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuń-

czych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całko-

witego zwalniania od opłat jak 

również trybu ich pobierania. Usta-

lenia zasad zwrotu wydatków na 

pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, 

zasiłki celowe 

Uchwała 

wchodzi w 

życie po 

upływie 14 

dni od dnia jej 

ogłoszenia w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego 

W trakcie reali-

zacji 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 2 

lutego 2021 

poz. 523 

88. XXVI/213/2020 30.12.2020 W sprawie przyjęcia programu 

profilaktyki, rozwiązywania pro-

blemów alkoholowych oraz prze-

ciwdziałania narkomanii dla Gminy 

Barwice na rok 2021 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia 

W trakcie reali-

zacji 

 

89. XXVI/214/2020 30.12.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego trans-

portu zbiorowego w ramach prze-

wozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia 

W trakcie reali-

zacji 

 

90. XXVI/215/2020 30.12.2020 W sprawie wyznaczenia obszaru i 

granic aglomeracji Barwic 

Uchwała 

wchodzi w 

życie po 

upływie 14 

dni od dnia jej 

ogłoszenia w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego 

zrealizowano Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 14 

stycznia 

2021 poz. 

224 

91. XXVI/216/2020 30.12.2020 W sprawie określenia trybu i szcze-

gółowych kryteriów oceny wnio-

sków o realizację zadań publicz-

nych w ramach inicjatywy lokalnej 

Uchwała 

wchodzi w 

życie po 

upływie 14 

dni od dnia jej 

ogłoszenia w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego 

W trakcie reali-

zacji  

Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 2 

lutego 2021 

poz. 525 
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92. XXVI/217/2020 30.12.2020 W sprawie przyjęcia od Powiatu 

Szczecineckiego zadań publicznych 

o charakterze ponadgminnym 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia 

W trakcie reali-

zacji 

 

93. XXVI/218/2020 30.12.2020 W sprawie przyjęcia regulaminu 

udzielania wsparcia na wymianę 

kotłów, pieców w związku z dofi-

nansowaniem projektu „ Poprawa 

jakości powietrza w Gminie Barwi-

ce dzięki instalacji nowoczesnych 

urządzeń grzewczych w budynkach 

mieszkaniowych” w ramach regio-

nalnego programu operacyjnego 

Województwa Zachodniopomor-

skiego 2014-2020- działania 2.14 

poprawa jakości powietrza- Za-

chodniopomorski Program Anty-

smogowy 

Uchwała 

wchodzi w 

życie po 

upływie 14 

dni od dnia jej 

ogłoszenia w 

Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Zachodnio-

pomorskiego 

Nie zrealizowa-

no  

Kolegium Re-

gionalnej Izby 

Obrachunkowej 

w Szczecinie 

Uchwałę nr 

II.19.K.2021 z 

dnia 27.01.2021 

odrzuciło 

Uchwałę. W 

żadnym stopniu 

nie wpłynęło to 

na realizację 

Zachodniopo-

morskiego 

Programu Anty-

smogowego w 

Gminie Barwi-

ce. Regulamin 

do w/w projektu 

zgodnie z wy-

tycznymi RIO 

został przyjęty 

Zarządzeniem 

Burmistrza 

Barwic nr 

231/2021 z dnia 

03.02.20201. 

Następnie prze-

słany i zaakcep-

towany przez 

instytucję za-

rządzającą tj. 

Urząd Marszał-

kowski Woje-

wództwa Za-

chodniopomor-

skiego.   

 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. 

Z dnia 26 

stycznia 

2021 poz. 

403 

94. XXVI/219/2020 30.12.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierża-

wy z dotychczasowym dzierżawcą, 

której przedmiotem jest nierucho-

mość stanowiąca własność Gminy 

Barwice 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia 

zrealizowano  
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95. XXVI/220/2020 30.12.2020 wyrażenia zgody na zawarcie kolej-

nej umowy dzierżawy z dotychcza-

sowym dzierżawcą, której przed-

miotem jest nieruchomość stano-

wiąca własność Gminy Barwice 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

96. XXVI/221/2020 30.12.2020 W sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od przetargowego trybu 

zawarcia umowy dzierżawy nieru-

chomości stanowiącej własność 

Gminy Barwice 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

zrealizowano  

97. XXVI/222/20 30.12.2020 W sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Miejskiej w Barwicach na 

2021 rok. 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia. 

W trakcie reali-

zacji 

 

98. XXVI/223/2020 30.12.2020 W sprawie zawiadomienia Prokura-

tury Rejonowej w Szczecinku o 

podejrzeniu popełnienia przestęp-

stwa z art. 271 Kodeksu Karnego 

Uchwała 

wchodzi w 

życie z dniem 

podjęcia.  

zrealizowano  

 

 

7. Pozostałe 

7.1. Oświata i wychowanie 

Plan wg uchwalonego budżetu  po zmianach na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 

7.098.172,17  zł, w tym subwencja oświatowa 6.301.914,32 zł.  

  

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2020 r. w poszczególnych  rozdziałach przed-

stawia się następująco: 

 

Dział Rozdział  Plan Wykonanie 

801  Oświata i Wychowanie 7.098.172,17 7.088.292,87 

 80101 Szkoły podstawowe 5.689.475,21 5.689.398,65 

 80103 
Oddziały przedszkolne w szkołach pod-

stawowych   
332.035,29 331.983,31 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół  89.348,41 88.132,43 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2.753,50 2.753,50 
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 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 251.337,27 251.317,40 

 80149 

Realizacja zadań wymagających stoso-

wania specjalnej organizacji nauki i me-

tod pracy dla dzieci w przedszkolach, 

oddziałach przedszkolnych  w szkołach 

podstawowych i innych formach wy-

chowania przedszkolnego 

33.702,84 33.702,84 

 80150 

Realizacja zadań wymagających stoso-

wania specjalnej organizacji nauki i me-

tod pracy dla dzieci i młodzieży w szko-

łach podstawowych 

537.671,83 537.359,70 

 80153 Pozostała działalność 71.512,84 63.310,06 

 80195 Pozostała działalność 90.334,98 90.334,98 

 

Subwencja oświatowa na 2020 rok została przyznana na podstawie złożonych przez szkoły 

informacji o stanie uczniów pobierających naukę oraz sprawozdań o stanie zatrudnienia nau-

czycieli z wyszczególnieniem ich wykształcenia i stopni awansu zawodowego. 

Na terenie naszej gminy  dzieci pobierają  naukę w  33 oddziałach.  

 

Stan uczniów, według którego przyznana została subwencja oświatowa na 2020 rok  

w poszczególnych szkołach to: 

 

Lp.                               Szkoła 

Stan na 30.09.2019 

do subwencji na 

2020 rok (uczniowie) 

Stan na 30.09.2019 

do subwencji na 

2020 rok ( oddziały ) 

1. 

 

SP Barwice 516 24 

 

2. 

 

SP Stary Chwalim 167 9 

 OGÓŁEM 683 33 
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         Liczba etatów nauczycieli wg stanu na dzień 30.09.2019  - SIO   

        

Szkoła 

Wymiar 

zatrudnie-

nia 

Liczba etatów 

 ogó-

łem  

 bez 

stopnia  stażysta 

kontrakto-

wy 

mianowa-

ny 

dyplomowa-

ny 

B
a
rw

ic
e
 

Pełny wy-

miar 44,00  2,00 4,00 24,00 14,00 

Niepełny 

wymiar 4,80  0,90 0,56 2,51 0,83 

Ogółem  48,80  2,90 4,56 26,51 14,83 

S
ta

ry
 C

h
w

a
li

m
 

Pełny wy-

miar 17,00 1,00 1,00 2,00 8,00 5,00 

Niepełny 

wymiar 3,67  0,76 0,33 1,29 1,29 

Ogółem  20,67 1,00 1,76 2,33 9,29 6,29 

O
G

Ó
Ł

E
M

 

Pełny wy-

miar 61,00 1,00 3,00 6,00 32,00 19,00 

Niepełny 

wymiar 8,47  1,66 0,89 3,80 2,12 

Ogółem  69,47 1,00 4,66 6,89 35,80 21,12 

 

80101 -  SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafe-

ra w Barwicach 
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W SP Barwice  przeciętnie  zatrudnionych było 43,75  etatów nauczycieli i 7,33 etatów ob-

sługi. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku dla szkoły pod-

stawowej w Barwicach wyniósł 3.906.071,53 zł.  

 

W 2020 roku na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne 

wraz z pochodnymi wydatkowano 3.222.870,48 zł.  

  

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota 180.899,21 zł. 

