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I. Wstęp 

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy  
o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Cedyni  
w roku 2019. 
 

II. Informacje ogólne 

 
Gmina Cedynia jest najdalej na zachód wysuniętym zakątkiem Polski. Jej naturalna  

i jednocześnie państwowa granica opiera się na największym zachodnim wygięciu rzeki Odry.  
Położenie nad dużą europejską rzeką stwarza wiele możliwości. O unikalnym położeniu Gminy 
Cedynia decyduje bliskość dużych ośrodków miejskich: Szczecina (90 km) i Berlina (60 km). 
Ważne jest też położenie w międzynarodowym korytarzu żeglugowym doliny Odry, a przez to 
- połączenie z drogami wodnymi Europy Zachodniej, za pośrednictwem kanału Odra – Havela 
oraz Polski, poprzez Odrę i dalej Wartę. 

 
Powierzchnia gminy wynosi 180,31 km2, żyje tu 4.196 mieszkańców. Siedzibą władz 

samorządowych jest miasto Cedynia (1.496 mieszkańców). Kolejne miejscowości w Gminie 
Cedynia to: Barcie, Bielinek, Czachów, Golice, Lubiechów Dolny, Lubiechów Górny, Łukowice, 
Markocin, Niesułów, Orzechów, Osinów Dolny, Parchnica, Piasecznik, Piasek, Radostów, 
Siekierki, Stara Rudnica, Stary Kostrzynek, Trzypole, Żelichów. 

 
Miasto Cedynia położone jest na stokach kilku morenowych wzgórz moreny czołowej, 

stanowiących krawędź pradoliny Odry i Pojezierza Myśliborskiego, przy skrzyżowaniu dróg  
do Gryfina, Chojny, Morynia, Mieszkowic i Berlina. Odra płynie dziś w odległości ok. 2 km  
na zachód od miasta.  

 
Cedynia jest gminą rolniczo – leśną, przyroda to jej największe bogactwo. W granicach 

gminy znajduje się 8.402 ha użytków rolnych, tak więc istotną dziedziną cedyńskiej gospodarki 
jest rolnictwo.  

 
Lasy zajmują 44,5% powierzchni gminy, która  w ok. 75% znajduje się w obszarze 

Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, pozostałe 25% jej powierzchni to otulina Parku. 
 
Gmina posiada kilkanaście znaczniejszych jezior, dużą ilość małych zbiorników 

wodnych, kilka małych rzek i cieków oraz sztuczne zbiorniki wodne w postaci stawów 
hodowlanych. Rybołówstwo śródlądowe prowadzone jest na Odrze, jej starorzeczach  
i największych jeziorach, Orzechów (29,4 ha) i Czachów (14,8 ha). 
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GMINA CEDYNIA 
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Liczba mieszkańców Gminy Cedynia w latach 1998-2019  

 

 

Stan ludności na dzień 31.12.2019 r. 
 
Miasto Cedynia: 1496 
Pozostałe miejscowości: 2653 
Razem: 4149 (2067 mężczyźni, 2082 kobiety) 
 

Cedynia miasto - 1496 Barcie – 0 

Bielinek - 211 Czachów – 196 

Golice - 101 Lubiechów Dolny - 206 

Lubiechów Górny - 225 Łukowice – 92 

Markocin - 8 Niesułów – 24 

Orzechów - 132 Osinów Dolny - 209 

Parchnica - 24 Piasecznik – 0 

Piasek - 453 Radostów - 179 

Siekierki - 158 Stara Rudnica - 165 

Stary Kostrzynek - 90 Trzypole – 2 

Żelichów – 184  
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Statystyka stałych mieszkańców Gminy Cedynia wg wieku i płci wg stanu na dzień 
31.12.2019 r. 
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III. Jednostki organizacyjne Gminy Cedynia 

 
 Urząd Miejski w Cedyni 

 Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni 

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni 

 Ośrodek Pomoc Społecznej w Cedyni 

 Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni 

 Placówki oświatowe: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cedyni 

 Szkoła Podstawowa w Piasku 

 Instytucje kultury: 

 Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu 

 Muzeum Regionalne w Cedyni 
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IV. Finanse Gminy Cedynia 

INFORMACJE FINANSOWE 

ROK 2019 

BUDŻET 

Wykonanie dochodów ( w tym: PIT, CIT) 99,27%  

 

 

 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 77,46% 

  

Dochody ogółem 23.544.701,09 

Dochody własne 18.238.850,36 

 

Wykonanie dochodów budżetu wg źródeł 
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Wykonanie wydatków 84,79% 

Plan wydatków 26.495.178,77 

Wykonanie wydatków, w tym: 22.464.564,81 

wydatki majątkowe 1.551.523,57 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 6,91% 

Wydatki ogółem 22.464.564,81 

Wydatki majątkowe 1.551.523,57 

 

 

Najważniejsze grupy wydatków na zadania własne  
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Dotacje udzielone z budżetu Gminy 

DOTACJA PODMIOTOWA DLA  INSTYTUCJI KULTURY COKIS i MUZEUM REGIONALNE 

     

dział rozdział rodzaj dotacji plan  dotacji wykonanie dotacji 

851 85154 
dotacja do utrzymania instytucji kultury 
(świetlice środowiskowe i in.) 140 000,00 140 000,00 

921 92109 
dotacja do utrzymania świetlic w 
mieście i sołectwach. 251 600,00 251 600,00 

921 92114 dotacja do utrzymania instytucji kultury  441 750,00 441 750,00 

921 92116 
dotacja do utrzymania instytucji kultury 
(Biblioteka) 68 000,00 68 000,00 

921 92118 
dotacja do utrzymania instytucji kultury 
(Muzeum) 250 000,00 229 448,16 

926 92695 

dotacja do utrzymania instytucji kultury-
kąpielisko na ośrodku sportowo-
rekreacyjnym w okresie letnim 38 650,00 38 650,00 

  RAZEM DOTACJA 1 190 000,00 1 169 448,16 

     

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CEDYNIA NA ZADANIA WŁASNE 
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  

     

dział rozdział rodzaj dotacji plan dotacji wykonanie dotacji 

926 92695 
dotacja na upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu ( UKS Czcibor 
Cedynia) 

110 000,00 110 000,00 

754 75412 
dotacja na doposażenie jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 

4 993,00 4 974,06 

  RAZEM DOTACJA 114 993,00 114 974,06 

     

  

 

  

 

 

 

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY CEDYNIA NA ZADANIA INWESTYCYJNE 

     

dział rozdział rodzaj dotacji plan dotacji wykonanie dotacji 

600 60014 

dotacja celowa dla Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie na  
przebudowę dróg powiatowych 118 500,00 118 427,03 

  RAZEM DOTACJA 118 500,00 118 427,03 
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DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI NA 
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH 

     

dział rozdział rodzaj dotacji plan dotacji wykonanie dotacji 

600 60004 

dotacja dla Starostwa Powiatowego w 
Gryfinie na dofinansowanie wakacyjnej 
linii komunikacyjnej 1 700,00 1 700,00 

851 85154 

dotacja dla Miasta Szczecin - program 
interwencyjno-motywacyjny dla osób 
nietrzeźwych z terenu Gminy Cedynia 514,00 514,00 

  RAZEM DOTACJA 2 214,00 2 214,00 

     
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY CEDYNIA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 

KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH DLA JEDNOSTEK 
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNCYH 

     

dział rozdział rodzaj dotacji plan dotacji wykonanie dotacji 

900 90001 
dotacja na dofinansowanie kosztów 
budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Cedynia 

10 000,00 0,00 

921 92120 
dotacja celowa na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych 
obiektów zabytkowych 50 000,00 50 000,00 

  RAZEM DOTACJA 60 000,00 50 000,00 

     
 

Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) 

Planowana nadwyżka operacyjna -828.244,90 

Wykonana nadwyżka operacyjna 259.109,75 

 

Wynik budżetu 

Planowany wynik budżetu - deficyt -2.777.251,16 

Wykonany wynik budżetu - 

nadwyżka 

1.080.136,28 

 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA: 

Zadłużenie ogółem na 31.12.2019 r. zgodnie z pozycją kredyty i pożyczki sprawozdania Rb-Z 

– 4.644.874,03 zł 
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Zaciągnięte zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. 

(tabela 1 w excel) 

 

Harmonogram spłaty zadłużenia na lata 2019-2031 

(tabela 2 w excel) 

Relacja dochodów bieżących do dochodów majątkowych w latach 2019-2028 

 

 

 

Relacja wydatków bieżących do wydatków majątkowych w latach 2019-2028 
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Relacja dochodów majątkowych do dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2019-2028 

 

 

 

Poziom kształtowania się wydatków na wynagrodzenia i wydatków związanych  

z funkcjonowaniem jst w latach 2019-2028 
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Planowana kwota długu na lata 2019-2028 

 

 

 

 

Relacja kształtowania się nadwyżki operacyjnej do rozchodów na lata 2019-2028 
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Tabela 1 Zaciągnięte zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. 

Rodzaj zobowiazania 

(kredyt, pożyczka, 

obligacje) 

Bank 

Data  

zawarcia 

umowy 

Kwota 

udzielonego 

kredytu, 

pożyczki, 

emisji 

obligacji 

Wartość 

zadłużenia 

na dzień 

31.12.2019 

Termin 

całkowitej 

spłaty 

(według 

zawartej 

umowy) 

pożyczka nr 1/10 

Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

22.02.2010 1 595 210,00 21 613,37 31.03.2020 

kredyt nr 21/10/2086 
Ban Gospodarstwa 

Krajowego 
25.08.2010 3 307 698,23 65 550,60 10.08.2020 

kredyt nr 185/2017 
Bank Spółdzielczy 

Cedynia 
15.09.2017 440 000,00 352 000,00 14.09.2027 

Pożyczka nr 6/2017 

Europejski Fundusz 

Rozwoju Wsi 

Polskiej 

30.06.2017 617 206,80 363 062,80 30.06.2022 

obligacje PKO BP 13.07.2018 3 072 000,00 3 072 000,00 31.12.2031 

pożyczka nr PROW-

07.2.1-11-01217-32 

Bank Gospodarstwa 

Krajowego 
01.10.2019 861 455,00 470 647,26 31.12.2020 

kredyt nr 

19000729/1000185 

Bank Spółdzielczy 

Cedynia 
16.12.2019 300 000,00 300 000,00 17.09.2029 

Razem 10 193 570,03 4 644 874,03 x 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

WFOŚi
GW 

129 
678,60 

21 
613,3

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BGK 
98 

304,00 

927 
005,6

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BS 
Cedyni
a 

44 
000,00 

74 
000,0

0 

74 
000,0

0 

74 
000,0

0 

74 
000,

00 

74 
000,0

0 

74 
000,0

0 

74 
000,0

0 

74 
000,0

0 

30 
000,0

0 

30 
000,0

0 0,00 0,00 

EFRW 
145 

225,40 

145 
225,1

2 

145 
225,1

2 

72 
612,5

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wykup 
obligac
ji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

300 
000,0

0 

372 
000,0

0 

400 
000,0

0 

400 
000,0

0 

400 
000,0

0 

400 
000,0

0 

400 
000,0

0 

400 
000,0

0 

RAZEM 
417 

208,00 

1 167 
844,0

9 

219 
225,1

2 

146 
612,5

6 

74 
000,

00 

374 
000,0

0 

446 
000,0

0 

474 
000,0

0 

474 
000,0

0 

430 
000,0

0 

430 
000,0

0 

400 
000,0

0 

400 
000,0

0 
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V. Planowanie przestrzenne, Strategia Rozwoju Gminy Cedynia 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedynia 
i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  
 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, 
w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cedynia. Ostatnia zmiana dokumentu 
została uchwalona w dniu 26.04.2017 r. – Uchwała Nr XXV/258/2017.   
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią podstawę planowania 
przestrzennego w gminie. Gmina Cedynia zajmuje powierzchnię 180,31 km2, z czego około 
8,82 km2 objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (około 5% 
powierzchni). 
  

 Na ukończeniu są prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w miejscowości Cedynia. W 2019r. przystąpiono do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Golice Gmina 
Cedynia zgodnie z Uchwałą  NR XIII/121/2019 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 28 listopada 
2019 r.  
 

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz w celu 
oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dokonuje  analizy zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, opracowuje wieloletnie programy ich 
sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, uwzględniając ilość wydanych decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wydanych decyzji o warunkach 
zabudowy, analizę taką dokonuje się co najmniej raz w kadencji.   
 

Rada Miejska w Cedyni Uchwałą Nr XXXV/376/2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. podjęła 
uchwałę w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cedynia oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy Cedynia  
 
Gmina Cedynia w 2019 r. wydała łącznie 31 decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia 
zasad zagospodarowania i zabudowy, w tym 26 decyzje o warunkach zabudowy  
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, usługową, gospodarczą, magazynową  
i zagrodową oraz 5 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  
 
Ponadto na wnioski zainteresowanych wydano 21 wypisów i wyrysów z obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 272 zaświadczenia o przeznaczeniu 
nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które przez 
wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy, w bankach, w biurach geodezyjnych, itp.  
 
Na terenie Gminy Cedynia w 2019 roku nadano 10 numerów porządkowych dla nowo 
wybudowanych budynków. 
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W roku 2019 r. wydano następujące decyzje o środowiskowe  na realizację przedsięwzięcia:   
1. Decyzja pozytywna  dotycząca przedsięwzięcia pn: „ Budowa stacji regazyfikacji LNG 

Q=200 m3/h wraz z układem redukcyjno-pomiarowym w m. Cedynia, obręb Radostów 
gmina Cedynia” na terenie działki 174, obręb Radostów, gmina Cedynia. 

2. Decyzja odmowna dotycząca przedsięwzięcia pn: „Budowa 14 budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych z ewentualnym wbudowanym garażem i poddaszem użytkowym, 14 
budynków gospodarczo – garażowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  
i zagospodarowaniem terenu oraz podziałem działki”. 

  
Ponadto w 2019 r. złożono wnioski dotyczące wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczące takich przedsięwzięć jak:  

1. „Budowa elektrowni fotowoltaicznych PV Cedynia4, linii kablowych SN i nn wraz 
z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placami i drogami wewnętrznymi oraz 
niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi”- postepowanie zawieszono 
do czasu przedłożenia raportu. 

2. „Parking dla samochodów osobowych” planowanego do realizacji na działkach nr 
167/10 i 239/34 obręb Osinów Dolny, gmina Cedynia- sprawa kontynuowana w 2020 r. 

 
Strategia Rozwoju Gminy Cedynia 
 

Na podstawie Uchwały Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 
22 kwietnia 2015 r. została przyjęta „STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY 
CEDYNIA NA LATA 2015-2020”.. W 2019 r. po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych, dokonano zmiany Strategii w taki sposób , aby można było aplikować 
o środki zewnętrzne na realizację zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej 
w obrębie Radostów. Zmiana została przyjęta Uchwałą Nr XI/108/2019 Rady Miejskiej 
 w Cedyni z dnia 18 października 2019 r.  

 
  „STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY CEDYNIA NA LATA 2015-
2020” jest instrumentem służącym realizacji polityki rozwoju społeczno -gospodarczego 
oraz polityki programowania rozwoju lokalnego gminy. Obejmuje ona diagnozę sytuacji 
obecnej, wyznacza wizję rozwoju, najważniejsze obszary rozwoju oraz opis planowanych 
działań do realizacji w poszczególnych obszarach. Strategia ma charakter otwarty,  
a realizacja poszczególnych zadań będzie dostosowywana do zmieniających się warunków 
społeczno-gospodarczych, istniejących możliwości finansowych oraz potencjału  
i zamierzeń podmiotów realizujących jej zapisy. Założeniem strategii jest pokazanie 
najważniejszych obszarów rozwoju gminy i zaplanowanych w ich zakresie celów  i działań. 
Dokument ten ma służyć jako podstawa do planowania konkretnych przedsięwzięć, a jego 
głównym celem jest zwiększenie efektywności prowadzonych działań na rzecz rozwoju 
Gminy Cedynia w najbliższych latach. Stanowi on również podstawę do opracowania  
i wdrożenia na terenie Gminy Cedynia projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych. 
 

Wizja rozwoju Gminy Cedynia  w przyjętym dokumencie została sformułowana 
następująco: Gmina Cedynia w roku 2020 to miejsce atrakcyjne turystycznie,  
z dobrze rozwiniętą infrastrukturą zapewniającą wypoczynek turystom krajowym  
i zagranicznym; to miejsce, które oferuje dobre  warunki do współpracy z inwestorami, 



18 
 

przyciąga turystów, daje miejsca pracy dla mieszkańców – wszystko to przy optymalnym 
wykorzystaniu naturalnych walorów geograficznych  i przyrodniczych oraz potencjału 
społeczności lokalnej. 

Mając na uwadze wizję rozwoju Gminy Cedynia przedstawioną powyżej, ustalono 
następujące cele strategiczne rozwoju: 
1.Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. 
2.Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy. 
3.Poprawa jakości życia mieszkańców gminy. 
 

Ustalone w Strategii zadania w większości przypadków mieszczą się w zakresie działania 
Gminy i będą mogły znaleźć pokrycie finansowe w budżecie, lub finansowane będą ze źródeł 
pozabudżetowych, głównie funduszy strukturalnych Unii Europejskich, tj. Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach: 

 Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna“ – „Współpraca 
transgraniczna“ krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia  
i Rzeczpospolita Polska (Woj. Zachodniopomorskie) 2014-2020 (INTERREG V A), 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 
2014-2020, 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Poniższe sprawozdanie z realizacji strategii prezentuje podjęte działania w roku 2019 które  
w końcowym efekcie pośrednio lub bezpośrednio miały wpływ na stan mienia komunalnego. 

CEL 1: ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ GMINY 

DZIAŁANIE 1: rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej 
ZADANIA:  

1. Modernizacja/renowacja/remonty zabytkowych obiektów na terenie gminy. 

Gmina Cedynia podejmuje działania zmierzające do wyremontowania kolejnych obiektów 

zabytkowych na terenie Gminy. 27 września 2019 r. do Starosty Gryfińskiego został złożony 

wniosek o dotację z budżetu Powiatu Gryfińskiego na zadanie pn.”Odnowienie elewacji, 

pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem otworu okiennego  

w budynku mieszkalno-usługowym przy Placu Wolności 6. Wartość zadania – 134.402 zł 

brutto. Wnioskowana kwota dotacji - 40.000 zł brutto. Podobnej treści wniosek został złożony 
18 października 2019 r. do LGD DIROW o dofinansowanie zadania w ramach naboru „Zachowanie 

dziedzictwa lokalnego”. Koszt całkowity zadania 110 881,04 zł, wysokość wnioskowanego 

dofinansowania – 66.528,00 zł. Prace mają polegać na wymianie pokrycia dachowego 

i remoncie istniejącej elewacji. W związku z faktem, iż w przedmiotowej kamienicy znajdują 

się trzy lokale użytkowe, które w 2017 r. zostały wykupione przez ich dzierżawców, prace 

remontowe zostaną przeprowadzone przy zaangażowaniu finansowym współwłaścicieli 

budynku.  
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Gmina Cedynia wspiera remonty zabytkowych obiektów również poprzez udzielenie dotacji 
na ten cel zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Nr XXVIII/260/09 Rady Miejskiej w Cedyni  
z dnia 21.04.2009 r. W roku 2019 dotację, w łącznej kwocie 50 000,00 zł uzyskała Parafia pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Cedyni (remont wieży kościoła w Cedyni etap III).  

 
Fot: Remont  wieży kościoła w Cedyni. 

Ponadto pracownicy Urzędu Miejskiego w Cedyni udzielili parafiom pomocy przy sporządzaniu 
wniosków o udzielenie dofinansowania na sakralne obiekty zabytkowe do powiatu, 
samorządu województwa, wspierających finansowo prace przy zabytkach. Propagowaliśmy 
również informacje o dostępnych źródłach finansowania tego typu obiektów, poprzez 
zamieszczanie informacji na stronie internetowej.      

