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1.Wstęp 

Oddaję w Państwa ręce "Raport o stanie Gminy Barwice za 2021 rok”, który został opraco-

wany na podstawie art. 28aa ustawy  o samorządzie gminnym. Raport jest podsumowaniem 

aktualnej sytuacji naszej Gminy. Zawiera on informacje przygotowane przez pracowników 

merytorycznych Urzędu Miejskiego w Barwicach, jednostek organizacyjnych i instytucji. 

Zachodzące corocznie zmiany, są efektem wytężonej pracy wielu osób. Mam nadzieję, że są 

one zauważane i doceniane przez naszych mieszkańców. To również zasługa pozyskanych 

środków zewnętrznych, które w 2021 roku były rekordowe i wyniosły ponad 21 milionów zło-

tych. Oczywiście potrzebujemy czasu aby je wdrożyć, natomiast pierwsze niezaprzeczalne 

efekty takie jak rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej, powstanie klubu Senior + czy remont 

ulic Małej i Ogrodowej są już widoczne. 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, do lektury dokumentu i wspólnej dyskusji nad rapor-

tem. 

 

 

                                                                                                            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 km
2
, 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 8144 mieszkańców (stan na 31.12.2021.). W podziale na 

miasto i gminę liczba ta plasuje się następująco: miasto liczy 3471 mieszkańców, w tym 1798 

kobiet i 1673 mężczyzn, natomiast gmina 4673 mieszkańców, w 2295 kobiet                                   

i 2378 mężczyzn. W 2021 roku dokonano zameldowań i przemeldowań na pobyt stały 134 

osoby, wymeldowań z pobytu stałego 74 osoby  osób, zameldowań na pobyt czasowy 45 

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. 

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.  
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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 2021 roku w wysokości 14.682.935,10 zł  

i jest to 26,34% udziału w dochodach ogółem. 

Wydatki majątkowe: wykonanie w 2021 roku w wysokości 6.485.072,94 zł i jest to 12,94% 

udziału w wydatkach ogółem. 

Zadłużenie ogółem: na dzień 31.12.2021 roku to 3.673.344,00 zł. 

Poziom wolnych środków: wolne środki – 2 013 533,90 zł, obsługa zadłużenia – 86.506,40 zł. 

Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia to kwota 1.927.027,50 zł.  

3.2. Wykonanie budżetu gminy 

4 podstawowe wskaźniki: 

Wykonanie dochodów: Plan dochodów po zmianach na 31.12.2021r. – 52.764.475,50 zł, 

wykonanie dochodów 55.749,549,06 zł, co stanowi 105,7% planu, w tym: 

- dochody bieżące: plan – 46.943.029,21 zł, wykonanie 46.420.148,05 zł, co stanowi 98,9% 

planu, 
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- dochody majątkowe: plan 5.821.446,29 zł, wykonanie 9.329.401,01 zł, co stanowi 160,3% 

planu. 

Dynamika PIT: wykonanie w 2020r. – 3.790.464,00 zł, wykonanie w 2021r. 4.426.740,00 zł 

Zwiększenie o  16,79%. 

Dynamika podatku od nieruchomości: wykonanie w 2020r. 5.159.393,18 zł, wykonanie         

w 2021r. 5.567.029,59 zł. Zwiększenie o 7,9%. 

Wykonanie wydatków: plan: 54.539.642,76 zł, wykonanie 50.133.370,76 zł, co stanowi 

91,9% planu, w tym: 

- wydatki bieżące: plan 44.663.214,58 zł, wykonanie 43.648.297,82 zł, co stanowi 97,7% pla-

nu, 

- wydatki majątkowe: plan 9.876.428,18 zł, wykonanie 6.485.072,94 zł, co stanowi 65,66% 

planu. 

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

249.802,82 zł. Wykonano nadwyżką  budżetową  r. w kwocie 5.616.178,30 zł. 

Dochody z majątku: plan 405.000,00 zł, wykonanie 180.764,77 zł, co stanowi 44,6% planu.  

 

3.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Plan po zmia-

nach na 

31.12.2021 r. 

Wykonanie za  

2021 r. 

% realiza-

cji 

1. Zakup mieszkania w miejscowości 

Stary Chwalim 

           38 000,00             34 291,62           90,24     

2. Budowa drogi rowerowej od miejsco-

wości Piaski do miejscowości Stary 

Chwalim na odcinku 16 km, biegnącej 

po istniejącym śladzie rozebranej linii 

kolejowej 

       1 600 000,00             87 200,00             5,45     
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3. Cząstkowy remont drogi od ul. Polnej 

przez miejscowość Śmilcz do miej-

scowości Knyki 

         100 000,00               7 440,10             7,44     

4. Wykonanie nowych nakładek bitu-

micznych dla ulic: Łąkowej, Ko-

ściuszki oraz Polnej w Barwicach 

         218 631,68           218 631,68         100,00     

5. Budowa Skateparku w Barwicach          150 000,00             33 456,00           22,30     

6. Przebudowa dróg/ulic małej  

z włączeniem do drogi wojewódzkiej 

Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach 

       2 652 220,50         1 874 093,59           70,66     

7. Kolumbarium na cmentarzu  

w Barwicach 

         100 000,00             11 808,00           11,81     

8. Modernizacja Drogi o długości ok. 104 

mb do nieruchomości 55  

z odprowadzeniem wody i naprawą - 

położeniem chodnika przy niej 

         247 000,00           234 211,69           94,82     

9. Naprawa mostu na rzece Gęsiej - kie-

runek Górki, Śmilcz 

         100 000,00             27 748,80           27,75     

10. Projekt "Poprawa jakości powietrza  

w Gminie Barwice dzięki instalacji 

nowoczesnych urządzeń grzewczych w 

budynkach mieszkaniowych"  

           94 875,00             94 625,00           99,74     

11. Zakupy inwestycyjne na sołectwa            35 055,00             35 055,00         100,00     

12. Wymiana serwera w Urzędzie Miej-

skim w Barwicach 

           45 000,00             44 895,00           99,77     

13. „Poprawa infrastruktury sportowej na 

terenie gminy Barwice w 2021 roku” – 

           90 000,00             87 151,60           96,84     
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hala sportowa ul. Moniuszki 12. 

14. Opracowanie koncepcji architekto-

niczno-urbanistycznej zagospodaro-

wania terenu dla działki  

o nr: 59/1 obręb Barwice 03 – Czapli-

necka budownictwo jednorodzinne  

           20 000,00               7 995,00           39,98     

15. Budowa nowego parkingu przy cmen-

tarzu w Starym Chwalimiu 

           50 000,00               8 780,00           17,56     

16. Budowa Placów Zabaw na terenie 

Gminy Barwice 

         200 000,00               5 400,00             2,70     

17. Organizacja indywidualnego transpor-

tu "door-too-door" w gminie Barwice 

         198 085,00           196 942,00           99,42     

18. Zakup dwóch nieruchomości grunto-

wych 

           13 000,00                         -                  -       

19. „Utworzenie lub wyposażenie Klubu 

Senior+” Moduł I w roku 2021. 

         200 541,00           200 069,49           99,76     

20. „Opracowanie kompleksowej doku-

mentacji budowlano-wykonawczej na 

przebudowę dróg/ulic Rzecznej i Pod-

górnej w Barwicach”. 

         100 000,00                         -                  -       

21. Sfinansowanie objęcia udziałów w 

nowoutworzonej Inicjatywy Mieszka-

niowej „KZN-Zachodniopomorskie” 

Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie. 

       3 000 000,00         3 000 000,00         100,00     
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22. Opracowanie kompleksowej dokumen-

tacji projektowej budowlano wyko-

nawczej na budowę 5 kontenerów 

mieszkalnych oraz budynku mieszkal-

nego wielorodzinnego wraz z infra-

strukturą towarzyszącą przy ul. Zielo-

nej w Barwicach na działce o nr 176    

i 17/7. 

           76 260,00             76 260,00         100,00     

23. Opracowanie dokumentacji projekto-

wej budowlano-wykonawczej na prze-

budowę drogi do m. Liniec, gm. Bar-

wice. 

           17 400,00             17 390,00           99,94     

24. Dostosowanie istniejącego budynku 

Przedszkola do wymagań przepisów 

techniczno-budowlanych i ochrony 

przeciwpożarowej 

           30 000,00             28 905,00           96,35     

25. "Granty sołeckie 2021" projekt pn. 

"Czas na relaks-bulodrom" - sołectwo 

Stary Chwalim 

           12 100,00             12 071,07           99,76     

26. "Granty sołeckie 2021" projekt pn. 

"Doposażenie placu zabaw  

w miejscowości Chwalimki" - sołec-

two Chwalimki 

           12 300,00             12 300,00         100,00     

27. Projekt pn. "Zwiększenie gęstości sieci 

stacji meteorologicznych w Woje-

wództwie Zachodniopomorskim"  - 

stacja meteorologiczna 

           80 000,00             66 001,80           82,50     

28. Projekt pn. „Ograniczenie zużycia 

energii finalnej dzięki modernizacji 

energetycznej budynków jednorodzin-

         138 000,00                         -            -       
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nych w Gminie Barwice”.    

29. LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI dla 

RSPO nr 64530 Szkoła Podstawowa 

im. prof. Szafera w Barwicach  

         135 600,00                          -            -       

30. LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI dla 

RSPO nr 86833  Szkoła Podstawowa  

w Starym Chwalimiu   

           60 000,00                         -            -       

31. Opracowanie kompleksowej dokumen-

tacji projektowej budowlano-

wykonawczej na przebudowę ul. Har-

cerskiej  

           15 200,00             15 190,50           99,94     

32. Przebudowa ul. Nowej w Barwicach  

z budową kanalizacji deszczowej  

i włączeniem do DW171 

             7 160,00               7 160,00         100,00     

33. Dofinansowanie do przydomowych 

oczyszczalni ścieków lub szczelnych 

zbiorników bezodpływowych  

           40 000,00             40 000,00         100,00     

RAZEM        9 876 428,18         6 485 072,94           65,66     

 

3.4. Wieloletnia prognoza finansowa 

4 podstawowe wskaźniki 

Spłata rat kredytów już zaciągniętych: 

Rok 2022 -   768 332,00 

Rok 2023 -   768 332,00 

Rok 2024 -   768 332,00 
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Rok 2025 -   768 332,00 

Rok 2026 -   333 332,00 

Rok 2027 -   133 332,00 

Rok 2028 -   133 352,00 

Ogółem   3 673 344,00 złotych 

 

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5.000.000,00 zł na okres 10 lat z 

roczną karencją w spłacie. Spłata w latach 2023-2032. Raty i odsetki od kredytu spłacane  

w okresach kwartalnych. Oprocentowanie przyjęto w wysokości 3,13%. 

Spłata w poszczególnych latach przedstawiałaby się następująco: 

 

Rok Raty kapitałowe  Odsetki 

2022 - 66 520,00 

2023 500 000,00 152 690,00 

2024 500 000,00 136 820,00 

2025 500 000,00 120 950,00 

2026 500 000,00 105 080,00 

2027 500 000,00 89 220,00 

2028 500 000,00 73 350,00 

2029 500 000,00 57 480,00 

2030 500 000,00 41 620,00 

2031 500 000,00 25 750,00 

2032 500 000,00 9 880,00 

Ogółem 5 000 000,00 879 360,00 
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Na dzień 01.01.2022r. kwota zadłużenia wynosiłaby w wysokości 3.673.344,00 zł. Zaciągnie-

cie kredytu 5.000.000,00 zwiększyłaby stan zadłużenia do kwoty 8.673.344,00 zł.  Planowana 

spłata w roku 2022 to kwota 768.332,00 zł. Na koniec 2022 roku stan zadłużenia wyniesie 

7.905.012,00  zł. 

Spłaty rat kredytów przedstawia się następująco: 

Rok 2022 -      768 332,00 

Rok 2023 -   1 268 332,00 

Rok 2024 -   1 268 332,00 

Rok 2025 -   1 268 332,00 

Rok 2026 -      833 332,00 

Rok 2027 -      633 332,00 

Rok 2028 -      633 352,00 

Rok 2029 -      500 000,00 

Rok 2030 -      500 000,00 

Rok 2031 -      500 000,00 

Rok 2032 -      500 000,00 

Ogółem   8.673.344,00 złote 

 

Obsługa zadłużenia: 

Obsługa zadłużenia – odsetki od rat kredytów przedstawia się następująco: 

Rok 2022 -     164 520,00 

Rok 2023 -     228 690,00 

Rok 2024 -     190 820,00 

Rok 2025 -     152 950,00 
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Rok 2026 -     119 580,00 

Rok 2027 -       96 720,00 

Rok 2028 -       75 850,00 

Rok 2029 -       57 480,00 

Rok 2030 -       41 620,00 

Rok 2031 -       25 750,00 

Rok 2032 -         9 880,00 

Ogółem    1 163 860,00 złote 

Prognoza nadwyżki operacyjnej/deficytu na najbliższe lata: 

Rok 2022 – 8 481 668,00 zł – deficyt - Uchwała budżetowa na 2022 rok 

Prognoza nadwyżki operacyjnej na najbliższe lata: 

Rok 2023 -   1 268 332,00 

Rok 2024 -   1 268 332,00 

Rok 2025 -   1 268 332,00 

Rok 2026 -      833 332,00 

Rok 2027 -      633 332,00 

Rok 2028 -      633 352,00 

Rok 2029 -      500 000,00 

Rok 2030 -      500 000,00 

Rok 2031 -      500 000,00 

Rok 2032 -      500 000,00 
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4. Informacja o stanie mienia komunalnego 

Stan mienia komunalnego: 

Mienie Gminy Barwice  01.01.2021r. 31.12.2021r.  

Grunty (bez dróg)                                                      362 ha   359 ha 

Drogi 279 ha  279 ha 

Budynki mieszkalne                     82 szt. 82 szt. 

Lokale mieszkalne                      155 szt. 155 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.) 

 

W skład gruntów  Gminy Barwice wchodzą: grunty rolne, lasy, grunty zabudowane, ogrody 

działkowe, cmentarze komunalne oraz grunty inne tzn. place, zieleńce. Grunty gminne w ilo-

ści 20 ha przekazane są w zarząd, użyczenie lub dzierżawę dla  ZGM Sp. z o.o., jednostkom 

szkolnym, OSP, OKiT, PWiK Sp. z o .o., 152 ha gruntów  w tym rolnych jest wydzierżawio-

nych; 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  wiej-

skie, sala miejska jest w dyspozycji Ośrodka Kultury i Turystyki przekazane są do korzysta-

nia na mienie poszczególnych sołectw. 
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Zagospodarowanie mienia- sprzedaż w 2021 roku 

Łączna sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne w 2021 r. wyniosła: 

163 694,15zł z tego: 

 sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi  

i udziałem w gruncie  -   58 449,65zł 

 sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zabudowanych w drodze 

przetargu -  56 764, 50zł 

 sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych w drodze przetargu   -  48 480,00zł  

W wartości ogólnej sprzedaży jest ujęty podatek VAT w wysokości 10 614,50zł, który podle-

ga przekazaniu do  Urzędu Skarbowego. 

Łączny zakup nieruchomości przez Gminę Barwice w 2021 r. wyniósł            

34 291,62 z tego:  

 zakup lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem  

w gruncie  -  34 291,62 zł                                                                                           

Ponadto osiągnięto dochody w kwocie:  211 806,54zł 

 11 552,76zł z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób praw-

nych; 

 24 232,07zł z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycz-

nych; 

 16 873,07zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wła-

sności; 

 159 148, 64zł z tytułu dzierżawy gruntów, odwodów łowieckich, najmu lokali oraz 

budynków. 

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

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

- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.  

60 000 udziałów po 50,00zł   o wartości  3.000.000,00 zł  

W związku ze sprzedażą i gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2021 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 2022 roku 

W 2022 roku planujemy sprzedaż mienia komunalnego na kwotę  800 000,00zł 

w tym planuje się dokonanie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem  

w gruncie, sprzedaż pomieszczeń niemieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem  

w gruncie, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalne, pod zabudowę inną.  

Ponadto planuje się uzyskanie innych dochodów kwotę 190 000,00zł, z tytułu dzierża-

wy 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 10 000,00zł, 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 2022  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  

3 000,00zł. 
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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 2022 r., poz. 503). 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, 

 Zamierzenie budowlane nie znajduje się w obszarze:  

a) W stosunku co do którego decyzją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji 

w zakresie sieci przesyłowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 

o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyło-

wych (Dz.U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony został zakaz, o którym 

mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, 

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociągu, 

c) strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu. 

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. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomrqheydkltqmfyc4nrsgm2dinrsga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrugyydkltqmfyc4njyg42dambzga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmzrgqytkltqmfyc4njyhe3dinjzgy
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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-

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; 
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 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-

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 
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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 

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 
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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, 

 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. 
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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; 

 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     
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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; 

 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 2021 roku Burmistrz Barwic wydał 63 pozytywne de-

cyzje o ustaleniu warunków zabudowy, w tym: 

 26 dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (budowa i przebudowa budyn-

ków jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą), 

 10 dotyczyło budowy elektrowni fotowoltaicznych 

 9 dotyczyło zmiany sposobu użytkowania, 

 4 dotyczyły budowy budynków gospodarczych i użytkowych, 
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 4 dotyczyły zabudowy garażowej, 

 2 dotyczyły budowy budynków handlowo-usługowych, 

 2 dotyczyły budowy przyłączy gazowych, 

 1 dotyczyła zalesienia, 

 1 dotyczyła budowy placu zabaw, 

 1 dotyczyła przebudowy i modernizacji fermy trzody chlewnej, 

 1 dotyczyła budowy i eksploatacja fermy drobiu, 

 1 dotyczyła rozbudowy budynku remizy strażackiej, 

 1 dotyczyła budowy skateparku. 

Wśród wszystkich tych decyzji przeważały te, które dotyczyły inwestycji związanych                               

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

gospodarczym. Stanowiły one około 42% wydanych decyzji. 

W analizowanym okresie Burmistrz Barwic wydał też 18 pozytywnych decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym: 

 4 dotyczyły przebudowy dróg, 

 3 dotyczyły budowy linii napowietrzno-kablowej i sieci elektroenergetycznej, 

 3 dotyczyły budowy sieci wodociągowej,  

 2 dotyczyły budowy, rozbudowy sieci oświetleniowej, 

 1 dotyczyła budowy gazociągu, 

 1 dotyczyła kolumbarium, 

 1 dotyczyła budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego, 

 1 dotyczyła przepustu, 

 1 dotyczyła budowy drogi rowerowej, 

 1 dotyczyła budowy kanalizacji deszczowej. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Burmistrz Barwic wydał 8 negatywnych  

decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, w tym: 

 3 dotyczyły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (budowa i przebudowa budyn-

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

wania elektrowni wiatrowych, 
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 1 dotyczyła budowy budynku letniskowego. Odmowa dotyczyła braku możliwości 

kontynuacji wnioskowanej zabudowy letniskowej, 

 1 dotyczyła przebudowy i zmiany użytkowania pomieszczeń. Odmowa dotyczyła od-

działywania elektrowni wiatrowych, 

 1 dotyczyła budowy rekreacji indywidualnej. Odmowa dotyczyła braku możliwości 

kontynuacji wnioskowanej zabudowy usługowej, 

 1 dotyczyła budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Odmowa dotyczyła 

braku możliwości kontynuacji wnioskowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, 

 1 dotyczyła rozbudowy budynku gospodarczego. Odmowa dotyczyła niezgodności 

wskaźnika nowej zabudowy z wskaźnikiem zabudowy działek z obszaru analizowane-

go. 

 

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

Rada Miejska w Barwicach Uchwałą Nr XXXIV/300/2021 z dnia 5  października 2021r. 

przyjęła „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barwice na 

lata 2021 – 2025”. Podstawę prawną opracowania w/w Programu stanowił art. 21 ustawy z 

dnia 21 czerwca 2001 r, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-

nie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz.U. z 2022r., poz. 172). 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barwice na lata 2021 – 

2025 zakłada: 

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

ków poprzez kontynuację zadań modernizacyjnych i remontowych, 

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

niowych, 

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

rzającej do osiągnięcia systematycznie jak najbardziej zbliżonej stawki  do 3% wartości 

odtworzeniowej. 

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

Miejskiego w Barwicach oraz uzyskane od zarządcy mieszkaniowego zasobu Gminy Barwice 
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t.j. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Barwicach i przedstawia dane wg 

stanu na dzień 31.12.2021r. 

I. Wielkość oraz stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy Barwice 

1. Określenie wielkości zasobu mieszkaniowego Gminy Barwice 

Wg stanu na dzień 31.12.2021r. liczba lokali mieszkalnych zmieniła się  

w stosunku do liczby lokali w roku poprzednim.  

Gmina Barwice na dzień 31.12.2021r. dysponuje 155 lokalami mieszkalnymi o łącznej po-

wierzchni użytkowej 7.5590,16m
2
 w 87 budynkach. Wielkość mieszkaniowego zasobu Gmi-

ny Barwice przedstawiona została w Tabeli nr 1.: 

Tabela nr 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Barwice na dzień 31.12.2021r.: 

 Ilość bu-

dynków 

ilość 

mieszkań 

w tym 

lokale 

socjalne 

powierzchnia  

(w m
2
) 

Lokale mieszkalne w budynkach sta-

nowiących własność Gminy Barwice 

 

10 26 0 1 .263,13 

Lokale mieszkalne w budynkach 

wspólnot mieszkaniowych zarządza-

nych przez ZGM Spółka z o.o. w Bar-

wicach – własność Gminy Barwice 

 

59 106 0 5.068,30 

Lokale mieszkalne stanowiące wła-

sność Gminy Barwice lub administro-

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

cach, dla których nie ustalono zarząd-

18 23 0 1 .258,73 
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cy 

 

OGÓŁEM: 87 155 0 7.590,16 

 

Zgodnie z zapisami „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Barwice na lata 2021 – 2025” 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 

2021 roku o 3%, z uwagi na planowaną sprzedaż 4 lokali. Założenie zostało zrealizowane 

tylko w części, sprzedano 1 lokal mieszkalny.  