Są to: 

 

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli  173.216,10       

2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2.975,00 

3. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, 

odzież ochronna, środki BHP, umundurowanie woźnego 

 

1.571,55 

4. Podróże służbowe krajowe 526,56 

5. Badania lekarskie 2.320,00             

6. Szkolenia pracowników 290,00 

 

 

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Barwicach to kwota 328.796,31 zł: 

 

1. Środki czystości 4.708,43 

2. Elementy oświetlenia, rolety, dystrybutory mydła, mate-

riały gospodarcze na naprawy oraz drobne remonty 

 

15.271,71 

3. Prasa i czasopisma, materiały biurowe, dyplomy dla ucz. 2.787,13             

4. Wyposażenie (stojak na rowery, pompa kotłowa, tablice 

białe suchościeralne, laptop ASUS) 

 

12.958,63 

5. Energia elektryczna 44.819,42 

6. Woda 6.090,05 

7. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz 125.866,62 

8. Naprawa dachu, uszczelnianie obróbek blacharskich, 

naprawa kotła warzelnego, naprawa podłoża  

6.799,90 

9. Koncerty umuzykalniające dla uczniów 664,55 
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10. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 24.791,31 

11. Prowizje bankowe, przesyłki, znaczki 2.609,00                

12. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice 984,00 

13. Przegląd techniczny obiektów budowlanych 8.656,49 

14. Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw, program an-

tywirusowy, pomiary oświetlenia, usł. transportowe) 

 

6.935,37 

15. 

16. 

Opłata za sprzątanie budynku na ul. Moniuszki 12 

Dzierżawa urządzenia kopiującego 5.169,21 
 

38.387,31 

13.754,69 

17. Zakup usług telekomunikacyjnych 8.939,20 

18. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe        

budynków i wyposażenia,                                                            

                             

            3.772,50 

                      

W ramach rządowego wsparcia nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną wypłacono 22.998,58 zł 

na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi. 

 

Odpisy  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu  

 w 100% w  wysokości 150.431,12 zł. 

 

Ogółem wydatki w SP Barwice: 3.905.995,70 zł. tj. 99,99%. 

80101 -  SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu 

 

W SP Stary Chwalim  przeciętnie  zatrudnionych było 19,03 etatów nauczycieli i 4 etaty ob-

sługi. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku dla szkoły pod-

stawowej w Starym Chwalimiu wyniósł 1.769.572,68 zł.  

 

W pierwszym i drugim półroczu 2020 roku na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wyna-

grodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 1.424.466,68 zł.  

  

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota 70.809,04 zł. 

Są to: 

 

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli  63.293,68       

2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2.725,00 
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3. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, 

odzież ochronna, środki BHP, umundurowanie woźnej 

 

977,75 

4. Podróże służbowe krajowe 2.732,61 

5. Badania lekarskie 1.080,00             

 

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu to kwota 

125.676,98 zł: 

 

1. Środki czystości 3.145,37 

2. 

3. 

Węgiel 

Materiały gospodarcze, materiały na bieżące naprawy 

1.430,00 

2.691,35 

4. 

5. 

6. 

Materiały biurowe 

Kosa STHIL, szlifierka kątowa VULCAN 

Wpłaty na PFRON  

4.659,05 

2.197,26 

400,00             

7. Energia elektryczna 8.883,52 

8. Woda 1.646,36 

9. Energia cieplna - gaz 12.389,06 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

Dostosowanie oświetlenia do norm 

Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej 

Wymiana wykładziny w salach lekcyjnych, naprawa 

podłogi w sali nr 48 

Naprawa instalacji odgromowej, kserokopiarki, sieci 

telefonicznej, konserwacja sprzętu gaśniczego 

19.840,00 

13.639,96 

33.691,36 

 

3.302,00 

14. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 4.569,24 

15. Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe 1.485,50                

16. Ochrona i monitoring obiektu Stary Chwalim 492,00 

17. Przegląd techniczny obiektów budowlanych, badanie 

doraźne urzędu dozoru technicznego, przegląd kotłów i 

instalacji gazowej 

 

4.984,30 

18. Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw, generator 

strony internetowej) 

 

1.528,96 

19. Zakup usług telekomunikacyjnych 3.571,69 

20. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe                    1.130,00              
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budynków i wyposażenia,                                                                    

                      

W ramach rządowego wsparcia nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną wypłacono 9.500,00 zł 

na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi. Do biblioteki szkolnej zaku-

piono książki w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa na kwotę 5.000,00 zł. 

Ze środków uzyskanych z rezerwy oświatowej wyposażono szkołę w pomoce dydaktyczne 

niezbędne do realizacji podstawy programowej. W ramach tego zadania można było wnio-

skować o wyposażenie przeznaczone do sali biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficz-

nej. Kwota wyposażenia to 69.242,80 zł. 

 

Odpisy  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu  

 w 100% w  wysokości 64.876,90 zł. 

 

Ogółem wydatki w SP Stary Chwalim: 1.769.572,40 zł. tj. 99,99%. 

 

 W związku z pandemią Covid-19 od 16 marca 2020 roku zostały zamknięte szkoły                 

i rozpoczęła się nauka zdalna (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 

2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty          

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). Taki tryb pro-

wadzenia zajęć był wielkim wyzwaniem organizacyjnym, zarówno dla dyrektorów szkół, 

nauczycieli ale także dla uczniów i ich rodziców. Wprowadzenie rozwiązań związanych ze 

zdalną nauką towarzyszyło wiele problemów. Największą barierą był brak dostępu uczniów 

do urządzeń, „kiepski” internet oraz umiejętność obsługi oprogramowania.  

 

W celu złagodzenia tych barier Burmistrz Barwic zakupił na potrzeby zdalnej nauki 80 lapto-

pów, które trafiły do Szkoły Podstawowej w Barwicach (52 szt.) i Szkoły Podstawowej         

w Starym Chwalimiu (28 szt.). Zakup ten był możliwy dzięki środkom uzyskanym w ramach 

programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Po-

wszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych róż-

nic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – 

Zdalna Szkoła – Gmina Barwice otrzymała 60 000,00 zł na zakup komputerów do nauki zdal-

nej oraz w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prioryte-

towej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie tery-
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torialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepu-

stowościach” – Zdalna Szkoła+ -Gmina Barwice otrzymała 95 000,00 zł na zakup kompute-

rów do nauki zdalnej. Dodatkowo do SP Barwice zostało przekazanych 5 używanych lapto-

pów z zasobów Urzędu.  

Mniejsze wydatkowanie funduszy ze względu na zamkniecie szkół (godziny ponadwymiaro-

we nauczycieli, ogrzewanie, energia, woda i ścieki) oraz na brak uczniów w szkole pozwoliło 

na przeprowadzenie wielu prac remontowych w placówkach oświatowych.  

 

W Szkole Podstawowej w Barwicach dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników obsłu-

gi, odnowiono (pomalowano) praktycznie cały budynek tj. klasy i korytarze przy ul. Mo-

niuszki. Na ten cel zakupiono jedynie materiały i sprzęt na kwotę 14.490,00 zł. Poprawiono 

pokrycie dachowe za 2.351,48 zł. Naprawiono wykładzinę podłogową w korytarzu budynku 

przy ul. Moniuszki na kwotę 1.722 zł Dostosowano oświetlenie klas ze względu na zalecenia 

sanepidu w wysokości 11.913,00 zł. Wymieniono pompę CO, która uległa awarii za 7.687,00 

zł.  Dyrektor szkoły zakupił pomoce dydaktyczne za 10.127,00 zł. Z tzw. „środków alkoho-

lowych” (29.000 zł) zakupiono nowoczesny monitoring, którego montaż został wykonany 

przez  pracowników obsługi szkoły. 

W Szkole Podstawowej w Starym Chwalimiu w klasie znajdującej się w starym budynku 

szkoły naprawiona została podłoga za kwotę 7.354,00 zł. Wymienione zostały wykładziny    

w czterech klasach oraz  ich zapleczach za 26.336,00 zł. Zakończono modernizację oświetle-

nia, instalując energooszczędne lampy w sali gimnastycznej za kwotę 13.639,00 zł.  

 

80101 -  SZKOŁY PODSTAWOWE – Centrum Usług Wspólnych w Barwicach 

 

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe występują również wydatki związane ze zwrotem 

kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. W 2020 roku korzystało z niego troje 

rodziców. Plan na 31.12.2020 roku wyniósł 13.831,00 zł  natomiast wykonanie 13.830,55 zł. 

tj. 99,99%.  

Wydatki na poszczególne szkoły:  

SP Barwice 3.905.995,70 

SP Stary Chwalim 1.769.572,40 

Ogólne 13.830,55 

OGÓŁEM 5.689.398,65 
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Ogółem wydatki: 5.689.398,65 zł, tj. 99,99%. 

80103 -  ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W  SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - Szko-

ła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach 

 

W oddziale przedszkolnym w Barwicach zatrudnionych było 2 nauczycieli na etat.  Plan wg 

uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku dla oddziału przedszkolnego w 

SP Barwice wyniósł 223.627,55 zł.  

 

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz  

z pochodnymi w oddziale przedszkolnym SP Barwice wydatkowano 192.533,01 zł.  

 

Wydatki na rzecz pracowników to kwota 10.681,74 zł. I tak:  

  

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli  10.296,74 

2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 385,00 

   

Wydatki związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych w SP Barwice to kwota  

14.356,38 zł: 

 

1. Środki czystości 157,02 

2. Materiały biurowe, gospodarcze 345,93 

3. Zakupiono elementy oświetlenia, stojak na rowery, tabli-

ce suchościeralne, lampy LED, klosze do lamp 

422,46             

4. Materiały na bieżące remonty 619,97 

5. Energia elektryczna  1.571,60 

6. Woda 157,42 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12.  

Energia cieplna 

Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 

Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice  

Dzierżawa urządzenia kopiującego 

Okresowe pomiary ochronne 

Pozostałe usługi – koszty wysyłki, wyrób pieczątek 

7.260,98 

828,27 

615,00 

545,40 

318,12 

1.514,21 
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Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu  

w  100% w wysokości 6.056,42 zł.   