2. Poprawa stanu technicznego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w mieście Cedynia. 
 
W lutym 2019r. w ramach naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla jst 
z obszaru woj. zach-pom. z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury 
sportowej w 2019 r. Gmina Cedynia aplikowała o dofinansowanie zadania pn.  „Poprawa 
infrastruktury bazy sportowej na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Cedyni, etap II 
– Montaż piłkochwytów przy boisku do piłki nożnej”. Pozyskano dofinansowanie w kwocie 
12.271,78 zł, przy całkowitej wartości zadania o wartości 24543,57 zł. W ramach projektu 
wykonane zostały prace polegające na dostawie i montażu instalacji zabezpieczających typu 
piłkochwyty na działce nr 1/1 obręb Radostów gmina Cedynia,  od strony granicy z działką 226, 
wzdłuż linii bocznej płyty boiska. Zamontowane zostały piłkochwyty (5 kompletów) 
o wymiarach 6 m wysokości i 20 m długości. Nowe piłkochwyty umożliwią sprawne 
przeprowadzenie treningów oraz rozgrywek  na boisku do piłki nożnej, wchodzącym w skład 
Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego.  
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Podjęto uchwałę dotyczące przygotowania do sezonu kąpielowego w roku 2019: 

 Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wykazu 
kąpielisk na terenie Gminy Cedynia na 2019r. 

 
 

3. Rewitalizacja wieży widokowej wraz z terenem wokół obiektu  
w mieście Cedynia.  

Zadanie polegające na remoncie wieży w Cedyni wpisane zostało do Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023, co dało możliwość pozyskania dofinansowania 
w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej 
i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich objętego Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W lutym 
2018 r. został złożony wniosek o dofinansowania zadania pn.  „Remont wieży widokowej  
w Cedyni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, działania: 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, 
gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich., został 
złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.: „Remont wieży widokowej w Cedyni”. 
Umowa o dofinansowanie została zawarta w maju 2019r. Po tej dacie Gmina Cedynia 
prowadziła postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych 
oraz nadzór inwestorski. Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową to 
1.275.412,31 zł, kwota pomocy: 1.084.100,46 zł. 

4. Turystyczne zagospodarowanie terenu przy Górze Czcibora.  
Na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę Cedynia z Województwem 
Zachodniopomorskim, w imieniu którego występuje Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Zachodniopomorskiego, na terenie gminy Cedynia wybudowane zostały 
obiekty małej architektury turystycznej, m.in.  wiaty turystyczne, tablice edukacyjne, 
ławostoły itp. W ramach projektu, w roku 2019, wybudowana została nowa palisada przy 
Górze Czcibora w miejscu istniejącej, wymagającej znacznego remontu. Dodatkowo 
posadowiona została ławka „pająk”, dwie wiaty ze stołami i ławkami oraz kosze na śmieci. 
Zadanie zostało wykonane w ramach projektu pn. ”Budowa infrastruktury turystycznej 
w Parkach Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w celu zmniejszenia 
antropopresji – etap II” przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  
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Fot: Nowa palisada  przy Górze Czcibora. 
 

5. Stworzenie całorocznego schroniska młodzieżowego. 
Brak działań 
 
 
DZIAŁANIE 2: nowe inwestycje w zakresie infrastruktury turystycznej i kulturalnej 
ZADANIA:  
 

1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy.   
Gmina Cedynia podejmuje działania związane z budową ścieżek rowerowych. Priorytetem  
w tej dziedzinie jest realizacja zadania polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego na 
odcinku Cedynia-Osinów Dolny. W dniu 14 listopada 2019 r. pomiędzy Gminą Cedynia, 
 a Województwem Zachodniopomorskim zawarte zostało porozumienie dotyczące określenia 
warunków powierzenia Gminie Cedynia do realizacji zadania publicznego Województwa 
Zachodniopomorskiego w zakresie dróg publicznych, polegającego na budowie części drogi 
rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku z centrum Cedyni (działka nr 3 obręb 
1 miasta Cedynia) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z, w terminie  do 31.12.2022 r.   

2. Budowa marin 
 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie  realizuje projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły 
współfinansowany przez: Bank Światowy (BŚ),( Umowa pożyczki nr IBRD 8524 PL Bank 
Rozwoju Rady Europy (BRRE), Umowa Ramowa pożyczki nr LD 1866 oraz Budżet Państwa) 
Podkomponent 1.B: Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze 
Całość Zadania 1B.3/2 pn. Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze 
dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego, dotyczy budowy 
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infrastruktury postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy (w postaci dalb usytuowanych 
poza granicą szlaku żeglownego) w 7 (siedmiu) niezależnych lokalizacjach na odcinku Odry 
od ujścia Nysy Łużyckiej do Szczecina oraz wprowadzenia nowego oznakowania szlaku 
żeglownego. Zadanie to realizowane jest w ramach Projektu Ochrony 
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) w celu umożliwienia 
prowadzenia skutecznej i bezpiecznej akcji lodołamania. Planowane do budowy dalby 
znajdowały się będą na rzece Odrze: w  wielu miejscach  na terenie Gminy Cedynia  w km 
663,2 rzeki Odry, na wysokości miejscowości Osinów Dolny, na terenie nieruchomości 
stanowiącej działkę ewidencyjną numer 2/1, oraz numer 1, obręb ewidencyjny 0009 
Osinów Dolny, gmina Cedynia; 

3. Budowa domu kultury w mieście Cedynia.  

4. Budowa świetlic wiejskich w sołectwach Siekierki i Osinów Dolny. 

5. Ścieżka edukacyjna obejmująca Cedynię i górę Czcibora. 

6. Turystyczne wykorzystanie infrastruktury kolejowej. 
 

W listopadzie 2016 r. złożony został wniosek aplikacyjny pn. „Przystosowanie mostu 
europejskiego Siekierki-Neurudnitz do ruchu turystycznego” w ramach Programu Współpracy 
Interreg V-A. Liderem przedsięwzięcia jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 
Zachodniopomorskiego, a jego partnerem Gmina Cedynia oraz po stronie niemieckiej Amt-
Barnim Oderbruch. Projekt zakładał adaptację najdłuższego mostu na Odrze, mostu Siekierki 
– Neurüdnitz, który docelowo ma być wzbogacony o ścieżkę rowerową, chodniki i platformy 
widokowe. Most łączący Siekierki i Neurüdnitz znajduje się w odległości 77 km od Szczecina i 
66 km od Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Wokół jego 785 metrowej konstrukcji rozciągają 
się tereny starorzecza Odry nazywane Kostrzyneckim Rozlewiskiem. To wyjątkowo cenne, 
naturalne rozlewisko Odry w Cedyńskim Parku Krajobrazowym, część transgranicznego 
kompleksu przyrodniczego, położonego wzdłuż koryta Odry, znanego po stronie polskiej  
i niemieckiej jako Unikalna Dolina Dolnej Odry. Obszary te objęte są ochroną siedliskową 
 i ptasią w ramach europejskiej sieci Natura 2000. Rewitalizacja mostu to szansa na stworzenie 
wyjątkowej na skalę europejską atrakcji turystycznej, łączącej funkcję komunikacyjną i 
widokową, która przyciągnie do naszego województwa tysiące turystów, zwłaszcza z terenu 
Polski i Niemiec. Most został zgłoszony jako element łączący polskie i niemieckie szlaki 
rowerowe do proponowanej systemowej trasy rowerowej województwa 
zachodniopomorskiego „Tysiąca Jezior”. Projekt uzyskał dofinansowanie i jest realizowany 
przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego  
w porozumieniu  z Gminą Cedynia oraz stroną niemiecką, reprezentowaną przez Urząd 
Barnim-Oderbruch. Całkowita wartość projektu to 15,36 mln zł, z czego wartość inwestycji po 
stronie polskiej wyniesie 7,38 mln zł. Inwestycja otrzymała 3,6 mln euro dofinansowania z 
programu INTERREG VA. Zakończenie realizacji prac budowlanych planuje się na 2020 r. 
Projekt zakłada również przeprowadzenie specjalnych warsztatów dla lokalnej społeczności, 
celem jak najlepszego wykorzystania potencjału turystycznego tej atrakcji. Powstanie także 
film reklamowy oraz zaplanowane zostaną spoty w mediach celem promocji mostu jako 
produktu turystycznego w regionie.  

 
7. Oznakowanie ścieżek do nordic walking. 
8. Wyznaczenie tras rowerowych. 

https://www.google.pl/search?q=%C5%9Bcie%C5%BCki+do+nordic+walking&espv=2&biw=1280&bih=909&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=xZuzVIybD6TOygO-5IDwBQ&ved=0CFAQsAQ
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DZIAŁANIE 3: stworzenie systemu promocji gminy w oparciu o jej historię 
ZADANIA:  

1. Opracowanie całościowej strategii promocji i budowania wizerunku gminy, obejmującej 
m.in.:  
a. wyszukanie i wypromowanie produktu lokalnego charakterystycznego dla gminy,  
b. uruchomienie Punktu Informacji Turystycznej,  
c. stworzenie marki gminy (logotyp, hasło promocyjne, materiały promocyjne itp.),  
d. opracowanie koncepcji promocji gminy na zewnętrz. 

 
Na mocy Uchwały Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 21 stycznia 2015r. w celu 
wykonywania zadań własnych Gminy Cedynia w zakresie promocji i turystyki, z dniem 1 lutego 
2015r. utworzona została jednostka organizacyjna pod nazwą: Centrum Promocji i Turystyki  
w Cedyni, prowadząca gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. Zgodnie ze 
statutem, przedmiotem działań Centrum jest w szczególności: prowadzenie działań 
promocyjnych i reklamowych, popularyzacja walorów turystycznych gminy, 
przygotowywanie, wydawanie i dystrybucja materiałów upowszechniających walory 
turystyczne gminy, inicjowanie i koordynowanie współpracy podmiotów zajmujących się 
organizacją ruchu turystycznego w gminie i regionie, prowadzenie informacji turystycznej,  
w tym bazy danych o obiektach i oferowanych usługach, udział w targach, giełdach 
branżowych - turystycznych i imprezach promujących Gminę oraz inicjowanie i organizowanie 
takich imprez, współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy i podmiotami, w tym 
funkcjonującymi w Gminie organizacjami pozarządowymi, pozyskiwanie środków poza 
budżetowych na realizację zadań. 
 
 

2. Zaprojektowanie i wykonanie tablic powitalnych na terenie gminy, zgodnie  
z opracowaną strategią promocji gminy. 

 W 2019r.wykonano "witacz" gminy,  zamontowano  dwie  tablice informacyjne 
"Najdalej na zachód wysunięty punkt Polski"  oraz  ustawiono  w tym miejscu maszt 
 z flagą Polski.   W powstaniu parkingu  duży udział miało Nadleśnictwo Mieszkowice.  

3. Tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości oraz upowszechniania dorobku 
kultury na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. 

Przy udziale COKiS stymulowany jest rozwój aktywności społecznej w sołectwach. Wspólnie 
organizowane są różnego rodzaju imprezy środowiskowe, festyny oraz obchody uroczystości 
państwowych. We wszystkich świetlicach wiejskich podczas ferii i wakacji zorganizowane 
zostały zajęcia, dzięki którym miejscowe dzieci w atrakcyjny sposób mogły spędzić czas wolny.  

.Najbardziej doniosłym wydarzeniem  organizowanym przez COKiS są Dni Cedyni.  

W dniach od 21-23 czerwca 2019 r. miały miejsce wydarzenia w ramach „Dni Cedyni”.  
Większość  wydarzeń w tych dniach odbyła się  dzięki dofinansowaniu z UE  w ramach projektu 
„Integracyjnie, Kulturalnie i Sportowo – Cedynia 2019″ W pierwszym dniu  festynu odbyły się 
występy cedyńskich przedszkolaków, polsko – niemiecki konkurs kulinarny „Dania bez 
gotowania”, polsko – niemieckie: warsztaty muzyczne,  warsztaty karaoke, filcowania wełny, 
robienia biżuterii, polsko – niemiecki mecz piłki nożnej dzieci i młodzieży, oraz mecz 
średniowiecznej piłki nożnej. W drugim dniu odbywały się występy polskich i niemieckich grup 
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artystycznych.  Tradycyjnie  wielu turystów odwiedziło Cedynię w trzecim dniu festynu na 
historycznej inscenizacji ,,Bitwy pod Cedynią” oraz  warsztatach średniowiecznego rzemiosła. 
Szczegółowy opis wszystkich działań realizowanych przez COKiS znajduje się w dziale  XII 
niniejszego raportu 

2 lipca 2019r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie podpisane zostały umowy o 
dofinansowanie zadań inwestycyjnych do zrealizowania w ramach konkursu Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019”. Celem konkursu jest 
wspieranie i promowanie wartościowych inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, 
turystycznym i sportowym, integrujących i aktywizujących społeczność lokalną, podnoszenie 
jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców wsi oraz wzmacnianie ich więzi z miejscem 
zamieszkania. 
W 2019r. wsparcie na realizację projektów otrzymały następujące sołectwa z Gminy 
Cedynia: -Czachów (Czachów na sportowo), -Radostów ( Radostów zawsze bawi się razem). 

 
Fot.: Montaż ławeczek i piłkochwytów w Czachowie w ramach  Grantu Sołeckiego. 
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Fot.: Montaż siłowni zewnętrznej w Radostowie  w ramach Grantów Sołeckich. 

DZIAŁANIE 4: poprawa estetyki przestrzeni publicznej w gminie 

ZADANIA: 
1. Urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymywanie w dobrym stanie terenów 

zieleni już istniejących na terenie gminy.  
 
ZADANIA: 
2. Urządzenie nowych terenów zieleni oraz utrzymywanie w dobrym stanie terenów 

zieleni już istniejących na terenie gminy.  
 
W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. nie powołano żadnych nowych form 
ochrony przyrody na terenie Gminy Cedynia.  
Na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. funkcjonują następujące formy ochrony 
przyrody: 2 obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Dolina Dolnej Odry i Ostoja 
Cedyńska, 2 specjalne obszary ochrony siedlisk: Dolna Odra i Wzgórza Krzymowskie,  
4 rezerwaty: Bielinek, Wrzosowiska Cedyńskie im. Wiesława Czyżewskiego, Olszyna 
Źródliskowa, Świergotka, Cedyński Park Krajobrazowy, 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, 
użytki ekologiczne, m. in. Kostrzyneckie Rozlewisko, pomniki przyrody. 
 
W celu utrzymywania terenów zieleni w dobrym stanie podejmowane są również inne 
działania, takie jak edukacja ekologiczna i akcje sanitarno-porządkowe. W zakresie realizacji 
powyższego celu przeprowadzono akcje: „Sprzątanie świata” (wrzesień). Na terenie gminy 
Cedynia inwentaryzowano barszcz Sosnowskiego. W 2019 roku Gmina Cedynia zleciła oprysk 
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i wykoszenie barszczu Sosnowskiego na kwotę 6 929,71 zł, z czego 5197,28 zł pochodziło ze 
środków WFOŚiGW w Szczecinie.  
 
 
3. Stworzenie iluminacji najbardziej atrakcyjnych/reprezentacyjnych obiektów na terenie 

gminy. 
4. Organizowanie konkursów na najbardziej atrakcyjne miejsca/obiekty  

w przestrzeni publicznej. 
 

Zarządzeniem 79/2019 Burmistrza Cedyni  z dnia 12 czerwca 2019 r.  Burmistrz Cedyni ogłosił 
czwartą edycję  konkursu pt.: „Kwiatami Cedynię upiększamy” na najładniejszy ogródek 
przydomowy, balkon, posesję oraz przestrzeń publiczną o nagrodę Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Cedyni. Przedmiotem konkursu był wybór i nagrodzenie najładniejszego ogrodu 
przydomowego, balkonu i posesji oraz przestrzeni publicznej w gminie Cedynia. Celem 
konkursu, jak co roku, było zaktywizowanie mieszkańców Gminy Cedynia do systematycznej 
dbałości o estetykę najbliższego otoczenia, promocja pomysłowości oraz nowatorskich 
rozwiązań dekoracyjnych stosowanych przez mieszkańców gminy w swoich ogrodach, na 
balkonach i posesjach, a także zwrócenie uwagi mieszkańców na walory krajobrazu gminy 
Cedynia oraz poszanowanie środowiska naturalnego.  

5. Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy.  
6. Rewitalizacja alei drzew przy drogach śródpolnych. 
7. Utworzenie parku rozrywki historycznej. 

 

CEL 2: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO GMINY 

DZIAŁANIE 1: stworzenie dogodnych warunków do pozyskania inwestorów 
ZADANIA:  

1. Stworzenie spójnej i całościowej oferty inwestycyjnej gminy, obejmującej m.in.: 
lokalizację terenów inwestycyjnych, stawki podatków i opłat lokalnych. 

 

2. Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 
miejscowości gminy.  

We współpracy z inwestorami dostosowuje się dokumenty planistyczne,  
co umożliwia realizację istotnych dla rozwoju gminy inwestycji. W przypadku braku planów 
zagospodarowania przestrzennego opracowywane są decyzje o warunkach zabudowy bądź decyzje 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – w zależności od charakteru zamierzenia 
inwestycyjnego.  
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 W 2019 r trwały  prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w miejscowości Cedynia. W 2019 r. przystąpiono do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Golice Gmina 
Cedynia zgodnie z Uchwałą  NR XIII/121/2019 RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia 28 listopada 
2019 r.  

DZIAŁANIE 2: intensyfikacja współpracy gospodarczej z Niemcami  

ZADANIA: 
1. Pomoc w wyszukiwaniu partnerów ze strony niemieckiej do pozyskiwania środków 

unijnych. 
2. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych rynków zbytu  

i odbiorców usług/towarów po stronie niemieckiej. 

Propagowaliśmy informacje Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich  
w Pyrzycach, gdzie zapraszane były osoby z terenu gminy Cedynia na bezpłatne konsultacje  
w zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. 
Na terenie gminy Cedynia, realizowany jest projekt przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” 
 w partnerstwie z Fundacją pod Aniołem, z którą to Gmina Cedynia zawarła porozumienie 
partnerskie FPA/PZI/CED/03/03.2019 na rzecz realizacji projektu: „Poszukiwacze zaginionych 
inicjatyw”, które ustanowiło partnerstwo na rzecz realizacji projektu na terenie Gminy 
Cedynia, dofinansowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, działanie 7.1 
Program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 
społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty 
aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. Okres realizacji projektu przypada na okres 
od 01.10.2019 do 31.12.2021. 
Gmina Cedynia pośredniczyła  w informowaniu lokalnych przedsiębiorców o  targach  
INKONTAKT, w których uczestniczy wielu wystawców z Polski i Niemiec a organizowane są one 
w pobliskim  Schwedt. 

DZIAŁANIE 3: rozwój agroturystyki 

ZADANIA: 
1. Promowanie agroturystyki jako sposobu na własną przedsiębiorczość wśród rolników 

podczas wydarzeń organizowanych w gminie.  
  Na terenie Gmina Cedynia  prężnie  działa  Ceramika Hand Made Art-Pracownia 
Ceramiczna Małgorzaty  Małeckiej i Leśniczówka -Turystyka Wiejska w Piasku. 

 
2. Powiązanie oferty agroturystycznej z systemem promocji gminy. 
 

CEL 3: POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY  

DZIAŁANIE 1: bezpieczeństwo publiczne  
ZADANIA:  

1. Przebudowa urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy. 

We współpracy z powiatem oraz województwem zachodniopomorskim w roku 2017 powstała 
koncepcja programowo-przestrzenna dotycząca przebudowy rowów melioracyjnych oraz 
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budowy zbiornika retencyjnego w mieście Cedynia. W 2019 r. nie były podejmowane działania 
w tym zakresie.   

W  2019 r na bieżące  konserwacje urządzeń melioracyjnych wydatkowano z budżetu Gminy  
9.918,80 zł 

   

2. Budowa systemu monitoringu na terenie gminy.  
W 2019r. nie były podejmowane działania w zakresie monitoringu. 

3. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 

W roku 2019 wykonywane były bieżące prace remontowe mające na celu utrzymanie urządzeń 
w prawidłowym stanie technicznym oraz zapewniające ich prawidłowego funkcjonowanie.   
W zawiązku z budową ulicy Willowej powstało też nowe oświetlenie uliczne.  

4. Analiza lokalizacji i budowa progów zwalniających. 

5. Budowa lub modernizacja dróg w tym dróg lokalnych.  

W 2018 r. do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, w ramach   Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. 
„Budowa ul. Willowej”. Przedmiotem niniejszego projektu była budowa drogi wewnętrznej – 
ul. Willowa w Cedyni, podniesienie jej parametrów technicznych, a następnie zaliczenie do 
kategorii dróg gminnych. Całkowita wartość zadania to 1 353 851 zł a wysokość wnioskowanej  
pomocy to 861 455 zł (63,63%). W 2019 trwały prace budowalne. Inwestycję zakończono  
w 2020r.  

 
Fot.: Ulica Willowa w Cedyni.  
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W roku 2019r. zrealizowano zadanie polegające na Przebudowie dróg w miejscowości  

Lubiechów Dolny. Źródło finansowania- środki własne budżetu w wysokości 122 861,65 zł .  