2. Określenie stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Barwice 

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

kach wybudowanych przed rokiem 1945. Stan techniczny tych lokali jest na tyle zły,   że sa-

mo 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. 

Tabela nr 2. Charakterystyka zużycia technicznego  budynków stanowiących w 100% własność Gminy Barwi-

ce, pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.     w Barwicach, wg stanu na 

dzień 31.12.2021r. 

Stopień zu-

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

Liczba bu-

dynków 
2 1 6 1 10 
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II. Analiza potrzeb oraz plan remontów 

Plan potrzeb remontowych i modernizacyjnych stanowi załącznik do Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barwice na lata 2021-2025.  Plan potrzeb 

remontowych przygotowany jest przez zarządcę 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 okreso-

wych przeglądów stanu technicznego budynków oraz wynikających z prowadzonych książek 

obiektu. Plan ten obejmuje prace zapewniające poprawę warunków zamieszkiwania i bezpie-

czeństwa ich mieszkańców oraz zabezpieczających budynki przed dalszą degradacją i pozo-

stawanie w stanie technicznym niepogorszonym. Na podstawie tych danych oszacowano, że 

łącznie na potrzeby prac modernizacyjnych i remontowych w mieszkaniowym zasobie Gminy 

Barwice w roku 2021 niezbędna będzie kwota 291 000,00 zł. 

Rodzaje założonych w Planie prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w roku 

sprawozdawczym przedstawia Tabela nr 4.  

Tabela nr 4 – Rodzaje prac inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w mieszka-

niowym zasobie gminy założonych do wykonania w roku 2021.  

Lp. 
Rodzaje prac inwestycyjnych, moderni-

zacyjnych i remontowych 
Plan  

 

    Wykonanie  

  
ROZBIÓRKA BUDYNKÓW WRAZ 

Z DOKUMENTACJĄ 
  

 

  Łeknica 27 1 000,00 zł 0,00 zł 

   I. INWESTYCJE    

1. 

Budowa pięciu kontenerów mieszkal-

nych oraz budynku mieszkalnego wie-

lorodzinnego wraz z wykonaniem urzą-

dzeń budowlanych i zagospodarowa-

niem terenu 

932 000,00 zł 

 

 

0,00 zł 
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II. MODERNIZACJE    

1. 
Modernizacja, remont instal. wod -kan, 

co. 
  

 

    Przybkowo 14/7 2 250,00 zł 2 205,21 zł 

    Bol. Chrobrego 38/2 3 500,00 zł 4 381,11 zł 

  - Przybkowo 18/1              3 500,00 zł  6 733,68 zł 

2. Modernizacja instalacji elektrycznej    

  - Kościuszki 12               2 800,00 zł  0,00 zł 

  - Woj. Polskiego 4/3               3 600,00 zł  0,00 zł 

  - Liniec 2               2 400,00 zł  0,00 zł 

  - Stary Chwalim 42               2 600,00 zł  0,00 zł 

3. 

Modernizacja instalacji c.o. / w ramach  

likwidacji kotłowni Wojska Polskiego 

6A / 

  

 

  - Woj. Polskiego 6/4 15 000,00 zł   

26 119,68 zł 
  - Woj. Polskiego 8/3 15 000,00 zł  

III. REMONTY    

  
- Wojska Polskiego 35/1 

54 700,00 zł 
                      

29 784,64 zł 

 
  - Bol. Chrobrego 12/3             18 300,00 zł  18 265,06 zł 

  Czaplinecka 11/7 20 000,00 zł 23 032,53 zł 
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  Kościuszki 12/2 20 000,00 zł 250,80 zł 

  - Stary Chwalim 98           100 000,00 zł  124 118,68 zł 

2. 

Remont dachu budynku / wymiana 

pokrycia, przemurowanie  kominów, 

wymiana blacharki / 

  

 

  - Stary Chwalim 55               6 500,00 zł  0,00 zł 

4. Malowanie klatek schodowych    

  - Zwycięzców 14               1 800,00 zł  0,00 zł 

  - Bol. Chrobrego 12     2 450,00 zł  0,00 zł 

6. 
Przemurowanie kominów, montaż 

wkładów kominowych 
  

 

  - Bol. Chrobrego 40               3 100,00 zł  0,00 zł 

10. 
Przestawienie pieców, wymiana kuchni 

– 4 szt rocznie 
10 000,00 zł 

 

20 673,02 zł 

11. 

Odtworzenie dokumentacji technicznej, 

ekspertyzy i projekty budowlane (ul. B. 

Chrobrego 15) 

2 500,00 zł 

 

2 460,00 zł 

 

Roboty remontowe 291 000,00 zł 258 024,41 zł 

OGÓŁEM    

Koszt prac modernizacyjnych i remontowych, w mieszkaniowym zasobie gminy w roku 

2021, skalkulowano na kwotę 291 000,00 zł. Wykonano 88,67% z założonych w Programie 

prac.  



33 

 

Prace dodatkowe, które nie zostały założone w planie, wykonano  (Tabela nr 5)  na łączną 

kwotę 12 913,97 zł.  

Tabela nr 5 - Prace dodatkowe wykonane w roku sprawozdawczym poza założonym planem: 

Lp. Zakres prac Lokalizacja Wartość 

(w zł 

brutto) 

1 Remont lokalu mieszkalnego 

-odpowietrzenie stropodachu 

 

 

 

- zakup materiałów do remontu lokalu 

 

-Remont dachu, uszczelnianie , otynkowanie pokrycia 

-Naprawa pokrycia dachowego  

Stary Chwalim 

115a/2 
989,34 zł 

Polna 1/3 2 104,23 zł 

1000-lecia 45/7 220,88 zł 

Ostrowąsy 39/1  959,19 zł 

ul. Bol. Chro-

brego 15  
644,52 zł 

2 Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stary Chwalim 

42  

lok. nr 3 i 4  

475,21 zł 

Trzemienko 1/4 

 

350,37 zł 

 

Polna 20/4  

 

140,36 zł 
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- Usunięcie awarii pieca c.o. 

 

 

 

Stary Chwalim 

42  

lok. nr 3 

1 958,86 zł 

3 Wymiana, montaż wycięcie otworów i obróbka drzwi  

 

Ostrowąsy 39/2 3 229,38 zł 

4. Inne prace: 

 

- wymiana wodomierzy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesława   

Chrobrego 15 

                                          

113,40 zł  

 

Kościuszki 12 

 

162,00zł 

 

Liniec 3           

 

230,69 zł 

 

 Stary  

Chwalim 42 

 

125,71 zł 

 

Wojska Pol-

skiego 24a 

 

194,40 zł 
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Bolesława 

Chrobrego 7 

170,91 zł 

  

 

- wymiana wodomierzy i kontrola przewodów  

kominowych – udział Gminy we wspólnocie 

 

Wojska Pol-

skiego 13 844,52 zł 

  RAZEM: 12 913,97zł 

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 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 2021 – 2025 wielkość sprzedaży w 2022 roku to 8 mieszkań. W badanym 

roku sprzedano 1 lokal mieszkalny. 

IV. Zasady polityki czynszowej 

Zadaniem polityki czynszowej Gminy Barwice w latach objętych Wieloletnim programem 

(…) jest takie kształtowanie stawek czynszu, aby gospodarka mieszkaniowa była w miarę 
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samowystarczalna. Wpływy z czynszów powinny pokrywać bieżące koszty utrzymania 

mieszkaniowego zasobu gminy, w skład którego wchodzą koszty eksploatacji, drobne remon-

ty, 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 1m
2
 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Barwice ustala się na podstawie stawki bazowej za 1m
2
 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 2021 – 2025, 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) planuje się coroczny wzrost 

czynszu w wysokości wskaźnika inflacji ogłaszany przez prezesa GUS plus 1%, z uwagi na 

ponoszone znaczne nakłady na utrzymanie starzejącej się substancji mieszkaniowej. 

V. Zaległości z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład zasobu mieszkanio-

wego Gminy Barwice  

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

opłat niezależnych) wynosiła na dzień 31.12.2021 r. 281.762,18 zł. Wysokość rocznych pla-

nowanych przychodów (naliczeń) z tytułu czynszu, kształtowała się na poziomie 313.398,03 

zł. Zaległości w należnościach z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych wchodzących w 

skład zasobu według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia Tabela nr 6. 

Tabela nr 6. Zaległości z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład zasobu miesz-

kaniowego Gminy Barwice wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. 
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 Zaległość główna Roszczenia 

sporne 

Odsetki/ koszty 

sądowe/ koszty 

upomnień 

Razem 

Lokale miesz-

kalne 

163.383,77 zł 49.860,44 zł 68.517,97 zł 281.762,18 zł 

 

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 wyko-

nywanie początkowych działań tak, aby ograniczyć narastanie wierzytelności. Bardzo istot-

nym elementem jest kontakt z dłużnikiem realizowany poprzez wysyłkę wezwań do zapłaty. 

Zestawienie spraw windykacyjnych w realizowanych w roku sprawozdawczym przedstawia 

Tabela nr 7. 

Tabela nr 7 – Zestawienie spraw windykacyjnych w okresie od 01.01.2021r. do 

31.12.2021r. 

Lp. Wyszczególnienie ilość 

1 Sprawy skierowane do sądu 10 

2 Nakazy zapłaty 0 

3 Sprawy skierowane do komornika 0 

4 Umorzenia komornicze 6 

5 Podpisane porozumienia w sprawie spłaty zaległości 1 

6 Zerwane porozumienia w sprawie spłaty zaległości: 0 
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7 Wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty 25 

8 Wystawione wezwania przedsądowe 24 

9 Zapowiedź wypowiedzenia umowy najmu 0 

10 Wypowiedzenie umowy najmu 1 

 

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 8 lutego 2022 r., która przewiduje 

czynsz dzierżawny na rzecz Gminy w wysokości 0,01 zł za 1m
2
 powierzchni oczynszowanej 

lokali w stosunku miesięcznym. Na podstawie zapisów w/w umowy ZGM Spółka z o.o. wy-

konuje w obiektach mieszkalnych  (w granicach pobieranych pożytków) niezbędne przeglądy   

i naprawy, remonty i konserwacje. Gmina zobowiązana jest do dokonywania remontów i in-
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westycji 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 2021 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 – 2022” 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 638 ha gruntów, w tym teren miejski 

obejmuje 209 ha, a teren wiejski - 429 ha. 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: 

Łączna ilość w ha 

(Miasto i Gmina) 

1. Grunty rolne  246 

2. Drogi 

 

279 
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3. Lasy 

 

16 

4. Grunty zabudowane 

 

17 

5. Ogrody działkowe 

 

3 

6. Działki budowlane 

 

14 

7. Cmentarze komunalne 

 

6 

8. Inne 

 

57 

RAZEM:  638 ha 

 

Obiekty komunalne: 

Ilość w szt. 

1. Budynki   
82 

2. Lokale mieszkalne 
155 

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 
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Stan ewidencji nieruchomości  

Zestawienie Gruntów Gminy Barwice wg stanu na dzień 31.12.2021 roku. 

Lp. Wyszczególnienie Ilość w ha 

 Ogółem  638 

1. Użytki rolne  246 

 Grunty orne  181 

 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 327 

 Tereny mieszkalne – miasto 2 

 Tereny mieszkalne – gmina 2 

 Tereny przemysłowe, użytki kopalne 1 

 Inne tereny zabudowane – miasto 11 

 Inne tereny zabudowane – gmina 2 

 Tereny zurbanizowane niezabudowane - miasto 10 

 Tereny zurbanizowane niezabudowane - gmina 4 

 Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe - miasto 5 

 Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe - gmina 11 

 Drogi- miasto 26 

 Drogi – gmina 253 

4. Pozostałe 49 
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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 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz zasadach określonych w następujących aktach prawa 

miejscowego: 

 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 

Wojewody Zachodniopomorskiego  z dnia 25 września 2020 r.)  

 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 11.01.2013 r. 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 jednos tkom szkol-

nym (Szkoła Podstawowa w Barwicach, Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu) i 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 wieczystym 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 OKIT jest w dyspozycji Ośrodka Kultury  

i Turystyki, świetlice wiejskie zostały przekazane do korzystania na mienie poszczegó l-

nych 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. 
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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. 

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 2021roku 

Uzyskane wpływy w 2021 roku 

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 400.000,00 zł 163. 694,15 zł. 

2. Wpływy z tyt. dzierżawy i najmu 170.000,00 zł 159.148,64 zł 

3. Wpływy z tyt. użytkowania wieczystego     40.000,00 zł   35.784,83 zł 

4. Wpływy z tyt. przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo wła-

sności oraz raty z lat ubiegłych 

   5.000,00zł     16.873, 07zł 

 

W 2021 roku przeprowadzane były przetargi ustne nieograniczone na  sprzedaż  oraz dzier-

żawę nieruchomości stanowiących własność Gminy.  

Łącznie w 2021  roku odbyło się  14  przetargów ustnych  nieograniczonych na sprzedaż nieru-

chomości w tym 3 zakończyły się wynikiem pozytywnym. Odbyły się również 4 przetargi na 

dzierżawę nieruchomości, w wyniku których zostały podpisane  3 umowy dzierżawy.  

Gmina Barwice uzyskała również w 2021 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  

dwa 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 się to z rozbudową, a także modernizacją istniejących już sieci wodociągo-

wych 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 usta-

wy, 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 urządzeń 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 2021 – 2023 

Na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  z siedzibą w Szczecinku  

w dniu 29 kwietnia 2021 roku Rada Miejska w Barwicach podjęła Uchwałę Nr 

XXIX/241/2021 w sprawie  uchwalenia “Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzą-

dzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWIK Spółka z o.o. 

na lata 2021 – 2023”. 

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

187 905 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 - 99,65 % 

 Ścieki - 88,04 % 

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

197 348 m
3
 wody, natomiast odprowadzono 158 582 m

3
 ścieków. 
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Plan opracowano na lata 2021 - 2023 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 zwiększoną awaryjnością lub energo-

chłonnością, natomiast przedsięwzięcia rozwojowe związane są z budową infrastruktury wo-

dociągowej i kanalizacyjnej (dozbrojenie) oraz wdrażaniem nowych technologii. Trzecią ka-

tegorią działań inwestycyjnych są przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wpro-

wadzanie ścieków skorelowane z modernizacją i działaniami rozwojowymi. 

Plan zakłada przeprowadzenie następujących inwestycji (w kwocie 1 567 000 zł): 

1. Hydrofornia Barwice: Modernizacja studni głębinowych Przedsięwzięcie zapla-

nowane na rok 2023, zlokalizowane jest w Barwicach i Nowym Chwalimiu. Obejmuje 

zakup i wymianę agregatów pompowych w studniach głębinowych. Modernizacja 

układu sprężonego powietrza zrealizowana w roku 2021 w Białowąsie i Chłopowie 

objęła zakup i wymianę sprężarek bezolejowych. Modernizacja przepompowni wód 

płucznych również zrealizowana w roku 2021 w hydroforni w Barwicach, objęła 

przebudowę rurociągu tłocznego wraz z jego wpięciem do kanalizacji DN 160 oraz 

wymianę pompy płucznej. Całość inwestycji z tego zakresu zaplanowano na 73 000 zł. 

2. Sieć wodociągowa Barwice: Budowa sieci wodociągowej na ul. Polnej (w 2021 r.), 

Kwiatowej (w 2022 r.), Ogrodowej (2022 r.), i Czaplineckiej (lata 2022 – 2023). Pla-

nowana jest również standaryzacja sieci wodociągowej na obszarze gminy w latach 

2021 – 2023 oraz modernizacja systemu monitoringu stacji podnoszenia ciśnienia 

w SPC Gonne Małe w roku 2022. Całkowity koszt realizacji powyższych zadań sza-

cowany jest na 503 000 zł. 

3. Sieć kanalizacyjna z pompowniami: Standaryzacja sieci kanalizacyjnej na terenie 

gminy Barwice została zaplanowana na cały okres planu. Budowa sieci kanalizacji 

tłocznej na ul. Zielonej i Czaplineckiej planowana jest na rok 2022. W ramach mo-

dernizacji pompowni ściekowych planowany jest w okresie trwania planu zakup 12 

kompletów pomp ściekowych. Na realizację powyższych zadań przewidziano kwotę  

w wysokości 450 000 zł. 
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4. Oczyszczalnie ścieków: W OŚ Barwice w 2021 r. zaplanowano następujące moderni-

zacje: modernizacja stacji zlewczej, systemu wentylacji obiektu, rozdzielnicy pia-

skownika, napędów zasuw ścieków surowych. W latach kolejnych planowane są 

modernizacje sita i prasy do kratek wraz z układem sterowania zbiorników re-

tencyjnych,  zbiorników retencyjnych ścieków oczyszczonych, zakup pompy ście-

ków oraz połączenie i uruchomienie przepływomierza ścieków. Na realizację tych 

zadań przewidziano kwotę w wysokości 541 000 zł. 

W dniu 30 grudnia 2021 r. Uchwałą Nr XXXVIII/327/2021 Rady Miejskiej w Barwicach. 

dokonano zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych    

i Kanalizacyjnych. Zgodnie z wnioskiem Gminy Barwice zmieniono zapis lokalizacyjny bu-

dowy sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej i zaplanowano budowę na ul. Nowej w związku  

z planowanym przez gminę remontem tej ulicy. 

5.4 Środowisko 

Plan gospodarki niskoemisyjnej 

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

zacji Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barwice. 

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: 

 Spośród sektorów ujętych w bazowej inwentaryzacji największa emisja CO2 na terenie 

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 jedynie w jed-

nej nieruchomości wykorzystywana jest pompa ciepła (zarówno do ogrzewania jak i przygo-

http://bip.barwice.pl/index.php?id=282779


48 

 

towywania c.w.u.), natomiast w 4 nieruchomościach przygotowywanie c.w.u. wspomagane 

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/m
2
) 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 szkodliwymi dla zdrowia i śro-

dowiska substancjami powstałymi w wyniku procesów spalania paliw i innych procesów 

związanych z bytowaniem człowieka, m.in.: zaopatrzeniem w energię cieplną budynków. 

Spaliny emitowane przez kominy, o wysokości około 10 m (budynki mieszkalne), rozprze-

strzeniają się w przyziemnych warstwach atmosfery. Niska wysokość emitorów w powiązaniu 

z częstą w okresie zimowym, inwersją temperatury, sprzyja kumulacji zanieczyszczeń. Indy-

widualne gospodarstwa domowe nie posiadają urządzeń ochrony powietrza, wielkość emisji  

z tych źródeł jest trudna do oszacowania. Wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń z ko-

tłowni budynków 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. 
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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% 

(bilans emisji CO2 z obszaru Gminy Barwice w 2014 r.; Źródło: opracowanie własne.) 

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 31.12.2021 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 

2021 10 7 0 0 0 0 

(Tabela: Zmiany indywidualnych źródeł ogrzewania budynków) 

Źródło: na podstawie wydanych przez Burmistrza Barwic decyzji o warunkach zabudowy na budowę instalacji gazowej.) 

W zakresie 17 zmian źródła ciepła ujętych w tabeli z roku 2021 skorzystano z programów 

Czyste Powietrze oraz „Poprawa jakości powietrza w gminie Barwice”, dzięki instalacji no-

woczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych w ramach regionalnego 
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Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa 

II Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.14 Poprawa jakości Powietrza - Zachodniopomor-

ski Program Antysmogowy”. Dwa wnioski złożono w ramach programu Czyste Powietrze,     

a 15 w programie antysmogowym. Gmina Barwice dokonała przyjęcia i analizy wszystkich 

wymienionych wniosków, podpisano umowy na realizacje zadań zawartych we wnioskach     

i wypłacono granty w wysokości 7 500 zł za każdy wniosek w programie antysmogowym. 

Dotacja w ramach Czystego Powietrza zostanie wypłacona po zakończeniu rozpoczętych 

przedsięwzięć. 

W związku z zapisami Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji     

i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (Dz.U. z 2021, poz. 554 ze 

zmianami) gmina Barwice od 1 lipca 2021 r. realizowała zadanie związane z umieszczaniem 

w CEEB deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw składanych przez 

mieszkańców gminy. Do dnia 31 grudnia 2021 r. w bazie zostało umieszczonych 88 deklara-

cji złożonych w formie papierowej, tj. 100% złożonych w roku 2021. Łącznie, zgodnie z in-

formacją z systemu CEEB, gmina Barwice posiada 1740 punktów adresowych, a zadanie ma 

zostać ostatecznie zrealizowane do dnia 30 czerwca 2022 r. Analiza wszystkich zebranych    

w CEEB danych pozyskanych z terenu gminy Barwice pozwoli w przyszłości zaktualizować 

dane dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw celem zmodernizowania planu gospodarki ni-

skoemisyjnej. 