Ogółem wydatki w oddziale SP Barwice: 223.627,55 zł. tj. 100%. 

 

80103 -  ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W  SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - Szko-

ła Podstawowa w Starym Chwalimiu 

 

W oddziale przedszkolnym w Starym Chwalimiu zatrudniony był 1 nauczyciel na etat. 

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku dla oddziału przed-

szkolnego w SP Stary Chwalim wyniósł 106.857,46 zł.  

 

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz  

z pochodnymi w oddziale przedszkolnym SP Stary Chwalim wydatkowano 88.575,89 zł.  

 

Wydatki na rzecz pracowników to kwota 4.302,60 zł. I tak:  

  

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli  4.143,60 

2. 

3. 

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 

Badanie lekarskie 

19,00 

140,00 

   

Wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego to kwota  10.898,78 zł: 

 

1. Materiały biurowe 493,27 

2. Materiały na bieżące naprawy 240,44 

3. Energia elektryczna 3.703,11             

4. Woda 212,35 

5. Energia cieplna - gaz 4.767,18 

6. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 501,91 

7. 

8. 

9. 

Elektroniczna ochrona obiektu 

Generator strony internetowej 

Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych, badanie 

szczelności instalacji gazowej 

 

369,00 

124,49 

487,03 
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Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu  

w  100% w wysokości 3.028,21 zł.   

 

Ogółem wydatki w oddziale SP Stary Chwalim: 106.805,48 zł. tj. 99,95%. 

 

80103 -  ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W  SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – Cen-

trum Usług Wspólnych w Barwicach 

 

Plan 1.550,28 zł – wykonanie 1.550,28 zł.  

Wykonanie w rozdziale 80103 związane jest przekazaniem na konto funduszu socjalnego  

100 % odpisu na emerytów przedszkola Bajkowa Kraina w Barwicach. 

 

 

Wydatki na poszczególne oddziały: 

 

SP Barwice 223.627,55 

SP Stary Chwalim 106.805,48 

CUW – odpis na ZFŚS 1.550,28 

OGÓŁEM 331.983,31 

 

Ogółem wydatki oddziałów: 331.983,31 zł, tj. 99,98%. 

 

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 

 

Na podstawie zawartej umowy na wykonywanie usług dowożenia uczniów do placówek 

oświatowych oraz zapewnienia stałej opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, przeznaczo-

no z budżetu kwotę w drodze przetargu nieograniczonego. Przewoźnikiem w I oraz II półro-

czu 2020 był F.H.U. „ARAN” Artur Mikołajczyk z Połczyna Zdroju.  

 

Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku odbywa 

się autobusem będącym w dyspozycji Gminy Barwice. W 2020 r. przeciętnie zatrudnionych 

było  1,83  pracowników dowozu. 
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Na realizację tego zadania w 2020 roku zaplanowano kwotę 89.348,41 zł. 

Na wynagrodzenia osobowe  wraz z pochodnymi kierowcy oraz opiekuna dzieci w drodze do 

szkoły wydatkowano 63.487,67 zł. Na badania lekarskie kierowcy i opiekuna wydatkowano 

kwotę 440,00 zł. Szkolenie okresowe kierowcy zawodowego – 400,00 zł. 

Wydatki związane z utrzymaniem pojazdu Mercedes-Benz Sprinter to kwota 20.9567,78 zł: 

 

1. Przegląd 2.496,82 

2. Usługa odczytu tachografu, termopapier 718,00 

3. Usługa mycia pojazdu 80,00             

4. Wymiana i wyważanie opon 270,00 

5. 

6. 

7.  

Ubezpieczenie samochodu Mercedes-Benz 

Przewóz uczniów do SOSW w Szczecinku   

Zakup paliwa 

5.610,00 

6.325,72 

5.467,24 

 

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu  

w  100% w wysokości 2.836,98 zł.   

 

Ogółem wydatki: 88.132,43 zł, tj. 98,64%. 

 

 

80146 -  DOKSZTAŁCANIE I DOKONALENIE NAUCZYCIELI - Szkoła Podstawowa 

im. prof. Władysława Szafera w Barwicach 

 

 Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku na dokształcanie nau-

czycieli SP w Barwicach wyniósł 1.373,50 zł.  

 

W tym rozdziale wydatkowano 352,50 zł  na materiały szkoleniowe na potrzeby dyrektora 

oraz na szkolenia nauczycieli dot. „Pomiaru dydaktycznego”, „Organizacji pracy w czasie 

kwarantanny”, „Organizacji pracy szkoły na rok szkolny 20/21”, „Planu nadzoru pedagogicz-

nego na rok szkolny 20/21” na kwotę 1.021,00 zł.  

 

Ogółem wydatki: 1.373,50 zł, tj. 100 %. 
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80146 -  DOKSZTAŁCANIE I DOKONALENIE NAUCZYCIELI - Szkoła Podstawowa 

w Starym Chwalimiu 

 

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku na dokształcanie nau-

czycieli SP Stary Chwalim wyniósł 1.380,00 zł.  

 

W tym rozdziale wydatkowano 1.000,00 zł  na dofinansowanie studiów podyplomowych (Fi-

lologia angielska) nauczycielki SP w Starym Chwalimiu oraz na szkolenie „Kontrola zarząd-

cza w jednostce oświatowej” na kwotę 380,00 zł.  

 

Ogółem wydatki: 1.380,00 zł, tj. 100%. 

 

80148  -  STOŁÓWKI  SZKOLNE - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera 

w Barwicach 

 

W 2020 r. przeciętnie zatrudnionych było 3,54  pracowników stołówki SP Barwice. Plan 

163.294,40 zł – wykonanie 163.292,05 zł tj. 99,99 %. Na wynagrodzenia osobowe oraz do-

datkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 155.399,11 zł.  

 

Na rzecz pracowników wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę 351,55 zł. 

Na zakup odzieży ochronnej w ramach BHP wydatkowano kwotę 424,00 zł. Zapłacono        

za badanie lekarskie pracownika stołówki na kwotę 100,00 zł. Utrzymanie stołówki szkolnej, 

tj. zakup środków czystości to kwota 1.529,47 zł.  

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu  

w 100% w wysokości 5.487,92 zł.  

 

 

80148  -  STOŁÓWKI  SZKOLNE - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu 

 

W 2020 r. przeciętnie zatrudnionych było 1,75  pracowników stołówki SP Stary Chwalim. 

Plan 88.042,87 zł – wykonanie 88.025,35 zł tj. 99,98 %. Na wynagrodzenia osobowe oraz 

dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 83.913,51 zł.  
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Na rzecz pracowników wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę 178,00 zł. 

Na zakup odzieży ochronnej w ramach BHP wydatkowano kwotę 69,00 zł. Zapłacono za ba-

danie lekarskie pracownika stołówki na kwotę 70,00 zł. Utrzymanie stołówki szkolnej, tj. 

zakup środków czystości to kwota 954,18 zł. oraz materiały na bieżące naprawy to kwota 

127,70 zł. 

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu  

w 100% w wysokości 2.712,96 zł.  

 

Wydatki na poszczególne szkoły:  

SP Barwice 163.292,05 

SP Stary Chwalim 88.025,35 

OGÓŁEM 251.317,40 

 

Ogółem wydatki: 251.317,40 zł, tj. 99,99 %. 

80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ 

ORGANIZACJI NAUK I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, 

ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  

I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - Szkoła Podstawowa 

im. prof. Władysława Szafera w Barwicach 

 

Do oddziału przedszkolnego w Barwicach uczęszcza jeden uczeń posiadający orzeczenie       

o potrzebie kształcenia specjalnego.  

 

Plan – 16.247,26 zł, wykonanie 16.247,26 zł tj. 100 %.  

 

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz  

z pochodnymi wydatkowano 7.254,00 zł.  

 

Wydatki na rzecz pracowników to kwota 352,00 zł. I tak:  

  

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli  352,00 

   

Wydatki związane z utrzymaniem to kwota  8.641,26 zł: 
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1. Środki czystości 210,98 

2. Materiały biurowe, gospodarcze 261,16 

3. Zakupiono elementy oświetlenia, stojak na rowery, tabli-

ce suchościeralne, lampy LED, klosze do lamp 

167,08             

4. 

5. 

Materiały na bieżące naprawy 

Pomoce dydaktyczne 

181,46 

1.967,00 

6. Energia elektryczna  8,89 

7. Woda 495,71 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13.  

Energia cieplna 

Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 

Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice  

Dzierżawa urządzenia kopiującego 

Okresowe pomiary ochronne 

Pozostałe usługi – koszty wysyłki, wyrób pieczątek 

2.495,40 

1.009,14 

738,00 

358,17 

10,26 

738,01 

 

 

80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ 

ORGANIZACJI NAUK I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, 

ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  

I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - Szkoła Podstawowa 

w Starym Chwalimiu 

 

Do oddziału przedszkolnego w Starym Chwalimiu uczęszcza jeden uczeń posiadający orze-

czenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

 

Plan – 17.455,58 zł, wykonanie 17.455,58 tj. 100 %. Na wynagrodzenia osobowe  wraz         

z pochodnymi wydatkowano kwotę 12.943,00 zł.  

