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Raport o stanie gminy Polanów za rok 2018

Polanów, 31 maja 2019r.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Polanów,

Przedstawiam Państwu raport o stanie gminy za rok 2018, którego obowiązek
sporządzenia wprowadziła
zwiększenia

udziału

ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania

niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130).

(
W raporcie chciałbym przybliżyć Państwu działalność samorządu gminy Polanów,
inwestycyjną,

szczególnie
społecznej,

a

także aktywność

w zakresie

prowadzonej w gminie polityki

kulturalnej czy oświatowej.

Zadania bieżące gminy to zadania własne skatalogowane w ustawie o samorządzie
gminnym. Ich realizacja znajduje odzwierciedlenie w
dzięki

budżecie

gminy.

Cieszę się, że

w roku 2018

rokrocznie wygospodarowanym możliwościom finansowym gmina mogła aktywnie

pozyskiwać środki

na zadania i

jakości życia mieszkańców
założonych

planów oraz

przedsięwzięcia

inwestycyjne, które

naszej gminy.

Stabilność

perspektywę

stałego

finansowa
rozwoju.

infrastrukturę komunikacyjną, społeczną, turystyczną

wpływają

samorządu
Dzięki

na podniesienie

determinuje

temu

możemy

realizację
budować

i rekreacyjną. Powstające nowe drogi,

obiekty, urządzenia, zagospodarowanie przestrzeni i jej estetyzacja wpływa na komfort życia,
odpowiada na realne potrzeby stale
Z
aktywnie
jest

zmieniającej się rzeczywistości.

dumą mogę stwierdzić, że mieszkańcy
włącza się

udział

i

miasta i gminy Polanów to

w dynamiczny proces rozwoju swoich wsi,

aktywność Państwa

w

uroczystościach

Rok 2018 to rok, w którym VII kadencja
kolejna,

VIII.

Dziękując

sołectw

społeczność,

która

i miasta . Dowodem tego

i wszechstronnych inicjatywach lokalnych.
samorządu dobiegła końca

przy tej okazji za zaufanie, którym mnie

Państwo

i

rozpoczęła się

obdarzyli podczas

jesiennych wyborów wyrażam nadzieję, na Państwa współpracę, wskazówki i opinie. Zapewniam
Państwa, że dołożę

wszelkich

na podniesienie jakości

życia

starań

aby podejmowane przez nasz

wszystkich

mieszkańców

samorząd działania wpływały

naszej gminy.
z pozdrowieniami
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Wprowadzenie

Podstawą sporządzenia

raportu jest art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2019r.,poz.506}.
W w/w przepisach ustawy wskazano, że raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu obywatelskiego.
Gmina Polanów położona jest w centrum Pomorza Środkowego, na styku pojezierzy Drawskiego

i

Kaszubskiego,

w

północno-wschodniej

Powierzchnia gminy wynosi 393,4
otrzymało

części

km 2 • Stolicą

województwa

zachodniopomorskiego.

gminy jest miasto Polanów, które prawa miejskie

w XIV w. Gmina Polanów to gmina miejsko - wiejska o charakterze rolniczo -

turystycznym. Na

ogólną powierzchnię

gruntów gminy

wynoszącą

39.308 ha, przypada 21.477

ha lasów, co stanowi udział lasów wynoszący 52% w powierzchni gminy oraz 14.380 ha użytków
rolnych.
W 2018 r.

ludność

gminy wynosiła 8.347

mieszkańców.

Miasto

zamieszkiwało

ok 2841 osób, a

obszar gminy zamieszkiwało 5.506 osób. W gminie Polanów mamy 28 jednostek pomocniczych
skupionych

wokół

82

miejscowości,

Siedziba organów gminy znajduje

wsi, osad i przysiółków.

się

w Polanowie.

W okresie objętym raportem stanowisko Burmistrza Polanowa piastował Grzegorz Lipski,
wybrany na

kolejną kadencję

2018-2023 w wyborach w dniu 21 listopada 2018r.

Rada Miejska w Polanowie liczy 15 radnych, którzy ze swojego grona wybrali

Przewodniczącego

Rady Miejskiej w Polanowie -Józefa Wilka.
W VIII kadencji 2018-2023 mandat radnego pełnią: Józef Wilk, Andrzej Ryłyk, Dzierżyńska
Marzena, Gajek Mirosław, Wioleta Konieczna, Jerzy Landowski, Litwin Paweł, Roman
Margielewski, Parszczyński Janusz, Pokorska Maria, Przemysław Szelerski, Daniel Werner,
Dorota Wójcicka-Popowicz, Wodyk Piotr, Zelik Agnieszka.
W VII kadencji 2014-2018 w

składzie

Rady Miejskiej w Polanowie byli: Józef Wilk, Andrzej

Krzysztof Ciuła, Wioleta Konieczna Bogdan Liberra, Jerzy Landowski, Roman

Opoń, Łysko

Ryłyk,

Marek,

Stefan Kozicki, liona Skupińska, Grażyna Skibińska, Daniel Werner, Magdalena Żuchowska,
Arkadiusz Zalas, Lech Żuromski,
W ramach obecnej rady funkcjonuje 5 komisji problemowych: Rewizyjna, Skarg, Wniosków i
Petycji, Oświaty i Spraw Społecznych, Budżetowa i Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony
Środowiska i Rozwoju Wsi.

W gminie Polanów

funkcjonują następujące

jednostki organizacyjne:
3
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zakład Usług

Komunalnych w Polanowie,
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie,
Środowiskowy Dom Samopomocy 11 0AZA" w Krągu,
Szkoła Podstawowa w Bukowie,
Szkoła Podstawowa Żydowie,
Przedszkole Gminne w Polanowie,
Zespół Szkół Publicznych w Polanowie w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa w
Polanowie wraz ze Filialną Szkołą Podstawową w Nacławiu oraz Liceum Ogólnokształcące w
Polanowie,
8. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie,
9. Żłobek Gminny w Polanowie,
10. Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu w Polanowie,
11. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie,
12. Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie,
oraz aparat pomocniczy Burmistrza i Rady Miejskiej - Urząd Miejski w Polanowie

I.

Realizacja polityk, programów i strategii

W roku

objętym

niniejszym raportem, w gminie Polanów

obowiązywały następujące

programy i

strategie:
1) Uchwała Nr XXIX/142/16 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie
przyjęcia

Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025,

2) Uchwała Nr XXXIX/204/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie
przyjęcia

Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2020

3) Uchwała Nr XXIX/145/16 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 września 2016r. w sprawie
przyjęcia

Strategii Integracji i

Rozwiązywania

Problemów Społecznych Gminy Polanów na

lata 2016-2025
4) Uchwała Nr XLll/222/17 z dnia 20 września 2017 roku - w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023
5)

Uchwała

Nr Vlll/29/15 z dnia 30 marca 2015 roku - w sprawie uchwalenia Aktualizacji

Programu ochrony

środowiska

dla gminy Polanów na lata 2014-2017 z perspektywą na

lata 2018-2021
6) Uchwała Nr Llll/447 /10 z dnia 28 września 2010 roku - w sprawie uchwalenia Planu
Gospodarki Odpadami dla gminy Polanów aktualizacja na lata 2009-2012 z perspektywą
na lata 2013-2020
7) Uchwała Nr XLIV/367 /2010 z dnia 31 marca 2010 roku - w sprawie przyjęcia 11 Programu
usuwania azbestu i wyrobów

zawierających

azbest dla Miasta i Gminy Polanów na lata

2010-2032"
8) Uchwała Nr XXl/110/16 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie
przyjęcia

„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Polanów"
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9) Uchwała nr XXl/109/16 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie
uchwalenia „Projektu

założeń

do planu zaopatrzenia w

ciepło, energię elektryczną

i

paliwa gazowe dla miasta i gminy Polanów na lata 2015-2030".
10) Uchwała Nr Xlll/63/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 października 2015r. w
przyjęcia

sprawie

„Gminnego Programu

Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie oraz

ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Polanów na lata 2015-2020"
11) Uchwała Nr XXV/126/ 16 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie
przyjęcia

Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

12) Uchwała Nr XXl/111/16 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie
przyjęcia

„Gminnego Programu

Działań

na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych

na lata 2016-

2021"
13) Uchwała nr XV/72/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu

Przeciwdziałania

Narkomanii na lata 2016-2020

14) Uchwała Nr XXXVlll/203/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku - w sprawie przyjęcia
„Gminnego programu opieki nad zabytkami dla gminy Polanów na lata 2016-2019"
15) Uchwała Nr XLIX/270/18 z dnia 21lutego2018 roku -w sprawie wprowadzenia programu
opieki nad

zwierzętami

bezdomnymi oraz

przeciwdziałania bezdomności zwierząt

na

terenie Gminy Polanów na rok 2018
16) Uchwała Nr XLV/243/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie
przyjęcia

"Programu

współpracy

Gminy Polanów z organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".
17) Uchwała NrXLV/244/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania

na 2018 r.

li.