 W 2019r. w ramach  dotacji dla  Powiatu  Gryfińskiego zrealizowano zadanie przebudowy 
drogi powiatowej ulicy Bolesława  Chrobrego w Cedyni. 

DZIAŁANIE 2: budownictwo  
ZADANIA: 

1. Modernizacja budynków gminnych i budowa obiektów oraz mieszkań komunalnych. 

Wykonano gruntowne oraz doraźne remonty substancji komunalnych wchodzących  
w mieszkaniowy zasób gminny. W roku 2019 wykonano remonty i ulepszenia w następujących 
lokalach: 

1. Cedynia ul. Konopnickiej 12/1- wymiana instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, 
montaż wyposażenia;  

2. Cedynia ul, Staromiejska 13/4 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego; 
3. Cedynia ul, Pułaskiego 10/2 - wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym; 
4. Cedynia ul. Mieszka I 19 - naprawa ścian wewnętrznych, częściowa wymiana instalacji 

elektrycznej, ułożenie paneli podłogowych; 
5. Cedynia ul, Ks. Skorupki 4/3 - wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego; 
6. Radostów 8- wykonanie remontu 2 lokali socjalnych, naprawa ścian, wymiana stolarki 

okiennej, malowanie ścian i podłóg; 
7. Cedynia ul. Konopnickiej 12- wymiana stolarki okiennej w wiatrołapie wyjściowym budynku, 

wymiana okna na korytarzu przy sanitariatach na piętrze budynku; 
8. Cedynia ul, Mieszka I 10 - wymiana drzwi wejściowych do budynku i okna na klatce 

schodowej;  
9. Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym Plac Wolności 5/2; 
10. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym ul. Plac Wolności 6/1; 
11. Naprawa z częściową wymianą instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym ul. Pułaskiego 

3/1; 
12. Naprawa podłogi w pokoju w lokalu mieszkalnym ul. Konopnickiej 3/3 w Cedyni; 
13. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym ul. Staromiejska 13/4; 
14. Wymiana drzwi wejściowych do lokalu ul. Staromiejska 13/3; 
15. Przebudowa dachu, wymiana rynien i rur spustowych  wiatrołapu przy budynku 

ul. Konopnickiej 12 w Cedyni; 
16. Wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego ul. Czcibora 3/4; 
17. Wymiana stolarki okiennej w lokalu ul. Staromiejska 17/4; 
18. Wymiana kuchni węglowej w lokalu mieszkalnym w Rudnicy 11; 
19. Naprawa pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 15 w Cedyni;  
20. Naprawa pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym ul. Konopnickiej nr 5 w Cedyni; 
21. Wymiana belki stropowej i wykonanie sufitu z płyt gipsowo-kartonowych w pokoju lokalu 

ul. Staromiejska 5/3; 
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2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów kanalizacji zbiorczej  
z lokalnymi oczyszczalniami ścieków 

W roku 2019, podobnie jak w roku ubiegłym dostępny  był  Program dofinansowania zakupu 
 i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych bezodpływowych zbiorników 
na ścieku bytowo- socjalne na terenie gminy Cedynia, podjęty Uchwałą Nr XXXVII/404/2018 
Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 26 września 2018 r. Uchwała ta została zmieniona Uchwałą 
Nr XXXVIII/412/218 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 19 października 2018 r.  Na podstawie 
przyjętych regulacji każdy zainteresowany budową ww. urządzeń  mógł uzyskać zwrot 50% 
poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 6 tys. zł.  W 2019r. mieszkańcy  nie skorzystali  
 z dotacji. 
 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

 W listopadzie 2017r., opracowana została dokumentacja techniczna wraz 
z pozwoleniem na budowę dla zadania polegającego na rozbudowie budynku Szkoły 
Podstawowej w Piasku. Prace dotyczące realizacji pierwszego etapu (budowa dwóch 
dodatkowych klas lekcyjnych i kotłowni) rozpoczęły się w kwietniu 2018 r. i trwały w 2019r. 
 Rozpoczęto realizację projektu pn. „Modernizacja budynku szkolnego w Cedyni”.  
W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej planowanej 
modernizacji. Zakres dokumentacji obejmował wykonanie audytu energetycznego zgodnego 
z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 
audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz 
opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn. 
„Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni przy ulicy 
Mieszka I 21 w celu zwiększenia efektywności energetycznej”. Umowa została podpisana  
w dniu 1 sierpnia 2019 r. Oddanie kompletnej dokumentacji zostało zaplanowane na 29 
grudnia 2019 r. Niestety wykonawca nie wywiązał się z umowy. Dokumentacja nawet w 
szczątkowej formie nie dotarła do Gminy Cedynia. Podjęto decyzję o pozyskaniu innego biura 
projektów, które podejmie się wykonania planowanej dokumentacji. Dokumentacja zostanie 
przygotowana w zgodzie z wytycznymi umożliwiającymi pozyskanie środków finansowych z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – Programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu 
- Mechanizmu Finansowego EOG. 
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Ponadto uszczegółowiono zakres planowanych modernizacji terenów wokół szkoły. 
Uzupełniono planowane prace o przygotowanie nowej organizacji ruchu pieszych i pojazdów 
wokół szkoły. Problem organizacji ruchu okazał się być jednym z najpoważniejszych 
problemów, przed rozwiązaniem którego Gmina Cedynia stanęła gdy rozpoczęto planowanie 
innych prac rewitalizacyjnych. W roku 2019 rozpoczęto prace projektowe mające na celu 
przygotowanie nowego oświetlenia zewnętrznego w ramach opracowywanej 
termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z wykorzystaniem energii 
elektrycznej pozyskanej z instancji fotowoltaicznej. Podjęto również prace przygotowujące  
dokumentację na modernizację boisk lekkoatletycznych (bieżnia do biegu na 100 m, skoczni 
  w dal i wzwyż oraz rzutni kulą) 
 

DZIAŁANIE 3: infrastruktura lokalna  
ZADANIA: 

1. Budowa chodników oraz parkingów na terenie gminy. 
W roku 2019 w ramach realizacji zadań ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego 
wybudowany został kolejny odcinek chodnika w miejscowości Bielinek za kwotę 13.995,61 
oraz odcinek chodnika w Osinowie Dolnym. za kwotę 10.000 zł  
 

2. Doposażenie placów zabaw. 
W dniu 1 października 2018 r. została podpisana umowę o przyznaniu dofinansowania Gminie 
Cedynia na realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw 
w Cedyni” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ostatecznie całkowita 
wartość projektu wyniosła 43.645,32 zł, a wysokość przyznanego dofinansowania to 27.614,98 
zł. Na terenie przyszkolnym, w sąsiedztwie przedszkola w 2019 r. powstał plac zabaw 
przystosowany dla najmłodszych dzieci i osób niepełnosprawnych. Znalazło się tam sześć 
urządzeń do zabawy oraz przygotowane zostały kolejne miejsca do malowania kredą na 
ścianie (sześć tablic). 
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Fot.: Tablice do malowania przy szkole w   Cedyni 
 

 
Fot: Plac zabaw przy przedszkolu w Cedyni 
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Ponadto doposażone zostały place zabaw na terenie gminy w sołectwach Lubiechów Górny  
i Lubiechów Dolny w nowe urządzenia dla dzieci. Dodatkowo zakupione i zamontowane 
zostały elementy siłowni zewnętrznej na placach zabaw w Łukowicach i Żelichowie. Dzięki 
dofinansowaniu pozyskanemu w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2019” w miejscowości 
Radostów zakupione i zamontowane zostały cztery urządzenia siłowni zewnętrznej.   
 

3. Doposażenie świetlic  
W 2019 r. zakupiono materiały i usługi niezbędne do prowadzenie zajęć przez opiekunów 
świetlic, zgodnie z charakterem jej działalności tj. na zajęcia plastyczne, kulinarne itp.; środki 
czystości oraz materiały niezbędne do remontów i drobnych napraw.  W ramach Funduszu 
Sołeckiego następujące świetlice zakupiły wyposażenie podnoszące atrakcyjność 
 i funkcjonalność świetlic:  Golice, Lubiechów Górny, Orzechów, Piasek, Stara Rudnica, 
Czachów, Lubiechów  Dolny , Łukowice, Osinów Dolny, Radostów, Siekierki, Stary Kostrzynek, 
Żelichów. 

Rewitalizacja w Gminie Cedynia 

29 listopada 2017 roku Uchwałą Nr XXX/310/2017 w sprawie zmiany Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023 Rada Miejska w Cedyni zatwierdziła 
poprawioną wersję Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023. 
Uchwałą Nr 2041/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 grudnia 2017 
roku Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-2023 został wpisany na wykaz 
programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego. 
Rewitalizacja to długotrwały proces, w którym każdy człowiek staje się dowodem zmiany i jej 
częścią. Generalną koncepcją celu rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Cedyni 
oraz przeciwdziałanie marginalizacji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie  
i przestrzennie obszaru gminy. Program doprowadzi do regeneracji społecznej 
zdegradowanych obszarów miasta, przywrócenia atrakcyjności centrum miasta jako ośrodka 
pełniącego funkcje o charakterze integrującym mieszkańców i przyciągającym turystów. 
Działania prowadzone w ramach rewitalizacji mają zmierzać do poprawy atrakcyjności terenu 
i wzrostu bezpieczeństwa. Będą stymulować społeczność do podejmowania działań 
zmierzających do minimalizowania ubóstwa poprzez podejmowanie pracy, uporządkowanie 
miejsc zaniedbanych sprzyjających nawarstwianiu się patologii oraz przestępczości. Działania 
na rzecz poprawy estetyki i bezpieczeństwa, organizacji przestrzeni publicznych poprawią 
jakość życia mieszkańców, zwiększą atrakcyjność miejsc do prowadzenia działalności 
gospodarczej a przez to przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej. 
Dnia 28.02.2018 roku w ramach działania 9.3  Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej 
i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Cedynia 
złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji:  Remont wieży widokowej  
w Cedyni.  Zgodnie z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia na lata 2017-
2023 w wyniku realizacji ww. projektu wyremontowana zostanie zabytkowa wieża widokowa 
oraz dodana zostanie iluminacja obiektu, która zwiększy jego atrakcyjność. Planowane jest 
ustawienie gablot wystawowych na terenie wokół wieży, co pozwoli na lepsze wykorzystanie 
terenu oraz zwiększy jego funkcjonalność. Głównym celem projektu jest zmniejszenie 
zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane  
i peryferyjne. Projekt uzyskał 85% dofinansowania inwestycji. W ramach projektu planowane 
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jest zwiększenie dostępu dla osób niepełnosprawnych, które będą mogły bez problemu 
zapoznać się z efektami realizacji przedmiotowego projektu. Szacowana wartość projektu:  
1.275.412,31 zł. Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gmina Cedynia 
i Województwem Zachodniopomorskim została podpisana w dniu 21.05.2019 r. W roku 2019 
prowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku których miał 
zostać wyłoniony wykonawca robót budowlanych oraz podmiot pełniący nadzór inwestorski.    
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VI. Infrastruktura techniczna, inwestycje 

1. Infrastruktura techniczna 

Sieć wodociągowa  

Sieć wodociągowa  

Gmina posiada dobrze rozwiniętą, wydajną sieć wodociągową. Długość linii magistralnych na 

terenie miasta Cedynia wraz z m. Radostów wynosi 11,5 km (7,4 km w Cedyni, 4,1 km w m. 

Radostów), natomiast całkowita długość magistrali wodociągowych na terenie Gminy wynosi 

60,6 km. Wody głównych poziomów użytkowych pochodzą zarówno z trzecio - jak  

i czwartorzędu, znajdują się na głębokości 15-50 m i są dobrej jakości.  

Ich eksploatacja odbywa się za pośrednictwem systemu studni głębinowych. Po wydobyciu 

wymagają jedynie prostego uzdatniania w zakresie redukcji koncentracji żelaza i manganu. 

Sieć wodociągowa Gminy składa się z sześciu niezależnych systemów wodociągowych. Część  

z nich obejmuje swoim zasięgiem większą liczbę miejscowości, część natomiast stanowią 

wodociągi budowane w obrębie jednej miejscowości:  

- sieć wodociągowa terenów: Radostowa i Cedyni (z ujęciem wody w rejonie dawnego 

Klasztoru Cysterek), wyposażona jest w magazyn wody uzdatnionej składający się z dwóch 

naziemnych zbiorników retencyjnych wody o pojemności V=100 m3 każdy. Ciśnienie w sieci 

wytwarzane jest za pomocą systemu hydroforowego, ujęcie wody w Radostowie nie jest 

wykorzystywane;  

- sieć wodociągowa terenów: Osinowa Dolnego, Starego Kostrzynka, Starej Rudnicy i Siekierek. 

Sieć ta zasilana jest z ujęcia wody w Osinowie Dolnym; stabilność ciśnienia zapewnia zbiornik 

wyrównawczy w Osinowie Dolnym;  

- sieć wodociągowa terenów miejscowości Czachów, Golice, Łukowice, Żelichów i Orzechów. 

Sieć zasilana jest z ujęcia wody w Orzechowie;  

- wspólny system wodociągowy miejscowości: Lubiechów Dolny, Lubiechów Górny, Niesułów, 

Parchnica, wody dla niego dostarczają ujęcia w Lubiechowie Górnym;  

- niezależne systemy zasilania w wodę pojedynczych miejscowości w Bielinku i Piasku 

wyposażone we własne ujęcia wody.  

Wodociągi na terenie gminy Cedynia są zarządzane przez dwóch administratorów. Wodociąg 

w Cedyni oraz Radostowie zarządzany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Cedyni, pozostałe systemy wodociągowe zarządzane są przez Wodociągi 

Zachodniopomorskie Spółka z o. o. z siedzibą w Goleniowie.  

W października 2019 r. Gmina Cedynia złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pn: 
„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w Cedyni oraz w obrębie 
Radostów, gmina Cedynia’’ , w ramach operacji ”Gospodarka wodno-ściekowa” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
Całkowity koszt zadania zlokalizowanego poza obszarem aglomeracji i kwalifikującego się do 
wsparcia z Programu wynosi zgodnie z kosztorysem inwestorskim  663 346,96 zł., z czego 
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w ramach kosztów kwalifikowalnych 533 273,95zł. Obejmuje budowę odcinka o długości 
544,03 mb, w tym 141,10 mb przyłączy oraz 402,93 mb sieci. Gmina Cedynia ze swoim 
zadaniem znalazła się na liście  rankingowej. Wysokość uzyskanego dofinansowania stanowiła 
63,63% czyli 343 160,00 zł.         
Odprowadzanie ścieków  

Miasto Cedynia posiada oczyszczalnię ścieków 2x Bioblok WS 400, do której ścieki dostarcza 

się za pośrednictwem przepompowni zlokalizowanej w Cedyni przy drodze wojewódzkiej  

nr 125 (w kierunku Bielinka). Miasto jest skanalizowane w 98%. Również prawie całkowicie 

skanalizowany jest Osinów Dolny i Radostów. Do kanalizacji ściekowej w Cedyni ścieki  

są doprowadzane z Osinowa Dolnego rurociągiem ciśnieniowym, natomiast z Radostowa 

kolektorem grawitacyjnym. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 15,8 km i jest ona 

zarządzana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni (Cedynia 5,7 km, 

Radostów 2,2, km, Osinów - Cedynia 7,9 km).  

Pozostałe miejscowości gminy nie posiadają sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy tych 

miejscowości zobowiązani są do gromadzenia nieczystości płynnych w zbiornikach 

bezodpływowych lub budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.  

W roku 2019 odebrano od mieszkańców pojazdami asenizacyjnymi 8 584 m3 ścieków 

bytowych ze zbiorników bezodpływowych. 

Drogi na terenie gminy  

Gmina dysponuje dobrze rozwiniętą siecią drogową, którą tworzą drogi wojewódzkie (52,82 

km – 3 drogi; będące w zarządzie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Koszalinie), powiatowe (56 km – 13 dróg; administrowane przez Starostwo Powiatowe  

w Gryfinie) i gminne (2,47 km -7 dróg). Sieć ta zapewnia w dostatecznym stopniu możliwość 

przemieszczania się pomiędzy miejscowościami w gminie, ale charakteryzuje się, z wyjątkiem 

odcinków dróg wojewódzkich i powiatowych, niskim standardem technicznym.  

Przez Gminę przebiegają odcinki dróg wojewódzkich nr 124, (biegnącej od granicy Państwa 

przez Cedynię do Chojny); nr 125 (biegnącej od granicy Państwa przez Cedynię, Golice, Moryń 

do Wierzchlasu) oraz nr 126 (z Osinowa Dolnego przez Siekierki, Mieszkowice i Smolnicę do 

Dębna). Drogi te stanowią trzon gminnego systemu komunikacji kołowej, przenoszący znaczną 

część ruchu lokalnego i tranzytowego w gminie i jej otoczeniu. Ich stan techniczny można 

określić jako dobry, dysponują dobrej jakości utwardzoną nawierzchnią, nie mają jednak 

utwardzanych poboczy oraz chodników we wszystkich terenach zabudowanych. Trzynaście 

odcinków dróg powiatowych rozprowadza ruch lokalny na terenie całej gminy. Wszystkie 

dysponują utwardzonymi nawierzchniami.  

Łączna długość dróg istniejących na terenie miasta wynosi 8,5 km, z tego 3 stanowią drogi 

wojewódzkie (ulice: Mieszka I, Czcibora oraz odcinek ul. Kolonia w kierunku do Radostowa), 

natomiast 7 to drogi powiatowe (ulice: Fryderyka Chopina, Bolesława Chrobrego, Tadeusza 

Kościuszki, Staromiejska, Marii Konopnickiej, ks. Piotra Ściegiennego i Pocztowa. Ważniejsze 

inwestycje drogowe w  2019r. to budowa ulicy Willowej i modernizacja ulicy Chrobrego.  
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Sieć energetyczna i oświetlenie uliczne   

Sieć energetyczna na terenie gminy jest zasilana za pośrednictwem linii średniego napięcia SN 

15 kV z rozdzielni Bielin. Cedynia wyposażona jest w rozdzielnię sieciową średniego napięcia, 

położoną w rejonie cmentarza komunalnego, skąd trzema liniami średniego napięcia oraz za 

pomocą stacji transformatorowych (których liczba wynosi 60 sztuk) energia jest 

rozprowadzana po całym jej terenie.  

Większość linii oraz urządzeń jest w dobrym stanie technicznym, dlatego też sieć energetyczna 

terenu gminy zapewnia zaopatrzenie w energię we właściwym zakresie tak pod względem 

obecnego jej użytkowania, jak i potencjalnego wzrostu poboru energii w najbliższej 

przyszłości.  

Na terenie Gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 707 punktów, w tym 33 lampy 

solarne oraz  rozpoczęto  budowę nowego oświetlenia  przy ulicy Willowej.-zadanie 

zakończone w 2020r. 

Zieleń  a nasadzenia  w 2019 r.  

Walory florystyczne gminy zostały docenione i potwierdzone przez utworzenie na znacznym 

jej obszarze Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, a także rezerwatów (Bielinek, Olszyna 

Źródliskowa, Wrzosowiska Cedyńskie, Dolina Świergotki), użytków ekologicznych 

(Kostrzyneckie Rozlewisko) i specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (Dolna Odra, 

Wzgórza Krzymowskie).  

Na terenie sołectw występują parki podworskie. Bezsprzecznym faktem jest ich zły stan (są 

zaniedbane, zakrzewione z licznym podrostem, o zatartym wewnętrznym układzie 

komunikacyjnym). Pomimo tego parki nadal stanowią element waloryzujący krajobraz 

kulturowy, będąc zarazem naturalnymi filtrami higienicznymi dla miejscowych ekosystemów.  

Szczególnie cenny jest park w Czachowie z drzewami 80-120 letnimi i Orzechowie.  

Wiejskiemu krajobrazowi dodaje uroku zieleń przydrożna. W Lubiechowie Dolnym  

są zachowane zadrzewienia akacjowo-lipowe z okazami starych dębów, natomiast  

w Lubiechowie Górnym aleja lipowo-kasztanowa. Dobrze zachowane szpalery i aleje lipowe 

występują w Bielinku, Czachowie, Osinowie Dolnym, Piasku.  

Zieleń miejska Cedyni to przede wszystkim imponująca aleja kasztanowa nasadzona w latach 

60-tych XIX wieku wzdłuż Kanału Ulgi.  

W 2019r.   Gmina Cedynia zakupiła 65 sztuk drzew ( tuje lipy, klony) celem nasadzenia za kwotę 

3,180,22 zł. 