Wydatki związane z utrzymaniem to kwota  4.512,58 zł: 

 

1. 

2. 

Materiały biurowe 

Środki czystości 

568,08 

273,58 

3. Materiały na bieżące naprawy 9,67 
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4. Radioodtwarzacz, stoper, szlifierka kątowa 451,78 

5. Energia elektryczna 955,27             

6. Woda 67,35 

7. Energia cieplna - gaz 1.385,72 

8. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 403,01 

9. 

10. 

11. 

Elektroniczna ochrona obiektu 

Generator strony internetowej 

Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych, badanie 

szczelności instalacji gazowej, doja 

369,00 

5,93 

23,19 

 

 

 

Wydatki na poszczególne szkoły:  

SP Barwice 16.247,26 

SP Stary Chwalim 17.455,58 

OGÓŁEM 33.702,84 

 

Ogółem wydatki: 33.702,84 zł, tj. 100 %. 

 

 

80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ 

ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKO-

ŁACH PODSTAWOWYCH - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera           

w Barwicach 

 

Do szkoły podstawowej w Barwicach uczęszcza dwudziestu czterech uczniów  posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Od września 2020 została zatrudniona rehabi-

litantka przeciętnie na 0,22 etatu. Według metryczki subwencji oświatowej na 2020 rok kwota 

przypadająca na tych uczniów to 420.137,48 zł – plan. 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota 

336.110,36 zł. Wydatki na rzecz pracowników to kwota 10.000,00 zł I tak:  

  

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli  8.587,00 
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2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 1.413,00 

 

Na utrzymanie w 2020 roku wydatkowano 73.766,12 zł.  

I tak: 

 

1. Środki czystości 119,91 

2. 

 

3. 

Elementy oświetlenia, rolety, nóż do kosiarki, stojak na 

rowery, klosze do lamp, tablica,  

Materiały biurowe 

3.178,45 

 

192,56 

4. 

5. 

Pomoce dydaktyczne 

Materiały na bieżące naprawy 

8.160,90 

10.447,30            

6. Energia elektryczna 16.318,61 

7. Woda 1.530,72 

8. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz 15.817,67 

9. Koncerty umuzykalniające dla uczniów 29,55 

10. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 4.229,33 

11. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice 615,00 

12. 

 

13. 

Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw, deklaracja 

dostępności, pieczątki, koszty wysyłki )  

Opłata za sprzątanie budynku na ul. Moniuszki 12 

1.383,31 

 

9.585,90 

14. 

15. 

 

Dzierżawa urządzenia kopiującego 

Okresowe pomiary ochronne 

 5.169,21 
 

1.910,63 

246,28 

Ogółem wydatki: 419.876,48 zł, tj. 99,94 %. 

 

80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ 

ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKO-

ŁACH PODSTAWOWYCH - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu 

 

Do szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu uczęszcza dwunastu uczniów  posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Od października 2020 została zatrudniona 

rehabilitantka przeciętnie na 0,04 etatu Według metryczki subwencji oświatowej na 2020 rok 

kwota przypadająca na tych uczniów to 117.534,35 zł – plan. 
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Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota 

98.688,90 zł. Wydatki na rzecz pracowników to kwota 6.000,00 zł. I tak:  

  

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli  5.487,00 

2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 513,00 

 

 

Na utrzymanie w I półroczu 2020 roku wydatkowano 12.794,32 zł 

I tak: 

1. 

2. 

Materiały biurowe 

Środki czystości 

1.015,00 

1.261,38 

3. 

4. 

Materiały na bieżące naprawy 

Radioodtwarzacz, stoper, szlifierka kątowa 

102,20 

621,42 

5. Energia elektryczna 3.352,33             

6. Woda 696,39 

7. Energia cieplna - gaz 3.426,96 

8. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 1.723,20 

9. 

10. 

11. 

Elektroniczna ochrona obiektu 

Generator strony internetowej 

Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych, badanie 

szczelności instalacji gazowej, dojazd 

246,00 

71,14 

278,30 

 

 

 

Ogółem wydatki: 117.483,22 zł, tj. 99,96 %. 

 

Wydatki na poszczególne szkoły:  

SP Barwice 419.876,48 

SP Stary Chwalim 117.483,22 

OGÓŁEM 537.359,70 

 

Ogółem wydatki: 537.359,70 zł, tj. 99,94 %. 
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80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO 

PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW 

ĆWICZENIOWYCH - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach 

 

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 54.984,60 zł. 

Na kwotę 47.882,30 zł zakupiono z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych. 

 

 

80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO 

PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW 

ĆWICZENIOWYCH - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu 

 

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 15.820,20 zł. 

Na kwotę 15.427,76 zł zakupiono z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych. 

 

 

Wydatki na poszczególne szkoły:  

SP Barwice  47.882,30 

SP Stary Chwalim  15.427,76 

OGÓŁEM 63.310,06 

 

Ogółem wydatki: 63.310,06 zł, tj. 89,41 %. 

 

 

80195  -  POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ 

 

W tym rozdziale wydatkowano 90.334,98 zł na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

emerytów i rencistów nauczycieli.  

 

Ogółem wydatki: 90.334,98 zł, tj. 100%.  
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7.1.1. Edukacyjna opieka wychowawcza 

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku wyniósł  

422.745,63 zł, w tym subwencja oświatowa 244.402,68 zł. 

 

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2020 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się 

następująco: 

 

Dział Rozdział  Plan Wykonanie 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza    422.745,63     413.678,68 

 85401 Świetlice szkolne     249.472,63 243.952,68 

 85415 Pomoc materialna dla uczniów 172.823,00 169.276,00 

 85416 Pomoc materialna dla uczniów 

o charakterze motywacyjnym 

450,00 450,00 

 

 

85401  -  ŚWIETLICE  SZKOLNE - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera 

w Barwicach 

 

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku dla świetlic szkolnych 

SP Barwice wyniósł 232.670,63 zł. W 2020 r. w świetlicach szkolnych SP Barwice zatrud-

nionych było 3 nauczycieli.  

 

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz  

z pochodnymi wydatkowano kwotę 205.426,76 zł.  

 

Wydatki na rzecz pracowników to kwota  12.520,52 zł. Mieszczą się tu: 

 

1. Dodatki wiejskie nauczycieli 12.006,52 

2. Zapomogi zdrowotne 514,00 

 

Na dzienniki zajęć świetlicowych, materiały papiernicze wydatkowano 142,80 zł.  
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Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu   

w 100 % w wysokości  9.084,63 zł.  

 

Ogółem wydatki : 227.174,71 zł, tj. 97,64 %. 

 

85401  -  ŚWIETLICE  SZKOLNE - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu 

 

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku dla świetlicy szkolnej 

w Starym Chwalimiu wyniósł 16.802,00 zł.  

 

Na godziny ponadwymiarowe  wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 15.709,97 zł. Na 

rzecz pracowników wydatkowano kwotę 68,00zł – zapomoga zdrowotna. Zakupiono środki 

czystości na kwotę 1.000,00 zł.  

 

Ogółem wydatki : 16.777,97 zł, tj. 99,86  %. 

 

Wydatki na poszczególne szkoły:  

SP Barwice 227174,71 

SP Stary Chwalim 16.777,97 

OGÓŁEM 243.952,68 

 

Ogółem wydatki : 243.952,68 zł, tj. 97,79 %. 

 

85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 

 

W tym rozdziale wykorzystano środki na dofinansowanie  pomocy materialnej dla 

uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d  i art. 90e ustawy o systemie oświaty.  

Wypłacono stypendium szkolne za okres styczeń – czerwiec 2020 na łączną kwotę 93.300,00  

zł dla 152 uczniów oraz zasiłki szkolne na łączną kwotę 4.398,00 zł dla 7 uczniów. Stypen-

dium szkolne za okres wrzesień – grudzień 2020 na kwotę 68.200,00 zł dla 86 uczniów oraz 

zasiłki szkolne na kwotę 3.378,00 zł dla 7 uczniów. Łącznie wydatkowano na pomoc 

materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę 169.276,00 zł.  

 

Ogółem wydatki w tym rozdziale to  169.276,00 zł, tj. 97,95 %. 
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85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWA-

CYJNYM  

 

Trzech uczniów szkoły  podstawowej w Barwicach  otrzymało Nagrody Burmistrza za    wy-

sokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie na kwotę 450,00 zł.  

 

85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 

 

W tym rozdziale nie wydatkowano żadnych środków. 