Realizacja budżetu gminy Polanów w roku 2018

Dochody w

budżecie

gminy wyniosły: 43 390 421,02 PLN

5
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Pozostałe;

Dochody maj ątkowe,
1.963.577,99

1.385,84

Dochody
własne,

11.050.594,91

Subwencja oświatowa,
8 017 699,00
Subwencja
równoważ ca,
110 571,00

Udział

w podatku
doch od osób
fizycznych,
4 850 609,00

wyrównawcza,
2 759 438,00
Dotacje celowe,
13.162.326,34

(

Wydatki

budżetowe wyniosły:

Udział

w podatku doch
od osób prawnych,
89.950,94

42 608 756,69 PLN w tym:

Pozostałe;

7.567.851,75
;19%

Oświata

i wychowanie;

- 11 096 049,96;

26%
Jl

iifiiiP.Ofi

Inwestycje: 4.407.298,69

10%
Świetlice szkolne,

291 513,10

Ośrodki

kultury i świetlice
1 321107,15; 3%

Pomoc dla uczniów,
Biblioteki; 522 000,00 ;
1%
Oświetl

162 090,00

ulic; 682 355,55 ;
2%

Pomoc społeczna,
3 785 069,94

Gosp mieszkaniowa;

550 000,00; 1%
Ochrona zdrowia,
136 360,98

Gosp odpadami,

1286 475,48
Rodzina; 10 674 784,17;
25%

Internet szansą Gminy
Pol@now, 116 799,92
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Ili. Realizacja

zadań własnych gminy

działania

Do zakresu

niezastrzeżone

należą

gminy

ustawami na rzecz innych podmiotów. Ustawa o

zatem zadania gminy i wskazuje,
własnych

W

że

samorządzie

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty

gminy

należy

określa

do zadań

gminy.

szczególności

~

wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,

Ładu

zadania

własne obejmują

sprawy:

przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody

oraz gospodarki wodnej

W Gminie Polanów w okresie
przestrzenne gminy

był

objętym

niniejszym raportem planowanie i zagospodarowanie

realizowane w oparciu o

następujące uchwały:

1) Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów - zmiana
1998 (obr. Krąg, dz. nr. 148/5, 148/6 i 148/7, obr. Gostkowo, dz. nr 38/1, 38/2, 38/3, obr.
Żydowo-wieś Kępiny dz. nr 615/2.Uchwała Nr XXXVl/354/98 Rady Miejskiej w Polanowie

z dnia 28 kwietnia 1998 roku
2) Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Polanów - zmiana
1998 (obr. Krąg, dz. nr 149/5, część dz. nr 137)-Uchwała Nr IV/33/98 Rady Miejskiej w
Polanowie z dnia 29 grudnia 1998 roku
3) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Polanów Uchwała Nr XXVlll/314/2002 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 lutego 2002 roku

4) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Polanów, na
obszarze: części działki nr 6/1 i 7/3 w rejonie ulic Stawnej i Cmentarnej oraz części działki
26/3 w rejonie ulicy Rybnej w Polanowie-Uchwała Nr Vlll/72/2003 Rady Miejskiej w
Polanowie z dnia 26 czerwca 2003 roku
5) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Polanów, na
obszarze części działki nr 11/2 obręb 2 w rejonie ulicy Młyńskiej w Polanowie-Uchwała Nr
IX/83/2003 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 10 lipca 2003 roku
6) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w
wokół

mieście

Polanów, dla terenów

Gimnazjum- Uchwała Nr XXV/217 /04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 grudnia

2004 roku
7) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Góry Warblewskiej w gminie
Polanów. Uchwała Nr XXV/215/04 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 grudnia 2004
roku
8) UCHWALA NR V/18/15 RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE z dnia 28 stycznia 2015r. w
sprawie

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

terenu

stacji

elektroenergetycznej 400/110 kV Życiowo Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz z
wprowadzeniami linii elektroenergetycznych
7

Raport o stanie gminy Polanów za rok 2018
9) Uchwała Nr Vlll/28/15 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA DWUTOROWEJ
NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ -ŻYDOWO
KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW
10) Uchwała Nr XXlll/119/16 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia

zmiany

studium

uwarunkowań

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy i miasta Polanów
Obszar gminy

objęty obowiązującym

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

(odsetek procentowy gruntów objętych planem) wynosi 0,45%- 178,67 ha.
W 2018r.

nieruchomości nieobjętych

wydano 61 decyzji o warunkach zabudowy dla

miejscowym.

Przeciętny

czas oczekiwania na

decyzję

planem

o warunkach zabudowy wynosi 60 dni.

Gospodarka nieruchomościami
W 2018r. obowiązywało zarządzenie Nr 18/18 z dnia 20 sierpnia 2018 roku - w sprawie przyjęcia
planu wykorzystania zasobu

nieruchomości

gminnych

Zestawienie zbiorcze zagospodarowania mienia (ilościowe) wg stanu na 31 grudnia 2018 roku
, .............................................................................

IOpis wg grupy

............................................... ····························································- ···················-„„„„.......„

jtączna
Ilość

.............. „ ..•.••••••••••• „

I Sposób gospodarowania
- ·r Użytko- rU;ytkowanie

i Zarząd

wanie

, .
: wieczyste

............... ·························································+········· ..

I. Budynki i lokale
197,00 I 197,00
0,00
I 0,00
·························································+
budynki mieszkalne, ··················································t
49,00
I49,00
0,00
i 0,00
..........................................................................
w tym: mieszkania 86,00
i 86,00
0,00
I 0,00

..••••.••.. „ •• „.„ •••••••. „„„ ••••..... „ .. „ •• „.„ •••••.....•.•• „ •••.. „„ ••• „.„.„ ... „ .•.•.•...•••...•...... „ .••.

·································~

„ ................................. ~........

wiejskie

obiekty
zdrowia
i li. Budowle
Sieć

.. ··································~·

l 0,00

0,00
i 0,00
0,00
.„ ..................................................
I 0,00
0,00

. .... .

.

.............................. ~

0,00 l
0,00 i

„ ...................................................................................;

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

i 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

wodociągowa

(km)
Sieć

Dzierżawa

i 0,00

0,00

świetlice

···························-~

····························································~·

.....................................................

1,00

..............•.••.••..••..•...••••.•.........•.....••......................

N .
, aJem
:
1

sanitarna (km)

0,00
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Grunty gminne
Łączna wartość

gruntów Gminy Polanów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 16.161.597,00 zł,
w tym:
- użytki rolne
1.478.940,00
- użytki leśne
62.836,00
zabudowane
zurbanizowane
14.603.943,00
- pozostałe
15.878,00

Zestawienie zbiorcze (ilościowe) gruntów gminy wg stanu na 31grudnia2018 roku

Łączna

Opis wg grupy

„. . . .

ilość

Sposób gospodarowania
·························································r·ui;łk~=···

Zarząd

.· · · · · · · · · · · · · ·

r~~ytkowanie

l wanie

, wieczyste

-

Najem

Dzierżawa

0,00
0,00

210,00

Inn

e

„ ••.••••••••••••••..••••••••••••••••••••• „ ••••••........•..•••.••• „ .•....•......