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 zbiorni-

ka bezodpływowego, możliwe było w przypadku gdy budowa przydomowych oczyszczalni 
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ścieków była niemożliwa. Konieczne było także wykazanie efektu ekologicznego osiągnięte-

go w wyniku realizacji inwestycji objętej wnioskiem 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/240/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. przyjęto Regulamin 

określający zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2021 r. na dofinansowanie bu-

dowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na 

ścieki bytowo – gospodarcze w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na tere-

nie Gminy Barwice. Dnia 1 września 2021 r. na mocy Zarządzenia Nr 292/2021 Burmistrza 

Barwic powołana została komisja do odbioru 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 

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 10 wniosków. Dotację uzyskało 10 inwestycji 

łącznie na kwotę 40 000 zł, z czego wszystkie dotyczyły budowy przydomowych oczyszczal-

ni ścieków. 
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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 2021 tj. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia, odbiór odpadów ko-

munalnych realizowała firma Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka 

z o.o. Wardyń Górny 35, 78-320 Połczyn Zdrój, która została wybrana w trybie przetargu. 

Umowę zawarto na rok od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Wymagania względem Wykonawcy 

zawarte zostały w dokumentacji przetargowej. Rozliczenia między Wykonawcą a Usługo-

biorcą (gminą) odbywały się comiesięcznie, na podstawie dostarczanych kart przekazania 

odpadów oraz raportu dotyczącego ilości odebranych odpadów. 

 

Gmina Barwice nie ma możliwości zagospodarowania odebranych odpadów na swoim tere-

nie. Odpady w roku 2021 przekazywane były do Instalacji MBP w Wardyniu Górnym. Zago-

spodarowanie odpadów zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  z terenu na-

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

Górnym.       

                                                                                                                                                              

W gminie Barwice odebrano odpady o kodach w ilości: 

 odpady wielkogabarytowe – 20 03 07 – 3,78 Mg; 

 gruz ceglany  – 17 01 02  – 5,90 Mg. 

 

Gmina Barwice prowadzi rozmowy na temat budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych na terenie Barwic z dofinansowaniem zewnętrznym Związku Miast i Gmin 

Dorzecza Parsęty. Jednocześnie trwają ustalenia z gminą Grzmiąca w zakresie wspólnej reali-

zacji obowiązku prowadzenia PSZOK. 

 

Na terenie gminy Barwice, odpady mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zuży-

tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbierano od mieszkańców  podczas mobilnych 

zbiórek w kwietniu oraz październiku. Wielkości tych odpadów zebrane w 2021 r. przedsta-

wiają się następująco: kwiecień 71,78 Mg, październik 87,34 Mg, listopad 1,22 Mg. Łączna 

ilość odpadów o kodzie 20 03 07 wyniosła 160,34 Mg. W roku 2021 na terenie gminy Barwi-
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ce prowadzono także zbiórkę przeterminowanych lekarstw oraz baterii. Odebrano 0,07 Mg – 

odpadów o kodzie 20 01 32 oraz 0,008 Mg – odpadów o kodzie 20 01 33. 

Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Barwice na dzień 31.12.2021 r. 

 teren miasta Barwice – 3668 

 teren miejscowości wiejskich – 4763 

 łącznie Gmina Barwice – 8431 

Liczba ta odbiega od ilości osób zameldowanych – 8235; 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 zameldowanych osób w stosunku do ilości zgłoszonych  

w deklaracjach wynika głównie z migracji zarobkowej (związanej głównie z wyjazdami do 

pracy za granicę). Część zameldowanych osób z terenu gminy Barwice, których nie ujęto  

w deklaracjach, to studiująca młodzież.  

 

W ramach „uszczelnienia” systemu na bieżąco przeprowadzano weryfikacje danych zawar-

tych w deklaracjach, porównując je ze stanem faktycznym. W roku 2021  

wszczęto 8 postępowań zmierzających do określenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Wysłano również wezwania do złożenia deklaracji (sporządzono 32 wezwa-

nia). 

Lp. Rodzaj odebranych odpadów 
Masa odebranych odpadów 

komunalnych [Mg] 

1. Opakowania z papieru i tektury 12,0600 

2. Opakowania z tworzyw sztucznych 0,1000 

3. Zmieszane odpady opakowaniowe  24,0760 

4. Opakowania ze szkła 140,7070 

5. Zużyte opony 11,3000 

6. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 3,1000 

7. Gruz ceglany  5,9000 

8. 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych 

niż wymienione w 17 01 06 

10,7000 
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9. Papier i tektura 31,3600 

10. Leki inne niż wymienione w 20 01 31  0,0700 

11. 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 

łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 

01, 16 06 02, 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumula-

tory zawierające baterie 

0,0080 

12. 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wy-

mienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

1,0200 

13. Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 199,6800 

 14. Odpady ulegające biodegradacji 132,8400 

15. Inne odpady nieulegające biodegradacji 9,3400 

16. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1482,5700 

17. Odpady wielkogabarytowe 165,2600 

Razem 2230,0910 

Tabela -Ilości odpadów odebranych z terenu gminy Barwice w 2021 roku (nieruchomości zamieszkałe i nieza-

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

ców oraz sprawozdań za rok 2021 r. od przedsiębiorców odbierających odpady z nieruchomości niezamieszka-

łych.   

 

W ramach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Barwice,  

za 2021 r. odebrano i zagospodarowano 2230,0910 Mg odpadów w tym 1482,5700 Mg niese-

gregowanych odpadów zmieszanych (kod 20 03 01).  

 

Priorytetem dla Gminy Barwice jest kontynuowanie działań edukacyjno - informacyjnych, 

głównie wśród dzieci i młodzieży. Konieczna jest dalsza edukacja mieszkańców w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi w celu poprawy świadomości ekologicznej, co bezpo-

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

praktyk. Należy także w sposób ciągły uszczelniać system monitorowania składanych dekla-

racji ze stanem faktycznym osób zamieszkujących nieruchomości. 

 

W przyszłych latach Gmina Barwice zamierza kontynuować wcześniejsze założenia dotyczą-

ce funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy.  
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Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Barwice 

W roku 2021 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 Wodnej  

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 2011 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu    

i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Barwice”, stanowił on 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 

skorzystania 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 

przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z 

terenu gminy Barwice w okresie od 1 kwietnia do 15 czerwca 2021 r. W podanym okresie 

złożono 16 kompletnych wniosków. Łączna ilość azbestu do usunięcia wyniosła 29,196 Mg 

(1622 m
2
). 

 

Pracownik Referatu Ochrony Środowiska przygotował wniosek o dofinansowanie zadania 

polegającego na usuwaniu azbestu - AZBEST/2021 wraz z niezbędnymi załącznikami tj. 

programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, uchwałą w sprawie 

zatwierdzenia ww. programu, harmonogramem rzeczowo- finansowym, zgłoszeniem prac 

budowlanych, dokumentację fotograficzną z posesji, zaświadczeniem bankowym, uchwałą   

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2021, oświadczeniem Gminy Barwice 

o posiadaniu środków na sfinansowanie zadania dot. oczyszczania Gminy Barwice z azbestu, 

kosztorysem inwestorskim. Zgodnie z regulaminem naboru wniosków na udzielenie 

dofinansowania w formie dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w województwie 

zachodniopomorskim ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                  

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2021 część I pkt. 4 f); WFOŚiGW w Szczecinie 
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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 30 września 2021 r. podpisał z Burmistrzem Barwic 

umowę dotacji Nr 2021D3368K. 

 Wybór Wykonawcy na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Barwice” został dokonany przy zachowaniu zasad konkurencji            

w drodze wyboru oferty najkorzystniejszej. Dnia 30 września 2021r. Gmina Barwice 

podpisała umowę Nr IN.271.1.37.2021 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 29,196 Mg (1622 m
2
) z obiektów 

budowlanych (mieszkalnych i gospodarczych) z nieruchomości należących do osób 

fizycznych, położonych na terenie 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: 850,00 zł, cena brutto: 918,00 zł; 

2) załadunek, transport i unieszkodliwienie na odpowiednim składowisku odpadów 

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

zwierających azbest: cena netto: 700,00 zł, cena brutto: 756,00 zł.  

 

Termin realizacji ww. umowy wyznaczony został na okres do 27 października 2021r.  

Wykonawca razem z pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 

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

demontażu. W trakcie oględzin trzy osoby zrezygnowały z odbioru azbestu z powodu braku 

możliwości zapewnienia pokrycia dachowego  we wskazanym terminie. 

 

Prace związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest wykonywane na terenie gminy 

Barwice zostały zrealizowane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych                  

i sanitarnych, tereny prac zostały prawidłowo oczyszczone z azbestu i uporządkowane. 

Właściciele obiektów nie wnieśli żadnych roszczeń do wykonawcy robót z tytułu 

wykonanych prac i odbioru odpadów. 
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Dnia 14 października 2021 r. Firma Usługowo-Handlowa, Anna Żmuda Trzebiatowska,        

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

zawierających azbest z terenu Gminy Barwice na kwotę brutto 17 174,16 zł.                         

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

złożono oryginał faktury, opisanej i zatwierdzonej pod względem merytorycznym i 

rachunkowym oraz rozliczenie finansowe niezbędne do wypłacenia dotacji. Wydatek 

sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie wyniósł 10 544,00 zł, pozostała kwota została zapłacona ze środków 

własnych Gminy Barwice tj. 6630,16 zł. Dnia 28 grudnia 2021 r. Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przesłał protokół rozliczenia dotacji. 

Rok 2021 zakończył się utylizacją  21,26 Mg (1182 m
2
)  azbestu z terenu gminy Barwice. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Barwice w 2021 r. 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 638) 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;  

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych   

z udziałem zwierząt.  

 Przyjęty uchwałą Nr XXVIII/230/21 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 16 marca 

2021 roku a następnie zmieniony Uchwałą na XXXIV/230/2021 z dnia 5 października 2021 r. 

program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Barwice w 2021 roku wskazywał sposób realizacji ww. zadań.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnbzg44dm
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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. Na po-

czątku roku 2021 w schronisku w Choszcznie przebywały dwa psy z Gminy Barwice, 

w miesiącu lutym dokonano 1 adopcji, w czerwcu  kolejnej. Skutkiem tego od 15 czerwca do 

24 grudnia 2021 r. gmina nie posiadała w schronisku żadnego psa. W grudniu do schroniska 

trafił 1 pies wyłapany z Gonnego Małego i przebywa w nim do dnia dzisiejszego.  

 

Koszt opieki nad zwierzętami przewiezionymi z Gminy Barwice i przebywającymi 

w schronisku Fundacji w roku 2021 wyniósł 3 195,69 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 

gminy Barwice. Działalność Stowarzyszenia spowodowała, że 6 psów bezdomnych zamiast 

trafić do schroniska znalazło domy adopcyjne. Poza tymi psami Stowarzyszenie przejęło 16 

psów właścicielskich (z rodzin, które nie były w stanie zapewnić właściwej opieki i namnaża-

ło zwierzęta), co dla Gminy przy obsłudze przez Fundację wygenerowałoby dodatkowe kosz-

ty w wysokości 113 028,80 zł (zgodnie z cennikiem Fundacji) tylko w roku 2021. Należy 

zaznaczyć, że psy które pozostałyby w schronisku w kolejnym roku generowałyby dalsze 

koszty utrzymania tych zwierząt (roczny koszt utrzymania jednego psa to kwota 4 870,00 zł, 

co obejmuje wyłącznie wyżywienie i obsługę w boksie bez: sterylizacji, przewozu, szczepie-

nia i leczenia, ewentualnie eutanazji). Dzięki Stowarzyszeniu psy znalazły nowych, spraw-
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dzonych właścicieli i jest to najlepszym wyjściem nie tylko dla zwierząt i byłych właścicieli 

w trudnej sytuacji życiowej, ale też dla gminy Barwice. Adopcje te stanowią nie tylko pomoc 

mieszkańcom gminy którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej (choroba, niepełno-

sprawność, podeszły wiek), ale też zapewniają bezpieczeństwo w sytuacji, kiedy pies stanowi 

zagrożenie. Należy jednak podkreślić, iż przejęcie zwierzęcia przez Stowarzyszenie „Zwie-

rzoluby” może nastąpić wyłącznie wtedy, kiedy właściciel przekazuje je dobrowolnie. Stowa-

rzyszenie nie może przejąć psa odebranego właścicielowi w drodze administracyjnej, takie 

zwierzę musi zostać umieszczone w schronisku. Stowarzyszenie nie może także zabezpieczać 

zwierząt będących własnością mieszkańca, zgodnie z prawem to właściciel ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za zwierzę jeśli uciekło lub z innych powodów znalazło się poza opieką i 

nadzorem właściciela. Ogromny wpływ na realizację zadania opieki nad zwierzątami, a 

szczególnie psami, miała oferta Stowarzyszenia „Zwierzoluby” w ramach realizacji zadania 

publicznego pod nazwą „Skąd się bierze bezdomność zwierząt? Kocham, Dbam, Nie rozmna-

żam”. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy gminy Barwice mieli m.in. możliwość zachipo-

wać swoje zwierzę i dane umieścić w bazie SafeAnimal. Gmina Barwice od 2021 r. w sposób 

ciągły realizuje zadanie chipowania zwierząt właścicielskich. 

 

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

wice i ościennych, ale też w całej Polsce oraz poza granicami w Szwecji, Anglii czy Niem-

czech, przy zachowaniu wszystkich procedur prawnych. 

 

KOTY BEZDOMNE I KOTY WOLNO ŻYJĄCE 

W 2021 r. ani w latach poprzednich nie przekazywano do schroniska bezdomnych kotów. 

Mieszkańcy zgłaszali problem prosząc o podjęcie interwencji w sprawie przygarniętych bez-

domnych kotów – sterylizacji, leczenia kotów chorych, leczenia po wypadkach komunikacyj-

nych lub zabezpieczenia porzuconych kociąt oraz stad kotów wolno żyjących.  

 

W wyniku łącznych działań Gminy i Stowarzyszenia, dokonano sterylizacji i/lub leczenia 115 

bezdomnych kotów. Koty objęte tymczasową opieką organizacji w 2021 r. to 55 zwierząt,      

z czego 49 wyadoptowano do nowych rodzin na terenie całej Polski, Niemiec, Holandii,         

a cztery koty pozostają w chwili obecnej w okresie leczenia. Dokonane zabiegi sterylizacji     

i leczenia ograniczyły bezdomność (widać to także po powoli spadającej ilości przyjmowa-

nych zwierząt), ale też rozwój zakaźnych chorób zwierzęcych (herpesvirus, calcivirus, pan-

leukopenia, FIV) przenoszonych w skutku na zwierzęta właścicielskie. Działanie to pozwoliło 



60 

 

na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców także poprzez monitorowanie stad kotów wolno 

żyjących. W chwili obecnej, dzięki rozwinięciu statusu opiekuna społecznego kotów wolno 

żyjących, złożono do gminy 11 deklaracji opiekunów określono miejsca bytowania stad 

i objęto monitoringiem około 90 kotów wolno żyjących na terenie Gminy. 

 

Kwota wydatkowana na zakup karmy dla kotów wolno żyjących to 981,30 zł. 

 

BEZDOMNE I ODEBRANE ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE 

W 2021 r. nie zaistniała konieczność interwencji w sprawie bezdomnych lub odebranych wła-

ścicielowi zwierząt gospodarskich. 

 

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  17 220,92 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 objęły opieką         

w 2021 r. 134 zwierzęta bezdomne i zagrożone bezdomnością (nie licząc: 3 psów, które        

w ciągu roku przebywały w schronisku, stad kotów wolno żyjących – ok. 90 kotów oraz 15 

zwierząt, które wróciły do właścicieli). Podjęto interwencje w 15 zgłoszonych przypadkach 

zwierząt przebywających w niewłaściwych warunkach bytowania oraz rozpatrzono 34 wnio-

ski dotyczące zwierząt (część wniosków obejmuje więcej, niż jedno zwierzę) i 55 wniosków 

do AkcjaKastracja. 

 

Gmina Barwice od roku 2021 podjęła szeroką współpracę także z organizacją ogólnopolską - 

Ogólnopolska Fundacja na rzecz ochrony zwierząt ZWIERZ z siedzibą w Bieruniu. Wyni-

kiem tej współpracy jest AkcjaKastracja, podczas której współfinansowano zabiegi kastracji   

i chipowania zwierząt właścicielskich. Na zadanie przeznaczono łącznie kwotę 12 220 zł      

(z tej kwoty 6 000,00 zł pochodzi z darowizny Fundacji ZWIERZ), a w akcji wysterylizowa-

no 19 suk, 14 kotek, 6 psów i 12 kocurów (łącznie 51 zwierząt). Oprócz tych zabiegów fun-

dacja ZWIERZ prowadziła nieodpłatny cykl szkoleń prowadzonych przez doktora nauk 

prawnych p. Agnieszkę Gruszczyńską.  
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Opiekę nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych, w tym dzikimi, 

realizował Referat Ochrony Środowiska. Podjęto interwencję w 6 przypadkach dotyczących 

zwierząt dzikich. W ramach działania obejmującego ochronę dzikiego ptactwa gmina pozo-

staje w ścisłej współpracy ze specjalistami w dziedzinie ornitologii związanymi 

z nadleśnictwem, a w zakresie zwierząt dzikich z kołami łowieckimi. Koszty transportu 

i utylizacji zwierząt padłych na terenie należącym do Gminy Barwice to kwota 2779,20 zł.  

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE 

Działania edukacyjne dotyczące problemu bezdomności i humanitarnego traktowania zwie-

rząt były prowadzone przez Referat Ochrony Środowiska. Podejmowano rozmowy 

z właścicielami zwierząt zgłoszonych jako przebywające w złych warunkach bytowania. Pod-

czas interwencji pouczono właścicieli zwierząt o obowiązkach wynikających z obowiązującej 

Ustawy o ochronie zwierząt, Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego i zobowiązano do po-

prawy warunków bytowania zwierzęcia zgodnie z obowiązującym prawem. Podjęto w tym 

zakresie 15 udokumentowanych interwencji Referatu OŚ. Zgłoszenia dotyczące nieodpo-

wiednich warunków przebywania zwierząt właścicielskich oraz zwierząt, które nie są właści-

wie zabezpieczone, są kierowane na Policję.  

 

Rozpowszechniano informacje dotyczące chorób zakaźnych zwierząt (w tym wścieklizna, 

ASF i ptasie grypa) oraz opieki nad zwierzętami podczas upałów i mrozów. 

 

W roku 2021, w ramach realizacji oferty zadania publicznego przeprowadzona została akcja 

edukacyjna dotycząca bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barwice. Zostały nią objęte 

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

micznych, zadanie to realizowano także poprzez rozpowszechnianie publikacji dotyczącej 

zagadnienia (materiały pozyskano od Fundacji ZWIERZ i WWF). Wspieranie tego typu akcji 

jest szczególnie ważne i ma na celu przede wszystkim przeciwdziałanie bezdomności zwie-

rząt i zwiększenie świadomości w zakresie konieczności sterylizacji zwierząt bezdomnych     

a także zachowania zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu ze zwierzęciem, które może być 

niebezpieczne lub chore. Przeprowadzono także zajęcia dotyczące zwierząt dzikich, w tym 

obecności wilka na terenie gminy Barwice. 

 

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, 
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należy zdecydowanie bardziej wspierać podobne inicjatywy. Działania Stowarzyszenia, 

szczególnie trwałe znakowanie zwierząt, pozwolą usprawnić identyfikację psów i kotów za-

gubionych w Gminie (w roku 2021 właściciele odebrali 15 zagubionych czworonogów). 

Zbiórka karmy i akcesoriów podczas podejmowanych akcji ma nie tylko wydźwięk edukacyj-

ny i uczy empatii, właściwej opieki nad zwierzęciem, promuje wolontariat i właściwe posta-

wy wobec zwierząt, ale też odciąża znacząco wydatki Gminy na utrzymanie zwierząt bez-

domnych oraz pozwala pomóc tam, gdzie właściciele zwierząt w skutek zdarzeń losowych nie 

mają środków na utrzymanie posiadanego zwierzęcia. 

 

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, 

 podejmowanie działań w zakresie zgłaszanych sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

mieszkańców przez psy właścicielskie wydostające się poza teren niewłaściwie zabez-

pieczonych posesji – 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 

3 195,69 
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Opieka weterynaryjna 

nad zwierzętami bez-

domnymi i kotami wolno 

żyjącymi 

Gabinet Weterynaryjny Sp. c. K.Kwik, I. Andry-

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

Barwice 

 

Inne gabinety w ramach koniecznej pomocy na-

tychmiastowej (ratowanie życia) 

 

AkcjaKastracja 

15 676,00 

 

 

1 544,92 

 

12 220,00 

(w tym 

6 000,00 da-

rowizna) 

Opieka nad zwierzętami 

poszkodowanymi w wy-

padkach komunikacyj-

nych i usługi związane   

z utylizacją 

D. Igiel – Usługi Weterynaryjne Ogartowo,  

ul. 15 grudnia 4, 78 – 320 Połczyn Zdrój 

 

Ptactwo dzikie pod ścisłą ochroną gatunkową – 

współpraca z ornitologiem 

2 779,20 

 

 

00,00 

  

 

Zakup karmy dla kotów 

wolno żyjących  

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 

w Barwicach 

981,30 

Razem:  36 397,11 

 

W wyniku działań Stowarzyszenia i Gminy Barwice objęto opieką nie tylko 3 psy, które były 

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

rozpoczęto adopcję: 6 psów bezdomnych, 16 przekazanych psów właścicielskich i 115 kotów. 