7.2. Kultura i biblioteki 

W gminie Barwice w 2020 r. funkcjonowały następujące centra, domy i ośrodki kultury, klu-

by i świetlice: 

Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, 3 filie biblioteczne  (Polne, Nowy Chwalim, Stary 

Chwalim), 9 merytorycznie funkcjonujących świetlic wiejskich (Białowąs, Ostrowąsy, Suli-

kowo, Gonne Małe, Tarmno, Parchlino, Kłodzino, Łeknica, Chwalimki, Borzęcino-brak pra-

cownika),  oraz  świetlice wiejskie w Grabiążu, Ostropolu, Knykach, Przybkowie, Piaskach, 

Chłopowie.  Budynki 3 świetlic wiejskich (Sulikowo, Łeknica, Białowąs) dostosowane są    

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z powodu braku pracownika również przez powi-

nien czas nie funkcjonowała Świetlica w Białowąsie oraz przez 1 miesiąc w Parchlinie z po-

wodu zakończenia umowy pracownika i zamknięcia działalności stacjonarnej. 

W 2020 r. działalność metaforyczna ze względu na wytyczne ministerstwa przebiegała sta-

cjonarnie jak i online. OKIT prowadził cały czas działalność merytoryczną. Organizowane 

były: wystawy, mniejsze koncerty, prelekcje, spotkania imprezy turystyczne i rekreacyjne, 

konkursy plastyczne, działania warsztatowe artystyczne, wycieczki, wyjazdy do kina, akcje 

charytatywne. Sytuacja wymusiła na nas dostosowania się do nowej rzeczywistości dzięki 

czemu pracownicy nabyli również wiele nowych umiejętności np. nagrywanie filmików          

i umieszczanie ich online, przygotowywanie prezentacji, nagrywanie filmików w aplikacji 

Tik Tok, poznali programy InShot, Canva. 

W ramach porozumienia Gmina Barwice w roku 2020 przyjęła do wykonania zadanie pu-

bliczne Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury. Na terenie Gminy Barwice zadania te 
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realizował Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach. Z racji pandemii było to trudny rok, ale 

OKIT udało się zrealizować i przeprowadzić wszystkie główne zadania w formie warsztatów 

przeprowadzonych stacjonarnie bądź zdalnie online.  Działania były prowadzone w Barwi-

cach, jak również na terenie Gminy Barwice w czynnych świetlicach wiejskich podlegających 

OKIT. W ramach porozumienia zrealizowano: 

1. Warsztaty taneczne breakdance -  warsztaty prowadzone w Barwicach i w świetlicy  

wiejskiej w Ostowąsach przez  Mistrza  Break dance ze Szkoły NASA z Koszalina  

(kontynuacja w 2021); 

2. Warsztaty malarstwa akwarelowego  

3. Warsztaty sutasz  

4. Warsztaty origami  

5. Warsztaty muzyczne „Łowimy talenty” -  są to warsztaty wiodące. W ramach organi-

zacji warsztatów wokalnych, zakupiliśmy bezprzewodowy głośnik  z mikrofonami 

bezprzewodowymi – narzędzie niezbędne do prowadzenia takich warsztatów ponie-

waż większość świetlic wiejskich nie posiada sprzętu muzycznego. W celu przepro-

wadzenia profesjonalnych zajęć, obycia dzieci i młodzieży z mikrofonem instruktor 

podczas objazdowych warsztatów może je odpowiednio przeprowadzić. Dobrej jako-

ści sprzęt, łatwy w transporcie. W ramach warsztatów nagraliśmy teledysk świąteczny, 

który był zwieńczeniem naszej prawie rocznej pracy wokalistów z terenu gminy Bar-

wice – zajęcia będą kontynuowane w roku 2021; 

6. Warsztaty mixmedia  

7. Warsztaty scrapbookingu  

8. Warsztaty Ocalić od zapomnienia – decoupage  

Poza tym, w okresie ograniczenia działalności stacjonarnej, pracownicy wykonywali prace 

porządkowe, w OKIT, bibliotekach, w świetlicach wiejskich jak i na terenie swojej miejsco-

wości - malowanie, drobne naprawy. Pracownicy świetlic wiejskich zajęli się również zdo-

bywaniem informacji i tworzeniem kronik - sięganiem do historii swoich miejscowości, brali 

udział w szkoleniach poznając nowe techniki pracy, udział w webinariach. 

Ponadto OKIT był realizatorem dwóch projektów: 

1. Cudze chwalicie swego nie znacie. Barwice i okolice – cała gmina Barwice 

Projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie-Barwice i okolice”  dofinansowano ze środków  

Programu „Działaj Lokalnie” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
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przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM w Szczecinku. Głównym celem projektu 

było zwiększenie aktywności lokalnej mieszkańców w trakcie trwania pandemii COVid-19 

oraz przywrócenie pamięci  o regionie, zwiększenie wiedzy o ciekawostkach np. przyrodni-

czych, kulturowych, historycznych gminy Barwice. W ramach zorganizowanego konkursu 

fotograficznego „Odkryjmy nieodkryte” mieszkańcy ocalili  od zapomnienia miejsca, które za 

jakiś czas mogą przestać istnieć. Projekt polegał na gromadzeniu wszelkich informacji w po-

staci dokumentacji fotograficznej o tematyce przyrodniczo-historyczno-kulturowej gminy 

Barwice; założenie profili społecznościowych Facebook „Cudze chwalicie, swego nie znacie- 

Barwice i okolice” oraz Instagram „cudzechwalicie.barwiceokolice” oraz udostępnianie tych 

informacji na wyżej wymienionych profilach. Jego celem była również publikacja      i wy-

druk biuletynów i pocztówek w wersji papierowej. Dodatkowo w Izbie Muzealnej Ośrodka 

Kultury i Turystyki w Barwicach można było obejrzeć wystawę zdjęć  konkursu „Odkryjmy 

nieodkryte” oraz pocztówek. Powstała również prezentacja multimedialna ze zbioru powsta-

łych pocztówek. Po raz pierwszy każde sołectwo Gminy Barwice ma przygotowane pocztów-

ki swojego sołectwa. W ramach projektu powstały pocztówki dla 20 sołectw i miasta Barwi-

ce. W realizację projektu zaangażowani byli pracownicy OKIT,  filii bibliotecznych i świetlic 

wiejskich. 

2. „Wokół nas jest kolorowo” – Polne 

Głównym celem projektu było zwiększenie integracji między młodzieżą a dorosłymi poprzez 

poprowadzenie odnowy wsi oraz zaangażowanie mieszkańców do większej aktywności życia 

wiejskiego, poprzez przeprowadzenie szeregu zajęć na terenie miejscowości(wspólne sprząta-

nie, poznawanie historii miejscowości, odnowa placu zabaw, kolorowe jedzenie w plenerze. 

Pomimo trudnego czasu aktywnie zagospodarowaliśmy czas wolny dzieci i dorosłych. Bezpo-

średnio udział wzięło około 30 osób. Natomiast pośrednio około 100 osób: pracownicy 

ośrodka kultury, inni mieszkańcy, rada sołecka, członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Moż-

liwych.  

Zrealizowaliśmy: 1 spotkanie organizacyjno-promujące, 4 zajęcia poprawiające estetykę pla-

cu zabaw,1 wyjście w plener–sprzątanie wsi-"Czyn społeczny",2 zajęcia -przygotowanie 1 

Kolorowego Zakątka dla dzieci, 1 zajęcia z pracownikiem Nadleśnictwa Czaplinek, 1 spotka-

nie z Waldemarem Smolskim, 4 zajęcia w zagospodarowaniu terenu przy PKS ,1 kolorowe 

warsztaty kulinarne,1 konkurs plastyczny "Wokół nas jest kolorowo", 1 wystawa pokonkur-
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sowa plastyczna, 1 wystawa fotografii, spotkanie na zakończenie projektu (w związku z reżi-

mem sanitarnym spotkanie zmieniło charakter–odbyły się w małych grupach produkty zaku-

pione za zakończenie otrzymali w formie prezentów bezpośredni uczestnicy projektu), 1 wy-

jazd do Lubnicy do Parku Rozrywki – w związku z trudnym czasem uczestniczyło w nim 18 

osób. Zakupiono wiele elementów do działań plenerowych (gier XXL, wyposażenia kącika 

dla dzieci). 

Zrealizowano następujące wydarzenia i spotkania: 

Styczeń 

✓ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – zbiórka  i impreza artystyczna  

✓ Dzień Babci i Dziadka – warsztaty plastycznie i  majsterkowicza  

✓ Finał rozgrywek FIFA  

Luty  

✓ Taniec ratuj życie  - warsztaty Berak dance 

✓ III Noworoczny Koncert Patriotyczny – udział Chóru Chwytaj Dzień  i grupy tanecz-

nej OKITKI 

✓ Ferie z OKiTEM  „Zrób to sam” - cykl zajęć  

✓ Warsztaty walentynkowe  

✓ Bal walentynkowy  

✓ Wyjazd do Pomeranii   

✓ Otwarty Turniej Tenisa Stołowego  

Marzec  

✓ Dzień Kobiet -  Kobiety na traktory – impreza artystyczna   

✓ Konkurs plastyczny ‘’Wiosna łąka , a na niej owad się błąka ‘’ 

Zawieszenie działalności merytorycznej w realu  

✓ Wielkanocne pomysły na ozdobę  świąteczną  – zajęcia online 

Kwiecień : 

Działalność online: 

✓ Dzień ziemi  

✓ Rozwiąż rebusy i konkursy  

✓ Galeria na moście – stworzenia miejsca w przestrzeni podczas pandemii do prezentacji 

wystawa prac plastycznych  



118 

 

✓ Przygotowanie wystawy Pamiątki  z barwickiej szafy w  Izbie Muzealna 

Maj  

Działalność online: 

✓ Święta majowe konkursy i zagadki  

✓ konkurs zgadnij jaka to postać ?   