I. Grunty
(ha)
użytki

ogółe

rolne, w tym:

18,03

11,20

;......................•...........................

i 0,00

15,00
'0,00
l 15,00
·················································t····-„ ..

. . . . . .J~~~~~Y . . .~. ~.~.~
. . ~E?~L
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Polityka mieszkaniowa w gminie realizowana jest na podstawie wieloletniego programu

gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i gminy Polanów.
W mieszkaniowym zasobie gminy w 2018r. znajdowało się 89 lokali mieszkalnych o pow. 3.768

m2.
Dla porównania 31 grudnia 2008r. liczba lokali będących w gminnym zasobie wyniosła 197, o
łącznej pow. 9.646,40 m 2 .
W 2018 Liczba osób

oczekujących

na mieszkanie komunalne

wyniosła

71.

Gmina w roku objętym raportem dysponowała lokalami socjalnych w liczbie 15. Natomiast liczba
osób oczekujących na lokal socjalny wynosiła 35.

9
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Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
Wskaźniki

monitoringu w zakresie ochrony środowiska przedstawiają się następująco. Zgodnie z

systemem monitoringu jakości powietrza województwa zachodniopomorskiego udostępnianym
przez Inspekcję Ochrony Środowiska dane pomiarowe wskazują na brak przekroczeń poziomu
dopuszczalnego pyłu PM10, a stan powietrza oceniany jest jako bardzo dobry. Zatem liczba dni
z przekroczeniami 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla

pyłu

PMlO wynosi O.

Nie odnotowano danych o przekroczeniach ustalonych w rozporządzeniu ministra środowiska w
zakresie

narażeni

na

hałas

drogowy.

Na terenie gminy istnieje wysoki udział lasów, w których dominuje sosna, a także wysoki jest
udział

buka, olszy,

dębu

i świerka.

Udział

lasów w powierzchni

ogółem

-S4,1%.

Stan ekologiczny jezior i rzek na terenie gminy nie uległ pogorszeniu (na podstawie badań
monitoringowych Inspekcji Ochrony Środowiska).

~

Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego

W roku objętym niniejszym raportem na inwestycje ogółem wydatkowano kwotę 4. 407.298,69
zł.

W tym na inwestycje drogowe w budżecie przeznaczono kwotę 1.SS2.219,61 zł na zadania:
1) Zakończono przebudowę drogi gminnej wraz z oświetleniem w miejscowości Żydowo.
Wartość

inwestycji

wyniosła

822.069,89 zł, w tym dofinansowanie wyniosło-443.637,00

zł.

2) Przeprowadzono remont ulicy Zacisze w Polanowie wraz
Nadleśnictwa

2S
3)

Polanów w kwocie 100 OOOzł i

środków

udziałem

finansowym

finansowych gminy w

wysokości

OOOzł.

Współfinansowano inwestycję

Koszalinie

polegającą

Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w

na remoncie drogi nr 206 w kierunku Rzeczycy Wielkiej;

4) W ramach porozumienia z ZZDW w Koszalinie

dofinansowano przebudowę przejścia

przez Kościernicę w kwocie SO.OOO zł
S) W ramach porozumienia z Powiatem

Koszalińskim

Rzeczycy Wielkiej i Garbnie w kwocie SO.OOO

zrealizowano

budowę

chodnika w

zł,

6) Rozpoczęto budowę dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczyca Wielka Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie RPO WZP ZIT. Wartość
zadania wyniosła 2.999.999,99 zł w tym dofinansowanie 2.31S.SOS,04 zł.
W 2018r.

zakończono instalację

tabliczek kierunkowych w

10

miejscowościach

naszej gminy.
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Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną
oraz gaz

W 2018 r. zrealizowano zadanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz
z przyłączami w m.Świerczyna i Bukowo z przesytem do m. Jacinki oraz wymiana urządzeń wody
- modernizacja hydrofornii w 14 miejscowościach gminy Polanów, m.in: w Świerczynie, Bukowie,
Domachowie, Cetuniu, Krągu, Bożenicach, Komorowie, Warblewie, Sowinku, Powidzu, Nactawiu,
Kościernicy,

Garbnie i Gołogórze. Wartość inwestycji wyniosła 2.375.786,03 zł, w tym

dofinansowanie PROW - 1.912.678,00zt.

Utrzymanie

czystości

i

porządku

w

gminie

oraz

urządzeń

sanitarnych,

wysypisk

unieszkodliwiania odpadów komunalnych

W roku 2018 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczało 6.491 osób, w tym
2.295 mieszkańców miasta oraz 4.196 mieszkańców wsi (dane ujęte w sprawozdaniu rocznym
gminy).
Wysokość opłaty

dla mieszkańców w 2018 r. z tego tytułu wynosiła:

odpady zbierane w sposób selektywny -12

zł

odpady zmieszane -17 zł
Dane dotyczą roku 2018, w chwili obecnej stawki wzrosty do wysokości 16 zł (odpady zbierane
selektywnie) oraz 24 zł (zmieszane).
Wysokość

przychodu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami to kwota 1. 244 537,10

zł

Odsetek odpadów poddanych recyklingowi:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
szkła - 31,48%

użycia

papieru metali, tworzyw sztucznych i

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych
rozbiórkowych - 65,44%,
Liczba dzikich wysypisk - O
Odsetek odpadów zebranych selektywnie -26%
W roku 2018 wytworzono łącznie 2099,12 Mg odpadów, z czego 26% stanowiły odpady zbierane
w sposób selektywny, a 74% stanowiły odpady zmieszane.

11

Raport o stanie gminy Polanów za rok 2018

Zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

W 2018 roku

~

przystąpiono

do prac nad

gazyfikacją

Polanowa.

Ochrona zdrowia

Zadanie w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców miasta i gminy realizuje Zespół Opieki
Zdrowotnej w Polanowie, dla którego Gmina Polanów jest podmiotem tworzącym w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.
2190).
Liczba osób zdeklarowanych pacjentów na dzień 31.12.2018 wyniosła 7.653. W 2018 roku liczba
udzielanych porad wynosiła wg rodzajów udzielanych świadczeń zdrowotnych:
•

Podstawowa Opieka Zdrowotna- 40.318

•

Chirurgia - 2023

•

Ginekologia 2078

•

Laboratorium-ogólna

•

Ratownictwo Medyczne- 894 wyjazdy w 2018

•

Medycyna Pracy -ilość wydanych

ilość badań

w 2018 r.-29.324
orzeczeń

334.

Programy profilaktyczne;
Układu Krążenia- skorzystało

•

Program Profilaktyki Chorób

•

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy-przebadano 204 osoby.

W ramach

środków finansowych Zespołu

54 osoby;

Opieki Zdrowotnej w Polanowie zakupiono nowy sprzęt

dla ZOZ w Polanowie - analizator biochemiczny CELLDYN EMERALD
Ultrasonograf SAMSUNG na
pomieszczeń

ZOZ na

kwotę

kwotę

81.467,80

113.314

zł.

na

W 2018 r. dokonano

kwotę

również

30.888

zł,

modernizacji

zł.

Do Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanowie w roku
2018 zgłoszono 12 przypadków nadużywania alkoholu.
Wydano 19 jednorazowych i 8 stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Cofniętych
zezwoleń - O. Ostatecznie liczba podmiotów, które posiadają zezwolenia wyniosła 29.
~

Pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze

Pomocą społeczną

w gminie Polanów

objęto

w 2018 r. -451 rodziny, co

12

stanowiło

938 osób.
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Miasto i gmina Polanów są podzielone na 4 tereny pracy socjalnej, każdy teren ma przypisanego
pracownika socjalnego.