Łącznie, wszystkie podejmowane działania zawarte w kwocie realizacji Programu w 2021 r. 

dotyczące 245 zwierząt (w tym: 3 psy w schronisku, 6 psów i 55 kotów bezdomnych, 90 ko-
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tów wolno żyjących, 16 przekazanych zwierząt właścicielskich, 15 psów zagubionych, zwró-

conych właścicielom, 60 kotów przygarniętych poza stowarzyszeniem – wnioski o steryliza-

cję) oraz 51 zwierząt właścicielskich w ramach AkcjaKastracja, którym udzielono pomocy. 

Koszt ewentualnej realizacji działania wyłącznie w schronisku, w roku 2021, uwzględniając 

tylko psy przy nie podejmowaniu żadnych działań wobec kotów bezdomnych i wolno żyją-

cych wyniósłby 113 028,80 zł (nie licząc kwoty za wyłapanie psów właścicielskich, które się 

zagubiły i zostały zabezpieczone na kilka dni oraz przekazanych przez właścicieli Stowarzy-

szeniu w wyniku braku możliwości zapewnienia właściwej opieki) co oznacza, że 50 000,00 

przeznaczone na realizację całości Programu w 2021 r. zostałoby przekroczone, nie spełniając 

jednocześnie nawet części zadań w nim zawartych. Niekastrowane zwierzęta nadal mnożyły-

by bezdomność zwiększając podaną, szacowaną kwotę wydatków Gminy.  

Najistotniejszym wnioskiem z realizacji Programu w 2021 r. jest fakt, iż aktywne wspieranie 

adopcji, edukowanie, dofinansowanie kosztów kastracji i znakowania zwierząt bezdomnych 

i właścicielskich jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania bezdomności. Takie działa-

nie powoduje realne zmniejszenie ilości rodzących się miotów, łatwiejsze odnajdowanie wła-

ścicieli i ograniczenie kosztów utrzymywania niechcianych zwierząt w schronisku, przy jed-

noczesnym zmniejszeniu kosztów Programu. 

5.5. Polityka społeczna i ochrona zdrowia 

5.5.1. Działalność MGOPS 

Plan na pomoc społeczną w 2021 roku stanowi kwota 17.443.725,25zł, w tym: 

 Środki na zadania zlecone gminie –    13.261.066,31 zł – 76,02% planu 

 Środki na zadania własne – 4.182.658,94zł – 23,98% planu 

Przekazano środki w wysokości   17.332.103,97 zł – 99,36 % planu   

 Na zadania zlecone – 13.256.366,31zł – 99,96 % planu zad. zlec. 

 Na zadania własne – 4.075.737,66 zł – 45,42 % planu zad. wł. 

Wykorzystano środki w wys. 17.235.801,82 %  tj. 98,81 % planu 

 Na zadania zlecone –13.204.732,50 zł – 99,58 % planu zad. zlec. 

 Na zadania własne – 4.031.069,32 tj. 96,38 % planu zad. włas. 
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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+; dokonano zwrotu środków  96.604,65 zł                     

ROZDZIAŁ 855  01 

Świadczenie wychowawcze        

Na 2021 rok przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 7.620.000,00 

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 2016 r. poz.195, t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2407). 

Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczeń  plan  7.555.230,00 zł   

                         oraz  0,85 % przekazanej dotacji- koszty obsługi   64.770,00 zł 

                                                                        udział własny k.obsł. 12.100,00 zł 

 

Przekazano dotację w wysokości - 7.620.000,00 zł  - 100 % wojew. 

                                                             10.749,97 zł – 88,84 % gmina 

 

Wykorzystano środki w wysokości –  7.620.422,86 zł – 99,85 % planu  

 

ROZDZIAŁ  855 02 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez-

pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Plan na 2021 rok – 5.423.503,71   

 w tym ;  wypłata św. rodzinnych +  ZUS+ZDO   -   4.751.550,00 zł  -  87,61 % planu 

               wypłata świadczeń alimentacyjnych FA -       510.000,00 zł  -  9,40 % planu 

                  koszty obsługi (3% wypł.św. i zal.) -             142.530,00 zł  -   2,63 % planu 

                  koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego     15.300,00 zł  -   0,28 % planu     

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 2016 r.,poz. 1860).                                    4.123,71 zł  - 0,08 % planu     
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Przekazano dotację w wysokości  – 5.423.503,71 zł – 100 % planu 

 

Wykorzystano środki w wysokości – 5.387.118,06 zł – 99,33 % planu ;  

  w tym:  

- św. rodzinne  4.529.451,83 zł 

                św. rodzinne + ZUS     4.393.588,44 zł  - 81,01 %  planu św. rodz. 

                koszty obsługi  -               135.863,39 zł  -  2,86 %  otrzymanej dot. św. rodz. 

- f.alimentacyjny  516.899,82 zł 

                Fundusz Alimentacyjny - 501.758,82 zł – 9,25 % planu św.rodz. 

                koszt obsługi F-szu Alim. –  15.141,00 zł -  3 % obsługi F-szu  

- świadczenie rodzicielskie – 336.642,70 zł  

                Świadczenie rodzicielskie   -  335.712,70 zł -  6,19 %  planu św.rodz. 

                koszty obsługi  -                        930,00 zł  -  1 decyzja 30 zł x 31 dec. 

- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka  - 4.123,71 zł 

                Świadczenie jednorazowe   4000,00 zł -  0,07 %  planu św.rodz. 

                koszty obsługi  -                    123,71 zł  

 

ROZDZIAŁ  855 03 

Karta dużej rodziny 

W 2021 roku przyznano dotację na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej 

Rodziny (Dz.U z 2016 r. poz.785; t.j. z 2019 r. poz.1390 z póź.zm.) w wysokości 300,00 zł  

Pomoc dla osób uprawnionych do świadczeń to pomoc w formie Kart Dużej Rodziny:      

14,70 zł dla 1 rodz. wielodzietnej; 2,96 zł dla dod. liczby członków, duplikat karty 1,49 zł , 

opłaty za wydanie duplikatu karty 9,78 zł , domowienie drugiej karty 9,21zł , wniosek o nową 

kartę dla osoby, która już była posiadaczem 2,96zł . Koszt wydanych kart 269,26 zł 

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 r. poz. 1111 z późn. zm).  
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Plan na 2021 rok - 438,800,00 zł w tym; śr.woj. na asystenta rodz.– 4.000,00zł –0,91 % 

 zad. wł. – 434.800,00 zł – 99,-09 % 

Przekazano dotację – 425.984,85 zł – 97,08 % planu  

 w tym; śr.woj. na asystenta rodz.. –  4,000,00 zł  

 zad. wł. –421,984,85 zł  

Wykorzystano środki w wysokości – 425.984,85zł – 97,08 % planu 

 w tym; śr.woj. na asystenta rodz.. –  4.000,00 zł – 0,94 % planu 

 zad. wł. –421.984,85 zł – 99,06% pl. 

ROZDZIAŁ 855 04 

Dobry start 

W 2021 roku zwiększono gminie dotację celową w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny,     

o kwotę 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosz-

tów 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. 

Plan zmniejszono do kwoty 738,00 zł ponieważ tę formę pomocy od 1 lipca przekazano 

do prowadzenia ZUS . 

 Przekazano dotację –  738,00 zł  

 Wykorzystano – 738,00 zł – 100 % otrzymanej dotacji  

Wydatki poniesiono wyłącznie na opłacenie usług informatycznych  ZETO - 100 % wyk. śr. 

DZIAŁ 855 13 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze-

nia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

Plan na 2021 rok – 95.837 zł   

 Wykorzystano śr. w wysokości – 92.331,09 zł – 96,34 % planu.   

Opłacono składki za 45 osób  
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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 

Interdyscyplinarny ds. Przemocy w rodzinie – 10 osób . 

 Plan na 2021 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 2021 rok – 17.611,00 zł   

 Przekazano dotację – 17,611,00 zł – 100 % planu 

 Wykorzystano śr. w wysokości – 14,637,70 zł –83,12 % planu.   

 Opłacono składki za 29 osób 

ROZDZIAŁ  852  14 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne    

i rentowe   

Plan – 688.055,50 zł – w tym: 

 zad. wł.– 484,.074.50 zł 

 zas. okres. – 203.981,00 zł                                     

Przekazano dotację w wysokości – 627.264,55  zł – 91,16 % planu: 
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 zad. włas.  -  470.483,55 zł 

 zas. okres. -   156.781,00 zł  

Wykorzystano środki w wysokości – 620.114,65 zł – 90,13 % planu: 

zad. wł. - 470.483,55 zł 

zas. okres. –   149.631,10 zł 

Ze świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych skorzystało 446 osób–246 rodzin 

ROZDZIAŁ 852  15 

Dodatki mieszkaniowe 

Plan na 2021 rok – 212.549,86 zł w tym;    

 Dod. mieszkaniowe – 205.400,00 zł                        

 Zryczałtowane dodatki energetyczne  917,60 zł 

 Dopłaty do czynszu 6.232,26 zł 

Przekazane środki – dod. mieszkaniowe – 211.651,50 zł. 

 Dod. mieszkaniowe – 204.501,64 zł. 

 Zryczałtowane dodatki energetyczne 917,60zł 

 Dopłaty do czynszu 6.232,26 zł 

Wykorzystano – 205.186,98 zł – 96,54 % planu  

            Dod. mieszkaniowe – 204.501,64 zł. 

 Zryczałtowane dodatki energetyczne 685,34zł 

 Dopłaty do czynszu 0 zł 

 

Z tej formy pomocy skorzystało 85 gospodarstw domowych, przy czym o dopłatę do czynszu 

złożono 137 wnioski (odmownych 6). Średnia wartość 1 dodatku mieszkaniowego 263,87 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-
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wych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wys. 2 % - wypłacono – 39 

świadczeń - 7 rodzin. 

ROZDZIAŁ  852  16 

Zasiłki stałe 

Plan –179.124,00 zł 

Przekazane środki – 177.124,00 zł – 98,88 % planu 

Wykorzystano – 168.812,15 zł - 94,24 % planu 

Wypłacono:  

 Zasiłki stałe na podst. ustawy z dnia 12 III 2004 r. o pomocy społ., art.37 –dla 31 osób 

całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności 168.812,15 

zł  

W tym przyznano dla osoby: 

 Samotnie gospodarującej – 23 os. 139,621 zł 

 Pozostającej w rodzinie – 8 os. 29.191,15 zł  

ROZDZIAŁ 852  28 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.  

Zadania własne: 

 Plan na 2021 rok - 247.610,00 zł (w tym Opieka 75+ 8.400 zł) 

 Przekazane środki - 211.209,30 zł - 85,30% planu (w tym Opieka 75+ 8.400 zł) 

 Wykorzystano – 202.809,30 zł - 81,91% planu (w tym Opieka 75+  0zł) 

 

Wydatki poniesione to:  

 Płace + pochodne-1 etat opiekunki, 7 umów zlecenia.– 186.705,68 zł -92,07% wyk. śr. 

 Wpłaty na PPK 488,98 zł -0,24 % wyk.śr. 

 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne     2.881,35 zł – 1,42 % wyk. dod 
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 Wydatki bieżące – badania lekarskie, świadectwa BHP, rękawiczki, płyny do dezyn-

fekcji  delegacje służbowe - 11.183,03zł –5,51 % wyk. dot 

 Przekazano środki na ZFŚS w wysokości 1550.26 zł – 0,76 % wyk.dot. 

Pokryto koszt usług opiekuńczych 16 osobom – podopiecznym tut. Ośrodka. 

Opłacono 6.126 godzin, średni koszt 1 godz. wynosi 33,11 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 2021 rok – 8.400,00 zł , wykonanie 0 zł  

Zadania zlecone: 

 Plan na 2021 rok - 101.500,00 zł  

 Przekazane środki 96.800,00 zł - 95,37 % planu  

 Wykorzystano – 95.952,36 zł - 94,53 % planu  

Wydatki poniesione to:  

 -płace + pochodne - 1 etat opiekunki + 2 um. zlec.– 53.743,81 zł  -56,01 % wyk. śr. 

 - opłacono usługę rehabilitanta I-XII – 26.880,00 zł - 28,01 % wyk. śr. 

 -wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.313,75 zł – 3,45 % wyk. dod 

 -wydatki bieżące, świadczenia BHP, delegacje, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, opł. 

tel. kom. –10.464,54zł–10,91%                        

 -przekazano środki na ZFŚS w wysokości  1.550,26 zł  –1,62 % 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 12 osób. 

Opłacono 1.390 godzin, średni koszt 1 godz. wynosi 58 zł a terapii z dzieckiem 114 zł 
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ROZDZIAŁ 852  30 

Pomoc w zakresie dożywiania  

Na 2021 rok przyznana została dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wielo-

letniego programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

Plan – 210.488,50 zł – w tym: 

 zad. wł. – 60.488,50 zł 

 zad. wojew. – 150.000,00 zł 

Przekazano dotację w wysokości – 210.488,50 zł – 100 % planu  

 zad. włas. - 36.479,50 zł 

 zad. woj. - 150.000,00 zł 

Wykorzystano środki w wysokości –210.488,50 zł – 100 % 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. 44.464,00 zł – 126 os. 

1. Szkoła Podstawowa Barwice 76 os. - 27,160,00 zł 

2. Szkoła Podstawowa St. Chwalim 50 os. - 17.304,00 zł 

 Sfinansowano zakup bonów towarowych - żywnościowych – 105.536,00 zł dla 146 

świadczeniobiorców 

Ze środków własnych gminy; 

 Pokryto koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych – w okresie I-XII opłaco-

no posiłek dla 146 osób 60.238,50 zł: 

1. Szkoła Podstawowa w Barwicach 64 os. - 23.758,00 zł 

2. Szkoła Podstawowa Stary Chwalim 46 os.  – 15.438,00 zł   

3. Szkoła SOSW Szczecinek, Szczecin, Warnino, Tychowo (13 os.) - 9.403,50 zł 

4. Szkoła Podstawowa ,,0,,Bajkowa Kraina,,12 os. - 9.733,00 zł  

5. Przedszkole „HAPPY LAND” 2 os. – 1.906,00 zł 
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 Zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku, produktów żywnościowych 250,00 

zł  

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 - 8,70 zł za godz. (m-c 348zł) od 01.06. 9,00 zł x 40 godz.= 360 zł 

Plan na 2021 rok – 96,671,68 zł      wykorzystano 96.670,80 zł 

 Zatrudnienie w ramach tych prac od kwietnia do listopada 2021r. – 35 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 – 9.600,00 zł , są to środki dla Gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

Wykorzystano środki w wysokości – 5.333,76 zł – 55,56 % planu (dod. specjalne, delegacje 

sł.) 

ROZDZIAŁ 852  95 

Pozostała działalność WTZ 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – środki PFRON 

 ANEKS Nr 1/2021 z dnia 22 marca 2021 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. 

(Uchwała Nr XXVII/224/2021 Rady Miejskiej w Barwicach z dn. 28.01.2021 r.) - 

867,840 zł 

Powiat Szczecinecki - środki samorządu powiatowego na podstawie:  
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 ANEKSU Nr 1/2021 z dnia 22 marca 2021r. 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 - 96.440 zł 

Plan na 2021 rok – 964.280 zł w tym: 

 PFRON – 867,840,00 zł 

 PCPR– 96.440,00 zł 

Przekazano dotację w wysokości 964.280 zł – 100 % planu 

Wykorzystano środki w wysokości 964,280 zł – 100 % planu 

ROZDZIAŁ 852  19 

Ośrodek pomocy społecznej 

Planowana kwota na działalność Ośrodka w 2021 roku – 1.124,956 zł 

Wykorzystano 1.124.651,50 zł  - 99,97 % planu 

ROZDZIAŁ 853  95   

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –  „Opieka wytchnieniowa” 

Nr umowy 450/ZPS-4/OW-A/2021 

Plan na 2021 rok –15.000,00 zł               

Przekazano dotację w wysokości  15.000,00 zł  100 % planu 

Wykorzystano środki w wys. - 7.362,71 zł  49,08 % planu, w tym: 

 Świadczenie usług  – 14.720,00 zł  (umowa zlecenia  dla 1 os.) 

 Koszty obsługi  2 % -  280,00 zł (dod.specj.) 

Ogółem ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały osoby, 246 rodzin, 446 osób. 

 



75 

 

5.5.2. Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Barwice na 2021 

rok. 

Lokalny Program przewidywał 5 zadań głównych, które poniżej zostały wyszczegól-

nione wraz z opisem konkretnych działań wykonywanych przy ich realizacji. 

W ramach zadania 1: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 

osób uzależnionych od alkoholu. 

1. W ramach tego zadania finansowana jest działalność Punktu Informacyjno - Konsulta-

cyjnego 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 rodzin. 

2. Diagnoza problemowa osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych. 

3. Pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów dotyczących istoty uzależnień  

w rejonie działania Punktu Konsultacyjnego. 

4. Rozwój umiejętności zapobiegania rozwoju procesu choroby, jak i sposobów postę-

powania 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 pod-

stawowego programu terapii uzależnień. 

 

               W 2021 roku do Punktu Konsultacyjnego udzielono ponad 400 porad dla osób uza-

leżnionych i współuzależnionych. W związku z pandemią COVID-19 praca w punkcie kon-

sultacyjnym miała charakter dostosowany do obwiązujących wymogów w danym czasie. 

Większość pracy Punktu odbywała się już w roku sprawozdawczym stacjonarnie. W terapii 

grupowej i indywidualnej uczestniczyło miesięcznie od 10 do 20 osób. W trakcie roku odbyły 

się dwa otwarte mitingu AA.  

 Osoba prowadząca Punkt: mgr Zofia Wesołowska, certyfikowany specjalista psycho-

terapii uzależnień. Punkt czynny był jeden raz w tygodniu - 4 godz. 
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W ramach zadania 2: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoho-

lowe, pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą  

w rodzinie. 

 W ramach tego zadania prowadzona jest działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Barwicach. Komisja spotkała się 25 razy na posiedzeniach po 

godzinach pracy. W 2021 r. zarejestrowano i prowadzono 19 nowych postępowań o leczenie 

odwykowe. Przesłuchano 22 osoby wobec których prowadzone są postępowania i 7 osób  

w charakterze świadka. Prowadzono postępowania wniosków złożonych w latach poprzed-

nich -8 postępowań. Do sądu złożono 14 wniosków o leczenie odwykowe  

i przyznanie kuratora.  Wydano 13 opinii dotyczących zezwoleń na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych. Z sądu przyjęto do zapoznania się 28 postanowieniami  

i zawiadomieniami, w 6 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-

cjalnymi oraz członkami interdyscyplinarnego zespołu ds. przemocy w rodzinie. Pełnomocnik 

ds. uzależnień oraz członkowie komisji przyjęli ponad 50 interesantów  

w sprawach uzależnienia - były to porady telefoniczne i bezpośrednie 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 obyły się przedstawienia profilaktyczne dla uczniów szkół z terenu 

gminy. Gmina uczestniczyła w projekcie "Otwórz się na pomoc" dotyczącym przeciwdziała-

niu problemom alkoholowym - projekt organizowany wspólnie Głosem Koszalińskim. Przy 

współpracy z Ośrodkiem Kultury i Turystyki zrealizowano akcje i pikniki dla mieszkańców  

o charakterze integracyjno-profilaktycznym oraz sportowym. Zorganizowano gminną akcję 

"Profilaktyczny Mikołaj" oraz akcję "Wigilijna paczka dla osób uzależnionych  

i członków ich rodzin”. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych zarówno w pracy Komisji, 

jak i w wykonywaniu pracy zawodowej. Organizacja jubileuszy trzeźwości osobom utrzymu-

jącym abstynencję.  

W ramach zadania 4: Wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych 

służącej rozwiązywania problemów alkoholowych. 
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W ramach zdania prowadzona była współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyką 

uzależnień.  

Z Posterunkiem Policji w Barwicach: wspólne działania w zakresie uzależnień zarówno doty-

czące konkretnych zgłoszeń, jak i ogólnych działań profilaktycznych oraz zakup drukarki.     

Z Komendą Powiatową Policji w Szczecinku - akcje profilaktyczne. Grupą AA Feniks Barwi-

ce - działalność bieżąca, organizacja wyjazdu integracyjno - terapeutycznego.  

W ramach zadania 5: Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów okre-

ślonych  w art.13
1 

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 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 2021 wykonano 5166 zabiegów.  Na obsługę i prowadzenie programu gmina w 2021 

roku wydała 72 000,00 zł. 

 

6. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH 

PODJĘTYCH W 2021 ROKU 

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Barwicach pod-

jęła ogółem 114 uchwał. 
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Stan realizacji uchwał: 

 zrealizowano – 82 uchwały 

 zrealizowano częściowo –11 uchwał 

 w trakcie realizacji pozostaje – 20 uchwał 

 nie zrealizowano – 2 uchwał 

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 

 CUW – Centrum Usług Wspólnych 

 Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

ZESTAWIENIE UCHWAŁ PODJĘTYCH W 2021 ROKU: 

 

Lp Numer uchwały Termin 

podjęcia 

W sprawie Wejście w życie Przebieg 

realizacji 

Uwagi 

1 XXVII/224/21  

28.01.2021 

Uchwalenia Budżetu 

Gminy Barwice na rok 

2021 

Wchodzi w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowią-

zującą od 1 stycznia2021r. 

i podlega ogłoszeniu        

w Dz. Urz. Woj. Zach. 