✓ konkurs odgadnij przysłowia   

✓ Dzień Matki  - prezentacja w sieci życzeń i zdjęć   

Czerwiec :  

Działania stacjonarne i online 

✓ Dzień Dziecka z postaciami z bajek – objazd wszystkich miejscowości w gminie Bar-

wice z postaciami z bajek – wizyta i forografia 

✓ Nietypowa gra terenowa ( nietypowe dni) 

✓ Turniej Łuczniczy dla dzieci  

✓ Dzień Ojca  - prezentacja online życzeń i zdjęć   

✓ konkurs fotograficzny ‘’Pozytywnie zakręceni w domu podczas pandemii covid – 19” 

✓ Rajd rowerowy ‘’Szlakiem Wiatraków’’  

✓ Zakończenie zajęć Amatorskiego Ruchu Artystycznego  - prezentacja online 

✓ Wystawa prac sekcji plastycznej 

✓ wystawy -  Pamiątki  z barwickiej szafy w Izbie Muzealnej 

Lipiec  

Zajęcia stacjonarne 

✓ Zajęcia wakacyjne ‘’Być jak … ‘’  

✓ Zawody strzeleckie z wiatrówki dla dzieci   

✓ Wycieczka ‘’ Leśnym Szlakiem‘’  

✓ Warsztaty Berak dance 

✓ wystawy -  Pamiątki  z barwickiej szafy w Izbie Muzealnej 

Sierpień 

Zajęcia stacjonarne 

✓ Zajęcia wakacyjne ‘’Być jak … ‘’  

✓ Konkurs Wokalny Natura  ART w sieci – rozwiązanie konkursu 

✓ Plener malarski dla dzieci  
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✓ Zawody strzeleckie z wiatrówki i łuku -  świetlice wiejskie   

✓ Wakacyjna gra terenowa  

✓ Warsztaty Break dance 

✓ wystawy -  Pamiątki  z barwickiej szafy w Izbie Muzealnej 

Wrzesień : Urlopy 

✓ wystawy -  Pamiątki  z barwickiej szafy w Izbie Muzealnej 

Październik 

Wznowienie dzielności merytorycznej stacjonarnej 

✓ Warsztaty biżuterii  artystycznej   

✓ Konkurs plastyczny „Jesienny Ogród „ 

✓ Warsztaty Mixmedia – jesienne altanki 

✓ Wystawa fotograficzna  „Odkryjmy nieodkryte”  w Izbie muzealnej 

Listopad  

Działania w sieci: 

✓ Rodzinny konkurs ‘’ Straszne Przebieranie ‘’  

✓ Konkurs Biało – Czerwona Dekoracja   

✓ Warsztaty Akwareli  - szkolenie dla pracowników świetlic wiejskich 

✓ 11 listopada – zagadki, quizy, zabawy o tematyce patriotycznej online  

✓ Dzień Pluszowego Misia – działania online 

✓ Andrzejkowy Wieczór – konkurs fotograficzny online 

Grudzień  

✓ Konkurs plastyczny ‘’ Moja Wymarzona Choinka ‘’- dla dzieci  młodzieży  

✓ Świąteczny Teledysk  

✓ Konkurs ozdoba Bożonarodzeniowa dla dorosłych 

Z racji tego w jaki sposób prowadzona była działalność przez OKIT, biblioteki i świetlice, nie 

jesteśmy w stanie podać ogólnej liczby uczestników wszystkich zorganizowanych wydarzeń. 

Dowodami potwierdzającymi to, co się dzieje w OKIT, Bibliotece, filiach i w świetlicach 

wiejskich są materiały i zdjęcia umieszczane na stronie www.okit.naszgok.pl, na Facebooku 

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach, biblioteki, świetlic wiejskich, w na stronach inter-

netowych Urzędu Miejskiego w Barwicach.  

W ich ramach stałych form pracy prowadzono następujące zajęcia: 

http://www.okit.naszgok.pl/
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Zajęcia Plastyczne   - 3 grupy 

Witraż – zajęcia indywidualne 

Mały Majsterkowicz  - 2 grupy  

Klub ekologiczno- turystyczny  - 1 

Zajęcia  wokalno – taneczne  - 2 grupy  

Break dance – warsztaty taneczne – 2 grupy  

Nauka gry na instrumentach – 2 grupy 

Fitness 50 + 

Chór Chwytaj Dzień 

Grupa Wokalna Takie Nie Inne  

Grupa teatralna  

Tenis stołowy - panie 

Biblioteka 

Na teranie gminy Barwice znajduje się Biblioteka Publiczna w Barwicach oraz trzy filie 

biblioteczne w miejscowościach Stary Chwalim, Nowy Chwalim i Polne. Do Biblioteki 

Publicznej w Barwicach zakupiono nową jednostkę komputerową ze środków budżetowych. 

Na regały z książkami zostały zakupione piękne, drewniane rozdzielacze alfabetyczne oraz 

działowe. Filia biblioteczna w Starym Chwalimiu również otrzymała nową jednostkę 

komputerową zakupioną ze środków budżetowych. 

 

2. Zbiory biblioteczne 

Regularnie dokonywana jest selekcja zbiorów, w dużym stopniu przyczynia się do tego 

wprowadzanie zbiorów do  systemu  MAK+.  W 2020 roku w bibliotece w Barwicach oraz 

wszystkich filiach bibliotecznych wyselekcjonowano łącznie 16,5 % w stosunku do całości 

księgozbioru. Wyselekcjonowano książki, które przez wiele lat nie były wypożyczane, 

zniszczone bądź takie, które posiadają nieaktualne treści/dane.  

Pandemia i ograniczona działalność na rzecz czytelników przyczyniła się do wykonania wielu 

prac wewnętrznych w naszej bibliotece oraz filiach. W tym czasie wszyscy 

przeprowadziliśmy wnikliwą selekcję, wpisywaliśmy dary książkowe, uzupełnialiśmy swoje 
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kroniki. Biblioteka Publiczna oraz filia biblioteczna w Starym Chwalimiu opracowały zaległy 

księgozbiór w systemie bibliotecznym.  

W okresie pandemii udostępniano księgozbiór biblioteki na nieco innych zasadach.                     

W bibliotece mogła przebywać jedna osoba, czytelnicy nie mieli wolnego dostępu do regałów               

z książkami, bibliotekarz podawał czytelnikom interesujące ich pozycje książkowe, książki 

zwracane były odkładane na 3- dniową „kwarantannę”. Na ten czas wprowadzono nową 

usługę dla naszych czytelników „Mobilna Biblioteka dla Seniora”. Usługa skierowana jest 

przede wszystkim dla seniorów, ale inni czytelnicy również mogą zamówić książkę, którą im 

dostarczaliśmy. Przed biblioteką stworzono również „Punkt wymiany książek” gdzie 

czytelnicy mogli zostawić zwracaną książkę bądź odebrać wcześniej zamówioną. 

Biblioteka w Barwicach oraz filie biblioteczne nie prowadzą wypożyczeń 

międzybibliotecznych. 

          

3.E-usługi bibliotek  

Biblioteka Publiczna w Barwicach prowadzi własną stronę internetową, w której umieszczone 

są również trzy filie biblioteczne.  Posiadamy także profil na portalach społecznościowych 

takich jak: 

✓ facebook.pl 

✓ Instagram 

Czytelnicy mogą sprawdzić wpisany księgozbiór w naszym katalogu on-line. Link do 

katalogu zamieszczony jest na naszej stronie internetowej.  

W grudniu nasza biblioteka wzięła udział w II naborze do Programu Wieloletniego 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup usług dostarczania 

publikacji drogą elektroniczną. Dzięki dotacji zakupiliśmy dostęp do e-booków Legimi. Rok 

2020 i panująca pandemia pokazały nam, że musimy trochę „unowocześnić” nasze usługi. 

Być może dzięki temu zyskamy czytelników  wieku 16-19 czy 20-24.  

 

4. Działalność informacyjna 

Biblioteka Publiczna w Barwicach oraz filie biblioteczne przeprowadzają lekcje biblioteczne, 

w których udział biorą dzieci z Gminy Barwice. W 2020 roku ze względu na panującą 
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sytuację epidemiologiczną przeprowadziliśmy ich niewiele, m. in. „Poznajemy bibliotekę”, 

„W zakamarkach biblioteki”. W zajęciach udział wzięły 6- latki oraz uczniowie klas I SP. 

Nasza biblioteka oraz filie biblioteczne prowadzą kroniki, w których dokumentują swoją 

działalność. Filie biblioteczne w Starym Chwalimiu, Nowym Chwalimiu oraz Polnem 

prowadzą kroniki swojego regionu, w których zamieszczają wszelkie informacje, zdjęcia ze 

swoich miejscowości. 