Na terenie gminy funkcjonują dwa Domy Pomocy Społecznej,

mieszkańcy również korzystają z polanowskiego M-GOPS.

Liczba osób, które skorzystały ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej z podziałem na
świadczenia
ZASIŁEK

w ramach zadań zleconych i własnych.

RODZINNY

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny w 2018r.

350

Liczba wypłaconych świadczeń

8 975

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Liczba osób, którym przyznano świadczenie

363

Liczba wypłaconych świadczeń

4 271

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Liczba osób pobierających świadczenie

41

Liczba wypłaconych świadczeń

467

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Liczba osób pobierających świadczenie

14

Liczba wypłaconych świadczeń

143

ZASIŁEK

DLA OPIEKUNA

Liczba osób uprawnionych do świadczenia

4

Liczba wypłaconych świadczeń

46

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Liczba osób uprawnionych Liczba

średnio

w 2018r.

104

wypłaconych świadczeń

1285

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Liczba osób uprawnionych do świadczenia w 2018r.
Liczba

wypłaconych świadczeń

77
524

Liczba wydanych decyzji przyznających świadczenie

41

ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM"

Liczba osób uprawnionych do świadczenia w 2018r.

2

Liczba wypłaconych świadczeń

2

Liczba wydanych decyzji

przyznających świadczenie

2

ŚWIADCZENIE „DOBRY START"

Liczba dzieci objęta programem „Dobry Start"

986
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Liczba wypłaconych świadczeń

986

Liczba złożonych wniosków

686

PROGRAM RODZINA 500+

Liczba rodzin objęta programem 11 Rodzina 500+"

644

Liczba wypłaconych świadczeń

11149

ŁĄCZNA KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ w 2018r.

Świadczenia rodzinne

3 461 909 131 zł.

Świadczenie wychowawcze (500+)

5 553 975110

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

512 760 100 zł.

Program 11 Dobry Start"

295 800 100 zł.

Wysokość

odprowadzonej składki na ubezpieczenie emerytalne

141 868 156 zł.

Wysokość

odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne

33 304 116 zł.
9 999 617 113 zł.

RAZEM:

Realizacja zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej:

>- Na zasiłki stałe wydatkowano - 485 622,34 zł, środki te zostały przyznane 92 osobom
- w tym przyznane dla osoby samotnie gospodarującej: 78 osób, (dla przebywających w DPS: 26
osób)
- w tym przyznane dla osoby w rodzinie: 14 osób
>- Ogółem na finansowanie obowiązkowych składek zdrowotnych wydatkowano 40 257,27 zł, które przyznano 80 osobom:
- dla przebywających w DPS: 26 osób
>- Ogółem na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 318 330,50zł rozdysponowaną na 193
rodzin
W tym:
- z powodu bezrobocia 106 rodzin
- z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 30 rodzin
- z powodu niepełnosprawności 23 rodzin
- z innego powodu 34 rodzin
>- Na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 126 713,84 zł z przeznaczeniem na 51 osób
w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym: 2 osoby
>- Ogółem na Zasiłki celowe wydatkowano kwotę 88 323,91 zł z przeznaczeniem dla 81 osób
W tym:
Specjalne zasiłki celowe: 41 osób na kwotę 33 758,69 zł
Zasiłki celowe: 40 osób na kwotę 54 565,22 zł. Ogółem wydatkowano - 88 323,91 zł
>-

Dożywianie

na terenie gminy w ramach Uchwały Rady Ministrów nr 221 z dnia
10.12.2013r. (obowiązującej do 31.12.2018r.)
Posiłkami dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Uchwały Rady Ministrów nr 221 z dnia
10.12.2013r.objęto 162 osoby. Wartość udzielonych świadczeń wyniosła 90 251,00 zł.
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Na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" przyznano
zakup żywności dla 178 osób, na co wydatkowano 124 810,00 zł

zasiłki

celowe na

Ogółem
zł.

wydatkowano kwotę 215 061,20 zł, w tym środki własne stanowiły wartość 45 061,20
Kwota dotacji to 170.000 zł
~

Na zasiłki z tytułu zdarzeń losowych wydatkowano kwotę 30 000,00 zł dla 5
poszkodowanych rodzin

Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń.

jak

długo objęte pomocą

razem

liczba rodzin

liczba osób w tych rodzinach

451

938
I

poniżej

63

114

od 1 do 2 lat

27

44

od 2 do 3 lat

18

35

343

747

1 roku

3 lata lub

dłużej

I
I

1

Liczba miejsc w domach pomocy

społecznej

oraz

ośrodkach

wsparcia.

W Domach Pomocy Społecznej w 2018 roku skierowanych przez gminę Polanów było 17 osób,
na które wydatkowano środki w wysokości 508 384, 66 zł.
W DPS Żydowo opłacaliśmy miejsca dla 3 osób, w DPS Parsowo dla 5 osób, w DPS Mielno dla 3
osób, w DPS Cetuń dla 4 osób, w DPS Nowe Bielice dla 1 osoby. W ośrodku wsparcia - Schronisko
prowadzone przez Stowarzyszenie „Pro - Bono" przebywało 8 osób. Na terenie naszej gminy
istnieje Środowiskowy Dom Samopomocy „Oaza" w Krągu, gdzie jest 24 podopiecznych
kierowanych przez nasz ośrodek.

W 2018r. z pomocy społecznej skorzystało 20 osób bezdomnych. W trakcie roku 8 osób
przebywało w Ośrodku dla osób bezdomnych „Pro - Bono" w Linowie. Z terenu Polski
wspieraliśmy 4 osoby, które jako ostatnie miejsce zamieszkania podawały gminę Polanów. Na
naszym terenie w tym okresie 8 osób, jako powód do przyznania wsparcia podało bezdomność.
ubóstwem wynosi 11,01%. Podstawą dla
obliczeń są dane osób korzystających z różnych form pomocy społecznej. Spośród tych osób w
roku 2018r. aż 79,16% podało ubóstwo, jako powód do skorzystania ze wsparcia. Biorąc pod
uwagę liczbę mieszkańców naszej gminy - na dzień 31.12.2018r. - stałych mieszkańców było
Odsetek

mieszkańców całej

8.520 osób, a
zadeklarowało

biorąc pod
ubóstwo.

gminy,

zagrożonych

uwagę ilość

osób

15

korzystających

z pomocy, to

11,01% osób
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Główne

świadczeń

przyczyny udzielania

z pomocy społecznej

Bezradność

razem

451

938

Alkoholizm

43

81

Bezdomność

20

20

- wychowawczych rodzina wielodzietna

28

159

50

149

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego

30

116

Bezrobocie

218

553

Brak problemu

1

1

choroba

4

4

choroba

228

412

Narkomania

2

3

Niepełnosprawność

1.12

w sprawach

Bezradność

opiekuńczo

w sprawach

opiekuńczo-wychowawczych

rodzina
Bezradność

liczba osób w tych
rodzinach

liczba
rodzin

powód przyznania pomocy

I
I

-

niepełna

I

Długotrwała

I

Długotrwała

I
I

I

lub

ciężka

niepełnosprawną

z uwagi na fakt sprawowania opieki nad
matką nie jest w stanie podjąć zatrudnienia

:~··--

Potrzeba ochrony

1

macierz~-~~------- i l
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zakładu karnego I

3071

J
1
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Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

W gminie Polanów zadanie wspierania rodziny realizowano w oparciu o Uchwałę Nr XXV/126/ 16
Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 31 maja 2016r. w sprawie

przyjęcia

Gminnego Programu

Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Polanowie jest zatrudniony asystent rodziny, który obejmując swoją pracą 12 rodzin wspomaga
ich członków w pokonywaniu trudności życiowych oraz wspiera osoby przeżywające trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Świadczenia wynikające z ustawy za życiem

przyznano i wypłacono 2 uprawnionym osobom.