 Burmistrz w formie decyzji lub  w odpowiedzi na zgłoszenie udzielił zezwolenia na usunięcie 

143 sztuk drzew na terenie naszej gminy. 

 W październiku 2019, w ramach akcji „Jedno dziecko- jedno drzewo” w Cedyni za boiskiem 

„Orlik”, rodzice wraz ze swoimi pociechami (urodzonymi od stycznia do sierpnia 2019 r.) 

posadzili drzewa, przy których ustawiono tabliczkę z imieniem dziecka.  Jednym z założeń akcji 
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było  upamiętnienie jubileuszu 95-lecia istnienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy 

Państwowe. Akcję sadzenia drzew sponsorowało  Nadleśnictwo Mieszkowice.   

 
Fot.: Sadzenie drzew ,,Jedno dziecko- jedno drzewo” 

 

Gmina Cedynia jest właścicielem 4 cmentarzy komunalnych na terenie następujących 

miejscowości: Cedynia, Lubiechów Górny, Piasek i Czachów. Obiekty te są zarządzane przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni.  

 

Gospodarka odpadami komunalnymi  

Gospodarowaniem odpadami komunalnymi zajmuje się  Związek Gmin Dolnej Odry z siedzibą 

w Chojnie. Wysokość stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. 

wynosiły: 15,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady 

komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny (było 13,00 zł) i 21,00 zł od każdej 

osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane były  

w sposób nieselektywny (było 19,00 zł). Zgodnie z Uchwałą nr 17/2019 Zgromadzenia Związku 

Gmin Dolnej Odry z dnia 2 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, właściciele 

nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w 2020r.  będą ponosili opłatę za każdy 

metr zużytej wody. 

Związek Gmin Dolnej Odry z nieruchomości zamieszkałych za rok 2019 odebrał 949,62 Mg 

odpadów zmieszanych, 117,94 Mg odpadów zebranych selektywnie i 101,04 Mg gabarytów.  
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Usługi telekomunikacyjne  budowa światłowodu  

Większość obszaru Gminy pokryta jest siecią telefoniczną dostawcy usług 

telekomunikacyjnych (Orange dawne TP S.A.), co zapewnia możliwość podłączenia wszystkich 

miejscowości. Gmina obsługiwana jest przez moduł centrali cyfrowej oraz analogowej. 

Urządzenia te są włączone do szkieletowej sieci komunikacyjnej za pośrednictwem linii 

światłowodowych. Uzupełnieniem gminnej sieci telekomunikacyjnej jest telefonia 

komórkowa. Niemal całość obszaru Gminy pokryta jest zasięgiem wszystkich dostępnych w tej 

chwili operatorów telefonii komórkowej.  

Analogicznie sprawa przedstawia się w przypadku dostępu do INTERNETU. W mieście Cedynia 

dostępny jest bezprzewodowy Internet o prędkości powyżej 10 MBit/s udostępniany przez 

podmiot prywatny, Internet bezprzewodowy zapewniany przez operatorów sieci 

komórkowych (prędkość do 6 Mbit/s) oraz Internet przewodowy zapewniany przez 

dostawców usług telekomunikacyjnych. W pozostałych miejscowościach mieszkańcy gminy 

korzystają z Internetu przewodowego o prędkości max 10MBit/s a także Internetu 

bezprzewodowego o zasięgu EDGE i LTE.  Orange Polska z siedzibą w Warszawie w 2019r. 

przystąpiła do opracowania  dokumentacji na budowę  szybkiego internetu. w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny 

dostęp do szybkiego internetu.  W pierwszym etapie planowana jest rozbudowa sieci  

 w miejscowościach Radostów, Cedynia, Osinów, Lubiechów Dolny,  Lubiechów Górny. 

2. Realizacja inwestycji 
Ważniejsze inwestycje  2019 roku: 

-Budowa drogi wewnętrznej- ul. Willowa w Cedyni- wartość projektu 1 353 851,52 zł w tym 

wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

wyniosła 861 455,00 zł.  

-Rozbudowa budynku szkolnego w miejscowości Piasek  

      -Budowa ogólnodostępnego placu zabaw  w Cedyni  

-Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Lubiechów Dolny 

-Budowa   chodnika w miejscowościach  Bielinek i Osinów Dolny  

-Adaptacja poddasza w budynku przy ul. B. Chrobrego 2 w Cedyni 

      -Adaptacja świetlicy w Radostowie  na świetlicę socjoterapeutyczną  wraz z wymianą 

instalacji elektrycznej 

        - Doposażenie terenów rekreacji ruchowej na terenie Lubiechowa Dolnego  -doposażenie 

placu zabaw. 

Ponadto z budżetu gminy Cedynia udzielono dotacji z przeznaczeniem na: 

- przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Cedynia – 118427,03 zł, 

- rozbudowa przychodni zdrowia w Cedyni-  środki własne budżetu 22 814,74 zł,  

- ochronę zabytków i zachowanie dziedzictwa kulturowego ( obiekt sakralny w Cedyni)– 

50 000,00 zł.  
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VII. Gospodarka nieruchomościami 

Dane dotyczące przysługujących Gminie Cedynia praw własności. Zbiorcze 
zestawienia majątku komunalnego 
Charakterystyka ogólna mienia 

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu 
i sposobie wykorzystania składników majątkowych, tworzących mienie komunalne. Ustawa  
o samorządzie gminnym definiuje pojęcie mienia komunalnego jako własność i inne prawa 
majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych 
osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. 
 

Gospodarowanie mieniem to kluczowy element w zarządzaniu finansami gminy,    
a jednocześnie zagadnienie dość skomplikowane, z uwagi na fakt zapewnienia największej 
efektywności wykorzystania posiadanych zasobów. Korzystanie  z mienia oraz zarządzanie nim 
polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu 
 i sposobie wykorzystywania jego składników. Gmina dysponuje zasobami majątkowymi  
w sposób bezpośredni oraz pośredni przy pomocy jednostek organizacyjnych. 
 

Zgodnie z państwową ewidencją gruntów według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku 
powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Cedynia wynosiła 403 ha.  
 

W podziale na miasto i obszar wiejski stan ten przedstawia się następująco: 

 w granicach administracyjnych miasta znajduje się 53 ha gruntów komunalnych, 

 poza granicami administracyjnymi miasta znajduje się 350 ha gruntów komunalnych. 
 

Poniżej w formie graficznej i tabelarycznej przedstawiono dane dotyczące powierzchni 
i struktury gruntów komunalnych oddzielnie dla obszarów wiejskich (gminy) i miasta. 
 

Tabela STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH GMINY CEDYNIA (MIASTO)  

Powierz. 
ogółem 
(m. kw.) 

Grunty 
rolne 

(m. kw.) 

Grunty 
leśne 

(m. kw.) 

Grunty 
zabudowane 

zurbanizowane 
i inne (m. kw.) 

Tereny 
komunikacyjne 

(m. kw.) 

Tereny 
różne 

(m. kw.) 

530.000 310.000 10.000 140.000 60.000 10.000 

100% 58,49 % 1,89 % 26,41 % 11,32 % 1,89 % 
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Tabela STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (OBSZAR WIEJSKI) 

 

Wykres STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (MIASTO)  

 

Wykres STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (OBSZAR WIEJSKI) 

 

 

59%

2%

26%

11%

2% Grunty rolne

Grunty leśne

Grunty zabudowane 
zurbanizowane i inne

Tereny komunikacyjne

Tereny różne

23%

11%

48%

9%

9%

Grunty rolne

Grunty leśne

Tereny komunikacyjne

Użytki kopalne

Użytki ekol. i tereny różne

Powierz. 
ogółem 
(m. kw.) 

Grunty 
rolne i 
leśne 

(m kw.) 

Grunty 
zabudowane 

zurbanizowane 
inne(m kw.) 

Tereny 
komunikacyjne 

(m kw.) 

Użytki 
kopalne 
(m kw.) 

Użytki 
ekol. 

i tereny 
rożne 

(m kw.) 

3.500.000 800.000 370.000 1.690.000 310.000 330.000 

100 % 22,86 % 10,57 % 48,28 % 8,86 % 9,43 % 
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Z powierzchni gruntów komunalnych wynoszącej 4.030.000 m2 wydzierżawiono 359565,70 

m2, co stanowi 8,92 % ogólnej powierzchni. Poniżej w formie graficznej i tabelarycznej 
przedstawiono dane dotyczące powierzchni i struktury wydzierżawionych gruntów 
komunalnych. 
 

Tabela STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH WYDZIERŻAWIONYCH 

PRZEZNACZENIE 
POWIERZCHNIA 

m2 
% UDZIAŁ 

NA CELE ROLNICZE 129 013,00 35,88 

POD OGRÓDKI WARZYWNE 59 288,50 16,49 

POD HANDEL, USŁUGI, TARGOWISKA 35 834,60 9,97 

POD REKREACJĘ, TERENY ZIELENI, PARKI, TRAWNIKI 17 935,14 4,99 

INNE CELE 489,00 0,14 

POD GARAŻE, PARKINGI 15 480,96 4,31 

MAGAZYNY SKŁADOWE, PLACE SKŁADOWE 2385,00 0,66 

POD TABLICE REKLAMOWE 12,50 0,00 

POD HANDEL, USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM 
STACJI PALIW 

4 858,00 1,35 

MASZTY TELEKOMUNIKACYJNE 225,00 0,06 

POTRZEBY BADAWCZO-ROZWOJOWE 55 207,00 15,36 

PROWADZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW  26 137,00 7,27 

WYDOBYCIE KRUSZYW NATURALNYCH 12 700,00 3,53 

RAZEM 
359 565,70 

 
100,00 
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Wykres STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH WYDZIERŻAWIONYCH

 

Charakterystyka szczegółowa mienia 

Budynki i lokale komunalne  
Gmina posiada 74 lokale, położone  w budynkach będących w całości jej własnością. Są to 

budynki położone w miejscowościach: Cedynia, Radostów, Piasek, Żelichów, Bielinek, 
Czachów, Siekierki, Stara Rudnica, Lubiechów Dolny.  

Na prawach współwłasności Gmina posiada 86 lokali mieszkalnych.  

Inne budynki i budowle komunalne 

Szkoła podstawowa - Gmina jest właścicielem budynku Szkoły Podstawowej 
w Piasku im. Leśników Polskich oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni gdzie 
funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego oraz Przedszkole 
Miejskie w Cedyni. 

Kompleks boisk sportowych - zlokalizowany przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Cedyni. Gmina wybudowała kompleks boisk Orlik 2012, który oddany do użytku został  
w listopadzie 2009 r. Kompleks obejmuje boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy,  
o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860 m2 (pole gry 26,0 x 56,0 m), boiska 
wielofunkcyjnego z nawierzchni syntetycznej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m i powierzchni 

35,88%

16,49%
9,97%

4,99%

0,14%
4,31%
0,66% 0
1,35%

0,06%

15,35%

7,27% 3,53%

NA CELE ROLNICZE
POD OGRÓDKI WARZYWNE
POD HANDEL, USŁUGI, TARGOWISKA
POD REKREACJĘ, TERENY ZIELENI, PARKI, TRAWNIKI
INNE CELE I POD BUDYNKI MIESZKALNE
POD GARAŻE, PARKINGI
MAGAZYNY SKŁADOWE, PLACE SKŁADOWE
POD TABLICE REKLAMOWE
POD HANDEL, USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM STACJI PALIW
MASZTY TELEKOMUNIKACYJNE
POTRZEBY BADAWCZO-ROZWOJOWE
PROWADZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW
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613,11m2 (pole do gry 15,1 m x 28,1 m) do koszykówki i siatkówki. Cały obiekt o łącznej 
powierzchni ok. 2800 m2 jest ogrodzona.  
 
Kompleks sportowo - rekreacyjny (amfiteatr, pole namiotowe, miejsce przeznaczone do 
kąpieli, boisko do piłki nożnej i ręcznej, plac zabaw, miejsce do grillowania, przebieralnie  
z pomieszczeniem dla ratownika) - obiekt wraz z zapleczem socjalnym i przyległą 
nieruchomością gruntową o łącznej powierzchni 40.312 m2, użyczony został Cedyńskiemu 
Ośrodkowi Kultury i Sportu w celu wykonywania zadań statutowych. 
 
Budynki hydroforni - Gmina jest właścicielem 4 stacji uzdatniania wody w następujących 
miejscowościach: Cedynia, Bielinek, Lubiechów Górny, Osinów Dolny. 
 
Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej - Gmina jest właścicielem 7 remiz w następujących 
miejscowościach: Stara Rudnica, Osinów Dolny, Cedynia, Lubiechów Górny, Czachów, 
Orzechów, Łukowice. 
 
Świetlice wiejskie - Gmina jest właścicielem 13 świetlic w następujących miejscowościach: 
Stara Rudnica, Stary Kostrzynek, Osinów Dolny, Lubiechów Dolny, Lubiechów Górny, Piasek, 
Czachów, Żelichów, Golice, Radostów, Łukowice, Bielinek, Orzechów, których zarządzaniem 
zajmuje się Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu (z wyjątkiem świetlicy w Osinowie Dolnym, 
która jest wydzierżawiona). 
 
Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu w Cedyni i Muzeum Regionalne – obie jednostki posiadają 
siedzibę w budynku przy Placu Wolności 4 w Cedyni. 
 
Oczyszczalnia ścieków – obiekt składający się z dwóch biobloków WS 400, budynku 
odwadniania osadów oraz budynku socjalno-technicznego. 
 
Stacja uzdatniania wody – obiekt ten został wybudowany przy udziale dofinansowania  
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  
2007-2013 (na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPZP.04.03.00-32-
012/09-00 z dnia 08.03.2010 r., zawartej pomiędzy Gminą Cedynia a Zarządem Województwa 
Zachodniopomorskiego).  
 
Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych oraz posiadania. Informacja dotyczy 
majątku jednostek budżetowych 

Inne prawa własności 
Wśród innych niż własność praw majątkowych wymienić należy użytkowanie 

wieczyste. Gmina Cedynia posiada 43.965 m2 gruntów komunalnych oddanych w użytkowanie 
wieczyste. Są to następujące działki ewidencyjne: 

- działka nr 140 , 144, 150 położone w obrębie 2 miasta Cedynia, 

- działka nr 329, 331  , położone w obrębie 3 miasta Cedynia, 

- działka nr 55 , 63, 171 40/2, 40/3 40/1, 70  położone  w obrębie 2 miasta Cedynia, 

- działka nr 104/2, położona w obrębie Czachów, 
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- działka nr 167/7  położona w obrębie Osinów Dolny, 

- działka nr 71/3 , położona w obrębie Żelichów. 

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 
majątkowych oraz z wykonywania posiadania 
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 
Na dochody te składają się następujące wpływy: 

 z tytułu sprzedaży lokali, budynków mieszkalnych i pozostałych budynków 
niemieszkalnych na rzecz najemców, 

 z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. 
 
Dochody za 2019  rok  
W roku 2019 w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych: 

Orzechów 8/2, ul. Staromiejska 12/3, ul. Marii Konopnickiej 8/1 i 2/4 w Cedyni oraz lokalu 
innego niemieszkalnego nr 1 w działce numer 96 obręb 2 miasta Cedynia, na rzecz 
dotychczasowych najemców. 

Wynikiem pozytywnym zakończyły się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na 
sprzedaż  działek niezabudowanych położonych w obrębie Bielinek, tj. działka nr 209/3, 
nr 209/4, nr 209/5, 209/6. W drodze bezprzetargowej, na polepszenie nieruchomości 
przyległej nastąpiła sprzedaż działki niezabudowanej nr 697/1 o pow.0,0203 ha położonej 
w obrębie Stara Rudnica gmina Cedynia oraz działki niezabudowanej nr 209/8 o pow.0,0199  
ha położonej w obrębie Bielinek gmina Cedynia. Wynikiem pozytywnym zakończył się również 
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 239/34 o pow. 
1,7392 ha obręb Osinów Dolny gmina Cedynia. Akt notarialny na sprzedaż ww. nieruchomości 
zostanie zawarty w 2020 roku, wtedy też zostanie uregulowana pozostała kwota przez 
nabywcę. Cena osiągnięta w przetargu nieograniczonym to 8.696.100,00 zł brutto, w 2019 
roku na poczet ceny nabycia zalicza się wpłacone wadium w wysokości 700.000,00  zł. 

Dochód Gminy Cedynia stanowią również zwroty kosztów przygotowania 
nieruchomości do sprzedaży, w tym również tych, które rozłożono na raty.  

Dochody w tej dziedzinie na rok 2019 zaplanowano w kwocie 405.000,00 zł. W roku 
2019 roku uzyskano dochód w kwocie 1.104.846,66 zł netto co stanowi 272,80 % wykonania 
rocznego planu sprzedaży. Sukcesem planu sprzedażowego jest sprzedaż działki w Osinowie 
Dolnym, która również w 2020 roku podwyższy plan sprzedażowy Gminy Cedynia. 

Dodatkowo postępowania przygotowujące poszczególne nieruchomości do sprzedaży 
znajdują się na różnych etapach. Nieruchomości do sprzedaży przygotowujemy na wniosek 
najemców np. lokale mieszkalne i inne niemieszkalne bezprzetargowo zgodnie z uchwałą Rady 
Miejskiej w Cedyni, działki na wniosek osób zainteresowanych kupnem lub z Urzędu. Staramy 
się spełniać oczekiwania zainteresowanych kupnem nieruchomości w Gminie Cedynia, w tym 
celu regulujemy stany prawne wielu nieruchomości, które będą stanowiły nieruchomości 
przeznaczone do sprzedaży. 
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W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie szczegółowe ze sprzedaży nieruchomości 
komunalnych: 

Tabela DOCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZA ROK 2019 

 WPŁYWY  ZE  SPRZEDAŻY  LOKALI  I  BUDYNKÓW  

1 sprzedaż lokalu mieszkalnego Orzechów 8/2 3.887,50 

2 sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Staromiejska 12/3  w Cedyni 2.932,00 

3 
sprzedaż lokalu innego niemieszkalnego nr 1,  

działka nr 96 obręb 2 miasta  Cedyni 
9.490,00 

4 sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Marii Konopnickiej 8/1  w Cedyni 4.937,00 

5 sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Marii Konopnickiej 2/4  w Cedyni 4.860,50 

 WPŁYWY  ZE  SPRZEDAŻY  INNYCH NIERUCHOMOŚCI  

1 
sprzedaż działki niezabudowanej nr  209/3 o pow.0,0904 ha położonej w 

obrębie Bielinek gmina Cedynia 
77.490,00 

2 
sprzedaż działki niezabudowanej nr  209/4 o pow.0,0966 ha położonej w 

obrębie Bielinek gmina Cedynia 
115.620,00 

3 
sprzedaż działki niezabudowanej nr  209/5 o pow.0,0909 ha położonej w 

obrębie Bielinek gmina Cedynia 
105.780,00 

4 
sprzedaż działki niezabudowanej nr  209/6 o pow.0,0983 ha położonej w 

obrębie Bielinek gmina Cedynia 
113.160,00 

5 
sprzedaż działki niezabudowanej nr  209/8 o pow. 0,0199 ha położonej w 

obrębie Bielinek gmina Cedynia 
25.000,00 

6 
sprzedaż działki niezabudowanej nr  697/1 o pow. 0,0203 ha położonej w 

obrębie Stara Rudnica gmina Cedynia 
10.000,00 

7 
Wadium na poczet zakupu działki nr 239/34 o pow. 1,7392 ha obręb Osinów 

Dolny gmina Cedynia 
700.000,00 

8 
zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży dotyczy lokalu 

mieszkalnego ul. Ks. Skorupki 1/1 w Cedyni 
1.210,56 

 ŁĄCZNE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY 1.183.628,35 

 ODPROWADZONY PODATEK VAT 78.781,69 

 DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA 1.104.846,66 

Dochody z dzierżawy, najmu i opłat za użytkowanie wieczyste 
Na wysokość dochodów z mienia komunalnego wpływ miały też czynsze z dzierżawy, najmu  
i opłat za użytkowanie wieczyste.  
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Tabela DOCHODY Z DZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW KOMUNALNYCH.                             

Wykaz dzierżawionych gruntów komunalnych pod: handel, usługi, rekreację, place, parkingi, 
maszty telekomunikacyjne, tablice reklamowe, inne w skali miesięcznej na dzień  
31.12.2019 r. 