Zrealizowa-

no częścio-

wo 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

05.02.2021r. 

poz. 617 

2 XXVII/225/21 28.01.2021 Uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej  gminy 

Barwice nalata 2021-

2028 

Wchodzi w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowią-

zującą od dnia 1 stycznia 

2021 

Zrealizowa-

no częścio-

wo 
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3 XXVII/226/21 28.01.2021 Przyjęcia planów pracy 

komisji stałych Rady 

Miejskiej w Barwicach 

na 2021 r. 

Wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

4 XXVII/227/202

1 

28.01.2021 Rozpatrzenia petycji 

Teresy Garland 

Wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

5 XXVII/228/202

1 

28.01.2021 Rozpatrzenia petycji 

Sławomira Wiesława 

Sala 

Wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

6 XXVII/229/202

1 

28.01.2021 Rozpatrzenie petycji 

Piotra Sterkowskiego 

Wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

7 XXVIII/230/20

21 

16.03.2021 Przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdom-

ności zwierząt na tere-

nie gminy Barwice w 

2021 r. 

Wchodzi w życie po upły-

wie 14 dni od ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Zach. 

Zrealizowa-

no częścio-

wo – zmiana 

uchwały 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

16.04.2021r. 

poz. 1598 

8 XXVIII/231/20

21 

16.03.2021 Wyrażenia zgody na 

utworzenie Społecznej 

Inicjatywy Mieszka-

niowej 

Wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

W realizacji  

9 XXVIII/232/20

21 

16.03.2021 Wyrażenia zgody na 

złożenie wniosku o 

wsparcie ze środków 

Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkanio-

wego na sfinansowanie 

objęcia udziałów w 

nowoutworzonej spo-

łecznej inicjatywy 

mieszkańców  

Wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

W realizacji  

10 XXXVIII/233/2

021 

16.03.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

Wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

zrealizowa-

no 
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podmiotem jest nieru-

chomość stanowiąca 

własność Gminy Bar-

wice 

11 XXVIII/234/20

21 

16.03.2021 Zmian w budżecie 

Gminy Barwice na 

2021 rok 

Wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i obejmuje budżet 

roku kalendarzowego 

2021. Uchwała podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Zach.  

Zrealizowa-

no częścio-

wo 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

23.03.2021r. 

poz. 1164 

12 XVIII/235/2021 16.03.2021 Zawiadomienia Proku-

ratury Rejonowej w 

Szczecinku o podejrze-

niu popełnienia prze-

stępstwa z art.226 §1 

kodeksu karnego 

Wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

13 XXVIII/236/20

21 

16.03.2021 Rozpatrzenia petycji Wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

14 XXIX/237/2021 29.04.2021 Przyjęcia oceny zaso-

bów pomocy społecz-

nej Gminy Barwice za 

rok 2021 

Wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

15 XXIX/238/2021 29.04.2021 Przyjęcia strategii 

rozwiązywania pro-

blemów społecznych 

Gminy Barwice na lata 

2021-2027 

Wchodzi w życie po upły-

wie 14 dni od ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Zach. 

W trakcie 

realizacji 

Nie jest to  

akt prawa 

miejscowego  

16 XXIX/239/2021 29.04.2021  Przyjęcia regulaminu  

Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

ds. przemocy w rodzi-

nie  

Wchodzi w życie po upły-

wie 14 dni od ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Zach. 

zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

07.06.2021r. 

poz. 2440 

17 XXIX/240/2021 29.04.2021 Uchwalenia regulami-

nu określającego zasa-

dy udzielania i rozli-

czania dotacji celowej 

w 2021 roku na dofi-

Wchodzi w życie po upły-

wie 14 dni od ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Zach. 

zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

07.05.2021r. 

poz. 2010 



81 

 

nansowanie budowy 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

lub szczelnych zbiorni-

ków bezodpływowych 

na ścieki bytowo-

gospodarcze w celu 

uporządkowania gosp. 

Wodno-ściekowej na 

terenie Gminy Barwice 

18 XXIX/241/2021 29.04.2021 Uchwalenia wielolet-

niego planu rozwoju      

i modernizacji urzą-

dzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyj-

nych   w posiadaniu 

PWiK Sp. z o.o. na lata 

2021-2023 na terenie 

Gminy Barwice 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

W trakcie 

realizacji 

 

19 XXIX/242/2021 29.04.2021 Zwolnienia z części 

opłaty za korzystanie    

z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

przeznaczonych       do 

spożycia w miejscu 

sprzedaży w 2021r. 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Zachod-

niopom. 

zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

14.05.2021 

poz. 2099 

20 XXIX/243/2021 29.04.2021 Regulaminu otwartego 

konkursu ofert oraz 

kryteriów wyboru ofert 

na realizację zadania 

publicznego z zakresu 

wychowania przed-

szkolnego na terenie 

gminy Barwice w okre-

sie od września 2021 

do 31 sierpnia 2022r. 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Zach/ 

zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

07.06.2021 

poz. 2438 

21 XXIX/244/2021 29.04.2021 Rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza 

Barwic 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 
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22 XXIX/245/2021 29.04.2021 Rozpatrzenie petycji Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

23 XXIX/246/2021 29.04.2021 Zmian w budżecie 

gminy Barwice na 

2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia i obejmu-

je budżet roku kalenda-

rzowego 2021. Uchwała 

podlega ogłoszeniu w 

Dzienniku Urzędowym 

Woj. Zach. 

Zrealizowa-

no częścio-

wo 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

07.05.2021 

poz. 2011 

24 XXIX/247/2021 29.04.2021 Uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej gminy 

Barwice na lata  

2021-2028 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no częścio-

wo 

 

25 XXIX/248/2021 28.05.2021 Zmiana uchwały nr 

XXIX/238/2021 Rady 

Miejskiej w Barwicach 

z dnia 29 kwietnia 

2021r. w sprawie przy-

jęcia strategii rozwią-

zywania problemów 

społecznych gminy 

Barwice na lata  

2021- 2027 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

26 XXX/249/2021 28.05.2021 Określenia wzoru 

wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkanio-

wego oraz wzoru de-

klaracji o dochodach 

gospodarstwa domo-

wego 

 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem 1 lipca 2021r. 

Podlega ogłoszeniu          

w Dzienniku Urzędowym 

Woj. Zachodniopomor-

skiego 

zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

17.06.2021 

poz. 2629 

27 XXX/250/2021 28.05.2021 Wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi 

składanej przez właści-

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Zachod-

niopom 

zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

04.06.2021 

poz. 2431 
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ciela oraz określenia 

warunków i trybu skła-

dania deklaracji za 

pomocą środków ko-

munikacji elektronicz-

nej 

28 XXX/251/2021 28.05.2021 Zmiany uchwały Nr 

XIII/104/2019 z dnia 

22 listopada 2019 roku 

w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i 

porządku na terenie 

gminy Barwice 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Zachod-

niopomorskiego 

zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

07.07.2021 

poz. 3086 

29 XXX/252/2021 28.05.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

30 XXX/253/2021 28.05.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

31 XXX/254/2021 28.05.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 
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wice 

32 XXX/255/2021 28.05.2021 Zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego 

zasobu gminy Barwice 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Zachod-

niopom 

Uchylono 

Uchwałą 

XXXIV/299/

2021 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

07.07.2021 

poz. 3087 

33 XXX/256/2021 28.05.2021 zmian w budżecie 

gminy Barwice na 

2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia i obejmu-

je budżet roku kalenda-

rzowego 2021. Uchwała 

podlega ogłoszeniu w Dz. 

Urz. Woj. Zach. 

zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

04.06.2021 

poz. 2432 

34 XXX/257/2021 28.05.2021 Zarządzenia poboru 

niektórych podatków i 

opłat lokalnych w dro-

dze inkasa, określenia 

inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za 

inkaso 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Zach. 

zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

04.06.2021 

poz. 2433 

35 XXX/258/2021 28.05.2021 Zmiany uchwały nr 

XXIX/243/2021 Rady 

Miejskiej w Barwicach 

z dnia 29 kwietnia 

2021 roku w sprawie 

regulaminu otwartego 

konkursu ofert na RE 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Zach. 

zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

07.06.2021 

poz. 2439 

36 XXXI/259/2021 30.06.2021 Udzielenia Burmi-

strzowi Barwic wotum 

zaufania 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

37 XXXI/260/2021 30.06.2021 Zatwierdzenia spra-

wozdania finansowego 

wraz ze sprawozda-

niem z wykonania 

budżetu gminy Barwice 

za 2020 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

38 XXXI/261/2021 30.06.2021 Udzielenia Burmi-

strzowi Barwic absolu-

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 
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torium z tytułu wyko-

nania budżetu za 2020 

rok 

39 XXXI/262/2021 30.06.2021 Zmian w budżecie 

gminy Barwice na 

2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia i obejmu-

je budżet roku kalenda-

rzowego 2021. Uchwała 

podlega ogłoszeniu w Dz. 

Urz. Woj. Zach. 

zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

08.07.2021 

poz. 3132 

40 XXXI/263/2021 30.06.2021 Uchwalenia zmiany 

wieloletniej prognozy 

finansowej gminy 

Barwice na lata 2021 - 

2028 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

41 XXXI/264/2021 30.06.2021 Wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie nieru-

chomości 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

42 XXXI/265/2021 30.06.2021 Określenia średniej 

ceny jednostki paliwa 

w gminie Barwice na 

rok szkolny 2021/ 2022 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Zachod-

niopom 

W trakcie 

realizacji 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

27.07.2021 

poz. 3436 

43 XXXI/266/2021 30.06.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice (dz. 3 obręb Bar-

wice 05) 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

44 XXXI/267/2021 30.06.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 
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ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice (dz. 32/2 obręb 

Barwice 05) 

45 XXXI/268/2021 30.06.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice (dz. 156/2 obręb 

Piaski) 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

46 XXXI/269/2021 30.06.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice (dz. 67/2 obręb 

Nowy Chwalim) 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

47 XXXI/270/2021 30.06.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice (dz. 541/23 obręb 

Barwice 03) 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

48 XXXI/271/2021 30.06.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 
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przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice (cz.dz. 541/23 

obręb Barwice 03) 

49 XXXI/272/2021 30.06.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice (cz.dz. 77/3 obręb 

Piaski) 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

50 XXXI/273/2021 30.06.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice (cz.dz. 65/9 obręb 

Barwice 01) 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

51 XXXI/274/2021 30.06.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice (cz.dz. 22/6 obręb 

Sulikowo) 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

52 XXXI/275/2021 30.06.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 
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dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice (dz. 3 obręb Bar-

wice 04) 

53 XXXI/276/2021 30.06.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice (cz.dz. 76 obręb 

Barwice 04) 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

54 XXXI/277/2021 30.06.2021 Wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomo-

ści stanowiącej wła-

sność gminy Barwice 

(dz.ew.117/3 – Barwi-

ce) 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

55 XXXI/278/2021 30.06.2021 Wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomo-

ści stanowiącej wła-

sność gminy Barwice 

(dz.ew.5/1 - Przybko-

wo) 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

56 XXXI/279/2021 30.06.2021 Rozpatrzenia skargi 

Radnego Rady Miej-

skiej w Barwicach w 

przedmiocie zaniecha-

nia przez Burmistrza 

Barwic obowiązku 

terminowego udziela-

nia odpowiedzi 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

57 XXXII/280/202

1 

10.08.2021 Przyjęcia projektu 

zmiany Regulaminu 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 
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dostarczania wody i 

odprowadzania ście-

ków na terenie gminy 

Barwice 

58 XXXII/281/202

1 

10.08.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

59 XXXII/282/202

1 

10.08.2021 Określenia zasad wno-

szenia, cofania i zby-

wania udziałów i akcji 

przez Burmistrza Bar-

wic 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Zach. 

zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

20.08.2021 

poz. 3657 

60 XXXII/283/202

1 

22.09.2021 Zmian w budżecie 

gminy Barwice na 

2021 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia i obejmu-

je budżet roku kalenda-

rzowego 2021. Uchwała 

podlega ogłoszeniu w Dz. 

Urz. Woj. Zach. 

Zrealizowa-

no częścio-

wo 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

30.09.2021 

poz. 4048 

61 XXXII/284/202

1 

22.09.2021 Uchwalenia wielolet-

niej prognozy finanso-

wej gminy Barwice na 

lata 2021 -2028 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no częścio-

wo 

 

62 XXXIV/285/20

21 

05.10.2021 Wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomo-

ści  stanowiącej wła-

sność gminy Barwice 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

63 XXXIV/286/20

21 

05.10.2021 Zmiany Uchwały nr 

XXXI/264/2021 Rady 

Miejskiej w Barwicach 

z dnia 30 czerwca 2021 

roku w sprawie wyra-

żenia zgody na odpłat-

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 
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ne nabycie nierucho-

mości 

64 XXXIV/287/20

21 

05.10.2021 Wyrażenia zgody na 

odstąpienie od zbycia 

w drodze przetargu 

nieruchomości stano-

wiącej własność gminy 

Barwice 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

65 XXXIV/288/20

21 

05.10.2021 Zmiany Uchwały nr 

XXXI/277/2021 Rady 

Miejskiej w Barwicach 

z dnia 30 czerwca 2021 

roku w sprawie wyra-

żenia zgody na sprze-

daż nieruchomości 

stanowiącej własność 

gminy Barwice 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

66 XXXIV/289/20

21 

05.10.2021 Wyrażenia zgody na 

zamianę nieruchomości 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

67 XXXIV/290/20

21 

05.10.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice ( nr. Dz. 541/23 

pow. 30,00 m² obr. 

Barwice) 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

68 XXXIV/291/20

21 

05.10.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 
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wice ( nr. Dz. 541/23 

pow. 16,80 m² obr. 

Barwice 03) 

69 XXXIV/292/20

21 

05.10.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice ( nr. Dz. 541/23 

pow. 21,00 m² ob. 

Barwice) 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

70 XXXIV/293/20

21 

05.10.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice ( nr. Dz. 417/3 

Stary Chwalim) 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

71 XXXIV/294/20

21 

05.10.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

72 XXXIV/295/20

21 

05.10.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 

 



92 

 

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice  

73 XXXIV/296/20

21 

05.10.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

74 XXXIV/297/20

21 

05.10.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

75 XXXIV/298/20

21 

05.10.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

Zrealizowa-

no 

 

76 XXXIV/299/20

21 

05.10.221 Zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego 

zasobu gminy Barwice 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Zach. 

Zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

16.11.2021 

poz. 4861 

77 XXXIV/300/20

21 

05.10.2021 Uchwalenia wielolet-

niego programu gospo-

darowania zasobem 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 
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gminy Barwice na lata 

2021-2025 

Urzędowym Woj. Zach. 16.11.2021 

poz. 4858 

78 XXXIV/301/20

21 

05.10.2021 Przyjęcia zmiany regu-

laminu dostarczania 

wody i odprowadzania 

ścieków na terenie 

gminy Barwice 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Zach. 

zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

16.11.2021 

poz. 4859 

79 XXXIV/302/20

21 

05.10.2021 Zmiany Uchwały nr 

XXVIII/230/2021 

Rady Miejskiej w Bar-

wicach z dnia 16 marca 

2021 roku w sprawie 

przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdom-

ności zwierząt na tere-

nie gminy Barwice 

w2021 roku 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Zach. 

zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

16.11.2021 

poz. 4860 

80 XXXIV/303/20

21 

05.10.2021 Zatwierdzenia planu 

odnowy miejscowości 

Barwice na lata  

2021-2028 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

W realizacji  

81 XXXIV/304/20

21 

05.10.2021 Zmiany Uchwały nr 

XXX/250/2021 Rady 

Miejskiej w Barwicach 

z dnia 28 maja 2021 

roku w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodaro-

wanie odpadami ko-

munalnymi składanej 

przez właściciela oraz 

określenia warunków i 

trybu składania dekla-

racji za pomocą środ-

ków komunikacji elek-

tronicznej 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Woj. Zach. 

zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

13.10.2021 

poz. 4259 
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82 XXXIV/305/20

21 

05.10.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o 

świadczenie usług w 

zakresie publicznego 

transportu zbiorowego 

w ramach przewozów 

autobusowych o cha-

rakterze użyteczności 

publicznej  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

83 XXXIV/306/20

21 

05.10.2021 Rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza 

Barwic 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

84 XXXV/307/202

1 

28.10.2021 Przyjęcie programu 

współpracy gminy 

Barwice z organiza-

cjami pozarządowymi  

oraz podmiotami pro-

wadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 

2022 rok  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

W realizacji Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

16.12.2021 

poz. 5680 

85 XXXV/308/202

1 

28.10.2021 Wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomo-

ści  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

86 XXXV/309/202

1 

 

28.10.2021 

Wysokości stawek 

podatku od nierucho-

mości oraz zwolnień w 

tym podatku  

Wchodzi w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowią-

zującą od 1 stycznia2022r. 

i podlega ogłoszeniu w Dz. 

Urz. Woj. Zach. 

W trakcie 

realizacji 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

05.11.2021r. 

poz. 4702 

87 XXXV/310/202

1 

28.10.2021 Określenia wysokości 

stawek podatku od 

środków transporto-

wych na 2022 rok 

Wchodzi w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowią-

zującą od dnia 1 stycznia 

2022r i podlega ogłoszeniu 

w Dz.Urz.Woj.Zach. 

W trakcie 

realizacji 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

05.11.2021r. 

poz. 4703 

88 XXXV/311/202

1 

28.10.2021 Zmian w budżecie 

gminy Barwice na 

2021 rok  

Wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i obejmuje budżet 

roku kalendarzowego 2021  

zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 
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i podlega ogłoszeniu w Dz. 

Urz. Woj. Zach. 

05.11.2021r. 

poz. 4704 

89 XXXV/312/202

1 

28.10.2021 Wyboru metody usta-

lenia opłaty oraz stawki 

tej opłaty za gospoda-

rowanie odpadami 

komunalnymi  

Wchodzi w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowią-

zującą od dnia 1 stycznia 

2022r i podlega ogłoszeniu 

w Dz.Urz.Woj.Zach. 

zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

05.11.2021r. 

poz. 4705 

90 XXXV/313/202

1 

28.10.2021 Obniżenia ceny skupu 

żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego na 

2022 rok 

Wchodzi w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowią-

zującą od dnia 1 stycznia 

2022r i podlega ogłoszeniu 

w Dz.Urz.Woj.Zach. 

W trakcie 

realizacji 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

05.11.2021r. 

poz. 4701 

91 XXXVI/314/20

21 

25.11.2021 Wyrażenia zgody na 

przekazanie w formie 

darowizny na rzecz 

województwa zach. 

Nieruchomości stano-

wiących własność 

gminy Barwice  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

W trakcie 

realizacji 

 

92 XXXVI/315/20

21 

25.11.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność  gminy Bar-

wice. (Nr dz. 384 

pow.8,2100 ha obręb 

St. Chwalim) 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia  

zrealizowa-

no 

 

93 XXXVI/316/20

21 

25.11.2021 Utworzenia  ośrodka 

wsparcia pod nazwą 

Klub Senior+ w Barwi-

cach  

Wchodzi w życie z dniem 

podjęcia z mocą obowią-

zującą od dnia 1 stycznia 

2022r i podlega ogłoszeniu 

w Dz.Urz.Woj.Zach. 

zrealizowa-

no 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

14.12.2021r. 

poz. 5548 
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94 XXXVI/317/20

21 

25.11.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice ( Nr dz.2/1 pow. 

13,5900 ha obręb 

Śmilcz) 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia  

zrealizowa-

no 

 

95 XXXVI/318/20

21 

25.11.2021 Zmiany uchwały nr 

XXXV/307/2021 Rady 

Miejskiej w Barwicach 

z dnia 28.10.2021r. w 

sprawie przyjęcia pro-

gramu współpracy 

Gminy Barwice z or-

ganiz. Pozarządowymi 

oraz podmiotami pro-

wadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 

2022 rok 

Uchwała wchodzi w życie 

po upływie 14 dni od ogło-

szenia w Dz.Urz.Woj.Zach 

W realizacji Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

15.12.2021r. 

poz. 5563 

96 XXXVI/319/20

21 

25.11.2021 Zmian w budżecie 

gminy Barwice na 

2021 rok  

Uchwała podlega ogłosze-

niu w Dz.Urz.Woj.Zach. 

Zrealizowa-

no częścio-

wo 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

01.12.2021r. 

poz. 5238 

97 XXXVI/320/20

21 

25.11.2021 Ustalenia wynagrodze-

nia Burmistrza Barwic  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia, przy 

czym ma zastosowanie do 

ustalenia wysokości wyna-

grodzenia Burmistrza 

Barwic Pana Mariusza 

Kielinga należnego od 

dnia 1 sierpnia 2021r. 

zrealizowa-

no 
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98 XXXVI/321/20

21 

25.11.2021 Ustalenia zasad otrzy-

mywania i wysokości 

diet przysługujących 

Radnym Rady Miej-

skiej w Barwicach oraz 

zwrotu kosztów podró-

ży służbowych 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia przy 

czym ma zastosowanie do 

ustalenia wysokości diet 

Radnych Rady Miejskiej w 

Barwicach należnych od 

dnia 1 sierpnia 2021 r. 

zrealizowa-

no 

 

99 XXXVII/322/20

21 

03.12.2021 Zmian w budżecie 

Gminy Barwice na rok 

2021  

Uchwała podlega ogłosze-

niu w Dz.Urz.Woj.Zach. 