 

5. Działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa i promocyjna biblioteki                                                                                                                                                   

Do najważniejszych działań biblioteki należy popularyzacja czytelnictwa. Wspólnie z filiami 

prowadzono działania mające na celu rozpowszechnienie czytelnictwa oraz zakorzenienie     

w najmłodszych nawyku czytania. W roku 2020 przeprowadzono nieliczne zajęcia, akcje dla 

dzieci i dorosłych w naszej bibliotece, filiach bibliotecznych, przedszkolach. Na szczególną 

uwagę zasługują na pewno takie zajęcia jak: 

➢ „Noc w Bibliotece” podczas ferii zimowych; 

➢ „Randka w ciemno z książką”” 

➢ „Łamańce językowe” – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego; 

➢ „Pasowanie na Czytelnika”- klasy I SP; 

➢ „Spotkanie z książką- Dlaczego słoń ma trąbę” – przedszkolaki 

➢ „Moje serce to skrzynia pełna skarbów”- zajęcia na podstawie książek z serii Uczucia 

Gucia; 

➢ IXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom- czytamy o zwierzętach- zajęcia            

z książką                 w plenerze; 

➢ „Konkurs Pięknego Czytania” 

➢ „Wakacje z książką” 

➢ „Rowerowa podróż z książką” 

➢ „Tydzień leniwych spacerów z książką” 

➢ ”Skarby jesieni”- o przygodach Liska Fenka 

➢ Escape Room w bibliotece 

➢ Konkurs ogłoszony w SP dla klas III z okazji Międzynarodowego Dnia Pisania 

Listów; 

➢ „Misiowa foto budka” na świeżym powietrzu; 

➢ Wyślij list do Św. Mikołaja w bibliotece; 
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Pandemia spowodowała, że nasza działalność edukacyjna, kulturalno- oświatowa                              

i promocyjna biblioteki przeniosła się do „sieci”. Organizowano wszelkiego rodzaju zabawy, 

konkursy, akcje biblioteczne on-line na naszych profilach na fb a także kanale YouTube: 

➢ IXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom- pracownik biblioteki codziennie czytał 

on- line dzieciom bajkę; 

➢ Tydzień Bibliotek; 

➢ "Sleeveface"-czyli stylizowane zdjęcia z okładką- z pracownikami Biblioteki 

Publicznej w Barwicach; 

➢ Konkurs z okazji „Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek” 

➢ Konkurs on- line na wiersz patriotyczny; 

➢ Obchody Dnia Pluszowego Misia- „Misiowe zagadki”; 

➢ Konkurs plastyczny  „Nasz przyjaciel Miś”; 

➢  „Bibliotekarka Asia czyta on-line”- kanał YouTube; 

➢ Konkurs w sieci „Mamo/Tato poczytaj mi o Mikołaju” 

Od siedmiu lat prowadzona jest „Karta Małego Czytelnika”. Każdy czytelnik do 12 roku 

życia otrzymuje specjalną kartę w której zapisywane są  wypożyczone książeczki. Po 

zapełnieniu całości dziecko otrzymuje od nas nagrodę książkową. Pomysł bardzo się spodobał 

we wszystkich naszych bibliotekach. Dzięki temu wzrosła nam liczba małych czytelników. 

Od 2019 r. nasza biblioteka wraz z filiami bierze udział w projekcie organizowanym przez 

Instytut Książki „Mała Książka- Wielki Człowiek”. Dzięki temu zyskujemy nowych 

czytelników w wieku 3-6 lat. 

Od kilku lat systematycznie odwiedzamy z książkami przedszkole „Bajkowa Kraina”                     

w Barwicach, a w roku 2020 rozpoczęliśmy również współprace z nowo powstałym 

przedszkolem „Happy Land”. Mobilna Biblioteka odwiedza raz w miesiącu dzieci                 

w przedszkolu, można wypożyczyć książki bądź oddać już przeczytane. Dzięki tej akcji co 

roku zyskujemy nowych „Małych Czytelników”. 

Prowadzimy również  punkt „Podziel się książką” -  zebrane książki i czasopisma 

segregujemy i przekazujemy do świetlic wiejskich, czytelnicy mogą również wymieniać się 

książkami. 

Od  kilku lat Biblioteka Publiczna wraz z filiami  prowadzi wiele imprez cyklicznych. Ze 

względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w roku 2020 przeprowadziłyśmy : 

✓ Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 
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✓  „Ogólnopolska Noc Bibliotek”- zorganizowałyśmy 3 godzinną zabawę w bibliotece 

dla ograniczonej liczby dzieci; 

✓ Narodowe Czytanie – fragment „Balladyny” przeczytały pracownice biblioteki oraz 

filii z podziałem na role. Zaprosiłyśmy gości a nagranie z wydarzenia umieściłyśmy  

w sieci; 

✓  „Światowy Dzień  Pluszowego Misia”  

✓ „Międzynarodowy Dzień Pisania Listów” 

✓ „List do św. Mikołaja” – dzieci  piszą list do Św. Mikołaja a my w imieniu Mikołaja 

im odpisujemy. 

Biblioteka Publiczna w Barwicach wraz z filiami bibliotecznymi uczestniczą w  imprezach  

organizowanych  przez  Ośrodek  Kultury i Turystyki. 

         

6. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy  

Biblioteka prowadziła formy doskonalenia zawodowego. W roku 2020 obejmowały one 

szkolenia on-line. Bibliotekarze Biblioteki Publicznej oraz Filii uczestniczyli w następujących 

szkoleniach:  

✓ „Jak być zd(o)alnym bibliotekarzem?”- webinarium organizowane przez Centrum 

Cyfrowe; 

✓ „YouTube- filmy, montaż, zamieszczanie”- szkolenie organizowane przez Książnicę 

Pomorską; 

✓ „Przestrzeń biblioteki- najprostsza reklama. Estetyka wnętrz, identyfikacja wizualna 

biblioteki”-szkolenie organizowane przez Książnicę Pomorską; 

✓ „Rozmawiamy! O ważnych tematach w książkach dla najmłodszych”- webinarium  

organizowane przez Książnicę Pomorską we współpracy z Wydawnictwem Dwie 

Siostry; 

✓ „Tradycyjne formy reklamy papierowej- plakat, ulotka, broszura”- szkolenie 

organizowane przez Książnicę Pomorską; 

✓ „Warsztaty w programie Canva”- szkolenie organizowane przez Książnicę Pomorską. 

W budżecie biblioteki na rok 2021 są zaplanowane środki na szkolenia pracowników. 

7 . Komputeryzacja   

Pod koniec roku zostały zakupione dwie jednostki komputerowe ze środków budżetowych. 
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System biblioteczny MAK+ posiada biblioteka główna oraz filia w Starym Chwalimiu. Nie 

posiadamy większych problemów z użytkowaniem systemu bibliotecznego, poza 

sporadycznym pojawianiem się błędów podczas opracowywania pozycji książkowych. 

 

8. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje - 

udział   w programach, grantach, sponsoring. Otrzymane nagrody i wyróżnienia.                                                                                                                                                                   

✓ Udział w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priory-

tet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych; 

✓ Udział w II naborze do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czy-

telnictwa” Priorytet 1 -Zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną. 

✓ Biblioteka Publiczna w Barwicach otrzymuje od kilku lat podziękowania z Kancelarii 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za udział w akcji „Narodowe czytanie”; 

✓ Pomalowanie pomieszczenia, w którym mieści się filia biblioteczna w Nowym Chwa-

limiu, zrobienie nowej podłogi i położenie paneli- sfinansowane z funduszu sołeckie-

go 

 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił  19932  woluminów, zaś na koniec roku –

18258 woluminów. 

Na koniec roku zarejesrtowanych było  569 czytelników . W ciągu roku z usług poszczegól-

nych bibliotek skorzystało 10270 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie          

z 7998 woluminów. 

Poszczególne biblioteki zatrudniały 5 pracowników. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 8 komputerów w tym 5 dostępnych dla użyt-

kowników, w tym 3 komputery z dostępem do szerokopasmowego internetu. Katalogi on-line 

zapewniały biblioteki: Biblioteka Publiczna w Barwicach oraz Fili Biblioteczna w Starym 

Chwalimiu. Biblioteki są w trakcie wprowadzania księgozbiorów do systemu komputerowe-

go.   

W 2020 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 

232 000,00 złotych. 
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Dzięki zaangażowaniu finansowemu rad soleckich udało się przeprowadzić remonty                            

w następujących świetlicach  wiejskich i  filiach bibliotecznych: Parchlino, Kłodzino, Nowy 

Chwalim, Knyki, Ostrowąsy, Piaski. W świetlicach wiejskich Parchlino i Tarmno w ramach 

projektów „Rewitalizacji Społecznej” zostały wyremontowane i umeblowane pomieszczenia 

kuchenne. 

7.3. Ochrona zabytków 

Na terenie Gminy Barwice zlokalizowane są zabytki wpisane w rejestr Wojewódzkiego Urzę-

du Ochrony Zabytków w Szczecinie. Rejestr jest prowadzony w formie ksiąg oznaczonych 

literami: „A” – dla zabytków nieruchomych, „B” – dla zabytków ruchomych i „C” – dla za-

bytków archeologicznych. Wpisanych jest 36 zabytków, w tym między innymi kościoły, 

dworki, parki dworskie i cmentarze. 

7.4. Stowarzyszenia JST 

01.01.2020 r. – 31.12.2020 funkcjonowało w gminie 15 organizacji pozarządowych.  