Lp. Nr działki Obręb Pow. w 
mkw 

Rodzaj 
dzierżawy 

Czynsz Podatek 
VAT 23% 

Ogółem 

1. cz. 110  Cedynia M-2 402  Handel 2785,86 640,71 3426,57 

2. cz. 102 Cedynia M-2 266 Handel 1843,38 423,98 2267,36 

3. cz. 350 Cedynia M-2 70 Place 16,10 3,70 19,80 

4. cz. 129 Osinów 

Dolny 

55 Inne 381,15 87,66 468,81 

5. cz. 129 Osinów 

Dolny 

50 Handel 346,50 79,70 426,20 

6. cz. 129 Osinów 

Dolny 

120 Place 207,60 47,75 255,35 

7. cz. 356 Cedynia M-3 100 Place 23,00 5,29 28,29 

8. cz. 29/3 Osinów 

Dolny 

100 Handel 693,00 159,39 852,39 

9. cz. 29/3 Osinów 

Dolny 

195 Place 337,35 77,59 414,94 

10. 177… Osinów 

Dolny 

33 900 Handel 55 547,95 12 776,03 68 323,98 

11. cz. 

177,179  

Stara 

Rudnica 

5075 Parkingi/ 

tereny zieleni 

3244,00 259,52 3503,52 

12. cz. 

140/11 

Lubiechów 

Górny 

120 Place 27,60 6,35 33,95 

13. cz. 

167/13  

Osinów 

Dolny 

198 Handel 2540,34 584,28 3124,62 

14. cz. 174 Radostów 2,5 Tablice 

reklamowe 

32,08 7,38 39,46 

15. cz. 330 Cedynia M-3 60 Ciągi 

komunikacyj

ne 

84,00  19,32 103,32 

16. cz. 371/3  Cedynia M-3 225 Maszty 

telekom. 

2886,75 663,95 3550,70 
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17. cz. 371/3 Cedynia M-3 354 Place 81,42 18,73 100,15 

18. cz. 

140/11 

Lubiechów 

Górny 

36 Rekreacja 8,28 1,90 10,18 

19. cz. 361/1  Stary 

Kostrzynek 

96 Place 22,08 5,08 27,16 

20. cz. 311/2 Cedynia M-3 10 Tablice 

reklamowe 

128,30 29,51 157,81 

21. cz.136 Osinów 

Dolny 

428 Handel 2 966,04 682,19 3 648,23 

22. cz.136 Osinów 

Dolny 

706 Rekreacja 162,38 37,35 199,73 

23. cz.67/2 Osinów 

Dolny 

67 Rekreacja 15,41 3,54 18,95 

24. cz. 6 Cedynia M-2 25 Handel 173,25 39,85 213,10 

25. cz. 710 Stara 

Rudnica 

4 Inne 11,28 2,59 13,87 

26. cz. 348/2 Cedynia M-3 110 Place 25,30 5,82 31,12 

27. 240/19 Osinów 

Dolny 

24 142 Tereny 

zieleni/ 

handel/usługi

/ stacje 

paliw/ 

parkingi 

88 087,46 20 260,12 108 347,58 

28. cz.35 Bielinek 55 207 Badawcze 8 306,28 1 910,44 10 216,72 

29. cz. 399/2 Piasek 20 Place  4,60 1,06 5,66 

30. cz. 278 

cz. 69 

Golice 

Radostów 

5000 

3200 

Wydobycie 3 444,00 792,12 4 236,12 

31. cz. 62/2 Cedynia C-2 677 Podwórko 

przydomowe 

155,71 35,81 191,52 

32. cz.128/6 Żelichów 141 Podwórko 

przydomowe 

32,43 7,46 39,89 

33. cz. 3/6,  

cz. 3/15 

Bielinek 4400 

100 

Wydobycie 1 890,00 434,70 2 324,70 
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34. cz. 182 Cedynia C-2 100 Place 23,00 5,29 28,29 

35. cz. 315  Cedynia C-3 178 Podwórko 

przydomowe 

40,94 9,42 50,36 

36. 158/12 Lubiechów 

Górny 

26137 Pod skład. 

odpadów 

5 085,00 1 169,55 6 254,55 

37. cz. 98/7 Osinów 

Dolny 

10 Inne 28,20 6,49 34,63 

38. cz. 103 Osinów 

Dolny 

60 Inne 169,20 38,92 208,12 

39. cz. 354/1 Cedynia C-3 360 Pod budynki 

mieszkalne 

136,80 31,46 168,26 

40. cz. 27/4 Cedynia C-1 42 Rekreacja 9,66 2,22 11,88 

41. cz. 371/6 Cedynia C-3 44 Place 10,12 2,33 12,45 

42. cz. 219 Bielinek 300 Rekreacja 69,00 15,87 84,87 

43. cz. 33 Cedynia C-1 40 Rekreacja 9,20 2,12 11,32 

44. cz. 38 Osinów 

Dolny 

100 Handel 693,00 159,39 852,39 

45. cz. 

239/34 

Osinów 

Dolny 

7 696,70 Parkingi 17 821,63 4 098,97 21 920,60 

46. cz. 145 Osinów 

Dolny 

18,5 Podwórko 

przydomowe 

4,26 0,98 5,24 

47. 344 Piasek 100 Rekreacja 23,00 5,29 28,29 

 

 

Tabela DOCHODY Z NAJMU MIENIA KOMUNALNEGO 

L.p. Miejscowość Rodzaj lokalu Wartość czynszu na dzień 
31.12.2019 

1 Bielinek 
lok. mieszkalne - 

bud. gospodarcze - 

2 Orzechów 
lok. mieszkalne - 

bud. gospodarcze - 

3 Cedynia 
lok. użytkowy / inny 1 852,87 

bud. gospodarcze 37,88 

4 Łukowice lok. mieszkalne - 
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Tabela ZESTAWIENIE OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE ROK 2019 

Lp 
Imię i nazwisko (nazwa) 
wieczystego użytkownika 

Nr 
działki 

Obręb Pow. 
Wysokość opłaty 
rocznej 

1 A.Erdmann, R.Erdmann 
„WAR” Sp. J. ul. Jagiellońska 
13, 74-500 Chojna 

329 Cedynia 3 664 mkw 608,70 zł 

2 Gminna Spółdzielnia 
”Samopomoc Chłopska” w 
Chojnie ul. Jagiellońska 19, 
74-500 Chojna 

331 Cedynia 3 782 mkw 643,80 zł 

3 Osoba fizyczna 55 Cedynia 2 1427 mkw 534,00 zł 

Osoba fizyczna 534,00 zł 

bud. gospodarcze - 

5 Czachów lok. mieszkalne - 

6 Golice 
lok. mieszkalne - 

bud. gospodarcze 17,60 

7 Stary Kostrzynek 
lok. mieszkalne - 

bud. gospodarcze - 

8 Siekierki 
lok. mieszkalne - 

bud. gospodarcze 22,00 

9 Stara Rudnica 

lok. mieszkalne - 

bud. gospodarcze - 

lok. użytkowy / inny 2 629,48 

10 Lubiechów Górny 

lok. mieszkalne - 

bud. gospodarcze 252,28 

lok. użytkowy/ sklep 254,75 

11 Żelichów 

lok. mieszkalne - 

bud. gospodarcze 25,07 

lok. użytkowy/ świetlica - 

12 Piasek 

lok. mieszkalne - 

bud. gospodarcze 16,50 

lok. użytkowy / sklep 436,02 

13 Osinów Dolny 

lok. mieszkalne - 

bud. gospodarcze - 

lok. użytkowy / świetlica 3 514,56 

14 
 
Lubiechów Dolny 

bud. mieszkalne - 

bud. gospodarcze - 

R A Z E M 9 059,01 



51 
 

4 EMBUD Ewa i Justyna 
Listowska” Sp. J.  
  ul. Mieszka I 6, 
 74-520 Cedynia 

63 Cedynia 2 1485 mkw 1.110,00 zł 

5 Bank Spółdzielczy w Chojnie 
Oddział, w Cedyni, ul. Bol. 
Chrobrego 9 ,         74-520 
Cedynia 

171 Cedynia 2 2099 mkw 1.649,10 zł 

6 Osoba fizyczna 40/1 Cedynia 2 983 mkw 675,00 zł 

7 Osoba fizyczna 40/2 Cedynia2 5222 mkw 3 390,00 zł 

8 Osoba fizyczna 40/3 Cedynia2 4512 mkw 2.370,00 zł 

9 Gminna Spółdzielnia 
”Samopomoc Chłopska” w 
Chojnie ul. Jagiellońska 19, 
74-500 Chojna 

104/2 Czachów 900 mkw 450,00 zł 

10 Osoba fizyczna 70 Cedynia 2  615 mkw 609,00 zł 

11 „Hak” Sp. z o.o. Osinów 
Dolny 50, 74-520 Cedynia 

167/7 Osinów Dolny 17851 mkw 14.496,90 zł 

12 Osoba fizyczna 140 Cedynia 2 783 mkw 255,70 zł 

13 Osoba fizyczna 144 Cedynia 2 509 mkw Uiszczono 
jednorazowo 

14 Osoba fizyczna 150 Cedynia 2 509 mkw Uiszczono 
jednorazowo 

15 Osoba fizyczna 71/3 Żelichów 1100 mkw 415,50 zł 

R A Z E M 39441 mkw 28426,70 zł 

 

 Gmina Cedynia posiada  zawartych 66 umów  na dzierżawę pod ogródki warzywne co 

daje kwotę przychodu 6694,65zł , 8 umów pod garaże -8348,28 zł brutto  oraz 37 umów 

gruntów komunalnych na cele rolnicze: 4340,95 zł. 

Przy gospodarowaniu nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Cedynia, 
zastosowanie znajdują: 

-  Uchwała Nr II/22/02 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie 
określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych oraz udziałów  
w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi oraz ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży tych nieruchomości 
(zmieniona Uchwałą Nr XII/109/07 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 10 października 2007 roku, 
Uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 17 czerwca 2015 r. oraz Uchwałą Nr 
IX/76/2019 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 18 lipca 2019 r.), 
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-  Uchwała  Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie 
określenia zasad zbywania nieruchomości należących do zasobu Gminy Cedynia (zmieniona 
Uchwałą Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 13 grudnia 2018 r.) , 

-  Uchwała Nr XVIII/158/08 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 11 marca 2008 r. w 
sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony albo, gdy po umowie zawartej na czas 
oznaczony do lat 3, zawierane są kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość(zmieniona Uchwałą Nr XXIX/302/2017 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 25 
października 2017 r.), 
 - Uchwała Nr IV/33/07 Rady Miejskiej w Cedyni w sprawie ustalenia stawek czynszu 
za najem, dzierżawę gruntów, lokali użytkowych, garaży, budynków i pomieszczeń 
gospodarczych należących do zasobów komunalnych Gminy Cedynia (zmieniona Uchwałą 
Nr X/89/07 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 03 lipca 2007 r., Uchwałą Nr XI/97/07 Rady 
Miejskiej w Cedynia z dnia 26 lipca 2007 r., Uchwałą Nr XXII/191/08 Rady Miejskiej w 
Cedyni z dnia 16 września 2008 r., Uchwałą Nr XXXVII/341/10 Rady Miejskiej w Cedyni z 
dnia 31 marca 2010 r., Uchwałą Nr XL/357/2010 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 01 czerwca 
2010 r.), 
 - Uchwała Nr XX/193/2016 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 19 października 2016 r.  
w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Cedynia 
służebnościami przesyłu, 
- Uchwała Nr XIII/142/04 Rady miejskiej w Cedyni z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie 

obciążania służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości komunalnych, położonych na 

terenie gminy Cedynia,  

 - Zarządzenie Nr 183/2018 Burmistrza Cedyni z dnia 03 grudnia 2018 r. w sprawie 

ustalenia czynszu za najem, dzierżawę gruntów, lokali użytkowych, garaży budynków  

i pomieszczeń gospodarczych należących do zasobów komunalnych Gminy Cedynia,  

w roku 2019 (zmienione ZB Nr 92/2019 z dnia 28 czerwca 2019, 

 - Zarządzenie Nr 153/2015 Burmistrza Cedyni z dnia 01 października 2015 r. w 
sprawie ustalenia zasad umieszczania tablic reklamowych na gminnych 
nieruchomościach, obiektach i urządzeniach stanowiących własność Gminy Cedynia,  
  - Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Cedyni z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, dzierżawę i 
najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Cedynia (zmienione Zarządzeniem  
Nr 116/2018 Burmistrza Cedyni z dnia 31 lipca 2018 r., uchylone  Zarządzeniem  
Nr 182/2018 Burmistrza Cedyni z dnia 03 grudnia 2018 r.),  
 - Zarządzenie Nr 52/18 Burmistrza Cedyni z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę, najem  
nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Cedynia na czas oznaczony 
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 
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VIII. Ochrona środowiska  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
Zgodnie z Uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 21 marca  
2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt, Gmina podejmowała działania związane z opieką na zwierzętami 
bezdomnymi.  
Zgodnie z zapisami ww. programu, w 2019 r. Gmina Cedynia poniosła następujące koszty 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi:  

1) opieka i usługi weterynaryjne oraz inne wydatki (np. faktury od Vet-Zoo Serwis, opieka 
weterynaryjne i sterylizacje zwierząt , zakup karmy dla bezdomnych zwierząt , budowa 
kojców i bud  dla psów , zakup klatek  transportowe, preparatów na odrobaczanie,   
i inne ) – 52.674,13 

2) zlecanie doraźnych zadań ZGKiM (np. wyłapywanie, opieka do czasu przekazania do 
schroniska, transport do weterynarza) - 8031 zł.  

3)  Gmina zapewniła opiekę 10 bezdomnym psom. 
Wiosną 2019 r. Gmina Cedynia współpracowała z lekarzem weterynarii w zakresie szczepienia 
psów przeciw wściekliźnie na terenie wsi i miasta Cedynia. 
 
Program usuwania barszczu Sosnowskiego dla Gminy Cedynia na lata 2018-2019 
W okresie  od czerwca 2019 - do września  2019 Gmina Cedynia usuwała barszcz 
Sosnowskiego, na powierzchni 200 arów. Koszt prac wyniósł 6.929,71 zł, przy czym kwota 
dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie wyniosła  5.197,28 zł. 
 
Program usuwania azbestu dla Gminy Cedynia 
W 2019r. nie  udzielano dofinansowania na usuwanie azbestu . 
 
Akcja „Sprzątanie świata 2019 
 
We wrześniu 2019 r. podczas akcji „Sprzątanie świata” Gmina Cedynia współpracowała ze 
szkołami na terenie gminy, w zakresie odbioru odpadów oraz organizacji konkursu 
plastycznego. W związku z ww. przedsięwzięciem, Gmina Cedynia udzieliła dofinansowania  
w wysokości 164,01zł na materiały do sprzątania oraz 500 zł na nagrody w konkursie. 
 
Likwidacja dzikich wysypisk 
W ramach utrzymania czystości ulic i terenów publicznych, w 2019 r. Gmina Cedynia 
realizowała bieżące prace porządkowe na terenie miasta i sołectw,  Na  likwidację tzw. „dzikich 
wysypisk”  wydatkowano kwotę 4.447,58zł 
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IX. Gospodarka komunalna 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni został utworzony Uchwałą Rady 

Miejskiej w Cedyni Nr XLV/392/10 z dnia 5 listopada 2010 roku i rozpoczął swoją działalność  

z dniem 1 stycznia 2011 roku.  

Zakład wykonuje zadania  w zakresie: 

1. Dostawa wody z utrzymaniem stacji wodociągowej w Cedyni wraz z siecią wodociągową, 

2. Odbiór ścieków z utrzymaniem Oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej, 

3. Wywóz nieczystości płynnych z terenu gminy, 

4. Obsługa kotłowni, dostawa ciepła i ciepłej wody, 

5. Utrzymanie czystości na drogach gminnych i powiatowych, 

6. Utrzymanie zieleni na terenie gminy, 

7. Utrzymanie cmentarzy na terenie gminy, 

8. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt, 

9. Administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy, 

10. Pozostała działalność -usługi zlecone. 

 

Podstawową i przeważającą działalnością zakładu jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

komunalnych - PKD 3700Z. 

ZGKIM w Cedyni za rok 2019 wygenerował: 

Koszty   2 548 044,08 

pozostałe koszty     97 920,92 

ogółem koszty  2 645 965,00  

przychody  2 538 374,25 

pozostałe przychody      17 870,76 

ogółem przychody       2 556 245,01 

WF brutto    -    89 719,99 

 

Stan środków pieniężnych na koniec roku 70 425,50, obrotowych na koniec roku wg 

sprawozdania  185 738 ,06 . 

Zestawienie zadań i usług zrealizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej 
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1. Utrzymanie i obsługa stacji wodociągowej w Cedyni oraz sieci wodociągowej w Cedyni  

i Radostowie . 

Woda do sieci jest dostarczana przez stację wodociągową w Cedyni, wydobywana z 3 studni 

głębinowych zlokalizowanych na terenie stacji  wodociągowej przy ul. Konopnickiej nr 10A. 

W 2019 wydobyto 75 247 m3 wody podziemnej, sprzedano  56 347 m3 wody. 

2. Utrzymanie i obsługa oczyszczalni ścieków w Cedyni oraz sieci kanalizacyjnej w Cedyni, 

Radostowie i Osinowie Dolnym. 

Oczyszczalnia odbiera ścieki odprowadzane siecią kanalizacyjną z Cedyni, Osinowa Dolnego, 

Radostowa oraz dowożone samochodem asenizacyjnym z terenu gminy Cedynia. 

Oczyszczalnia ścieków w Cedyni została zbudowana w 1990 roku, oparta na 2 ciągach 

technologicznych typu  Bioblok (do roku 2006 pracował jeden ciąg technologiczny ze względu 

na małą ilość ścieków), w roku 2006 została przeprowadzona modernizacja oczyszczalni 

ścieków i uruchomiono drugi ciąg technologiczny . 

W roku 2019 oczyszczalnia oczyściła 157 978 m3 ścieków komunalnych. 

3. Wywóz nieczystości płynnych – usługi  wykonywane samochodami asenizacyjnymi Daff  

i Jelcz z terenu  gminy Cedynia. W roku 2019 odebrano od mieszkańców pojazdami 

asenizacyjnymi 8 584 m3 ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych. 

4. Obsługa kotłowni wraz z dostawą ciepła i ciepłej wody w budynkach w Cedyni. 

Dostawy ciepła i ciepłej wody są  wykonywane w  budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  

w Cedyni ul. Kolonia 4 i Konopnickiej 12 oraz w budynkach przy ul.  Plac Wolności 4 i 8 

realizowane są tylko dostawy ciepła. 

5. Utrzymanie czystości na terenie miasta. 

Sprzątanie jezdni i chodników dróg gminnych i powiatowych wraz z zimowym utrzymaniem. 

Zadanie realizowane przez pracowników zakładu z wykorzystaniem posiadanych narzędzi  

i  sprzętu (zamiatarka spalinowa, ciągniki z przyczepami - szt. 3 , pługi śnieżne – szt. 2, piaskarki 

– szt. 2, samochód śmieciarka, samochody dostawcze – szt. 2, koparko-ładowarkę). 

6. Utrzymanie zieleni na terenie gminy. 

Zadanie realizowane przez pracowników zakładu z wykorzystaniem posiadanych narzędzi  

i  sprzęt (ciągniki z kosiarkami – szt. 3, wykaszarki spalinowe – szt. 5, pilarki spalinowe –  

szt. 2, rębak ciągnikowy, samochody dostawcze  – szt. 2). 

7. Utrzymanie cmentarzy. 

Zakład administruje cmentarzami w Cedyni, Piasku, Lubiechowie Górnym i Czachowie. 

Zadanie realizowane są przez pracowników zakładu w wykorzystaniem posiadanych narzędzi 

i  sprzętu (  ciągniki z przyczepami i kosiarkami - szt. 3 , wykaszarki spalinowe – szt. 4, pilarki 

spalinowe – szt. 2, rębak ciągnikowy, samochody dostawcze – szt. 2, samochód śmieciarka ). 
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Administrowane cmentarze są zinwentaryzowane i widoczne w internetowym systemie 

wyszukiwania osób pochowanych GROBONET. 

8. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy. 

Zadanie realizowane jest poprzez wyłapywanie bezdomnych psów oraz utrzymanie 

tymczasowego punktu przetrzymywania zwierząt zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni 

ścieków w Cedyni. 

9. Administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy. 

Zakład administruje lokalami gminnymi na terenie gminy Cedynia. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Cedynia obejmuje 160 lokali mieszkalnych, znajdujące się 

 w 23 budynkach stanowiących własność Gminy, względnie użytkowanych na prawach 

współwłasności z innymi osobami. 