Nie zreali-

zowano 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

13.12.2021r. 

poz. 5432 

100 XXXVIII/323/2

021 

30.12.2021 Uchwalenia budżetu 

Gminy Barwice na rok 

2022  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia z mocą 

obowiązującą od 1 stycz-

nia i podlega ogłoszeniu w 

Dz.Urz.Woj.Zach. 

W trakcie 

realizacji 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

10.01.2022r. 

poz. 166 

101 XXXVIII/324/2

021 

30.12.2021 Zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej 

Gminy Barwice na lata 

2022-2032 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia z mocą 

obowiązującą od dnia 1 

stycznia 2022 r. 

W trakcie 

realizacji 

 

102 XXXVIII/325/2

021 

30.12.2021 W sprawie przyjęcia 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy 

Barwice na rok 2022 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia  

W trakcie 

realizacji 

 

103 XXXVIII/326/2

021 

30.12.2021 W sprawie przyjęcia 

Programu Ochrony 

Środowiska dla Miasta 

i Gminy Barwice na 

lata 2021-2024 z per-

spektywą do roku 2028 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

W trakcie 

realizacji 
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104 XXXVIII/327/2

021 

30.12.2021 Zmiany uchwały nr 

XXIX/241/2021 Rady 

Miejskiej w Barwicach 

z dn.29.04.2021r. w 

sprawie uchwalenia 

,,Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji 

urządzeń kanalizacyj-

nych będących w po-

siadaniu PWIK Spółka 

Z o.o. na lata 2021-

2023 na terenie gminy 

Barwice 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

105 XXXVIII/328/2

021 

30.12.2021 Uchwalenia planu 

pracy Rady Miejskiej 

w Barwicach na 2022 

rok 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

W trakcie 

realizacji 

 

106 XXXVIII/329/2

021  

30.12.2021 Przyjęcia od Powiatu 

Szczecineckiego zadań 

publicznych o charak-

terze ponadgminnych 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

W trakcie 

realizacji 

 

107 XXXVIII/330/2

021 

30.12.2021 Wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomo-

ści stanowiącej wła-

snośc Gminy Barwice  

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

W trakcie 

realizacji 

 

108 XXXVIII/331/2

021 

30.12.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejenj 

umowy dzierżawy, 

której przedmiotem są 

nieruchomości stano-

wiące własność Gminy 

Barwice (ZGM) 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

109 XXXVIII332/20

21 

30.12.2021 Wyrażenie zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 
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dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice(dz. Nr 4/44 pow. 

0,1103 Białowąs) 

110 XXXVIII/333/2

021 

30.12.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy z 

dotychczasowym 

dzierżawcą, której 

przedmiotem jest nie-

ruchomość stanowiąca 

własność gminy Bar-

wice(dz.nr 201/9 o 

pow. 230 m2) pow. 

Całej dz. 0,9623 ha 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

111 XXXVIII/334/2

021 

30.12.2021 Wyrażenie zgody na 

przedłużenie umowy 

dzierżawy z dotychcza-

sowym dzierżawcą, 

której przedmiotem są 

nieruchomości stano-

wiące własność gminy 

Barwice(nr 40/29, nr 

40/28,nr 603, 604 pow. 

łącznie 1095,00m2 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 

 

112 XXXVIII/335/2

021 

30.12.2021 Wyrażenia zgody na 

odstąpienie od przetar-

gowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy 

nieruchomości stano-

wiącej własność gminy 

Barwice (dz. nr 605, 

pow. 0,0204 ha) 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

zrealizowa-

no 
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113 XXXVIII/336/2

021 

30.12.2021 Wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o 

świadczenie usług w 

zakresie publicznego 

transportu zbiorowego 

w ramach przewozów 

autobusowych o cha-

rakterze użyteczności 

publicznej 

Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia 

W trakcie 

realizacji 

 

114 XXXVIII/337/2

021 

30.12.2021 Zmian w budżecie 

gminy Barwice na rok 

2021  

Uchwała podlega ogłosze-

niu w Dz .Urz.Woj.Zach. 

zrealizowa-

no częścio-

wo 

Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 

dn. 

10.01.2022 

r. poz. 167 

7. Pozostałe 

7.1. Oświata i wychowanie 

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

75085 - WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

W 2021 r. przeciętnie zatrudnionych było  7,25  pracowników CUW w Barwicach. Na wyna-

grodzenia, umowę zlecenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wy-

datkowano 466 676,39 zł.  

Na rzecz pracowników wydatkowano 2.568,62 zł, tj. na  podróże służbowe krajowe, szkolenia 

pracowników niebędących członkami korpusu, środki BHP, ekwiwalent za pranie oraz bada-

nia lekarskie. 

Utrzymanie CUW w 2021 roku wyniosło  18.495,03 zł. Mieszczą się tu: 

 

1. Środki czystości  184,01 

2. 

 

3. 

Materiały biurowe, druki (segregatory, tonery, klipsy 

archiwizacyjne, papier ksero, bloki biurowe) 

Zakup części do kserokopiarki 

2.339,09 

 

462,95 
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4.  Monitor Dell Vostro, monitor II Yama, UPS, dysk ze-

wnętrzny, regał biurowy, dysk SSD, fotel, telefon bez-

przewodowy 

5.423,30 

5. Ryczałt roczny za energię cieplną, elektryczną, wodę i 

ścieki  

5.000,00 

6. Naprawa i konserwacja kserokopiarki 479,70 

7. Licencja na moduł Pracownicze Plany Kapitałowe 984,00 

8. Opłaty  za serwis ZETO ( FK2, Kadry, Płace, Stypendia, 

PPK) 

3.554,98 

9. Składka ubezpieczeniowa majątku 67,00 

    

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu   

w 100 % w wysokości 13.435,59 zł.   

 

Ogółem wydatki : 501.175,63 zł, tj. 100 %. 

7.1. Oświata i wychowanie 

Plan wg uchwalonego budżetu  po zmianach na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 7.591.654,07  

zł, w tym subwencja oświatowa 6.625.716,00 zł. 

  

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2021 r. w poszczególnych  rozdziałach przedstawia 

się następująco: 

 

Dział Rozdział  Plan Wykonanie 

801  Oświata i Wychowanie 7.591.654,07 7.589.085,50 

 80101 Szkoły podstawowe 5.956.267,61 5.956.247,61 

 80103 
Oddziały przedszkolne w szkołach pod-

stawowych   
313.879,75 313.879,75 

 80113 Dowożenie uczniów do szkół  145.135,41 145.135,41 

 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.112,00 5.112,00 
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 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 297.840,20 297.840,20 

 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 

17.714,59 17.714,59 

 80150 

Realizacja zadań wymagających stoso-

wania specjalnej organizacji nauki i me-

tod pracy dla dzieci i młodzieży w szko-

łach podstawowych 

690.683,42 690.683,42 

 80153 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat-

nego dostępu do podręczników, materia-

łów edukacyjnych lub materiałów ćwi-

czeniowych 

72.426,75 69.878,18 

 80195 Pozostała działalność 92.594,34 92.594,34 

 

Subwencja oświatowa na 2021 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 2021 rok  

w poszczególnych szkołach to: 

 

Lp.                               Szkoła 

Stan na 30.09.2020 do 

subwencji na 2021rok 

(uczniowie szkoły, 

oddziału przedszkol-

nego) 

Stan na 30.09.2020 do 

subwencji na 2021 rok 

(oddziały – szkoła, 

oddział przedszkolny) 

1. 

 

SP Barwice 514 24 
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2. 

 

SP Stary Chwalim 161 9 

 OGÓŁEM 675 33 

 

Wykaz eta-

tów nauczy-

cieli objętych 

subwencją 

oświatową 

wg stanu na 

30.09.2020 r. 

Liczba etatów 

 Szkoła   ogółem  stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

SP Bar-

wice 47,52 1 5,72 25,24 15,56 

SP Stary 

Chwalim 18,52 1 3,55 8,58 5,69 

Ogółem 66,34 2 9,27 33,82 21,25 

 

80101 -  SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława  

Szafera w Barwicach 

 

W 2021 roku  przeciętnie  zatrudnionych było 43,26 etatów nauczycieli oraz 7,19 etatów ob-

sługi. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku dla szkoły pod-

stawowej w Barwicach wyniósł 4.182.427,21 zł. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 3.639.434,40 zł.  

  

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota 150.441,75 zł. 

Są to: 

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli  138.165,07       

2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 4.766,00 

3. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi 642,40 

4. Badania lekarskie 4.960,00 

5. 

6.  

Szkolenia pracowników 

Delegacje służbowe 

726,50 

1.181,78             
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Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Barwicach to kwota 243.944,83 zł: 

 

1. Środki czystości 2.064,11 

2. Zakupiono pas klinowy, maty wychwytujące brud, pali-

wo do kosiarki, zgarniacz śniegu, opony do traktorka, 

keramzyt antypoślizgowy, materiały gospodarcze na 

naprawy oraz drobne remonty 

10.915,75 

 

 

3. Wyposażenie (niszczarka, wiertarka, przyczepa towaro-

wa, kosiarka spalinowa, rolety, tablice białe suchoście-

ralne, monitory interaktywne, telewizor, stojak na rowe-

ry, pług śnieżny ) 

23.902,82 

 

             

4. 

5. 

6. 

Materiały biurowe   

Program e-sekretariat, Officestd 

Mapy Polski i świata, instrumenty muzyczne 

            2.042,82 

            2.700,00 

            3.000,00 

7. Energia elektryczna 23.593,75 

8. Woda 2.622,07 

9. Opłaty za centralne ogrzewanie, gaz w butli 73.918,48 

10. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 18.142,00 

11. 

12. 

Opłaty pocztowe, przesyłki, usługi transportowe 

Przewóz uczniów na zawody sportowe, usługi transpor-

towe 

3.302,76 

1.411,10                

13. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice 1.476,00 

14. Badanie doraźne urzędu dozoru technicznego, przegląd 

gaśnic, badanie szczelności instal. gazowej 

3.925,02 

15. Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw, program an-

tywirusowy, domena internetowa, wałowanie terenu 

obok szkoły, cięcie rury do poręczy, szyfrowanie da-

nych) 

3.064,93 

 

 

16. 

17. 

18. 

 

19. 

Opłata za sprzątanie budynku na ul. Moniuszki 12 

Dzierżawa urządzenia kopiującego  

Usługa dotycząca realizowania zadań ochrony danych 

osobowych 

Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego 

28.765,33 

11.102,36 

1.722,00 

 

13.168,46 
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20. Zakup usług telekomunikacyjnych 8.924,07 

21. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe        

budynków i wyposażenia,                                                            

            4.181,00               

             

                      

Odpisy  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu  

 w 100 % w  wysokości 148.606,23 zł. 

 

Ogółem wydatki w SP Barwice: 4.182.427,21 zł. tj. 100 %. 

 

80101 -  SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu 

W pierwszym półroczu 2021 roku  przeciętnie  zatrudnionych było 17,17 etatów nauczycieli 

oraz 5,74 etatów obsługi (w tym 1,09 etatów interwencyjnych i publicznych). Plan wg uchwa-

lonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku dla szkoły podstawowej w Starym 

Chwalimiu wyniósł 1.758.512,44 zł.  

 

W 2021 roku na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochod-

nymi wydatkowano 1.420.120,59 zł.  

  

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota 67.016,22 zł. 

Są to: 

 

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli  59.160,24       

2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 3.277,00 

3. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi,  419,10 

4. Podróże służbowe krajowe 1.787,88 

5. 

6. 

Badania lekarskie 

Szkolenia BHP, „Profesjonalny sekretariat” 

1.662,00 

710,00 

             

 

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu to kwota 

209.217,38 zł: 

 

1. Węgiel 3.990,00 
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2. Środki czystości 4.946,32 

3. 

4. 

5. 

 

6.  

Materiały biurowe 

Materiały na bieżące naprawy, remonty, farby  

Drukarka RICOH, komputer ACER, myjka wysokoci-

śnieniowa, młot udarowy,  

Monitory interaktywne 

4.661,28 

6.540,14 

13.860,01 

 

17.480,00             

7. Energia elektryczna 10.224,34 

8. Woda 2.235,96 

9. Energia cieplna - gaz 45.693,71 

10. 

11. 

Naprawa sieci telefonicznej, konfiguracja aparatu  

Modernizacja podłogi z wylaniem masy samopoziomu-

jącej 

280,00 

74.332,59 

12. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 7.008,85 

13. Opłaty pocztowe, bankowe, usługi transportowe 2.385,47                

14. Ochrona i monitoring obiektu Stary Chwalim 738,00 

15. Badanie doraźne urzędu dozoru technicznego, kalibracja 

detektora gazu, szczelność instalacji gazowej 

3.708,33 

 

16. 

 

 

17. 

Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw, odnowienie 

domeny internetowej, wniesienie kuchni, lodówki  wy-

miana wykładzin, dorabianie kluczy) 

Usługa dotycząca realizowania zadań ochrony danych 

osobowych 

4.878,49 

 

 

984,00 

18. 

19. 

Zakup usług telekomunikacyjnych 

Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe        

budynków i wyposażenia, 

4.132,89 

1.137,00 

 

Odpisy  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu  

 w 100% w  wysokości 62.138,25 zł. 

 

Ogółem wydatki w SP Stary Chwalim: 1.758.492,44 zł tj. 100%. 
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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. Plan i wykonanie na 31.12.2021 roku 

wyniósł 15.327,96 zł tj. 100%.  

 

Wydatki na poszczególne szkoły:  

SP Barwice 4.182.427,21 

SP Stary Chwalim 1.758.492,44 

Ogólne 15.327,96 

OGÓŁEM 5.956.247,61 

 

Ogółem wydatki: 5.956.247,61 zł, tj. 100%. 

 

 

80103 -  ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W  SZKOŁACH PODSTAWOWYCH -  

Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach 

 

W 2021 roku  przeciętnie  zatrudnionych było 2 etaty nauczycieli. Plan wg uchwalonego bu-

dżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku dla oddziału przedszkolnego w SP Barwice wy-

niósł 200.470,46 zł.  

 

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz  

z pochodnymi w oddziale przedszkolnym SP Barwice wydatkowano 159.255,51 zł.  

 

Wydatki na rzecz pracowników to kwota 8.077,60 zł. I tak:  

  

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli  7.877,60 

2. Badania lekarskie 200,00 

 

 

Wydatki związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych w SP Barwice to kwota  

27.080,93 zł: 
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1. Środki czystości 222,17 

2. Materiały gospodarcze, paliwo 253,79 

3. Tablice korkowe, tablice suchościeralne, dzienniki,  1.906,24             

4. Materiały na bieżące remonty 128,80 

5. Energia elektryczna  2.364,52 

6. Woda 1.049,47 

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu  

w  100% w wysokości 6.056,42 zł.   

 

Ogółem wydatki w oddziale SP Barwice: 200.470,46 zł. tj. 100 %. 

 

80103 -  ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W  SZKOŁACH PODSTAWOWYCH -  

Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu 

 

W 2021 roku  przeciętnie  zatrudniony był 1 etat nauczyciela. Plan wg uchwalonego budżetu 

po zmianach na dzień 31.12.2021 roku dla oddziału przedszkolnego w SP Stary  

Chwalim wyniósł 111.859,01 zł.  

 

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz  

z pochodnymi w oddziale przedszkolnym SP Stary Chwalim wydatkowano 82.066,70 zł.  

 

Wydatki na rzecz pracowników to kwota 4.399,00 zł. I tak:  

  

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli  4.134,00 

2. 

3. 

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 

Badanie lekarskie 

165,00 

100,00 

   

 

Wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego to kwota  22.365,10 zł: 

 

1. Środki czystości 488,20 

2. Materiały na bieżące naprawy, remonty, paliwo 2.270,77 
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3.  Materiały biurowe 272,03 

4. Energia elektryczna 5.336,41             

5. Woda 622,01 

6. Energia cieplna - gaz 9.541,58 

7. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 2.439,99 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

 

Elektroniczna ochrona obiektu 

Kalibracja detektora gazu, przegląd gaśnic 

Pozostałe usługi 

Usługa dotycząca realizowania zadań ochrony danych 

osobowych 

369,00 

526,16 

6,95 

492,00 

 

 

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: 111.859,01 zł. tj. 100%. 

 

 

80103 -  ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W  SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – Cen-

trum Usług Wspólnych w Barwicach 

 

Plan 1.550,28 zł – wykonanie 1.550,28 zł. tj. 100 %. 

Wykonanie w rozdziale 80103 związane jest przekazaniem na konto funduszu socjalnego 

odpisu na emerytów przedszkola Bajkowa Kraina w Barwicach. 

 

Wydatki na poszczególne oddziały:  

SP Barwice 200.470,46 

SP Stary Chwalim 111.859,01 

Ogólne – odpis na ZFŚS 1.550,28 

OGÓŁEM 166.166,32 

 

Ogółem wydatki oddziałów: 313.879,75 zł, tj. 100%. 

 

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 
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Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku odbywa 

się autobusem będącym w dyspozycji Gminy Barwice.  

 

Na realizację tego zadania w 2021 roku zaplanowano kwotę 145.135,41 zł. 

Na wynagrodzenia osobowe  wraz z pochodnymi kierowcy oraz opiekuna dzieci w drodze do 

szkoły wydatkowano 110.291,97 zł.  

 

Wydatki związane z utrzymaniem pojazdu Mercedes-Benz Sprinter to kwota 31.742,92 zł: 

 

1. 

2. 

3. 

Zakup paliwa 

Termopapier, bateria DTCO, środki czystości 

Wymiana tarcz i okładzin osi tylnej, wymiana filtra pali-

wa, wymiana klocków hamulcowych, wymiana czujnika 

NOX 

10.318,99 

257,99 

8.509,92 

 

4. Usługa odczytu tachografu 720,00 

5. Usługa mycia pojazdu 255,00             

6. 

7. 

Wymiana i wyważanie opon 

Badanie techniczne, odczyt tachografu, kalibracja 

340,00 

790,00 

8. 

9. 

10.  

Ubezpieczenie 

Pozostałe usługi (klejenie opon) 

Opłata za przewóz dzieci przez firmę zewnętrzną,  

przewóz busem WTZ w Barwicach 

5.268,00 

80,00 

5.203,02 

 

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu  

w  100% w wysokości 3.100,52 zł.   

 

Ogółem wydatki: 145.135,41 zł, tj. 100%. 

 

80146 -  DOKSZTAŁCANIE I DOKONALENIE NAUCZYCIELI - Szkoła Podstawowa 

im. prof. Władysława Szafera w Barwicach 

 

 Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku na dokształcanie 

nauczycieli SP w Barwicach wyniósł 5.042,00 zł.  
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W tym rozdziale wydatkowano 5.042,00 zł  na szkolenia nauczycieli tj. „Sprawozdanie dyrek-

tora z pracy szkoły”, „Vademecum oceny pracy n-la i dyrektora”, „Sprawozdanie z nadzoru 

pedagogicznego”, „KRI w placówkach oświatowych”. 

 

Ogółem wydatki: 5.042,00 zł, tj. 100 %. 

 

80146 -  DOKSZTAŁCANIE I DOKONALENIE NAUCZYCIELI - Szkoła Podstawowa 

w Starym Chwalimiu 

 

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku na dokształcanie nau-

czycieli SP Stary Chwalim wyniósł 70,00 zł.  

 

W tym rozdziale wydatkowano 70,00 zł  na szkolenie nauczycieli przez CEN Koszalin. 

 

Ogółem wydatki: 70,00 zł, tj. 100 %. 

 

80148  -  STOŁÓWKI  SZKOLNE - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera 

w Barwicach 

 

W 2021 roku w stołówce szkolnej zatrudnione były 4 osoby w wymiarze 3,42 etatu. Plan wy-

niósł 174.690,53 zł. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz 

z pochodnymi wydatkowano kwotę 167.048,50 zł.  

 

Na rzecz pracowników wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę 338,20 zł, 

zapłacono za badania lekarskie na kwotę 220,00 zł. W tym rozdziale wydatkowano 1.155,38 

zł na środki czystości oraz 626,56 zł na materiały gospodarcze. 

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu  

w 100% w wysokości 5.301,89 zł.  

 

Ogółem wydatki: 174.690,53 zł, tj. 100 %. 

 

 

80148  -  STOŁÓWKI  SZKOLNE - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu 
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W 2021 roku w stołówce szkolnej zatrudnione były 3 osoby w wymiarze 2,24 etatu w tym 

jedna osoba w ramach prac interwencyjnych. Plan wyniósł 123.149,67 zł. Na wynagrodzenia 

osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 

117.255,46 zł.  

 

Na rzecz pracowników wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę 231,40 zł, 

zapłacono za badania lekarskie na kwotę 275,00 zł 

 

 Zakupiono wyposażenie tj. kuchnię BECO, blender BOSH, ubijak do piany, tarki, blachy, 

serwetki, tacki,  na kwotę 1.915,23 zł.  

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu  

w 100% w wysokości 3.472,58 zł.  

 

Wydatki na poszczególne szkoły:  

SP Barwice 174.690,53 

SP Stary Chwalim 123.149,67 

OGÓŁEM 297.840,20 

 

Ogółem wydatki: 297.840,20 zł, tj. 100 %. 

 

 

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 po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 17.714,59 zł. Na wynagrodzenia osobowe  

wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 13.363,00 zł.  
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Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota 300,00 zł. są to dodatki 

wiejskie.  