~

Edukacji publicznej

Gmina Polanów jest organem prowadzącym:

Przedszkole Gminne w Polanowie, z siedzibą przy ul. Dworcowej 12,
Szkoła

Podstawowa w Bukowie, z siedziba w Bukowie 19,

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła li w Żydowie, z siedzibą w Żydowie 91,
wchodzące

w skład Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie z siedziba przy ul. Gradowe Wzgórze

5:
Szkoła

Podstawowa w Polanowie z siedziba przy ul. Wolności 14 wraz ze Filialną Szkołą

Podstawową

w

Nacławiu

z siedzibą w

Nacławiu

12,

oraz Liceum Ogólnokształcące w Polanowie z siedzibą przy ul. Gradowe Wzgórze 5 (na podstawie
porozumienia z Powiatem Koszalińskim)
Organ prowadzący zapewnia wspólna obsługę ekonomiczną i administracyjną w/w jednostek
poprzez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie, który swoja działalność
prowadzi w formie Centrum Usług Wspólnych.
Stosownie do zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.
996),
organ prowadzący odpowiada za działalność placówek oświatowych. Do zadań organu
prowadzącego należy

•

m.in.:

Zapewnienie warunków działania placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki i wychowania oraz opieki.

•

Zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.

•

Zapewnienie remontów obiektów oświatowych.

•

Zapewnienie

obsługi

administracyjnej w tym prawnej, finansowej

placówki.
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•

Wyposażenie

i

placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt do realizacji programów nauczania
programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzanie egzaminów oraz

wykonywanie innych zadań statutowych.
W roku 2018 działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą prowadziły następujące
publiczne placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanów:
a)Zespót Szkół Publicznych w Polanowie, w skład którego wchodzą:
- Szkota Podstawowa w Polanowie - 459 uczniów
- Klasy gimnazjalne w SP Polanów - 85 uczniów
- Liceum Ogólnokształcące w Polanowie - 45 uczniów
- Filialna Szkota Podstawowa w Nactawiu - 20 uczniów, plus 17 dzieci w oddziale
przedszkolnym
b) Szkota Podstawowa w Bukowie - 68 uczniów, plus 15 dzieci w oddziale przedszkolnym
c) Szkota Podstawowa w Żydowie - 24 uczniów, plus 6 dzieci w oddziale przedszkolnym
d) Przedszkole Gminne w Polanowie - 148 dzieci.
Działalność Żłobka Gminnego w Polanowie podlega przepisom ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019r., poz. 409) i obejmuje organizację opieki
nad dziećmi do lat 3 w liczbie 15 dzieci.
Łącznie:

902 dzieci (ze żłobkiem)

Na podstawie danych statystycznych należy stwierdzić, że w 2018 r. na terenie Gminy Polanów
tzw. wskaźnik 11 użtobkowienia" - wyniósł 7,6 % (197 dzieci z tego 15 w żłobku), natomiast tzw.
wskaźnik 11 uprzedszkolnienia" - wyniósł 47%.
Obsługa

administracyjno-finansowa placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Polanów realizowana jest przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w
Polanowie. W ZEAO prowadzona jest:
•

rachunkowość

placówek oświatowych,

•

sprawy płacowe pracowników zatrudnionych w tych placówkach,

•

obsługa

Hali Widowiskowo-Sportowej, stadionu miejskiego oraz boiska "Orlik".

Wydatki na oświatę - w tym udział subwencji oświatowej
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje z budżetu państwa subwencję
oświatową w ramach ogólnej subwencji. Kwota subwencji oświatowej zależy od wielu czynników
określonych corocznie w Rozporządzeniu MEN. W związku z realizacją zadań oświatowych, organ
prowadzący - Gmina Polanów przeznacza dodatkowe środki własne w wysokości:
2017 - 3.09 mln zł
2018-4.50 mln zł
2019- 5.17 mln zł (planowane).
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• Budżet oświaty
zł14

OOO 000,00

zł12

OOO 000,00

złlO

OOO 000,00

zł8

OOO 000,00

zł6

OOO 000,00

zł4

OOO 000,00

zł2

OOO 000,00

(

zł-

2017

2018

Koszty utrzymania 1 ucznia w poszczególnych jednostkach
Placówka

Zespół Szkół

Publicznych

+ Hala wid.-sportowa

2018
6.624,112,89
(14.590,56)*

1.176.187,92
SP Bukowo

(14.170,94)*
869.489,18
SP Żydowo

(28.982,97)*
1.685.126,13
Przedszkole

(11.541,96)*
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2019

oświatowych
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304.383,55

Żłobek

(20.292,24)*
* Koszt utrzymania 1 ucznia (rocznie)

Kadra pedagogiczna
W realizacji zadań oświatowych zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe nauczycieli,
ich wiedza, zrozumienie problemów świata oraz chęć samodoskonalenia.
(

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na stopień awansu zawodowego w poszczególnych
placówkach oświatowych (stan wg SIO na 30 września 2018 r.)

Lp

Nazwa placówki i adres
Zespół Szkół

1.

-

Publicznych

ul. Gradowe Wzgórze 5, 76010 Polanów

Szkoła

69,15
p.68
niep. 2

dyplomowanych 38,26
mianowanych 24,89
kontraktowych
3,00
stażysta
2,00
bez stopnia
1,00

11,16
p.10
niep. 1,16

dyplomowanych 5,06
mianowanych 3, 78
kontraktowych 1,21
stażysta 1,11

7,43
p.5
niep. 2,43

dyplomowanych 3,09
mianowanych
4,34

13,63

dyplomowanych 4,10

Podstawowa w

Żydowie

-

Etaty nauczycieli wg awansu

Szkoła

Podstawowa w
Polanowie
Z Filią SP w Nacławiu
Szkoła Podstawowa w
Polanowie
Klasy gimnazjalne
Liceum Ogólnokształcące w
Polanowie
Szkoła Podstawowa w
. Bukowie
2. Bukowo 19, 76-010 Polanów

3.

Etaty
nauczycieli

Żydowo 91, 76-012 Żydowo

4. Przedszkole Gminne
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I

ul. Dworcowa 12, 76-010
Polanów

I

I

mianowanych 4,21
kontraktowych 5,32

p.13
niep. 0,63

'
RAZEM

101,37

Przewozy szkolne
Dowozy szkolne obejmują pięć tras z podziałem na obwody szkolne (Polanów, Bukowo, Żydowo)
i korzysta z nich 441 uczniów. Najdłuższy czas dojazdu ucznia do szkoty wynosi 45 min.
Ponadto obowiązkiem gminy jest zapewnienie transportu i opieki (lub zwrot kosztów
ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych) uczniom niepełnosprawnym, którzy
uczęszczają do szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych poza obszarem Gminy Polanów
(Koszalin, Stawno, Tursko -18 uczniów). W roku 2018 przeznaczono na ten cel środki w wysokości
ponad 428 tys. zł.

DOWOZY- koszty

(
zł650

000,00

zł600

ooo oo

złSSO

000,00

złSOO

000,00

zł450

000,00

zł400

000,00

648030,00

I

425296,82

2017

2018

2019

Wyniki egzaminów gimnazjalnych i matur.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018
- porównanie do średniej w kraju, województwie, i w miasteczkach do 20 tys. mieszkańców.