Gmina posiada 74 lokale, położone w budynkach będących w całości jej własnością.  

Na prawach współwłasności Gmina posiada 41 budynków, w których jest właścicielem 86 

lokali mieszkalnych. 

Z zasobu mieszkaniowego Gminy wydzielono 8 lokali na wynajem jako lokale socjalne. 

Są to lokale uzyskane w drodze adaptacji na cele mieszkalne w budynku położonym  

w miejscowości Radostów nr 8.  

Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje: 

1) 28 budynki wybudowane przed rokiem 1900; 

2) 32 budynki wybudowane przed rokiem 1945; 

3) 2 budynki wybudowane po roku 1965; 

4) 2 budynki wybudowane po roku 1985. 

10. Pozostała działalność- usługi zlecone. 

W roku 2019 zakład wykonał usługi: 

1)    Comiesięczne sprzątanie jezdni i chodników w pasie dróg wojewódzkich w Cedyni 

        i Osinowie D, 

2)  Wykonano usługę wyodrębnienia pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym przy 

       ul. Konopnickiej 12/1, 

3)  Wykonano  usługę przygotowania miejsca na czasowy pobyt dla bezpańskich  
 

      psów przed przekazaniem ich do schroniska,  
    

4)   Wykonano usługę transportu namiotów , stołów , nagłośnienia  do Osinowa Dolnego, 
 

5)   Wykonano usługę usuwania zanieczyszczeń w pasach dróg powiatowych 47,6 km, 
 



57 
 

6)   Wykonano usługę naprawy i uruchomienia fontanny, 
   

7)   Wykonano usługę naprawy i malowania placów zabaw na terenie gminy, 
  

8)   Wykonano usługę wymiany wężownicy w podgrzewaczu wody, 
   

9)  Wykonano prace związane z usunięciem barszczu Sosnowskiego, opryski i koszenie, 
 

10) Wykonano przyłącza wod-kan  w Cedyni 3 podmiotom, 
   

11) Wykonano prace pielęgnacyjne na Górze Czcibora , koszenie, karczowanie odrostów-krzaków, 

12) Wykonano usługę przebudowy kąpieliska w Cedyni w zakresie uzupełnienia ubytków  

       w niecce betonowej, 

13) Wykonano prace związane z obchodami Dni Cedyni, dostawa wody beczkowozem, naprawa 

      i malowanie ławek w amfiteatrze, przygotowanie terenu Góry Czcibora do inscenizacji bitwy 

       pod Cedynią, 

14) Wykonano usługę transportową dla Wspólnoty Mieszkaniowej ,,Jarzębinka'', 
  

15) Wykonano usługi transportowe kart do głosowania i Gminnej komisji wyborczej, 
 

16) Wykonano usługę montażu klapy zwrotnej na przyłączu kanalizacyjnym, 
  

17) Wykonano usługę konserwacji urządzeń melioracyjnych w miejscowości Czachów, 
 

18) Wykonano usługę wymiany wężownicy w Świetlicy w Orzechowie. 
  

19) Wykonano przyłącze wodociągowe do Remizy w Czachowie 
   

20)  Wykonanie remontu Świetlicy wiejskiej w miejscowości Piasek. 
   

21) Wykonanie chodnika w  miejscowości Bielinek. 
    

22) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy Akacjowej. 
  

23) Wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynku ul. Staromiejska 13/3. 
 

24) Wykonano usługę likwidacji dzikich wysypisk na działce 371/6 w Cedyni. 
  

25) wykonywano usługi transportu wody na cele gospodarcze do miejscowości Bielinek. 
 

26) Wykonano usługę montażu klapy zwrotnej na przyłączu kanalizacji w Osinowie Dolnym nr 4. 

27) Wykonano remont wiaduktu w miejscowości Żelichów. 
   

29) Wykonano przyłącze wodociągowe do działki154 w Cedyni. 
   

30) Wykonano usługę wymiany przyłącza do budynku ul. Kolonia 3 w Cedyni. 
  

31) Wykonano usługę naprawy wiaty w miejscowości Stara Rudnica. 
  

32) Wykonano montaż ogrodzenia placu zabaw w Starej Rudnicy. 
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33) Wykonano montaż ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Łukowice. 
  

34) Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego ul. Czcibora 5 w Cedyni. 
 

 

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Cedynia na lata 2018 

– 2022  

Gmina w świetle obowiązujących w kraju przepisów zobowiązana jest do zapewnienia lokalu 

mieszkalnego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkaniowy zasób 

Gminy Cedynia jest położony na terenie miasta Cedynia oraz na pozostałej części gminy, który 

jest zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

w Cedyni przy ul. Czcibora 38.  

Mieszkaniowy zasób Gminy Cedynia, według stanu na dzień 31.12.2019 posiada 160 lokali 

mieszkalnych w tym 8 lokali socjalnych. 

Mieszkaniowy zasób Gminy kształtuje się następująco:  

1) na terenie miasta Cedynia znajduje się 118 mieszkań gminnych, w tym:  

a) 118 lokali komunalnych; 

2) na terenie wiejskim znajdują się 42 lokale gminne, w tym:  

a) 34 lokale komunalne; 

b) 8 lokali socjalnych. 

 

Na liście osób oczekujących na lokal mieszkalny wg stanu na 31.12.2019 r. znajdują się   

5 osób. W 2019 r. Burmistrz Cedyni zaproponował lokale 5 osobom z listy, mieszkania przyjęły 

2 osoby, natomiast 3 odmówiło przyjęcia. 

 

Zasady przydziału lokalu gminnego reguluje Uchwała Nr XVI/157/2016 Rady Miejskiej  

w Cedyni z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cedynia. 
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X. Oświata, edukacja, wychowanie  

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CEDYNI 

Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni w nowej strukturze organizacyjnej jako 

Centrum Usług Wspólnych powołany został uchwałą nr XIX/184/2016 z 3 sierpnia 2016 r. 

Formalnie zaczął funkcjonowanie od 1 stycznia 2017 r. Jako Zespół obsługujący szkoły Gminy 

Cedynia funkcjonował wcześniej jednak ustawa o finansach publicznych wymusiła nowe 

uregulowania prawne dla takich podmiotów. 

ZADANIA CUW ZAS CEDYNIA 

Zgodnie z przywołaną wcześniej uchwałą między innymi zadaniami centrum Usług Wspólnych 

– Zespół Administracyjny Szkół są: 

1) obsługa kadrowo-płacowa, organizacyjno-administracyjna i finansowo - księgowa szkół 
i przedszkola;  

2) wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych 
sprawozdań dotyczących realizacji zadań rzeczowych własnych i jednostek obsługiwanych, 
a także sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac, obowiązkowych 
składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i 
innych sprawozdań przewidzianych prawem; 

3) koordynacja spraw organizacyjno-administracyjnych jednostek  dla zapewnienia 
odpowiednich warunków działania jednostek obsługiwanych, w tym bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania w publicznych placówkach 
oświatowych; 

4) koordynacja przygotowywania dokumentacji remontów obiektów oświatowych oraz 
zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 

5) rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół; 
6) w zakresie obsługi finansowej i rachunkowej w szczególności: 

a) prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
b) organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej szkół, 
c) organizowanie, naliczanie i dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz  innych należności 

wynikających ze stosunku pracy oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym 
świadczeń obligatoryjnych na rzec ZUS, US itp. 

d) informowanie o sytuacji finansowej i realizacji budżetu, 
e) wypłata stypendiów uczniowskich za wyniki w nauce lub za osiągniecia sportowe, 
f) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, 
g) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
h) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 
i) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy – Karta 

nauczyciela, 
j) rozliczanie delegacji służbowych, druków ścisłego zarachowania i innych dokumentów, 
k) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo -

Pożyczkowej; 
l) archiwizowanie dokumentacji; 
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7) opracowywanie projektów zadań rzeczowych w zakresie obsługiwanych jednostek przy 
współpracy z dyrektorami a także organizowanie prawidłowego wykonania 
zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w planach; 

8) organizowanie dowozu dzieci do szkół; 
9) prowadzenie dokumentacji emerytalno - rentowej pracowników jednostek obsługiwanych 

i jednostki i obsługującej; 
10) obsługa komisji egzaminacyjnych w sprawie uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu 

zawodowego i konkursów na dyrektorów szkół; 
11) koordynowanie spraw prawno – organizacyjnych publicznych placówek oświatowych, 

w tym w szczególności arkuszy organizacyjnych jednostek; 
12) obsługa zadania dotyczącego spełniania obowiązku nauki; 
13) obsługa zadania w zakresie dofinansowania przygotowania zawodowego młodocianych 

pracowników; 
14) obsługa zadania  dotyczącego arkuszy organizacyjnych publicznych placówek oświatowych 

do zatwierdzenia; 
15) obsługa zadania z zakresu przygotowania projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń 

Burmistrza z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej; 
16) przygotowywanie, prowadzenie i rozliczanie projektów finansowanych ze środków UE oraz 

innych źródeł zewnętrznych. 
17) udział w aktualizacji bazy danych Systemu Informacji Oświatowej; 
 

ORGANIZACJA CUW ZAS CEDYNIA 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym w strukturze organizacyjnej występują następujące 
stanowiska: 

Lp. Stanowisko 
Liczba 

zatrudnionych 

1 Kierownik 1 

2 Główna księgowa 1 

3 Starsza księgowa 1 

4 Specjalista ds. kadr i organizacji 1 

5 Pomoc administracyjna 1 

6 Opiekun dowozów szkolnych 2 

7 Sprzątaczka 7,5 

8 Woźna 3 

9 konserwator 3 
Źródło: kadry ZAS, stan na 31 grudnia 2019 r. 

NIEKTÓRE OSIĄGNIECIA CUW ZAS CEDYNIA 

W 2019 roku Zespół realizował szereg zadań statutowych, które pozwoliły na płynne 
funkcjonowanie szkół i przedszkola w ciągle zmieniającej się szkole. Zakończono trwający trzy 
lata proces wygaszania gimnazjów. Od września 2019 roku gmina jest organem prowadzącym 
dla dwóch pełnych ośmioklasowych szkół podstawowych oraz jednego przedszkola. Zmiany 
wdrażane przez władze państwowe od 2017 r. wymuszały ciągłe dostosowywanie się do 
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kierowanych w stronę samorządu terytorialnego potrzeb. Zapewnienie bezpiecznych 
warunków pobytu uczniów i nauczycieli w szkołach był bardzo ważnym priorytetem. ZAS w 
Cedyni czynnie je wdrażał, zamontowano nowe hydranty z odpowiednimi półsztywnymi 
wężami, zainstalowano kilka nowych gaśnic a także wprowadzono ograniczenia 
niekontrolowanego wejścia do szkoły poprzez zainstalowanie kilku kamer monitoringu oraz 
szyfrowanych zamków w drzwiach wejściowych do szkoły w Cedyni. Rozbudowano instalację 
alarmową o nowe dzwonki. Rozpoczęto planowanie i prace przygotowawcze do wykonania 
głębokiej termomodernizacji budynku szkoły w Cedyni. 

Realizowana inwestycja rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich  
w Piasku w roku 2019 prace zostały wstrzymane, ze względu na poważne usterki w już 
zrealizowanej części rozbudowy i braku akceptacji ich naprawienia przez wykonawcę. 

Ważnym przedsięwzięciem, realizowanym wspólnie ze szkołami Gminy Cedynia jest 
projekt dofinansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 
„RPZP.08.02.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów 
uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym” pod 
tytułem „Kompetencje kluczem do zatrudnienia”. Celem tego projektu jest doskonalenie 
kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy 
zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia 
ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 
koniec sierpnia 2020 r. Całkowite dofinansowanie projektu 1 798 856,62 zł. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W PIASKU 

DANE OGÓLNE  

      W Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Piasku funkcjonuje 9 oddziałów w tym 1 
oddział przedszkolny do którego uczęszczają dzieci w wieku 5 – 6 lat. 

 

LICZBA UCZNIÓW 

W ostatnim dniu grudnia 2019 r. liczba uczniów wyniosła 94, w tym; 

 79 - uczyło się w  systemie klasowo-lekcyjnym,    
 1 uczeń  objęty był zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi w domu, 
 14 dzieci w grupie przedszkolnej. 

 

OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW: 

W czasie roku szkolnego uczniowie uczestniczyli w różnych zajęciach dodatkowych, 
organizowanych głównie w ramach gminnego projektu unijnego, takich jak: koła językowe 
(j.angielski, j.niemiecki), koło rękodzielnicze,  koło dziennikarskie, koło matematyczno-
informatyczne, koło techniczno – zawodowe (LEGO), koło techniczno – zawodowe (ZAWODY), 
koło przyrodniczo-sportowe.  
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W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzono zajęcia logopedyczne, 
korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia 
dydaktyczno - wyrównawcze oraz pomoc pedagoga szkolnego. W szkole systematycznie 
organizowane są spektakle, pogadanki i warsztaty profilaktyczno - wychowawcze dla uczniów.  

18 uczniów było objętych dożywianiem z OPS-u a 17 uczniów wykupywało obiady 
indywidualnie. 

 

KADRA  

Na koniec grudnia 2019 r. kadrę pedagogiczną stanowił wykwalifikowany personel z 
ukończonymi studiami magisterskimi i przygotowaniem pedagogicznym  (16 osób)  oraz  z 
ukończonymi studiami zawodowymi i przygotowaniem pedagogicznym (1 osoba). Wśród 
kadry mamy: nauczyciela bibliotekarza, logopedę, 2 terapeutów pedagogicznych, 2 
oligofrenopedagogów, 3 praktyków metody Tomatisa. W szkole brakuje psychologa. 

Pod względem awansu zawodowego kadrę stanowią: 2 nauczycieli dyplomowanych, 11 
nauczycieli mianowanych( w tym 3 w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego), 4 
nauczycieli kontraktowych ( w tym 1 kończy staż na nauczyciela mianowanego w maju 2020). 
 

Nauczyciele  stale podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe poprzez 
uczestniczenie  w   indywidualnych formach doskonalenia zawodowego różnego typu oraz w 
szkoleniach  rady pedagogicznej. W zakresie dokształcania szkoła współpracuje z różnymi 
ośrodkami i firmami szkoleniowymi m.in. z: ZCDN w Szczecinie,  Empirią, firmą Usługi 
Edukatorskie Edyta Szumocka , Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Często korzystamy z 
bezpłatnych szkoleń i warsztatów ponosząc tylko koszty dojazdu. 

 

POMIESZCZENIA SZKOLNE 

Szkoła dysponuje 6 salami lekcyjnymi, 1 gabinetem pracy indywidualnej (zajęcia 
logopedyczne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, pedagog), biblioteką szkolną, gabinetem 
medycyny szkolnej , boiskiem trawiastym.  

Wszyscy uczniowie dysponują indywidualnymi szafkami szatniowymi.  

Do dyspozycji uczniów jest również  plac zabaw. 

Cała społeczność szkolna z niecierpliwością czeka na dwie dodatkowe sale lekcyjne, 
jeśli zostanie zakończona rozpoczęta inwestycja rozbudowy szkoły. Jednak w roku szkolnym 
2019/2020 na terenie budowy nie podjęto prac wykończeniowych. Dodatkowe sale lekcyjne 
w znaczący sposób podniosą komfort nauczania i pracy szkoły.  

 

DOPOSAŻENIE SAL I REMONTY 

Aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki oraz  zapewnić 
prawidłowe warunki realizacji podstawy programowej na bieżąco prowadzono w szkole 
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drobne remonty, polegające na naprawach uszkodzonych sprzętów i pomieszczeń oraz 
przeprowadzono gruntowny remont 4 pomieszczeń sanitarnych. Dodatkowo: 

 w ramach programu Orange dla szkół doprowadzono do szkoły łącze światłowodowe, 

 w ramach gminnego projektu unijnego zakupiono pomoce do pracowni 
matematycznej, przyrodniczo-chemicznej, 

Zakupiono pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego i klas I-III, doposażono w meble 
oddział przedszkolny, zakupiono gabloty pucharowe na korytarz szkolny oraz dokupiono 
krzewy do zagospodarowania terenów zielonych wokół szkoły.  

 
W szkole jest nadal bardzo wiele potrzeb remontowych, do najpilniejszych należy odnowienie 
pomieszczeń lekcyjnych i korytarzy szkolnych oraz naprawa tarasów szkolnych. 

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 
 

1. Stypendia szkolne:  

 naukowe – 4 

 sportowe - 2 
PPP 

2. Stypendia gminne: 

 sportowe - 2 
 
 

3. Konkursy i zawody sportowe: 
 

 Konkurs plastyczny Nadleśnictwa Chojna „Mieszkańcy lasu” – wyróżnienie 

 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Zapobiegamy pożarom” – I miejsce na etapie 
powiatu 

 XII Powiatowy Turniej Recytatorski im. I.K.Gałczyńskiego o Puchar Burmistrza 
Morynia – I miejsce 

 Gminny Mały Konkurs Recytatorski w Cedyni – I i II miejsce 

 Konkurs „Znam Parki Krajobrazowe Cedyński i Ujścia Warty” – IV miejsce 

 Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – I miejsce 
I i III miejsce (kl. IV-VI) i III miejsce (VII-VIII) 

 Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży w Drużynowym Tenisie Stołowym 
Chłopców – I miejsce 

 Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo gminy Przelewice – I miejsce 

 Gminny i Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców – I miejsca  

 Półfinały Wojewódzkie w Tenisie Stołowym Dziewcząt – IV miejsce 

 Zawody sportowe ¼  finału Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży w Tenisie 
stołowym – I miejsce dziewcząt   

 
UDZIAŁ SZKOŁY W PROJEKTACH, AKCJACH, INICJATYWACH 

 Program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” w zakresie tematyki 
bezpieczeństwa w szkole, na drodze, w domu oraz w Internecie  
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 Europe Code Week 2019 – to część Europejskiego Tygodnia Kodowania, jego 
celem jest popularyzacja i promocja nauki programowania wśród dzieci, 

 Projekt edukacji ekologicznej pt. „Zamień kanapę na lornetkę” - 2018 -2020 

 Projekt gminny realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego „Kompetencje kluczem do 
zatrudnienia”  

 Projekt edukacyjny „BohaterOn. Kartka dla Powstańca” 

 Program „Owoce, warzywa, mleko w szkole” objęcie uczniów klas I –V  

 Program – Internetowy Teatr dla Szkół 

 Akcja ogólnopolska MEN „Szkoła do Hymnu” 

 Akcja charytatywna na rzecz pomocy dzieciom chorym „Szlachetny Gest” 

 Akcja ogólnopolska XIX edycja „Szlachetnej Paczki” 

 Akcja ogólnopolska MEN” Szkoła Pamięta” której celem było uwrażliwienie 
dzieci na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, 
związanych z historią danego miejsca, regionu, społeczności. 

 Akcja Unicef – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

 Akcja charytatywna „Kredki dla Afryki” 

 Ogólnopolska akcja charytatywna „ Ile waży Św. Mikołaj” 

 Zbiórka maskotek dla dzieci w ramach akcji „Moto-Mikołaje” 

 Całoroczna zbiórka baterii i telefonów komórkowych  

 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

 Akcja „Narodowe Czytanie”- Nowele Polskie 

 Akcja „Sprzątanie Świata” – „Nie śmiecimy – Sprzątamy – Zmieniamy!” 

 Całoroczna akcja  zbierania nakrętek plastikowych w ramach pomocy dla dzieci 
niepełnosprawnych 

 Całoroczna zbiórka karmy i pomocy dla podopiecznych schroniska „Psijaciele” 
w Chojnie 

 Cykliczne organizowanie kiermaszu wydawnictw „Taniej książki” i „Drugi Tom” 
Szkoła włącza się w lokalne działania i przedsięwzięcia organizowane na terenie gminy 
Cedynia. 

 

WSPÓŁPRACA  

Szkoła na bieżąco współpracuje z:  Nadleśnictwo Mieszkowice, Nadleśnictwo Chojna, Zespół 
Parków Krajobrazowych woj. zachodniopomorskiego, COKiS,  OSP, KPPSP w Gryfinie,  OPS, 
Policja, Sąd Rodzinny dla Nieletnich, Biblioteka Miejska w Cedyni , Biblioteka Miejska w 
Chojnie, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Chojnie, ośrodki szkolenia nauczycieli, 
Comitatus, Muzeum Regionalne w Cedyni, Bank Spółdzielczy w Cedyni, MOS Gryfino, , Teatr 
Kurtyna w Krakowie, Agencja Artystyczna Krzysztof Gajewski,  Schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Chojnie, placówki oświatowe na terenie powiatu gryfińskiego, lokalne instytucje, 
firmy i przedsiębiorcy. 
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ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY  W CEDYNI  

DANE OGÓLNE  

      W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego wchodzi 19 oddziałów Szkoły Podstawowej  
im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni z 2 oddziałami przedszkolnymi (klasy 0) oraz 
Przedszkole Miejskie, do którego uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat w 3 grupach.  