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, powie-

rzono wykonanie następujących zadań publicznych:  

Zadanie zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, na które wpłynęło 6 ofert, z których      

do dofinansowania wybrano wszystkie przyznając łączną kwotę 170 000,00.  

Zadanie z zakresu edukacji publicznej, kultury fizycznej, sportu i turystyki, na które wpłynęło 

5 ofert, z których do dofinansowania wybrano wszystkie przyznając łączną kwotę 20 000,00.  

Na zadania realizowane przez podmioty III sektora przeznaczono w budżecie Gminy środki    

w wysokości 190.000,00 zł. Z powodu wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią 

COVID-19 od 10.03.2020- 05.2020 nie było możliwości realizowania regularnych treningów 

dzieci i młodzieży, organizacji imprez sportowych i wyjazdów. W związku z powyższym 

środki zaplanowane w harmonogramach rzeczowo finansowych organizacji nie zostały         

w całości wykorzystane. Szczegółowa analiza dotycząca wydatkowania w/w środków została 

ujęta w corocznym sprawozdaniu Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy 

Barwice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych za 2020 roku   
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7.5. Inicjatywa Lokalna 

Inicjatywa Lokalna to forma współpracy mieszkańców z samorządem w celu, wspólnego rea-

lizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Polega na finansowaniu przez 

samorząd drobnych przedsięwzięć, w których wkładem własnym mieszkańców, jest przede 

wszystkim  ich praca i zaangażowanie. Ta forma współpracy w Gminie Barwice wprowadzo-

na została w 2019 roku Uchwałą Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 grud-

nia 2019 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o rea-

lizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Zgodnie z art.l 19b ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 

688 z późn. zm.) w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialne-

go bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, oraz podmiotów pro-

wadzących działalność pożytku publicznego mogą złożyć wniosek o realizację zadania pu-

blicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania 

lub siedzibę. Aby doszło do współpracy w ramach tzw. inicjatywy lokalnej między władzami, 

a mieszkańcami musi zostać zawarta umowa o wykonanie inicjatywy społecznej na podstawie 

złożonego wniosku o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.  

W 2020 r. w ramach Inicjatywy Lokalnej zrealizowano 4 przedsięwzięcia: 

 

Lp. Tytuł zadania Inicjator Termin zło-

żenia wnio-

sku 

Rekomendacja 

do dofinanso-

wania 

Dofinansowanie 

1.  
„Kosze przy 

przystankach 

mamy – śmieci 

wyrzucamy” 

Jolanta Tkaczyk 

Zuzanna Stupak 

02.01.2020 TAK 1340,00 

     

2. 

„Poprawa este-

tyki terenu przy 

Sali wiejskiej w 

Sołectwie Kny-

ki” 

Jolanta Tkaczyk 

Katarzyna Kar-

dasz- Sałak 

02.01.2020 TAK 1890,15 

     

3. 

„Organizacja 

miejsca integra-

cji mieszkańców 

w Sołectwie 

Mariola Borow-

ska 

Joanna Miara  

17.03.2020 TAK 1460,00 



128 

 

Knyki” 

4.  „Bezpieczną 

drogą do domu” 

– naprawa dróg 

gminnych w 

sołectwie Knyki” 

Leszek Gatner 

Beata Waśkow-

ska 

13.08.2020 TAK 5309,50 

8. Dotacje, projekty dotowane lub/i zrealizowane w 2020 roku. 

8.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

8.1.1 Zachodniopomorski Program Antysmogowy  

Projekt pn. „ Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowocze-

snych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych”  w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 

Poprawa jakości powietrza – „Zachodniopomorski Program Antysmogowy”. 

Wartość projektu – 175 500,00 zł 

Wartość dofinansowania – 175 500,00 zł 

Data realizacji – 01.01.2021 – 30.06.2022 

8.1.2 Zdalna Szkoła 

Projekt Zdalna Szkoła I w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wy-

eliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o 

wysokich przepustowościach”. 

Wartość projektu – 70 110,00 zł 

Wartość dofinansowania – 60 000,00 zł 

Data realizacji – 14.04.2020 – 14.10.2020 

Projekt Zdalna Szkoła Plus w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wy-
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eliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o 

wysokich przepustowościach”. 

Wartość projektu – 82 656,00 zł 

Wartość dofinansowania – 82 656,00 zł 

Data realizacji – 22.05.2020 – 22.11.2020 

 

8.2. Europejski Fundusz Społeczny 

8.2.1 -  PFRON 

• Projekt pn. „Organizacja indywidualnego transportu door-to-door w gminie Bar-

wice” w ramach konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego pn. "Usługi 

indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wieloro-

dzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektyw-

ne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług spo-

łecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020.  

Wartość projektu – 534 126,37 zł 

Wartość dofinansowania – 534 126,37 zł 

Data realizacji – 01.03.2021 – 31.12.2022 

8.2.2 Działania mające na celu walkę i zapobieganie COVID -19 

• Projekt pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfina-

sowany  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 

7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci    

z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związa-

nych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 

Wartość projektu – 77 564,61 

Wartość dofinansowania 77 564,61 
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Data realizacji – 01.02.2020 – 31.12.2020 

8.3. Granty Sołeckie 

• Sołectwo Knyki – projekt pn. „ALTANA miejscem integracji mieszkańców wsi Knyki” 

Wartość zadania – 31 973,00 zł 

Wartość dofinansowania – 10 000,00 zł                                              

 

•Sołectwo Piaski – projekt pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej – wymiana podłogi” 

Wartość zadania – 21 860,48 zł 

Wartość dofinansowania – 10 000,00 zł                                             

•Sołectwo Kłodzino – projekt pn. „Modernizacja podłogi w Świetlicy Wiejskiej”  

Wartość zadania – 40 174,95 zł 

Wartość dofinansowania – 10 000,00 zł                                         

8.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 

Projekt pn. „ Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 

ogrodzenia cmentarza w miejscowości Polne” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wartość projektu – 53 101,66 zł 

Data realizacji – 03.05.2020 – 18.09.2020 

Projekt pn. „Renowacja miejsca tradycji w Piaskach” w ramach poddziałania 19.2 „Wspar-

cie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-

ność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wartość projektu – 14 800,00 zł 

Wartość dofinansowania – 14 800,00 zł 
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Data realizacji – 05.08.2019 - 05.08.2020 

8.5.  Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

Zadanie pn. „Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Sulikowo” 

ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, pochodzących z tytułu wyłącze-

nia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. 

Wartość zadania – 1 683 574,80 zł 

Wartość dofinansowania – 497 659,20 zł 

Data realizacji – 15.06.2020 – 02.12.2020 

8.6.  Fundusz Inwestycji Lokalnych 

W wyniku I naboru ogłoszonego przez MSWiA do gminy Barwice trafiło wsparcie w wyso-

kości 500 tys zł. W kolejnym II wrześniowym naborze w ramach tych działań Gmina Barwice 

złożyła 2 wnioski: pierwszy na budowę mieszkań komunalnych 5 800 000,00 zł drugi na bu-

dowę ścieżki rowerowej na 5 000 000,00 zł. Niestety żaden nie otrzymał dofinansowania. 

Kilka dni po ogłoszeniu drugiego naboru na stronach MSWiA pokazała się wstępna informa-

cja o tym że kolejne wsparcie będzie kierowane wyłącznie dla wsi popegeerowskich 

uwzględniając kilka priorytetowych działań. Zgodnie z §6 ust. 5 Uchwały nr 157 Rady Mini-

strów z dnia 30 października 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wsparcia na realizację 

zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego wnioski te miały być opinio-

wane przez KOWR a następnie wysyłane do ZUW. Pracownicy urzędu przygotowali do tego 

naboru 2 wnioski: pierwszy na budowę oczyszczalni ścieków wraz ze stacją uzdatniania wody 

w Chwalimkach 3 045 000,00 zł oraz drugi na budowę drogi w miejscowości Gonne Małe     

2 300 000,00 zł. 8 grudnia na stronie MSWiA ogłoszono ostateczny III nabór wniosków, któ-

ry nie był skierowany do gmin popegeerowskich (tak jak uprzednio zapowiadano), nie było w 

nim zakładanych wcześniej inwestycji priorytetowych oraz zrezygnowano z opiniowania ich 

przez KOWR. Nabór był kontynuacją naboru wrześniowego. W związku z powyższym 16 

grudnia Gmina Barwice w ramach tego naboru ponowiła wniosek na budowę ścieżki rowero-

wej uznając go jako inwestycję priorytetową. Wyniki naboru ogłoszono w kwietniu 2021 r. 

Gmina Barwice otrzymała 4 250 000,00 zł na budowę ścieżki rowerowej.  

8.7. Infrastruktura sportowa 
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Zadanie pn. „ Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Barwice poprzez do-

stawę rozbiegów tartanowych do Szkoły Podstawowej im. Prof. Władysława Szafera     

w Barwicach” w ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z ob-

szaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację 

infrastruktury sportowej w 2021 r. 

Wartość zadania – 38 000,00 zł 

Wartość dofinansowania – 19 000,00 zł 

Data realizacji – 15.07.2020 – 30.09.2020 