I. ucz. wyniki%
68
średnia

GIM
woj. do

20 tys.

angielski
historia polski przyrodnicze matematyka pp
51,07 68,24
48,09
46,56
57,74

53,34

63,41

50,19

45,06

21

60,87

angielski
PR
50,48

49,77

40,00

niemiecki
PR
38,33

46,25

34,43

niemiecki
pp
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średnia

wojewódzka
średnia

kraj

55,93

65,01

53,07

48,4

66,78

52,07

52,56

39,07

59

68

56

52

68

52

52
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Wyniki klas:

I.

wyniki
ucz. %
23
3a

(

25
20

3b
3c

68

GIM

Zadawalający

histori pols przyrodnie
ki
a
ze
53,4
71,8
51,2
51,1
70,4
48
48,4
61,4
44,7
68,2
51,07
4
48,09

mate maty
ka
51,4

angiels
ki pp

44,6
43,4

67,3
56,7
39,1

46,56

57,74

angiels
ki PR
60,2

niemiec
ki PP

niemiec
ki PR
X

40
18

35,4
40,8
42,1

30
42,5

50,48

40,00

38,33

wynik z j.polskiego - wynik egzaminu w stosunku do poprzedniego roku wzrósł o 2

staniny, powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Pozostałe przedmioty utrzymały staniny z
poprzedniego roku szkolnego. Staniny 4 - niżej średnie uzyskały przedmioty: matematyka,
j.angielski PP. historia, przyroda, j.niemiecki PP- stan in 3 - niski.
W przedmiotach przyrodniczych tylko geografia uzyskała wynik 56%, taki jak krajowy
przyrodniczy

powyżej

oraz

śr.

wojewódzkiej,

porównując

do

przedmiotów

ogólnie

przyrodniczych.
Tabela - egzamin maturalny:
Zdawalność

w LO w Polanowie, w województwie i w Polsce (w tym LO}

MATURA2018

2018
2017
2016
2014

Zdawalność całego

do

podeszło

zdało

nie zdało

4

3

1

1

44%

75%

25%

25%

11

8

3

2

55%

73%

27%

18%

11

3

2

6

55%

27%

73%

55%

15

3

3

9

100%

25%

25%

50%

poprawki

zdało

o

ogółem
zdało

3
75%

o

8
73%

1

4
36%

1

4
29%

egzaminu maturalnego w kraju - 79, 7, w województwie zachodniopomorskim

- 76,75, w szkole - 75%. W porównaniu z rokiem 2017 zdawalność wzrosła bardzo znacząco,
zbliżając się

do średniej zdawalności w kraju.

Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie na ustnych egzaminach maturalnych. Bardzo wysoki
średni

wynik z matury ustnej z j .polskiego 98% i kolejno z j.angielskiego 69%, z j.niemieckiego

63%. Z obowiązkowych egzaminów pisemnych uczniowie najlepiej poradzili sobie z j.angielskiego
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śr.

79%, kolejno z j.polskiego śr. 62%, z j.niemieckiego. Najtrudniejszym egzaminem
matematyka śr. 40%, jedna osoba nie zdała.

okazała się

Gmina Polanów w roku 2018 w pełni realizowała zadania ustawowe z zakresu oświaty. Gmina
zabezpieczyła na odpowiednim poziomie niezbędne środki na prowadzenie działalności
edukacyjnej wszystkich placówek oświatowych, dzięki którym było możliwe zapewnienie
warunków umożliwiających organizacje nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz
umożliwiających ich kształcenie, wychowanie i opiekę.

~

Kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i
opieki nad zabytkami

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów funkcjonująca wraz z trzema filiami bibliotecznymi

w Żydowie, Bukowie i Nacławiu w roku 2018 dysponowała liczbą 3 665 woluminów na 1000
mieszkańców. Liczba wypożyczeń na 1000 mieszkańców wyniosła w badanym roku 4 385.
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu zajmuje się działalnością związaną z upowszechnianiem

kultury oraz dziedzictwa narodowego, a także podejmuje

działania

na rzecz propagowania

aktywności

fizycznej. POKiS organizuje

również pracę opiekuńczo-wychowawczą

świetlicach

wiejskich na terenie gminy Polanów oraz bierze aktywny

aktywności

obywatelskiej na wsiach i sołectwach.

udział

w 14

w animowaniu

Kalendarz gminnych imprez w roku 2018r. przedstawiał się następująco:

Orszak Trzech Króli - 06.01.2018r.
XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- styczeń 2018
Imprezy choinkowe dla dzieci w
Dzień

Babci i Dziadka w

sołectwach

świetlicach

-

styczeń

gm. Polanów- styczeń 2018r.
2018r.

Blok imprez sportowo-rekreacyjnych „Ferie Zimowe 2018" (15 - 27.01.2018r.)
Koncerty profilaktyczne (styczeń/luty/marzec 2018r.) -świetlice wiejskie i sołectwa: Gołogóra,
Jacinki, Krytno, Kościernica, Bukowo, Żydowo, Rzeczyca, Nadaw, Świerczyna, Sowinko,
Bożenice,

Garbno, Rekowo, Karsina, Chocimino

Przegląd Kolęd i Pastorałek w Żydowie - 21.01.2018r.

Noworoczne Spotkanie
Halowy Turniej

Piłki

Samorządowców

- Ol.02.2018r.

Siatkowej Ligi Amatorskiej (24.02 -10.03.2018r.)

Koncert z okazji Dnia Kobiet -

zespół

„Nastrojeni" i kabareciarz Sz.

Prelekcje historyczne pt. „Historia mojej

miejscowości"
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(kwiecień/maj /czerwic 2018r.)

w świetlicach: Rzeczyca, Nadaw, Bukowo, Żydowo,

Świerczyna, Bożenice, Kościernica, Chocimino

Turniej breakdance „Polanowski Styl" - 28.04.2018r.
Majówka na Rynku Miejskim - bieg z flagą - 02.05.2018r.
Gminny

Dzień Samorządowca

Gminny

Dzień

- 25.05.2018r.

Dziecka - 01.06.2018r.

Zawody wędkarskie do lat 14 o puchar Burmistrza - 01.06.2018r.
IV Festyn Kaszubski na Św. Górze Polanowskiej -16.06.2018r.
Sobótkowe Prezentacje Zespołów, Kapel i Twórców Ludowych - 23.06.2018r.
Lato 2018 - współorganizacja imprez w sołectwach i świetlicach (lipiec,
XXX Zlot Motocykli „Nad Zalewem" w Polanowie (13 -15.07.2018r.)

sierpień

2018r.)

Parafiada w Żydowie (21.07.2018 r.) i Polanowie (19.08.2018 r.)
Komorowska Biesiada Historyczna - 28.07.2018r.
Zawody wędkarskie do lat 14 -

„Zakończenie

lata" -

25.08.2018r.

Regionalna Pielgrzymka w Intencji Trzeźwości na Świętą Górę Polanowską
Dożynki

Powiatowe w Polanowie - 15.09.2018r.

Promocja książek Jerzego Żelaznego w domu kultury- 27.09.2018r.
Polanowskie spotkania z

rybą

i

tradycją

- 06.10.2018r. (w ramach projektu, którego

wartość

zadania wyniosła 12.902,65 w tym dofinansowanie 10.000 zł)
Dzień Seniora - koncert Filharmonii Koszalińskiej - 07.10 2018r.
Prelekcje historyczne z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości pt. „Droga do wolności"
dr Łukasz Gładysiak (październik/listopad 2018r.)-świetlice: Kościernica, Nadaw, Bożenice,
Rzeczyca, Garbno, Świerczyna
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w 100 lecie Odzyskania Niepodległości - impreza
plenerowa na rynku miejskim - 10.11.2018r.
Przegląd

Piosenki Patriotycznej w domu kultury-15.11.2018r.

Warsztaty teatralne w domu kultury- 23.11.2018r.
XXI

Międzyszkolny Przegląd Jasełek-14.12.2018r.

Zagroda Świętego Mikołaja - 22.12.2018r.
Spotkania wigilijne w

~

świetlicach

wiejskich

(grudzień

2018r.)

Kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych

W 2018 zrealizowano szereg

ważnych

i potrzebnych inwestycji na rzecz rozwoju infrastruktury

sportowej, turystycznej i rekreacyjnej:
1) Budowa ogrodzenia boiska w Polanowie na
dofinansowanie 20.000,00

zł.
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kwotę

ogółem

40.000,00

zł,

w tym

Raport o stanie gminy Polanów za rok 2018

2) Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów w ramach
inicjatywy LIDER PROW. Wartość zadania to 549.070,70zł, w tym dofinansowanie wyniosło
301.014,00 zł. W ramach wymienionego zadania zrealizowano:
•

Budowę zewnętrznych siłowni

fitness w

miejscowościach:

Buszyno, Dadzewo,

Kępiny,

Powidz;
•

Budowę

wielofunkcyjnych wiat rekreacyjnych w miejscowościach: Cetuń, Kępiny,

Rosocha, Wielin, Rzeczyca Wielka;
•

Budowę

placu przystankowa-rekreacyjnego w miejscowościach: Kościernica, Nadbór;

•

Remont "Chatki Puchatka" i zagospodarowanie placu wraz z naprawą nawierzchni
parkingowej.

3) Infrastruktura

sportowo-rekreacyjna

(Granty

sołeckie)

na

kwotę

57.486,73

z

objęły:

dofinansowaniem 40.000,00
•

Budowę

mini siłowni zewnętrznej fitness w miejscowości Bożenice;

•

Budowę

placu przystankowa-rekreacyjnego w miejscowości Wietrzno;

•

Budowę wielofunkcyjnej wiaty rekreacyjnej w miejscowości Żydowo;

•

Budowę

placu rekreacyjnego z elementami siłowni zewnętrznej

huśtawką

w miejscowości Krytno;

>

Targowisk i hal targowych

W 2018 gmina Polanów podpisała umowę na budowę całorocznego targowiska 11 Mój Rynek" w
Polanowie w ramach działania 11 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość ogółem zadania wyniesie
1.569.291,16 zł, w tym dofinansowanie projektu kwotą 998.539 zł.
Zakres inwestycji obejmuje w szczególności odwodnienie terenu, przyłącza wad-kan, ułożenie
kostki brukowej na całej powierzchni targowiska. Powierzchnia handlowa stanowić będzie ponad
400m2, a połowa powierzchni zostanie zadaszona wiatami stalowymi. Wyznaczone zostaną
miejsca do handlu bezpośredniego z samochodu. Na terenie targowiska wybudowany zostanie
parking dla samochodów w tym miejsca dla niepełnosprawnych. Na targowisku stanie kontener
biurowo-socjalny z toaletami. Teren zostanie ogrodzony. Planuje się również usytuowanie wiaty
z wózkami, pojemniki na odpady segregowane, ławki i stojaki na rowery.

>

Zieleni gminnej i zadrzewień

Utrzymaniem zieleni w mieście zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Polanowie, który
wydatkuje na ten cel

>

kwotę

82.500

zł.

Cmentarzy gminnych
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Na utrzymanie czystości na cmentarzach na terenie gminy, wydatkowano w 2018r. kwotę
Cmentarze komunalne znajdują się w Polanowie, Krytnie, Kościernicy i Powidzu.

3.653,60zł.

~

Porządku

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i

przeciwpowodziowej, w

tym

wyposażenia

utrzymania

gminnego

magazynu

przeciwpowodziowego

Bezpieczeństwo,

porządek

publiczny,

obronność

oraz

przeciwpożarowa

ochrona

przeciwpowodziowa stanowią sferę zadań własnych gminy z uwagi na obowiązek zapewnienia
podstawowych potrzeb społeczeństwa, w tym też potrzeby bezpieczeństwa. Powyższa sfera
ochronna i obronna, a właściwie skuteczność zadań realizowanych w tym obszarze, decyduje
poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Polanów.
Gmina Polanów zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizuje w oparciu o ustawę z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620). Funkcjonująca
na

terenie

gminy

Ochotnicze

Straże

Pożarne

są

ustawowymi

jednostkami

przeciwpożarowej działającymi w Polanowie, Nacławiu i Żydowie. Do obowiązków

ochrony
gminy w

zakresie ochrony przeciwpożarowej należy wypłata tzw. ekwiwalentu pieniężnego dla członka
OSP, który uczestniczył w

działaniu

Państwową Straż Pożarną

gotowości

ratowniczym lub szkoleniu

pożarniczym

organizowanym przez

lub gminę. Obowiązkiem gminy jest finansowanie zapewnienia

bojowej (sprzęt, wyposażenie, utrzymanie, szkolenia, zapewnienia umundurowania

bojowego i ubezpieczenia członków) jednostek OSP związane z uczestnictwem w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Gmina przekazuje również dotacje dla OSP m.in. na zakup
samochodów ratowniczo-gaśniczych, czy budując nowe strażnice dla OSP. na zadanie w zakresie
ochrony przeciwpożarowej w 2018r. gmina Polanów przeznaczyła kwotę 438.666,96 zł, oraz
udzieliła dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Żydowie w wysokości

65.000 zł.
W 2018 r. nastąpiło otwarcie nowo wybudowanej remizy OSP w Żydowie (wartość inwestycji
wyniosła
sprzęt

855.507,96 zł). Oprócz tego zrealizowano projekt na doposażenie jednostek OSP w

z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 26.000 zł

w tym dofinansowanie wyniosło

25.382,00zł.

Zadanie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony porzadku publicznego realizowane jest w oparciu
o jednostkę Policji funkcjonujacej w gminie oraz Straż Miejską.
W roku 2018 w celu wykrycia popełnionych przestępstw na terenie gminy Polanów
przeprowadzono przez Posterunek Policji w Polanowie 80 postępowań przygotowawczych z
czego:
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życiu i zdrowiu - 2 w tym:
- pobicie art. 158 -1
- uszkodzenie ciała - art. 157 - 1
2. Przeciwko mieniu - 23 postępowania obejmujące
kradzieże, włamania oraz uszkodzenia mienia.

1. Przeciwko

Pozostałe postępowania dotyczą przestępstw
przestępstw

z innych kategorii dotyczyły innych kategorii
w tym pożary, przestępstwa drogowe itp.

Działająca od 2004 r. w gminie Straż Miejska w Polanowie uczestniczy w sprawowaniu działań
na rzecz bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego. W 2018 r. strażnicy brali udział we
wspólnych patrolach z Policją, monitorując miejscowe zagrożenia oraz prowadząc działania
prewencyjne, czy profilaktyczne. W trakcie prowadzonych kontroli sprawdzono stan i
utrzymanie porządku nieruchomości. Realizowano również zadania w zakresie zapewnienie
bezpieczeństwa podczas uroczystości, imprez o zasięgu gminnym lub ponadlokalnym.
Patrolowano i kontrolowano wyznaczone rejony, zwłaszcza w obrębie placówek handlowych i
oświatowych, kontrolowano przestrzeganie przepisów prawa powszechnie obowiązującego
oraz aktów prawa miejscowego pod względem spraw porządkowych, spokoju i ładu
publicznego, przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zakazu spożywania napojów
alkoholowych, niszczenia mienia i zieleni, wyprowadzania psów czy wypełniania obowiązków
właściciela w zakresie trzymania zwierząt.

~

Utrzymania gminnych obiektów

urządzeń użvteczności

publicznej oraz obiektów

administracyjnych

Gmina Polanów prowadzi 14 świetlic wiejskich. Prace świetlic organizuje polanowski ośrodek
Kultury i Sportu. Świetlice te działają w Rzeczycy Wielkiej, Kościernicy, Jacinkach, Chociminie,
Nactawiu, Sowinku, Bożenicy, Garbnie, Gołogórze, Krytnie, Karsinie, Rekowie, Świerczynie i
Polanowie. W zajęciach świetlicowych biorą udział między innymi dzieci z rodzin z problemem
uzależnień

i przemocy domowej. Na utrzymanie

115.107,15 zł. Gmina Polanów utrzymuje
sportową

~

świetlic

wiejskich wydatkowano w 2018r.

kwotę

place zabaw, boisko Orlik, halę widowiskowo-

oraz stadion miejski.

Polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w

ciąży

opieki socjalnej, medycznej

i prawnej
Zadanie w zakresie polityki prorodzinnej zapewnia Miejsko-Gminny
Społecznej

w Polanowie,

organizując

Ośrodek

poradnictwo specjalistyczne i prawne.
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~

Wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do
działania

i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania

aktywności

obywatelskiej

W konkursie "Piękna Zachodniopomorska Wieś 2018" sołectwo Żydowo, zdobyło zaszczytne Ili
miejsce i nagrodę w wysokości 20 OOO zł.
W ramach Grantów sołeckich o wartości ogółem 57.486,73 zł z dofinansowaniem 40.000,00 zł
zrealizowano w 4
•

Budowę

mini

•

Budowę

placu przystankowe-rekreacyjnego w

•

Budowę wielofunkcyjnej wiaty rekreacyjnej w miejscowości Żydowo;

•

Budowę

w

~

sołectwach:
siłowni zewnętrznej

fitness w

miejscowości Bożenice;

placu rekreacyjnego z elementami

miejscowości

miejscowości

Wietrzno;

siłowni zewnętrznej

Krytno;

Promocji gminy

W zakresie promocji gminy wyprodukowano film promocyjny gminy Polanów na
zł,

kwotę

6.150

wydano publikacje i foldery turystyczne. Odnowiono 4 witacze, które są usytuowane w

ciągu

~

huśtawką

dróg wojewódzkich w

Współpracy

obrębie

granic naszej gminy w kwocie 5.535

zł.

i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

W ramach realizacji zadania współpracy z organizacjami pozarządowymi poddano konsultacjom
projekt Uchwały XLV/243/17 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie
uchwalenia „Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 roku" . Konsultacje odbyły
się w oparciu o uchwałę Rady Miejskie w Polanowie nr LIV/456/10 z dnia 27 października 2010
roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał z zakresu
działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi.
Zadanie publiczne realizowane w roku 2018, na podstawie ustawy o
publicznego i o wolontariacie.

działalności pożytku

w zakresie Pomoc społeczna -forma realizacji zadania: Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin
i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
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Wnioskodawca

Zadanie z zakresu

Kwota zaplanowana

Kwota
wnioskowana

8.000
nieodpłatne

Przekazywanie
żywności

przeznaczonej

najuboższych

dla

mieszkańców

Bank

Żywności

Nowych
Nowe

8.000

w

Bielicach
Bielice

32a,

76-039 Biesiekierz

Gminy Polanów

4.000
Pomoc rzeczowa -

żywnościowa

Feniks

12a

dla rodzin i osób ubogich lub

Dworcowa

znajdujących

76-010 Polanów

sytuacji

się

życiowej

w
-

trudnej

4.000

Polanów

Dystrybucja

żywności

12.000
12.000

Razem:

w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - forma realizacji zadania:
Organizacja zajęć, zawodów,
i ponadregionalnym
Zadanie z zakresu

współzawodnictwa

sportowego o zasięgu lokalnym, regionalnym

Wnioskodawca

Kwota zaplanowana

Kwota
wnioskowana

Szachy, strzelectwo, zapasy

UKS Grad Polanów,

16.000

16.000

84.000

84.000

100.000

100.000

Gradowe Wzgórze 5
76-010 Polanów
Piłka nożna

MKS Gryf Polanów,
Polna

4

76-010

Polanów
Razem:
w zakresie:
zadania:

Przeciwdziałanie uzależnieniom

patologiom

społecznym

- forma realizacji

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień,
związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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Wnioskodawca

Zadanie z zakresu

Prowadzenie Klubu Abstynenta

Feniks

w Polanowie

Dworcowa

Kwota

Kwota

zaplanowana

wnioskowana

Polanów
12a

12.000
12.000

76-010 Polanów

;;.. Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw
Gmina Polanów prowadzi współpracę w ramach Euroregionu Pomerania z Gmina
Rothenklempenow z Niemiec. Drugim miastem partnerskim Polanowa jest Miasto
Gedern.

W styczniu 2018r.
pieniężną

pomoc

Polanowie, który
Gedern
kwotę

delegacja z niemieckiego miasta partnerskiego Gedern

zainicjowało

15 tysięcy

Delegację

z

Budżet

budynku przy ulicy Zacisze w

miejsce 22 listopada 2017 roku.

Zbiórkę wśród mieszkańców

Stowarzyszenie Partnerskie Gedern- -Polanów.

złotych

miasta

organizowanych we

IV.

pożaru

dla poszkodowanych w wyniku
miał

przekazała

Udało się zebrać

na rzecz polanowskich pogorzelców.
partnerskiego

wrześniu

2018 r.

Gedern

Dożynek

Gmina

Polanów

gościła

podczas

Powiatowych w Polanowie.

obywatelski

W gminie Polanów odbyła się jedna edycja Budżetu Obywatelskiego, której zasady
funkcjonowania określała treść Zarządzenia 38/16 Burmistrza Polanowa z dnia 25 kwietnia
2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta i gminy
Polanów w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. W budżecie gminy zabezpieczono
kwotę w wysokości 100 tys. zł na jego realizację. W ramach ogłoszenia mieszkańcy mieli
możliwość składania wniosków. Wartość jednego zgłoszonego projektu (zadania) nie mogła
przekroczyć:

./ w kategorii miasto - projekty realizowane na ternie miasta Polanowa:
- kwoty 15.000 na duże projekty,
- kwoty 10.000 na małe projekty,
./ w kategorii gmina - projekty realizowane na terenie gminy Polanów:
- kwoty 20.000 na duże projekty,
- kwoty 10.000 na małe projekty.
W I edycji budżetu obywatelskiego
2.370 głosów (biorąc pod uwagę, że

wpłynęło
każdy

17 projektów, w głosowaniu oddano łącznie
mógł oddać 4 głosy więc zagłosowało 593 osoby.)
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Osiągnięcia

V.

roku 2018:

Inwestycje na lata kolejne, na realizację których podpisano umowy w 2018 roku

./ Zagospodarowanie zbiornika wodnego przy ul. Wolności (dofinansowanie POKiS)
390.003,62zł

dofinansowanie 300.000zł (zaliczka 290.000 zł)

./ Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej o wartości zadania na kwotę
127.797,00 zł
./ Zagospodarowanie przestrzeni (ul. Przytorze, ul. Zacisze, Plac zabaw Żydowo) o wartości
637.741,00 zł, z dofinansowaniem 396.886,00 zł
./ Rewitalizacja rynku w Polanowie dofinansowanie
Działalność

wartość inwestycji - 4.193.914,00 zł w tym

3.483.225,SSzł.

inwestycyjna Gminy Polanów jest determinowana zdolnością i skłonnością do

inwestowania. Zdolność do inwestowania występuje, gdy gmina posiada wolne środki finansowe
oraz istnieje prawna możliwość, opisana w art. 243 ustawy o finansach publicznych, pozyskania
środków zewnętrznych

na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, co oznacza możliwość

realizowania długookresowych inwestycji bez potrzeby ograniczania realizacji zadań bieżących.
Uzupełnieniem zdolności
odrębnej

do inwestowania są możliwości uzyskania dochodów majątkowych jako

kategorii dochodów będących poza regulacjami art. 242 ustawy o finansach

publicznych. Skłonność do inwestowania jest determinowana przez zdolność inwestycyjną, a
poza tym wynika z realnych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz z akceptacji danej inwestycji
przez społeczeństwo. Dzięki inwestowaniu gmina rozwiązuje konkretne problemy społeczne i
gospodarcze, które wpływają na podniesienie jakości życia mieszkańców gminy.
W roku objętym niniejszym raportem wydatki inwestycyjne wyniosły 4. 407.298,69
stanowiło

10% wydatków gminy

W rankingu

zł,

co

ogółem.

wydatków inwestycyjnych samorządów w Polsce w latach 2015-2017 gmina

Polanów zajęła 249 miejsce z kwotą 518,20 zł (per capita/na mieszkańca).
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