LICZBA UCZNIÓW 

W ostatnim dniu grudnia 2019 r. liczba uczniów wyniosła 360 , w tym; 

 294 - uczyło się w  systemie klasowo-lekcyjnym    
 67 dzieci w grupach przedszkolnych  

 
POMIESZCZENIA SZKOLNE 

Szkoła dysponuje 23 salami lekcyjnymi (w tym m.in. 1 pracownią komputerową,  3  
multimedialnymi  pracowniami językowymi, pracownią biologiczno- chemiczną, pracownią 
matematyczno-fizyczną, pracownią przyrodniczą) 3 świetlicami, 6 gabinetami indywidualnymi 
(zajęcia indywidualne, logopeda, pedagog), biblioteką szkolną z czytelnią, 2 salami 
gimnastycznymi (duża sala gimnastyczna po gruntownym remoncie w r. 2017), gabinetem 
medycyny szkolnej , kompleksem boisk „Orlik”.  

Uczniowie klas 0-I dysponują szatniami, natomiast uczniowie klas II- VIII. 

W części przedszkolnej znajdują się trzy sale z bawialnią, szatnią i zapleczem socjalnym.                       
Do dyspozycji przedszkola pozostają dwa place zabaw. 

KADRA  

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym na koniec grudnia 2019r. zatrudnionych było   
48 pracowników pedagogicznych, w tym 2 na stanowiskach kierowniczych (dyrektor, 
wicedyrektor), 4 pracowników obsługi (pomoce nauczyciela przedszkola), 1 pracownik 
administracji, 1 pracownik niepedagogiczny – psycholog ½ etatu 

Spośród pracowników pedagogicznych na urlopach przebywało 5 pracowników (3 urlop dla 
poratowania zdrowia, 1 urlop macierzyński + uzupełniający urlop wypoczynkowy z dłuższą 
nieobecnością spowodowaną niezdolnością do pracy,   1 urlop bezpłatny).  

Kadrę pedagogiczną stanowi wykwalifikowany personel z ukończonymi studiami 
magisterskimi i przygotowaniem pedagogicznym  (47 osóby)  oraz  z ukończonymi studiami 
zawodowymi  i przygotowaniem pedagogicznym (1 osoba jest w trakcie studiów 
magisterskich), 1 osoba w trakcie studiów podyplomowych przygotowujących do pracy 
nauczycielskiej . 

1 osoba ze względu na braki kadrowe w zakresie nauczania matematyki pracuje za zgodą KO 
w Szczecinie na zasadzie zbliżoności kwalifikacji – refundacja kosztów studiów na podstawie 
umowy.  

Większość zatrudnionej kadry stanowią nauczyciele dyplomowani (22) i mianowani   
(15)  Tylko  9 nauczycieli kontraktowych,  2 nauczycieli  stażystów -  1.09.2019 r.  rozpoczęło 
staż na nauczyciela kontraktowego. 
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Nauczyciele  stale doskonalą swoje kompetencje w roku 2019 uczestniczyli w 50  
indywidualnych formach doskonalenia zawodowego różnego typu oraz szkoleniach rady 
pedagogicznej. W zakresie dokształcania szkoła współpracuje z ZCDN w Szczecinie,  Empirią, 
firmą Usługi Edukatorskie Edyta Szumocka, CEO, Powiatowy Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli w Stargardzie, firmą Edusennce, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, 
korzystając  często z możliwości bezpłatnych szkoleń lub opłat jedynie za dojazd. 

DOPOSAŻENIE SAL I REMONTY 

Aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki oraz  prawidłowe 
warunki realizacji podstawy programowej prowadzono w szkole drobne remonty, polegające 
na naprawach uszkodzonych sprzętów i pomieszczeń oraz dokonywano zakupu wyposażenia  
i pomocy dydaktycznych, m.in. : 

 odremontowano i pomalowano  korytarz przy sali gimnastycznej  

 zamontowano barierki przy przejściu dla pieszych na terenie szkoły  

 dokonano wymiany kabin w toaletach przedszkola  

 zamontowano elektroniczne zamki w drzwiach wejściowych do szkoły  

 zainstalowano monitoring  zewnętrzny 

 wymieniono hydranty i gaśnice   

 odnowiono i powiększono  plac zabaw w przedszkolu  

 naprawiono  żaluzje w salach : 51,  30  oraz wymieniono  rolety  w dwóch salach  

 zakupiono pomoce do przedszkola, oddziałów przedszkolnych, dla klas 1-3,  
uzupełniono niezbędny do realizacji podstawy programowej sprzęt sportowy  

 zakupiono nowości wydawnicze do biblioteki szkolnej  

 zakupiono słuchawki Forbrain do terapii przetwarzania słuchowego   

 w ramach projektu  Orange dla szkół doprowadzono do szkoły łącze światłowodowe 

 w ramach  

 w ramach „Kompetencje kluczem do zatrudnienia”  doposażono sale matematyczną, 
matematyczno- fizyczną, biologiczno- chemiczną, przyrodniczą, geograficzną, 
 w niezbędne pomoce dydaktyczne , ponadto zakupiono i przekazano do użytkowania  
tablice interaktywne, projektory, laptopy dzięki czemu mogliśmy wyposażyć w tablice 
interaktywna jedną ze świetlic szkolnych oraz jedną salę przedszkolną. Wyposażono 
szkołę w  urządzenie do terapii i  metodą Tomatisa   

 zakupiono pomoce w ramach specjalnej organizacji nauki wyposażając sale 
indywidualne w kącik relaksacyjny  oraz udostępniając kolejne wyposażenie służące do 
integracji sensorycznej 

 sukcesywnie dokupowano oprogramowania do nowych komputerów. 
 

W szkole jest nadal bardzo wiele potrzeb modernizacyjnych m.in. jest to: wymiana dachu, 
remonty starych toalet, termomodernizacja całego budynku. Malowanie i doposażenie 
poszczególnych pomieszczeń w odpowiednie meble  niezagrażające bezpieczeństwu  
i posiadające wymagane atesty. Szkoła i przedszkole systematycznie  są doposażane  
w niezbędne do realizacji podstawy programowej  pomoce i sprzęt. Wciąż w planach jest 
utworzenie gabinetu integracji sensorycznej.  

 Bardzo dużych nakładów wymaga posiadany sprzęt elektroniczny, drukarki, urządzenia 
wielofunkcyjne, komputery ( tablice, projektory, drukarki, komputery) w związku  
z eksploatacją, naprawą , wymianą .  
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BUDŻET  
 Plan finansowy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni na rok 2019 zakładał kwotę  
4 050 644,17 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2019 r. wynosiło 3 948 879, 28 zł, co stanowi  
97,49 % . 
 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

W czerwcu 2019 roku szkołę opuściło 57 absolwentów, w tym 40 uczniów oddziałów 

gimnazjalnych i 37 uczniów szkoły podstawowej . Wszyscy uczniowie przystąpili do egzaminu 

kończącego edukację na poziomie podstawowym, wyniki utrzymywane są na zadowalającym 

poziomie.  

 WYNIKI EGZAMINÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW I ARMII 

WOJSKA POLSKIEGO W CEDYNI: 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019 
 ŚREDNI WYNIK PUNKTOWY ŚREDNI WYNIK PROCENTOWY STANIN 

JEZYK POLSKI 
 

19,3 60,33 4 

HISTORIA I WOS 18,3 57,18 6 
MATEMATYKA 
 

10,65 36,65 4 

PRZEDMIOTY 
PRZYRODNICZE 

13 46,45 5 

JĘZYK ANGIELSKI PP 23,4 58,73 5 
JĘZYK ANGIELSKI PR 100 100 – 1 ZDAJĄCY - 
JĘZYK NIEMIECKI PP 27,4 68,61 8 
JĘZYK NIEMMIECKI PR 19,22 48,28 - 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019 
JĘZYK POLSKI 
 

29,5 61,06 

 
5 

MATEMATYKA 
 

13,3 45,75 

 
6 

JĘZYK ANGIELSKI  39,3 68,27 
 

7 

JĘZYK NIEMIECKI 28 46,4 

 
6 
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KONKURSY PRZEDMIOTOWE organizowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie 

W roku szkolnym 2018/2019: tytuł laureata konkursu fizycznego, historycznego, wiedzy o 

społeczeństwie  dla uczniów szkół podstawowych, finalisty konkursu języka niemieckiego, 

języka angielskiego i biologii dla uczniów gimnazjum.   

W I półroczu  2019/2020  WZIĘLIŚMY UDZIAŁ W 8 KONKURSACH PRZEDMI OTOWYCH NA 

SZCZEBLU  POWIATOWYM .  Do etapu  wojewódzkiego zakwalifikował się  z dwóch 

przedmiotów  ( język polski i biologia) jeden uczeń   z kl.  8a.  

ZAWODY SPORTOWE :  

ZAWODY SPORTOWE W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 

   rejon  powiat 

tenis stołowy  dz V-VI   rejon 26.11.2019 r.   
2 miejsce  

 
4 miejsce 
w Brwicach  
29 .11 2019 

VII-VIII rejon 29.10.2019 
4 miejsce 

 

chłopcy  V-VI  rejon  
3 miejsce 

 

VII-VIII rejon 29.10.2019 
5 miejsce 

 

unihokej  dz V-VI  rejon 
4.11.2019 
2 miejsce  

 

VII-VIII rejon 7.11.2019  
3 miejsce  

 

chłopcy  V-VI  4.11. 2019 
1 miejsce awans 

Gryfino 
8.11.2019 
4 miejsce  

VII-VIII 7.11.2019 
1 miejsce  

12. 11.2019  
Widuchowa 
3 miejsce 

piłka ręczna  dz V-VI  19.12.2019  
1 miejsce awan 

10.01.2020 
Gryfino 
3 miejsce 

VII-VIII 17.01.2020 
2 miejsce 

 

chłopcy  V-VI  19.12.2019 
1 miejsce awans 

10.01.2020 
Gryfino 
3 miejsce 

VII-VIII 17.01.2020 
1 miejsce awans 

27.01.2020 
Gryfino 
4 miejsce 
 
 
 

piłka koszykowa dz V-VI    

VII-VIII   
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chłopcy  V-VI    

VII-VIII 13.12.2019 
2 miejsce  

 

sztafetowe biegi przełajowe dz V-VI  11.10.2019 
1 miejsce 
 

Gryfino 
4 miejsce 

VII-VIII 11.10.2019 
3 miejsce 

 

chłopcy  IV-VI  11.10.2019 
5 miejsce 

 

VII-VIII 11.10.2019 
4 miejsce 

 

 

 WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ POWIATU GRYFIŃSKIEGO 
według danych na dzień 05.03.2020 r. czyli za i półrocze roku szkolnego 2019/2020    – 
ZS-P w Cedyni zdobył w roku szkolnym 2019/2020  93 pkt i uplasował się na 5.miejscu  

 w roku szkolnym 2018/1019 na miejscu 6.  
 
STYPENDIA SZKOLNE: 
W 2019 roku za osiągnięcia w nauce przyznano  ogółem 59  stypendiów  za wyniki w nauce                  
( 21 I półrocze 2018/2019, 38 II półrocze 2017/2018) i 3  stypendia za osiągnięcia  sportowe.  
Łączna kwota wypłaconych stypendiów : 13 193,60  zł 

UDZIAŁ W PROJEKTACH I PROGRAMACH 

 Program #SuperKoderzy-   realizowany we współpracy z Fundacją Orange - dotacja 
25000  zł na realizację celu- zakup robotów służących do nauki programowania   
i wprowadzających uczniów w świat robotyki. 

Program dla szkół „Owoce i warzywa w szkole”  -  każde dziecko  z klas  I – V otrzymuje 
nieodpłatnie  porcję warzyw lub owoców  oraz porcję mleczną 3 – 4 razy w tygodniu. 

Projekt FIRST LEGO League - polega na programowaniu i budowaniu z klocków: 
pojazdów, automatów czy robotów samodzielnie poruszających się. Corocznym finałem 
projektu jest udział w konkursie robotów. Projekt i spotkania szkół są współfinansowane przez 
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina". Do udziału w projekcie 
zaprosił nas  burmistrz miasteczka Prötzel Rudolf  Schlothauer, a partnerem w projekcie jest 
gmina Wriezen z burmistrzem Karstenem Birkholz. Projekt jest kontynuowany. 

Projekt „Szkolny Klub Sportowy” mający na celu umożliwienie podejmowania 
dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod 
opieką nauczyciela zajęcia wychowania fizycznego w szkole. Wysokość wsparcia: 2800 zł (koszt 
wynagrodzenia nauczyciela ) pokrywany jest z funduszy Ministerstwa Sportu  i Turystyki oraz 
Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Działania są  kontynuowane .  

Projekt  edukacyjny „Od grosika do złotówki” – dla uczniów klas II SP,  zakładający 
nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich 
wydawaniu lub oszczędzaniu, wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze 
szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań. Projekt jest w trakcie realizacji. 
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Program „ Bezpieczna szkoła” 2019/2020. 

 Projekt „Piękna nasza Polska cała” – realizowany przez grupy przedszkolne, 
włączający najmłodsze dzieci w obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.  

Projekt – „Mały MIŚ  w świecie wielkiej literatury”  realizowany przez oddziały 
przedszkolne w szkole podstawowej – projekt trwa. 

Program – Internetowy Teatr dla Szkół. 

Projekt „Kompetencje kluczem do zatrudnienia” - dofinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.2 Wsparcie szkół i placówek 
prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, 
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Konkurs był ogłoszony przez Wojewódzki Urząd pracy  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020  . Głównym celem projektu jest podniesienie średnich wyników nauczania w szkole 
poprzez zajęcia dodatkowe w szkole, doposażenie pracowni, szkolenia, kursy, studia 
podyplomowe dla nauczycieli z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wsparcia 
potrzeb uczniów.  Projekt jest  realizowany. Ogólna wartość projektu 1.998.729,59 zł  z czego 
wartość dofinansowania 1.798.856,62 zł.  

Dodatkowe akcje  

Uczniowie uczestniczyli w całorocznych programach uczących właściwego postępowania                     
z surowcami wtórnymi. m.in. prowadzono: całoroczną akcję zbiórki makulatury, całoroczną 
akcję zbiórki zużytych baterii, całoroczną akcję zbiórki puszek aluminiowych, czasowa zbiórka 
kasztanów. Samorząd Uczniowski organizował akcje charytatywne, wspierając chore dzieci – 
organizacja zbiórki plastikowych nakrętek, oraz wspiera schroniska dla zwierząt. 

Szkoła włączała się w akcje i konkursy  zewnętrze, m. in. Szkoła do Hymnu!, Góra Grosza, Dzień 
Bezpiecznego Internetu, Sztafeta Literacka z…, Światowy Dzień Poezji, Tydzień Bibliotek, 
Europejski Dzień bez samochodu, Sprzątanie Świata, WOŚP – jako współorganizatorzy 
 i gospodarze . 

Szkoła włączała się w lokalne działania i przedsięwzięcia organizowane na terenie gminy 
Cedynia: Jarmark Wielkanocny, Bożonarodzeniowy,  Dni Cedyni, obchody patriotyczne świąt 
narodowych, opieka nad Cmentarzami w Rejonie pamięci Narodowej . 

WSPÓŁPRACA ( w tym zagraniczna)  

Szkoła współpracowała z następującymi podmiotami:  COKiS, Rada Rodziców przy ZSz-P                       
w Cedyni,  OSP, KPPSP w Gryfinie,  OPS, Policja, Sąd Rodzinny dla Nieletnich, Biblioteka Miejska 
w Cedyni , Biblioteka Miejska w Chojnie, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Chojnie, 
ośrodki szkolenia nauczycieli, Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze, Comitatus, Nadleśnictwo 
Mieszkowice, Nadleśnictwo Chojna, Zespół Parków Krajobrazowych Woj. 
Zachodniopomorskiego, Muzeum Regionalne w Cedyni, Bank Spółdzielczy w Cedyni, MOS 
Gryfino, Centrum Edukacji Filmowej, Teatr Kurtyna w Krakowie, TVP3 , Nadodrzański Dom 
Seniora w Starej Rudnicy, Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chojnie i Witniczce 
Chojeńskiej, placówki oświatowe na terenie powiatu gryfińskiego, Szkoła Podstawowa  w 
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Neuenhagen, Gimnazjum im. Einsteina w Angermünde ,  artysta rzeźbiarz Stanisław Biżek, 
lokalne instytucje, firmy i przedsiębiorcy. 

 

OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW: 

Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wielu zajęciach dodatkowych takich jak: zajęcia 
florystyczne, SKS-y, Szkolna Grupa Ratownicza, koło turystyczno-krajoznawcze, koło 
rękodzielnicze,  koło dziennikarskie, koło plastyczne, koło małego programisty  koło biblijne, 
koło misyjne, liczne koła przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze.   

W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowie mieli możliwość korzystania                       
z zajęć logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych, rewalidacyjnych, zajęć rozwijających 
kompetencje emocjonalno- społeczne , wsparcia nauczycieli wspomagających   oraz pomocy 
pedagoga i psychologa  szkolnego.                
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XI. Pomoc społeczna, wspieranie rodziny, polityka prorodzinna  

W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wypłacił następujące świadczenia:        
 

Zadania własne: 

 

I. Finansowane z budżetu gminy: 

 

Zasiłki celowe 
        Zasiłek celowy jest jednym ze świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej, jest 

przyznawany w celu zaspokojenia konkretnej, niezbędnej potrzeby bytowej. Wydano  środki w 

wysokości  98.341,50 zł,  z tej formy pomocy  skorzystały 153 rodziny.   

Zasiłek celowy przyznawany jest w szczególności na: żywność, odzież, leki i leczenie, opał, 

środki czystości, wyprawki szkolne i inne.  

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej wynosi: 

- dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł 

              - dla osoby pozostającej w rodzinie  528,00 zł 

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” 

       Na realizację programu wydano łącznie z budżetu gminy kwotę 167.020,40 zł. W/w środki 

przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 28.068,16 zł oraz wypłatę 

zasiłków celowych na zakup żywności w wysokości 138.952,24 zł. Z powyższej formy pomocy 

skorzystało w omawianym okresie 60 dzieci. Sfinansowano łącznie 8905  posiłków. 

Dożywiano dzieci w szkołach na terenie naszej gminy, tj. w Cedyni i w Piasku.. Usługi w tym 

zakresie świadczyła firma pani Heleny Kubik „Usługi Gastronomiczne”, a koszt pełnego 

obiadu wynosił 7,80 zł.  W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” można sfinansować 

dziennie dla jednego dziecka tylko jeden gorący posiłek. 

Program „Posiłek w szkole i w domu” finansowany jest oraz w 40% (167.020,40 zł) z budżetu 

gminy oraz w 60% (250.000,00 zł) z budżetu wojewody. 

 

Dożywianie dzieci w internatach 

         Ośrodek wydatkował kwotę w wysokości 23.366,50 zł na całodobowe wyżywienie 7 

dzieci z naszej gminy uczących się poza miejscem zamieszkania i zamieszkujących w związku 

z tym w internatach.  

 

 Dodatki  mieszkaniowe 
       Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 24.253,36 zł. Dodatek mieszkaniowy jest 

formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem 

lokalu mieszkalnego. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełniać szereg warunków 

określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. W 2019 roku z tej formy pomocy 

skorzystało 16 rodzin.  

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania dodatku mieszkaniowego wynosi: 

 - dla osoby samotnie gospodarującej 175% najniższej emerytury (obecnie 1.925,00 zł) 

 - w gospodarstwie wieloosobowym 125% najniższej emerytury (obecnie 1.375,00 zł na osobę 

w rodzinie). 

Najniższa emerytura od 1 marca 2019 wynosi 1.100,00 zł 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie 

przekracza odpowiednio: 

- 45,50 m2 dla 1 osoby 

- 52,00 m2 dla 2 osób 
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- 58,50 m2 dla 3 osób 

- 71,50 m2 dla 4 osób 

- 84,50 m2 dla 5 osób 

- 91,00 m2 dla 6 osób i o 5 m2 więcej dla każdej kolejnej osoby. 