 

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Barwicach to kwota 4.051,59 zł: 

   

1. Zakupiono maty wychwytujące brud, tablice korkowe, 

materiały gospodarcze, 

609,59 

 

2. Energia elektryczna 10,44 

3. Woda 518,14 

4. Opłaty za centralne ogrzewanie, 1.721,42 

5. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 1.045,65 

6. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice 123,00 

7. Badanie doraźne urzędu dozoru technicznego 3,30 

8. Montaż i regulacja zmywarki 1,20 

9. 

10. 

Opłata za sprzątanie 

Dzierżawa urządzenia kopiującego 

 5.169,21 
 

11,67 

7,18 

Ogółem wydatki: 17.714,59 zł, tj. 100 %. 

 

80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ 

ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława  

Szafera w Barwicach 

 

Do szkoły podstawowej w Barwicach uczęszcza dwudziestu dziewięciu uczniów  posiadają-

cych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Według metryczki subwencji oświato-

wej na 2021 rok kwota przypadająca na tych uczniów to 542.253,75 zł. – plan.  

 

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota 50.000,00 zł. są to do-

datki wiejskie. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale to 

kwota 292.635,79 zł. 
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Na utrzymanie 2021 roku wydatkowano 199.617,94 zł.  

I tak: 

 

1. 

2. 

3. 

Materiały na remonty 

Materiały biurowe 

Monitory interaktywne 

6.630,28 

132,66 

8.750,00 

2. Energia elektryczna 34.868,18 

3. Woda 4.708,19 

4. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz 83.173,63 

5. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 9.724,09 

6. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice 861,00 

7. 

 

 

8. 

9. 

10. 

11.  

 

Badanie doraźne urzędu dozoru technicznego, kalibracja 

detektora gazu, przeglądy techniczne obiektów budow-

lanych 

Opłata za sprzątanie budynku na ul. Moniuszki 12 

Dzierżawa urządzenia kopiującego 

Montaż i regulacja zmywarki 

Naprawa elektrycznych kociołków 

4.181,04 

 

 

36.709,52 

5.293,65 

34,70 

4.551,00 

 

Ogółem wydatki:  542.253,73 zł, tj. 100 %. 

 

80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ 

ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu 

 

Do szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu uczęszcza czternastu uczniów  posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Według metryczki subwencji oświatowej na 

2021 rok kwota przypadająca na tych uczniów to 148.429,67 zł. – plan.  

 

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota 6.000,00 zł. są to dodat-

ki wiejskie 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota 

132.776,89 zł. 



115 

 

 

Na utrzymanie 2021 roku wydatkowano 9.652,78 zł.  

I tak: 

 

1. 

2. 

3. 

Materiały biurowe 

Materiały na bieżące naprawy, remonty 

Pomoce naukowe 

924,72 

275,28 

998,45 

4. Energia elektryczna 825,27 

5. Woda 300,13 

6. Energia cieplna - gaz 3.974,60 

7. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 1.470,01 

8. Ochrona i monitoring obiektu SP Stary Chwalim 369.00 

9. 

10. 

 

Pozostałe usługi  

Kalibracja detektora gazu, przegląd techniczny obiektu 

budowlanego 

333,49 

181,83 

 

 

Ogółem wydatki: 148.429,67 zł, tj. 100 %. 

 

Wydatki na poszczególne szkoły:  

SP Barwice 542.253,73 

SP Stary Chwalim 148.429,67 

OGÓŁEM 690.683,40 

 

Ogółem wydatki: 690.683,40 zł, tj. 100 %. 

 

80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO 

PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW 

ĆWICZENIOWYCH  

 

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku wyniósł: 53.757,99 zł 

dla SP Barwice, 17.951,67 zł. dla SP Stary Chwalim oraz 717.09 zł dla CUW w Barwicach. 
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Na kwotę 52.334,26 zł zakupiono z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej w Barwicach oraz 17.543,92 zł dla  

uczniów klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu. 

 

Wydatki na poszczególne szkoły:  

SP Barwice  52.334,26 

SP Stary Chwalim  17.543,92 

OGÓŁEM 69.878,18 

 

Ogółem wydatki: 69.8787,18 zł, tj. 96,48 %. 

 

80195  -  POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ 

 

W tym rozdziale wydatkowano 92.594,34 zł na  zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

emerytów i rencistów nauczycieli.  

  

 Ogółem wydatki: 92.594,34 zł, tj. 100%. 

  

7.1.1. Edukacyjna opieka wychowawcza 

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku wyniósł  436.349,67 zł, 

w tym subwencja oświatowa 270.205,67 zł. 

 

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2021 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się 

następująco: 

 

Dział Rozdział  Plan Wykonanie 

854  Edukacyjna opieka wychowawcza 436.349,67     435.752,67 

 85401 Świetlice szkolne  265.605,67 265.605,67 

 85415 Pomoc materialna dla uczniów 165.644,00 165.547,00 

 85416 Pomoc materialna dla uczniów 

o charakterze motywacyjnym 

5.100,00 4.600,00 
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85401  -  ŚWIETLICE  SZKOLNE - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera 

w Barwicach 

 

W 2021 roku  przeciętnie  zatrudnionych było 3 etaty nauczycieli. Plan wg uchwalonego bu-

dżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku dla świetlic szkolnych SP Barwice wyniósł 

246.017,24 zł.  

 

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz  

z pochodnymi wydatkowano kwotę 224.575,12 zł.  

 

Wydatki na rzecz pracowników to kwota  12.062,49 zł. Mieszczą się tu: 

 

1. Dodatki wiejskie nauczycieli 11.633,49 

2. Zapomogi zdrowotne 

 

429,00 

Na kwotę 295,00 zł zakupiono papier ksero, dzienniki do zajęć świetlicowych. 

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu   

w 100% w wysokości  9.084,63 zł.  

 

Ogółem wydatki : 246.017,24 zł, tj. 100 %. 

 

85401  -  ŚWIETLICE  SZKOLNE - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu 

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku dla świetlicy szkolnej 

w Starym Chwalimiu wyniósł 19.588,43 zł.  

Na godziny ponadwymiarowe  wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 19.063,43 zł. Zaku-

piono materiały papiernicze na  kwotę 525,00 zł.  

 

Ogółem wydatki : 19.588,43 zł, tj. 100 %. 

 

Wydatki na poszczególne szkoły:  

SP Barwice 246.017,24 

SP Stary Chwalim 19.588,43 
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OGÓŁEM 265.605,67 

 

Ogółem wydatki : 265.605,67 zł, tj. 100 %. 

 

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 2021 na kwotę 106.690,00  zł za okres wrze-

sień – grudzień 2021 na kwotę 51.404,00 zł. Zasiłki szkolne wypłacono na  kwotę 5.030,00 zł 

za okres styczeń-czerwiec 2021 oraz 2.423,00 zł za okres wrzesień-grudzień 2021 zł. Łącznie 

wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę 165.547,00 

zł. 

 

Ogółem wydatki w tym rozdziale to  165.547,00 zł, tj. 99,94 %. 

 

85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE  

MOTYWACYJNYM  

 

Jedenastu uczniów Szkoły  Podstawowej w Barwicach  otrzymało Nagrody Burmistrza,         

w tym dwóch uczniów nagrody rzeczowe za  wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zacho-

wanie na kwotę 4.100,00 zł. W szkole podstawowej w Starym Chwalimiu nagrody otrzymało 

dwóch uczniów na kwotę 500,00 zł.  

 

85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 

 

W tym rozdziale nie wydatkowano żadnych środków. 

 

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT   

 

 

a) 92601 – Obiekty sportowe 

Plan 28.801,07 zł – wykonanie – 28.801,07 zł tj. 100 %. 

Wydatkami są :  
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1. 

2. 

Środki czystości - Stadion 

Materiały gospodarcze (paliwo, nawóz do trawy) 

297,61 

5.292,52 

3. Energia elektryczna – Stadion, Orlik 10.186,97             

4. Woda – Stadion, Orlik 332,16             

5. 

6. 

7. 

 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

 Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 1.800,48 
 

Konserwacja nawierzchni boiska Orlik 

Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 

Przeglądy techniczne obiektów budowlanych, okresowe 

pomiary ochronne 

Czyszczenie nawierzchni boiska Orlik, wałowanie 

Wałowanie boiska – Stadion 

Siatka do siatkówki – Orlik 

Pompa z rozdrabniaczem, akumulator - Stadion 

 

2.700,01 

3.549,10 

2.423,10 

 

2.500,00 

264,60 

250,00 

1.005,00 

 

 

             

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 

 

85203 – OŚRODKI WSPARCIA 

 

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 432.950,00 zł. 

W Środowiskowym Domu Samopomocy „ Słoneczko” w Barwicach zatrudnionych było  4,00  

pracowników w wymiarze 3,84 etatu. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagro-

dzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 246.634,12 zł.  

 

Kwota wydatków zawartej umowy zlecenie na sprzątanie pomieszczeń ŚDS wyniosła 

7.191,90 zł.  

 

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota 10.458,89 zł. 

Są to: 

 

1. Podróże służbowe krajowe, ryczałt kierownika 4.319,14 

2. 

 

Szkolenia" Zarządzanie ryzykiem w dobie zagrożenia 

epidemiologicznego", "Holistyczna diagnoza i terapia 

4.949,00 
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3. 

4. 

zaburzeń", "Trening umiejętności komunikacyjnych ", 

"Strategie pracy terapeutycznej z uczestnikami"  

Badania lekarskie 

Ekwiwalent za pranie odzieży 

 

 

800,00 

390,75             

  

Utrzymanie ŚDS w 2021 roku wyniosło  162.712,09 zł. Mieszczą się tu: 

 

1. Prenumerata czasopisma „Terapia specjalna dzieci i do-

rosłych”, dostęp online do czasopism 

 

398,52 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

Środki czystości 

Materiały biurowe 

Materiały do terapii zajęciowej 

Wyposażenie (zmywarka, stacja do dezynfekcji, genera-

tor ozonu, biurko, krzesła, komody) 

Pozostałe materiały (rozsady, nasiona, kompozycje 

kwiatowe) 

Programy i licencje 

Materiały szkoleniowe 

2.243,52 

2.616,17 

5.029,30 

22.152,24 

 

1.296,10 

 

6.050,68 

1.000,00 

9. Żywność 5.853,88 

10. Energia elektryczna 3.686,41 

11. Woda 1.130,98 

12. Energia cieplna - gaz 10.636,55 

13. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych 4.617,69 

14. Prowizja za obsługę rachunku, opłaty pocztowe 510,50 

15. Usługi transportowe – dowóz podopiecznych 41.183,53 

16. Wyjazd na Mazury 7.500,00 

17. Usługi cateringowe dla podopiecznych ŚDS 3.190,50 

18. Poradnictwo psychologiczne 19.745,00 

19. 

20. 

21. 

22. 

 

Muzykoterapia 

Zajęcia z terapii ruchowej 

Zakup usług telekomunikacyjnych 

Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe        

budynków i wyposażenia, uczestników       

4.080,00 

2.200,00 

1.474,49 

820,50 
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23. 

 

24.  

Bilety do kina, muzeum, bąbkarni, opłacono rejs stat-

kiem, bilety wstępu do Mazurolandii    

Usługi gastronomiczne podczas pobytu na Mazurach 

oraz w czasie zakazu prowadzenia treningu kulinarnego 

(covid-19) na kwotę                                                                     

3.243,03 

 

12.052,50 

 

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu   

W 100 % w wysokości 5.953,00 zł.   

 

Ogółem wydatki : 432.950,00 zł, tj.100 %. 

7.2. Kultura i biblioteki 

OŚRODEK KULTURY I ŚWIETLICE WIEJSKIE 

W gminie Barwice w 2021 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, Sulikowo, Gonne Małe, Tarmno, Parchlino, Kłodzino, Łeknica, Chwalimki, Bo-

rzęcino - brak pracownika)  oraz  świetlice wiejskie w Grabiążu, Ostropolu, Knykach, Przyb-

kowie, Piaskach, Chłopowie.  Budynki trzech świetlic wiejskich (Sulikowo, Łeknica, Biało-

wąs) dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Bardzo ważną sprawą dla 

naszej działalności jest współpraca z różnymi instytucjami, z sołectwami. Przy aprobacie 

mieszkańców niejednokrotnie z funduszu sołeckiego doposażone czy remontowane są świe-

tlice wiejskie. Bardzo dobrze układa się nasza współpraca z wszystkimi jednostkami organi-

zacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, zakładami pracy, szkołami, przedszkolem, emery-

tami, sportowcami, strażakami, osobami niepełnosprawnymi. Głównym celem jest organizo-

wanie mieszkańcom czasu wolnego poprzez  gry i zabawy, wycieczki, inne formy aktywnego 

spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym.  

Zakres działania danej OKIT i świetlicy uzależniony jest od predyspozycji opiekuna i potrzeb 

mieszkańców.   
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W świetlicach wiejskich organizowany jest bardzo szeroki wachlarz różnych działań, że nie 

sposób wszystkich wypisać. Opiekunowie świetlic prowadzą również odpowiednią dokumen-

tację dotyczącą funkcjonowania placówki - dzienniki zajęć, zgody na udział w zajęciach, 

umowy i regulaminy wynajmy świetlic, opracowują plany pracy, składają sprawozdania i listy 

zapotrzebowań, w miarę swoich możliwości umieszczają informacje na portalach społeczno-

ściowych. 

W 2021 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. prowadzenie stron na FB, 

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 2021 przyjęła do wykonania zadanie pu-

bliczne Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultury. Na terenie Gminy Barwice zadania te 

realizował Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach. OKIT udało się zrealizować                          

i przeprowadzić wszystkie główne zadania w formie warsztatów przeprowadzonych stacjo-

narnie bądź zdalnie online.  Działania były prowadzone w Barwicach, jak również na terenie 

Gminy Barwice w czynnych świetlicach wiejskich podlegających OKIT. W ramach porozu-

mienia zrealizowano: 

 Zajęcia teatralne – teatrzyk kamishibai typ B /zakup stelażu do teatru, książeczek, pa-

pieru do kamisibai – zajęcia poprowadzą bibliotekarki na terenie gminy Barwice  

 Spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych /np. z Krzysztofem Nowakow-

skim, Piotrem Rozmusem itp./ 

 Warsztaty breakdance – kontynuacja –zajęcia w Barwicach i Ostrowąsach  

 Warsztaty artystyczne – malowanie na szkle, malowanie na tkaninie – na terenie gmi-

ny Barwice  

 Warsztaty makramy – na terenie gminy Barwice 

 Warsztaty muzyczne „Łowimy talenty” – zajęcia wokalne, nagranie koncertu na dzień 

mamy, nagranie teledysku świątecznego z udziałem wszystkich chętnych świetlic  

 Ocalić od zapomnienia - Stare zawody, warsztaty w wiosce starych zawodów, warsz-

taty  wikliniarskie, garncarskie, kowalstwo artystyczne itp. 
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 Warsztaty Florystyczne – 2 spotkania dla wszystkich chętnych  

 Happening  ART  „Pomaluje moje miasto” – integracyjne spotkanie z ŚDS Słoneczko, 

WTZ Barwice, koło wolontariatu z SP Barwice. 

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: 

 „Objazdowe kino dywanowe ” – cała gmina Barwice 

Projekt „Objazdowe kino dywanowe”  dofinansowano ze środków  Programu „Działaj Lokal-

nie” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

POJEZIERZE RAZEM w Szczecinku. Pracownicy OKIT (członkowie SIM) byli realizatorem 

projektu „Objazdowe kino dywanowe”  z LGD w ramach którego: przeprowadziliśmy  gmin-

ny konkurs dla młodzieży przy użyciu aplikacji tik tok „Radość z powrotu do normalności”, 

warsztaty filmowe, organizowaliśmy i nadal organizujemy wyświetlanie bajek, przedstawień 

teatralnych, filmów na „dużym ekranie”, zorganizowaliśmy wyjazd do Szczecinka na spotka-

nie  z pracownikami Serwis Gryf TV, zakupiono projektor.  

 „Zero waste – nie taki diabeł straszny…” 

OKIT był realizatorem projektu  „Zero waste – nie taki diabeł straszny…”  ogłoszonego przez 

Koszalińska Agencję Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu przeprowadziliśmy Warsz-

taty artystyczne - personalizowania toreb ekologicznych na zakupy, akcja społeczna w loka-

lach gastronomicznych dotycząca jednorazowych naczyń biodegradowalnych, piknik infor-

macyjno wystawienniczy, konkurs - zabawka z recyklingu, warsztaty robienie woskowijek, 

warsztaty „Drugie życie firan - siatki na warzywa i owoce” , akcje - Tworzenie oaz dla miej-

skich zapylaczy - kolorowe łąki, Ekologiczny kącik urody „Kosmetyki bez plastiku”, warszta-

ty  Ekologiczna pani domu, wyjazd do Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior 

w Szczecinku. 

W zawiązku z wytycznymi MKDNiS zrealizowano m.in.  następujące wydarzenia i spotkania: 
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Miesiąc  Zrealizowana impreza/wydarzenie 

Styczeń 29 Finał WOŚP 

Luty Walentynkowy konkurs plastyczny 

Marzec Konkurs fotograficzny „Najciekawsze Miejsca w Gminie Barwice” Konkurs 

„Wiedzy o Barwicach” 

Dzień Kobiet  „Tajemniczy Alvaro” 

Pracownicze Plany Kapitałowe’’ – Warsztaty dla wszystkich pracowników 

podległych OKIT  

Wielkanoc – Przygotowanie pakietów świątecznych do samodzielnego wyko-

nania w domu  

Kwiecień Konkurs plastyczny „Wiosno przychodź już” 

Dzień Ziemi – Galeria na moście  

Maj Święta majowe – Galeria na Moście   

Gra terenowa „Muzyczne wspomnienia” 

Konkurs plastyczny „Godło Polski w XVIII wieku”  

Koncert z okazji Dnia Matki  -  nagranie online 

Konkurs plastyczny „Niezastąpiona Pszczoła” 

Dzień Matki i Dziecka na Orliku . 

XX Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich- przesłuchania onli-

ne 

Czerwiec Turniej Łuczniczy 

Wielkie Malowanie 

Warsztaty makramy  

Wycieczka rowerowa „Szlakiem Wiatraków”  

Natura Art w Sieci – konkurs piosenki przyrodniczej 

Koncert Szkoły Muzyki Rozrywkowej  
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Piknik Zero Waste – Ekologiczni w Pracy  

Lipiec Survivalowy Spacer z Andrzejem  

Wycieczka rowerowa „Leśnym Szlakiem”  

Zajęcia wakacyjne „Zero Waste – Nie Taki Diabeł Straszny” 

(Warsztaty Ekologiczna Pani Domu, firankowe torebki na owoce  

Ekologiczny kącik urody, Oazy dla miejskich zapylaczy, woskowijki ,  

Konkurs Zabawka z Recyklingu, Malowanie toreb ekologicznych 

Dzień Włóczykija – spotkanie na Placu Wolności   

Zakończenie Projektu „Zero Waste” 

Niedzielne granie przy fontannie – spotkanie dla młodzieży z muzyką klubową 

Wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej  

Dni Barwic  

Sierpień Zajęcia wakacyjne – Kartka scrapbooking  

Zajęcia sportowe na Orliku  

Marsz Nordic Walking  

Mix – Media  

Wycieczka rowerowa „Szlakiem Wzgórza Nad Parsętą” 

Wystawa - Polski Gen Wolności  

Malowanie na szkle  

Warsztaty Makramy  

Warsztaty Decoupage   

Na sportowo – ostatni dzień zajęć wakacyjnych  

Sportowe zakończenie wakacji z OKiT , Orlik i BAS  

Wrzesień Wycieczka do kina „Goplana” 

Niedzielne granie przy fontannie DJ Tomason  
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„Pomaluję Moje Miasto” - Heppening Art. Integracyjne spotkanie 

Październik Wycieczka Łowicz Wałecki – Warsztaty Zielarskie 

X- lecie Chóru Chwytaj Dzień  

„Kolorowa Jeszcze Jesień” – Warsztaty Florystyczne   

Warsztaty filmowe z Serwis TV Gryf 

Mistrzostwa Pomorza Break Dance – udział naszych zawodników w  Darłowie  

Listopad „Jesienna Sowa”  – konkurs plastyczny ,  

Wystawa IPN-u  „Ojcowie Niepodległości”  

Święto Niepodległości 

Warsztaty florystyczne – „Oprószone Śniegiem” 

Grudzień Mikołajki  

„Zimowy Pejzaż Świąteczny” – Konkurs plastyczny  

Nagranie teledysku świątecznego 

 

Z racji tego, w jaki sposób prowadzona była działalność przez OKIT, biblioteki i świetlice, 

nie jesteśmy w stanie podać ogólnej liczby uczestników wszystkich zorganizowanych wyda-

rzeń. 

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 ramach stałych form pracy w OKIT prowadzono następujące zajęcia: 

 zajęcia plastyczne  4 - 6 lat – 11  

 zajęcia plastyczne 7-12 lat – 8 

 Chór Chwytaj Dzień – 25 

 mały majsterkowicz chłopcy – 7 

  zajęcia wokalne grupa starsza  -10  

  zajecie taneczne grupa starsza – 6 

http://www.okit.naszgok.pl/
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 szkoła muzyki rozrywkowej – 8 

 mały majsterkowicz dziewczęta – 4 

  zajęcia wokalne grupa młodsza – 14 

 zajęcia taneczne grupa młodsza – 14 

 szkoła muzyki rozrywkowej – 9 

 klub ekologiczno –turystyczny – 7 

 warsztaty rysunku i malarstwa – 5 

 witraż zajęcia indywidualne – 5 

  warsztaty break dance – 13 

 grupa wokalna Takie nie inne – 3  

 

BIBLIOTEKA I FILIE BIBLIOTECZNE 

Na teranie  Gminy Barwice znajduje się Biblioteka Publiczna w Barwicach oraz trzy filie 

biblioteczne w miejscowościach Stary Chwalim, Nowy Chwalim i Polne. 

W 2021 r. w filii bibliotecznej w Nowym Chwalimiu został ukończony remont rozpoczęty    

w 2020 r.  - położenie nowej podłogi i pomalowanie pomieszczeń. Wymieniono okna oraz 

drzwi na nowe.  Wykonano również pomieszczenie WC oraz świetlica została przyłączona   

do mediów (woda, ścieki). Remont został sfinansowany przez Urząd Miejski w Barwicach 

oraz Sołectwo Nowy Chwalim  z funduszu sołeckiego. Do Biblioteki Publicznej w Barwicach 

zakupiono 2 regały na książki ze środków budżetowych. Filia biblioteczna w Starym 

Chwalimiu otrzymała sprzęt grający z 2 mikrofonami, laminarkę, maszynkę do  scrapbooking 

oraz zewnętrzną, wolnostojącą tablicę ogłoszeń - wszystko zakupione  z funduszu sołeckiego 

2021.W filii bibliotecznej w Polnem odmalowano zewnętrzną część budynku oraz zakupiono 

laminarkę dzięki funduszowi sołeckiemu 

2. Zbiory biblioteczne 

Regularnie dokonujemy selekcji zbiorów, w dużym stopniu przyczynia się do tego 

wprowadzanie zbiorów do  systemu  MAK+.  W 2021 roku w bibliotece w Barwicach oraz 

wszystkich filiach bibliotecznych wyselekcjonowano łącznie 2,1 % w stosunku do całości 

księgozbioru. Wyselekcjonowano książki, które przez wiele lat nie były wypożyczane, 

zniszczone bądź takie, które posiadają nieaktualne treści/dane. Wykonaliśmy prace 

wewnętrzne rozpoczęte w roku 2020, dokonaliśmy ubytkowania zbiorów wytypowanych 

podczas selekcji, wpisywaliśmy dary książkowe, uzupełnialiśmy swoje kroniki. Biblioteka 
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główna opracowała w większości księgozbiór w systemie komputerowym.   

W okresie pandemii biblioteka główna oraz filie były cały czas otwarte dla czytelników, 

jednak księgozbiór biblioteki udostępniany był na nieco innych zasadach. Prowadziłyśmy 

„Mobilną Bibliotekę dla Seniora”. Usługa skierowana była przede wszystkim dla seniorów, 

ale inni czytelnicy również mogli zamówić książkę, którą im dostarczałyśmy. Przed biblioteką 

dostępny był „Punkt wymiany książek” gdzie czytelnicy mogli zostawić zwracaną książkę 

bądź odebrać wcześniej zamówioną. Biblioteka główna oraz nasze filie były cały czas 

otwarte, mimo pandemii. Liczba naszych czytelników nie jest aż tak duża, żeby była 

konieczność zamykania. 

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 i Instagram. 

 

Czytelnicy mogą sprawdzić wpisany księgozbiór w katalogu on-line. Link do katalogu 

zamieszczony jest na naszej stronie internetowej.  

 

Stronę internetową, facebook oraz instagram najczęściej „odwiedza” młodzież oraz grupa 

wiekowa 30 - 50 lat. Duża liczba osób „zagląda” na naszego facebook-a i instagram. 

 

W grudniu 2020 r. 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. Na 

początku 2021 r. dostęp do Legimi cieszył się sporym zainteresowaniem wśród naszych 

czytelników.  

4. Działalność informacyjna 

Biblioteka Publiczna w Barwicach oraz filie biblioteczne przeprowadzają lekcje biblioteczne, 

w których udział biorą dzieci z Gminy Barwice. W 2021 roku przeprowadziliśmy stacjonarnie 

kilka lekcji bibliotecznych, m. in. „Witamy w bibliotece”, „W zakamarkach biblioteki”.        

W zajęciach udział wzięli uczniowie klasy I oraz uczniowie klasy III SP. 
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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 naszymi filiami prowadzimy działania mające na celu rozpowszechnienie czytelnictwa oraz 

zakorzenienie w najmłodszych nawyku czytania.  

W roku 2021 mimo wielu ograniczeń starałyśmy się w miarę możliwości przeprowadzać jak 

najwięcej zajęć edukacyjnych, akcji dla dzieci i dorosłych w naszej bibliotece i filiach 

bibliotecznych. Na szczególną uwagę zasługują na pewno takie zajęcia jak: 

 „Magiczna skrzynko, otwórz się! O Panach Palcach” – zajęcia czytelnicze       

z wykorzystaniem teatru kamishibai; 

 Magiczna skrzynko, otwórz się! ”Czerwony Kapturek” – zajęcia czytelnicze                                     

z wykorzystaniem teatru kamishibai 

 Randka w ciemno z książką; 

 Dzień Dziecka z biblioteką- dzieci wypożyczające w tym dniu książkę 

otrzymywały prezent; 

 Dzień Kobiet w bibliotece- miła niespodzianka dla stałych czytelniczek; 

 Dzień Postaci z bajek; 

 Dzień Pluszowego Misia- dzieci wypożyczające książki wraz ze swoim 

pluszakiem otrzymywały niespodziankę; 

 Hejt - internetowa mowa nienawiści- spotkanie prawnika z uczniami klas VIII; 

 Spotkanie z Panem Poetą - „Kaczka co przebrała miarkę”- zajęcia z 6- latkami; 

 Międzynarodowy Dzień Kropki- zajęcia z 6- latkami 

 Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek 

 „Moje prawa! Ważna sprawa!”- zajęcia z uczniami klasy II 

 Narodowe Czytanie – uczniowie klas VIII 

 Noc Bibliotek 

 Pies najlepszym przyjacielem człowieka. Spotkania z LAMPO, bohaterem 

lektury „O psie, który jeździł koleją”- klasa II; 
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 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania- wspólne czytanie z uczniami klasy II 

SP; 

 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka- odwiedziny przedszkoli w naszej gminie, 

każdy przedszkolak otrzymał w prezencie kolorowankę; 

 Pan Poeta Show w Bibliotece Publicznej w Barwicach- spotkanie autorskie 

spotkanie autorskie z bajkopisarzem Panem Poetą; 

 Psim zaprzęgiem przez życie- spotkanie autorskie z Krzysztofem 

Nowakowskim- pisarzem, fotografem, człowiekiem podróżującym psim 

zaprzęgiem; 

 Maluchem przez Afrykę – spotkanie autorskie z  Arkadym Pawłem Fiedlerem, 

pisarzem i podróżnikiem; 

 „Sprawy zwierząt i mikrokosmos pod nogami”- spotkanie autorskie i warsztaty 

artystyczne z Izabelą Niewiadomską- Labiak- poetką, pisarką, malarką 

 Znaczenie czytania w poznawaniu otoczenia  na podstawie książki „Znajdź  

mnie i kiedyś odwiedź”- spotkanie autorskie z pisarzem Zbigniewem Kołbą; 

 Spotkanie z książką- Przygody Fenka. „Skarby jesieni” 

 Tydzień Bibliotek ulicami Barwic; 

 Wakacje z biblioteką w plenerze- zajęcia w miesiącu lipcu z przedszkolakami 

w parku miejskim; 

 „Wyrazy- czyli słowa ze słowa”– kl. IV 

 XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom- zajęcia czytelnicze w 

bibliotece; 

 Zabawa językiem polskim- zajęcia edukacyjne z uczniami kl. IV; 

 Wyślij list do Św. Mikołaja w bibliotece; 

 

Pandemia spowodowała, że nasza działalność edukacyjna, kulturalno- oświatowa                             

i promocyjna biblioteki przeniosła się również do „sieci”. Prowadziłyśmy lekcje edukacyjne                 

z uczniami SP (platforma Meet), organizowałyśmy wszelkiego rodzaju zabawy, konkursy, 

akcje biblioteczne on-line na naszych profilach na fb; 

 Ferie w sieci- konkurs fotograficzny: Moja domowa biblioteczka, 

"Sleeveface"-czyli stylizowane zdjęcia z okładką, Stwórz swoją książkę 

 Walentynki on-line „Odgadnij czytelniku tytuł romansiku”- zagadki na fb        

z nagrodami; 
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 Walentynki w mojej klasie- klasy III SP nagrali filmiki , w których pokazali 

nam swoje udekorowane sale, czytali wiersze, opowiadania miłosne; 

 Konkurs recytatorski „Ja patriota”; 

 Książka sposobem na nudę- zajęcia na platformie meet; 

 Mistrz Pięknego Czytania- konkurs- z nadesłanych prac (plików mp4 

wyłoniłyśmy zwycięzców- prezentacja na fb) 

 Dlaczego warto czytać książki?- zajęcia na platformie meet; 

 Dzień Języka Ojczystego- zagadki na fb; 

 Międzynarodowy Dzień Pisarzy- prezentacja na fb; 

 Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci- zajęcia na platformie meet; 

 Światowy Dzień Książki - konkurs „Reklamujemy czytanie”- czytelnicy 

biblioteki zachęcają do sięgania po książkę- z nadesłanych prac- prezentacja na 

fb; 

 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich- zajęcia edukacyjne na platformie 

meet; 

 Światowy Dzień Poezji- prezentacja na fb; 

 Konkurs na logo biblioteki; 

 Konkurs recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”; 

 Najlepszy Czytelnik 2020 r.- film z wynikami nagrany i umieszczony na fb; 

 Spotkanie autorskie on-line „Pan Poeta Show”- uczniowie kl. II odwiedzili 

bibliotekę by „spotkać się” on-line z bajkopisarzem; 

 Dzień bibliotekarza - zagadki na fb związane z naszą biblioteką; Tydzień 

Bibliotek- konkurs na rymowanki związane z biblioteką, 

Przeprowadziłyśmy 4 lekcje edukacyjne na platformie meet, w których udział wzięło 73 

uczniów.                 

 

Od 8 lat prowadzona jest „Karta Małego Czytelnika”. Od 2019 r. 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. 

 

Biblioteka Publiczna wraz z filiami  prowadzi wiele imprez cyklicznych. W roku 2021 

przeprowadzono : 

 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom; 
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 Międzynarodowy Dzień Kropki; 

 Międzynarodowy Dzień Postaci z bajek; 

 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania; 

 Mistrz Pięknego Czytania; 

 Konkurs recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne” 

  „Ogólnopolska Noc Bibliotek” 

 Narodowe Czytanie  

 „Światowy Dzień  Pluszowego Misia”  

  „ List do św. Mikołaja” 

 

Biblioteka Publiczna w Barwicach wraz z filiami bibliotecznymi uczestniczą  w imprezach 

organizowanych  przez  Ośrodek  Kultury i Turystyki. W roku 2021 uczestniczyliśmy w 

„Wielkiej  Orkiestrze  Świątecznej  Pomocy” oraz w „Dniach Barwic”. 

 

Pandemia spowodowała, że musiałyśmy w 2021 r. zrezygnować z odwiedzin przedszkoli na 

terenie naszej gminy z Mobilną Biblioteką. Niektóre z działań musiały niestety odbyć się on-

line m.in. konkurs recytatorski „Ptaki, Ptaszki i Ptaszęta Polne”, konkurs „Mistrz Pięknego 

Czytania”, „Najlepszy Czytelnik 2020 r.”. Poza tym starałyśmy się w miarę możliwości 

przeprowadzać jak najwięcej zajęć edukacyjnych i kulturalno-oświatowych w naszej 

bibliotece i filiach bibliotecznych. 

 

6. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje - 

udział   w programach, grantach, sponsoring. Otrzymane nagrody i wyróżnienia.                                                                                                                                                                   

 Udział w Programie Wieloletnim Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 

2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek in-

terwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (wkład wła-

sny 10 019,59 zł  dotacja 10 000,00 zł); 

 Dotacja w ramach Porozumienia pomiędzy Powiatem Szczecineckim a Gminą 

Barwice zawarte  w dniu 06.04.2020 w sprawie powierzenia Gminie Barwice 

prowadzenia zadania publicznego Powiatu Szczecineckiego w zakresie kultu-

ry, zmienione aneksem nr 1 z dn. 17.02.2021 r. (dotacja 8 000,00 zł); 



133 

 

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosił  18258  woluminów, zaś na koniec roku –

19238 woluminów. 

Na koniec roku zarejestrowanych było 448 czytelników. W ciągu roku z usług poszczegól-

nych bibliotek skorzystało 9948 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 7262 

woluminów. 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 Filia Biblioteczna   w Starym 

Chwalimiu. Filia Biblioteczna w Starym Chwalimiu jest w trakcie wprowadzania księgozbio-

ru do systemu komputerowego.   

W 2021 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 

300 000,00 złotych. 

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 

01.01.2021 r. – 31.12.2021r. funkcjonowało w gminie 15 organizacji pozarządowych. Ogło-

szone zostały 2 konkury ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Wysokość środ-

ków przeznaczonych na udzielenie dotacji w wysokości 190 000,00 zł określono w Uchwale 

budżetowej na rok 2021. Pierwszy dotyczył realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej, spor-

tu i turystyki wśród mieszkańców Gminy Barwice, na który wpłynęło 6 ofert. Drugi dotyczył 

realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki wśród 

mieszkańców Gminy Barwice, wpłynęło na niego 5 ofert. Obydwa konkursy zostały ogłoszo-

ne w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Podział środków i wysokość przyznanych dotacji zgodnie znajduje się w poniższej tabeli.  
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Wykaz zadań zleconych do realizacji w roku 2021 na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

L.p. Nazwy organizacji, któ-

rym zostały przyznane 

dotacje na realizację za-

dań publicznych w 2020 

roku 

Nazwa zadania publicz-

nego 

Kwota wnio-

skowana 

Wysokość 

przyznanych 

środków 

zgodnie z 

umową 

Z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki 

1 LKS „Błękitni” Gonne 

Małe 

„Szkolenie w zakresie gry 

w piłkę nożną”  

36 000,00 23 000,00 

2 MGLKS „Błonie” Barwice „Szkolenie sportowo – 

wychowawcze dzieci i 

młodzieży oraz organizacja 

cyklicznych, masowych 

imprez sportowych w za-

kresie piłki nożnej”  

128 300,00 54 500,00 

3 Barwicka Akademia Sportu „Sportowa Gmina Barwi-

ce” 

64 000,00 53000,00 

4 GULKLS Barwice „Organizacja XV Ogólno-

polskiego / II Międzynaro-

dowego Halowego Kon-

kursu Skoku Wzwyż 

„Wielkie skakanie w ma-

łych Barwicach” 

8000,00 8000,00 

5 GULKLS Barwice „Organizacja zawodów 

sportowo -rekreacyjnych 

dla mieszkańców Gminy 

Barwice”  

1500,00 1500,00 

6 GULKLS Barwice „Funkcjonowanie lekkiej 40 900,00 30000,00 
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atletyki w gminie Barwice” 

                                                                                                     

RAZEM: 

278 700,00 170 000,00 

Z zakresu edukacji publicznej 

7 Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Koszalinie 

Koło PZW LIN 11 Barwice 

„Organizacja sportu węd-

karskiego dla dzieci oraz 

członków PZW Koła LIN 

11 Barwice”  

 2000,00 1500,00 

8 Barwickie Stowarzyszenie 

Ochrony Zwierząt „Zwie-

rzoluby” 

„Skąd się bierze bezdom-

ność zwierząt? Ko-

cham=Dbam=Nie rozmna-

żam”  

11 690,00  8000,00 

9 Caritas Parafii Rzymskoka-

tolickiej pw. św. Stefana w 

Barwicach 

„Pełni życia i mądrości” 3000,00 2000,00 

10 Polski Związek Emerytów 

Rencistów i Inwalidów 

Koło Barwice 

„Organizacja imprez o 

charakterze turystyczno – 

krajoznawczym wyjazdy 

autokarowe” 

4500,00 3500,00 

11 Stowarzyszenie Strzelecko 

Kolekcjonerskie Ziemi 

Barwickiej Pamięci Bata-

lionu „Miotła” zgrupowania 

Radosław” 

„Realizacja celów statuto-

wych w ramach funkcjo-

nowania strzelnicy w Sta-

rym Chwalimiu: integracja 

społeczności lokalnej, pro-

pagowanie strzelectwa, 

zasad bezpiecznego posłu-

giwania się bronią oraz 

szerzenie wiedzy o milita-

rystyce ”  

6300,00 5000,00 
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RAZEM 27 490,00 20 000,00 

 

Z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 nie wszystkim organizacjom udało 

się w pełni zrealizować wszystkie działania założone w przedłożonych ofertach. Niewykorzy-

stane środki zwrócono z powrotem na konto Gminy Barwice. Łącznie w 2021 roku nie wyko-

rzystano 34 039,64 zł. 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 2021 roku.   

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 2021 r. w ramach Inicjatywy Lokalnej zrealizowano 1 przedsięwzięcie: 

Lp. Tytuł zadania Inicjator Termin złoże-

nia wniosku 

Rekomendacja do 

dofinansowania 

Dofinansowanie 

1.  
„Rozwój strefy 

rekreacji dla 

Jolanta Tkaczyk 07.01.2021 TAK 5480,00 
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zdrowia, zabawy, 

integracji – budo-

wa boisk do gier 

zespołowych w m. 

Knyki przeciw-

działaniem skut-

kom pandemii”.  

Zuzanna Stupak 

Mariola Borow-

ska 

Katarzyna Kar-

dasz – Sałak 

8. Ważniejsze dotacje i projekty realizowane w 2021 roku. 

8.1. 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 

» Projekt pn. „Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej 

budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice”  w ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości 

powietrza – „Zachodniopomorski Program Antysmogowy”. 

Wartość projektu – 1 288 000,00 zł 

Wartość dofinansowania – 1 288 000,00 zł 

8.2 Fundusz Dróg Samorządowych/Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

» Projekt pn. „Przebudowa  dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz 

Ogrodowej w Barwicach".  

Wartość zadania – 1 874 081,89 zł 

Wartość dofinansowania – 1 091 522,25 zł 
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8.3 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

» Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. 

Wartość dofinansowania – 500 000,00 zł 

» Projekt pn. „Budowa 16 km drogi rowerowej Piaski-Stary Chwalim po śladzie rozebranej 

linii kolejowej” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu 

terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Wartość zadania - 5 000 000,00 zł 

Wartość dofinansowania – 4 250 000,00 zł 

8.4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa  

» Projekt pn. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”  

Wartość dofinansowania – 253 710,00 zł 

» Projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”  

Wartość dofinansowania – 1 281 840,00 zł 

8.5 Polski Ład  

Edycja 1/2021 

» Projekt pn.  „Poprawa układu dróg komunikacyjnych na terenie miasta Barwice z poprawą 

bezpieczeństwa i przyłączeniem do dróg głównych”  

Wartość dofinansowania – 8 550 000,00 zł 

  » Projekt pn.  „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chwalimki”  

Wartość dofinansowania – 2.565.000 zł  

8.6 Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopo-

morskim 

» Projekt pn.  „Posadowienie na terenie gminy Barwice stacji meteorologicznej”.  

Wartość zadania – 66 001,80 zł 
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Wartość dofinansowania – 40 000,00 zł 

8.7 Program wieloletni Senior +   

» Projekt pn.  „Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+” Moduł I  

Wartość zadania – 196 259,49 zł 

Wartość dofinansowania – 150 000,00 zł 

8.8 RPO WZ działanie 7.6 Wsparcie usług społecznych świadczonych w interesie ogól-

nym 

» Projekt pn.  „Gmina Barwice wspiera seniorów”, 

Wartość zadania – 533 904,00 zł 

Wartość dofinansowania – 480 513,60 zł 

8.9 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  

» Projekt pn.  „Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zielonej        

w Barwicach”, 

Wartość zadania – 1 862 452,30 zł 

Wartość dofinansowania – 963 478,00 zł 

Oprócz wymienionych największych dofinansowań otrzymanych na realizację inwestycji 

Gmina Barwice w 2021 r. sięgała z sukcesem po małe dotacje i granty na projekty miękkie     

i projekty związane z doposażeniem. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: Granty So-

łeckie 2021, Infrastruktura Sportowa, Animator Orlik, Fundacja Orlen, Fundusz Rozwoju 

Przewozów Autobusowych, Opieka Wytchnieniowa itp.   

Należy nadmienić, iż w związku z pandemią SARS – Co-V-2 Gmina Barwice w 2021 roku 

realizowała  transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szcze-

pień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizowała 

telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach zgodnie 

z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego. Do punktu szczepień przewieziono 43 osoby 

mające obiektywne trudności w dotarciu i 11 osób z  orzeczeniem o niepełnosprawności tj. 
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posiadających aktualne orzeczenie   o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R 

lub N lub odpowiednio I   grupę. 

Wartość dofinansowania – 27 680,00 zł  

Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego Gmina Barwice otrzymała wsparcie 

finansowe na promocję szczepień przeciw COVID-19. 

Wartość dofinansowania – 10 000,00 zł  