 

Domy Pomocy Społecznej 

       Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 11 osób na kwotę 304.209,15 zł. Ośrodek 

współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Trzcińsko-Zdroju, Moryniu, Nowym 

Czarnowie, Lubuczewie, Nowogardzie, Jordanowie oraz w Dębcach. Do wnoszenia opłaty za 

pobyt w DPS zobowiązana jest gmina, z której osoba została skierowana – w wysokości różnicy 

między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca. Prawo 

do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobom, które wymagają 

całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą 

samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej 

pomocy w formie usług opiekuńczych. 

 

Usługi opiekuńcze 

        Do zadań własnych ośrodka należy także świadczenie usług opiekuńczych. Z tej formy 

pomocy w 2019 roku skorzystało 17 uprawnionych. Pełna odpłatność za usługi opiekuńcze 

(100%) za jedną godzinę wynosi 6 zł i jest uzależniona od dochodów podopiecznych.  

 

 

Dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne 

       W 2019 roku zorganizowano dowóz osób niepełnosprawnych z naszej gminy na zajęcia 

terapeutyczne do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie. Z pomocy skorzystało 6 

osób. Na przewóz wydano środki w kwocie 45.600,00 zł. 

 

Program Gminny – LEKI 

         Od miesiąca lutego 2016r. Ośrodek realizuje Gminny Program Osłonowy w Zakresie 

zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Cedynia. Pomoc 

finansowa na zakup leków jest przyznawana na pisemny wniosek osoby uprawnionej. Z tej 

formy pomocy w roku 2019 skorzystało 53 osoby i wypłacono na ten cel kwotę w wysokości 

43.590,69 zł. 

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy lekowej wynosi:  

 - dla osoby samotnie gospodarującej   701,00 zł x 250% = 1.752,50 zł 

 - dla osoby pozostającej w rodzinie 528,00 zł x 150% = 792,00 zł (razy ilość osób) 

Wysokość zwrotu (progi): 

- 30% kryterium tj. 210,30 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 

- 30% kryterium tj. 158,40 zł dla osoby w rodzinie, w przypadku 1 osoby uprawnionej, 

- 40% kryterium tj. 211,20 zł dla osoby w rodzinie, w przypadku 2 osób uprawnionych, 

- 60%kryterium tj.316,80 zł dla osoby w rodzinie, w przypadku 3 i więcej osób uprawnionych 

 

Program – Region dla Rodziny 

            Ośrodek bierze udział  w programie „Region dla Rodziny”. Mieszkańcy naszej gminy 

mogą korzystać z: 

- Zachodniopomorska Karta Rodziny 2+   wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny 

objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci. Karta umożliwia korzystanie na 

preferencyjnych warunkach z katalogu ofert kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych 

usług oferowanych przez partnerów programu. Wydano 19 sztuk kart dla 4 rodzin. 
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- Zachodniopomorska Karta Seniora   mogą ubiegać się o nią osoby, które ukończyły 60 lat. 

Wydano 12 kart. 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  „Niebieskie Karty” 

           Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni realizuje ustawę z dnia  29 lipca 2005r. o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Został opracowany i jest realizowany gminny program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. Utworzony 

został Zespół Interdyscyplinarny składający się z 8 członków oraz Grupa Robocza. Wspólnie z 

Dyrektorem oraz Pedagogiem Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Cedyni prowadzone 

jest poradnictwo w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez 

działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji 

rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.  

W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym 

prowadził procedurę Niebieskiej Karty w stosunku do 10 rodzin. Rodziny były objęte pomocą 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grupy Roboczej.  

 

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 

 Od 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia asystenta rodziny, który 

współpracuje z rodzinami dysfunkcyjnymi w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 W 2019r.  pod w/w asystą było 10 rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Cedynia.  

Asystent Rodziny jest to osoba wspierająca rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła 

pokonywać trudności życiowe zwłaszcza dotyczące opieki i wychowywania dzieci. Praca ta 

polega również na kierowaniu rodzin do odpowiednich instytucji, w których uzyskają pomoc, 

motywowaniu do zmiany obecnego życia poprzez samodzielne przezwyciężanie trudności. 

Ośrodek stale współpracuje z instytucjami takimi jak: szkoła, policja, sąd, które mogą w danej 

sytuacji kryzysowej pomóc rodzinie. Dzięki powyższej współpracy asystent może lepiej poznać 

rodzinę i problemy w niej istniejące. 

 

 Dofinansowano część kosztów pobytu w wysokości 41.679,48 zł, dla 2 dzieci z naszej 

gminy umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Trzcińsko-Zdroju.     

 Dofinansowano część kosztów pobytu w wysokości 26.552,13 zł dla 5 dzieci z naszej 

gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych. Finansowanie pobytu dziecka w pieczy 

zastępczej należy do obowiązku gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 

przed umieszczeniem go w placówce. I tak gmina ponosi koszty utrzymania w wysokości: 

- 10%  w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

- 30%  w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 

- 50%  w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 

 W 2019 roku Ośrodek Pomocy społecznej w Cedyni utworzył Placówkę Wsparcia 

Dziennego w formie pracy podwórkowej pod nazwą „Cztery Kąty” z siedzibą w Radostowie. 

Placówka utworzona została na podstawie Uchwały Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Cedyni. 

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin przeżywających 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W tym celu zatrudniono na umowę 

zlecenie wychowawcę placówki, który ma za zadanie zapewniać dzieciom opiekę podczas 

prowadzonych zajęć na podwórku i w świetlicy, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, 

zabaw i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań dzieci. 
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II. Finansowane z budżetu wojewody: 
 
 Zasiłki okresowe 
 Wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 175.633,27 zł, z tej formy pomocy skorzystało 
77 rodzin. Zasiłek okresowy przyznawany jest w szczególności ze względu na bezrobocie, 
niepełnosprawność lub długotrwałą chorobę. Okres na jaki przyznawany jest taki zasiłek ustala 
się indywidualnie na podstawie okoliczności sprawy. 
 
Zasiłki stałe 
 Wypłacono zasiłki stałe w wysokości 164.156,29 zł dla 34 osób. Zasiłek stały przysługuje 
osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, 
jeżeli jej dochód nie przekracza kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej.  
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
 W 2019 r. z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało 29 osób. Są to osoby, które 
spełniają kryterium do otrzymania zasiłku stałego bez możliwości ubezpieczeni zdrowotnego 
w innej instytucji. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 13.234,74 zł.  
 
Program „Posiłek w szkole i w domu” 
 W ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” ośrodek wydał łącznie 
środki wojewody w wysokości 250.000,00 zł, z czego na dożywianie przeznaczono 42.102,24 
zł,  na świadczenie pieniężne na zakup posiłku wydano kwotę 207.897,76 zł.  
Dochód uprawniający do otrzymywania świadczeń z w/w programu to: 
- dla osoby samotnie gospodarującej 150% kryterium, czyli 1.051,50 zł 
- dla osoby w rodzinie 150% kryterium, czyli 792,00 zł 
Program „Posiłek w szkole i w domu” finansowany jest w 60% (250.000,00 zł) z budżetu 
wojewody oraz w 40% (167.020,40 zł) z budżetu gminy 
 
Pomoc materialna dla uczniów 
 Wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 
wysokości 57.207,10 zł. Skorzystały z tej formy pomocy 34 rodziny. Uprawnionych do tego 
rodzaju świadczeń obowiązuje kryterium dochodowe ustalone w ustawie o pomocy 
społecznej. Stypendia finansowane są w 80% (45.765,68 zł) z budżetu wojewody oraz w 20% 
(11.441,42 zł) z budżetu gminy. W ramach stypendium refundowane były takie wydatki jak: 
zakup artykułów i przyborów szkolnych, zakup stroju sportowego oraz obuwia sportowego, 
zakup stroju galowego, zakup podręczników, atlasów, encyklopedii itp. 
Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania stypendiów wynosi: 
 - dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł 
 - dla osoby pozostającej w rodzinie  528,00 zł 
 
 Razem na realizację zadań własnych w 2019 roku wydano 1.434.844,61 zł z czego 
786.054,63 zł to środki własne a 648.789,98 zł to środki Wojewody. 
 
 
Zadania zlecone: 
 
Świadczenia rodzinne 



76 
 

 Świadczenia rodzinne mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie 
dziecka. Wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 1.214.251,32 zł, w podziale na: 
- świadczenie pielęgnacyjne: wypłacono 303.936,00 zł dla 18 rodzin, liczba świadczeń 198 
  świadczenie wynosi 1.583,00 zł 
- specjalny zasiłek opiekuńczy: wypłacono 40.300,00 zł dla 6 rodzin, liczba świadczeń 65 
  zasiłek wynosi 620,00 zł 
- zasiłek pielęgnacyjny: wypłacono 247.976,66 zł  dla 109 rodzin, liczba świadczeń 1308 
  zasiłek wynosi 184,42 zł/215,84 
- zasiłek dla opiekuna: wypłacono 27.693,40 zł dla 4 rodzin, liczba świadczeń 45 
  zasiłek wynosi 620,00 zł 
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: wypłacono 20.000,00 zł dla 20   
  rodzin, liczba świadczeń 20 
  zapomoga wynosi 1.000,00 zł 
- świadczenie rodzicielskie: wypłacono 98.357,08 zł dla 11 rodzin, liczba świadczeń 119 
  świadczenie rodzicielskie wynosi 1.000,00 zł i jest wypłacane przez 52 tygodnie 
- zasiłek rodzinny: wypłacono 475.988,18 zł dla 241 rodzin, liczba świadczeń 4065 wraz z   
  dodatkami do zasiłku rodzinnego z tytułu: 
                              -urodzenia dziecka,  
                              -opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 
                              -samotnego wychowywania dziecka, 
                               -kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 
                               -podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,                      
                               -wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
 Zasiłek rodzinny wynosi: 
- 95,00 zł dla dziecka do 5 lat,  
-124,00 zł dla dziecka powyżej 5 lat do 18 lat, 
-135,00 zł dla dziecka powyżej 18 lat do 24 lat  
Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł na osobę w 
rodzinie, w przypadku osoby niepełnosprawnej jest to kwota 774,00 zł. 
 
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 
 Za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z tytułu rezygnacji z zatrudnienia 
w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną, ośrodek opłacił składki na ubezpieczenie 
emerytalno-rentowe w  wysokości 80.169,15 zł dla 19 osób. 
 
 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
 Opłacono również składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 26.126,55 zł dla 
22 świadczeniobiorców czyli osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla 
opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, które to osoby pozostają bez możliwości 
ubezpieczenia zdrowotnego w innej instytucji. 
 
Program „Rodzina 500+” 
  W 2019r. wypłacono świadczenia wychowawcze w  wysokości 2.883.444,90 zł, co 
stanowi 5770 wypłaconych świadczeń dla 334 rodzin. Celem świadczenia wychowawczego jest 
częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim 
i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
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 Program „Rodzina 500+” gwarantuje regularne wsparcie dla rodziców wychowujących 
dzieci. Kwota 500 zł co miesiąc na każde dziecko wypłacana jest aż do uzyskania przez dziecko 
pełnoletności. Wsparcie to przyznawane jest bez względu na wysokość dochodów czy stan 
cywilny rodziców. Otrzymują je także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, 
niezależnie od kwoty świadczeń alimentacyjnych.  
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
        Wypłacono świadczenia w wysokości 201.130,00 zł dla 32 rodzin, co stanowi 535 
świadczeń. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, które mają 
zasądzone świadczenie alimentacyjne od rodzica a egzekucja jest bezskuteczna. 
Kryterium dochodowym uprawniającym do w/w świadczeń jest kwota nieprzekraczająca 
725,00 zł na osobę w rodzinie. 
         Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów, Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również postepowanie wobec dłużników 
alimentacyjnych. W 2019r. było ich 39. Ośrodek jako organ właściwy dłużnika przeprowadza 
wywiady alimentacyjne oraz odbiera oświadczenia majątkowe od dłużników, stale 
współpracuje z komornikiem sądowym, przekazując istotne informacje mające wpływ na stan 
egzekucji. Ośrodek współpracuje również z urzędem pracy, informując organ o potrzebie 
aktywizacji zawodowej dłużnika.  
 
Dodatki energetyczne 
          Wypłacono dodatek energetyczny dla 3 rodzin w łącznej wysokości 268,30 zł. Dodatek 
energetyczny otrzymują osoby, które kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego. 
 
„Karta Dużej Rodziny” 
         W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydano 58 Kart Dużej Rodziny 
dla 31 rodzin. KDR to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzicom z 
przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta przyznawana jest dla wszystkich 
członków rodziny wielodzietnej. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju po cenie korzystniejszej niż 
ogólnie obowiązującej. 
Program „Dobry Start” 
          Program przewiduje wypłatę raz w roku świadczenia w wysokości 300,00 zł na każdego 
ucznia rozpoczynającego rok szkolny w celu sfinansowania wyprawki szkolnej. Świadczenie to 
przysługuje niezależnie od dochodu. W 2019r. wypłacono na ten cel kwotę 151.500,00 zł dla 
505 uczniów. 
 
 
          Łącznie na realizację zadań zleconych  w 2019 roku wydano 4.556.890,22 zł. 
 
 
          Reasumując Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni wydał łącznie w 2019 roku na 
wypłatę wszystkich świadczeń na rzecz klientów kwotę 5.991.734,83 zł. Cały budżet zamknął 
się w kwocie 7.012.360,46 zł, różnicę stanowią koszty utrzymania OPS. 
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XII. Kultura, promocja, sport  

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu 

Misją Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu jest tworzenie, upowszechnianie oraz 
ochrona kultury narodowej i regionalnej, prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowania 
przez sztukę, szczególnie dzieci i   młodzieży, integrowanie i pozyskiwanie wspólnoty lokalnej 
do aktywnego uczestnictwa i  współtworzenia wartości kultury, tworzenie zróżnicowanej 
oferty kulturalnej adresowanej do mieszkańców i gości naszego miasta. Realizując swoją misję, 
Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu wspiera, tworzy warunki do rozwoju amatorskiego ruchu 
artystycznego, prowadzi różnorodne formy wychowania estetycznego, upowszechnia  
i udostępnia różnorodne dziedziny sztuki, zaspokaja i rozwija potrzeby kulturalne 
mieszkańców miasta i gminy. 

Opis Organizacji 

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod 

względem prawnym i ekonomiczno - finansowym, której organizatorem jest Gmina Cedynia. 

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu został utworzony Uchwałą nr IV/54/03 Rady Miejskiej  

w Cedyni z dnia 28 lutego 2003 r. 

Podstawa prawna działalności:  

– ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

(tekst jednolity Dz. U. 2012.406) 

– uchwała Nr XXXVII/345 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 07 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia 

statutu COKiS w Cedyni oraz uchwały Nr XIV/115/2012 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 

marca 2012 r. w sprawie  zmiany statutu Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni oraz 

Uchwałą Nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 21.01. 2015 r. w sprawie zmian  

w Statucie Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedyni. 

– ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 2012.987) 

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniał 15 osób.  

Struktura organizacyjna 

W ramach Struktury organizacyjnej Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu funkcjonują: 

Biblioteka Miejska w Cedyni, 

Świetlica wiejska w Radostowie, 

Świetlica wiejska w Golicach, 

Świetlica wiejska w Żelichowie, 

Świetlica wiejska w Orzechowie, 

Świetlica wiejska w Czachowie, 
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Świetlica wiejska w Łukowicach, 

Świetlica wiejska w Lubiechowie Górnym, 

Świetlica wiejska w Bielinku, 

Świetlica wiejska w Starym Kostrzynku, 

Świetlica wiejska w Starej Rudnicy, 

Świetlica wiejska w Lubiechowie Dolnym, 

Świetlica osiedlowa na Sójczym Wzgórzu, 

Świetlica socjoterapeutyczna  „Tęcza”. 

W strukturach COKiS funkcjonowała przez wiele lat świetlica wiejska w Piasku. W 2019r. 

wykonywane były  tam prace remontowe przez Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Cedyni. 

Pod opieką pracowników funkcjonowało 5 świetlic wiejskich, czynnych od wtorku do soboty 

w godzinach od 16:00 do 20:00. 

Świetlica socjoterapeutyczna  „Tęcza” czynna jest od wtorku do soboty w godzinach od 11.00 

-19.00  

Świetlica osiedlowa w Cedyni czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 - 

18.00  

W sezonie kąpielowym od 20 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. bezpieczeństwa i porządku w 

miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Cedyni sprawował WOPR Gryfino z którym Cedyński 

Ośrodek Kultury i Sportu miał podpisaną umowę. 

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu administruje obiektami: 

Amfiteatr - ul . T. Kościuszki w Cedyni, 

Parking - ul. Kościuszki w Cedyni,  

Wieża widokowa - ul . T. Kościuszki w Cedyni, 

Pole namiotowe -  ul . T. Kościuszki w Cedyni, 

Kąpielisko oraz boisko sportowe- obręb Radostów.  

Wydarzenia 

 13.01.2019 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

 01.02.2019 – Spotkanie z Mikołajem w Cedyni, 

 07.02.2019 – Zabawa Karnawałowa w świetlicy osiedlowej, 

 08.02.2029 – Spotkanie ze strażakami z OSP Cedynia, 

 14.02.2019 – Zabawa walentynkowa w świetlicy osiedlowej, 

 06.03.2019 – Mały Konkurs Recytatorski w Bibliotece Miejskiej, 
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 09.03.2019 – Dzień kobiet w Golicach,  

 19.03.2019 – Czytanie na dywanie w Bibliotece Miejskiej,  

 21.03.2019 – Powitanie Wiosny przy placu Wolności w Cedyni, 

 26.03.2019 – Wystawa fotograficzna Ryszarda Mateckiego „Czerwień w krajobrazie” w 

Cedyńskich Pierożkach,  

 27.03.2019 – Konkurs plastyczny „Cztery pory roku”, 

 29.03.2019 – Obchody 74 rocznicy walk o przyczółek osinowski,  

 09.04.2019 – Warsztaty wielkanocne w świetlicy osiedlowej,  

 11.04.2019 – 19.04.2019 – Kiermasz wielkanocny w Muzeum, 

 03.05.2019 – 228 rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja, Gminne obchody Dnia 

Strażaka,  

 06.05.2019 – Spotkanie autorskie z Dorotą Schrammek w Bibliotece Miejskiej,  

 22.05.2019 – Dzień Matki w świetlicy osiedlowej,  

 30.05.2019 – Czytanie na Dywanie w Bibliotece Miejskiej,  

 31.05.2019 – Dzień Dziecka przy Orliku w Cedyni, 

 01.06.2019 – Festyn w Radostowie „Radostów bawi się razem”,   

 01.06.2019 – Spotkanie rodzinne w Lubiechowie Górnym,  

  17.06.2019 – Wernisaż oraz wystawa sprzedażowa Ewy Szymczyńskiej w Muzeum, 

 21-06.2019 – Dni Cedyni – Wydarzenia na scenie –konkurs kulinarny „Dania bez 

gotowania”, warsztaty muzyczne, warsztaty karaoke oraz prezentacje wykonanych 

rękodzieł. Pod Namiotami odbywały się warsztaty z filcowania wełny i warsztaty 

robienia biżuterii. Wydarzenie na boisku – mecz średniowiecznej piłki nożnej. 

Wszystkie te działania były realizowane w ramach projektu pt.  „Integracyjnie, 

Kulturalnie i Sportowo – Cedynia 2019” dofinansowanego ze środków EFRR w ramach 

programu Interreg VA oraz ze środków budżetu państwa. Po zakończeniu działań 

projektowych na scenie wystąpiły znane zespoły takie jak: Mejk, After Party i Kassada.  

 22.06.2019 – Dni Cedyni – Wydarzenia na scenie – występ bębniarzy, występ grupy 

grającej na rogach, występ chóru ze Schwedt i Cedyni oraz warsztaty muzyczne. 

Wydarzenia pod namiotami – warsztaty z wikliną papierową i krepiną, warsztaty 

taneczne HIP-HOP oraz warsztaty tańca artystyczno-akrobatycznego. Wydarzenia pod 

sceną – średniowieczne gry i zabawy. Wszystkie te działania były realizowane w ramach 

projektu pt.  „Integracyjnie, Kulturalnie i Sportowo – Cedynia 2019” dofinansowanego 

ze środków EFRR w ramach programu Interreg VA oraz ze środków budżetu państwa. 

Po zakończeniu działań projektowych na scenie wystąpiły gwiazdy estrady takie jak: 

kabaret „Jurki”, Jambo Africa, Video.  

 23.06.2019 – Bieg do Orła – Pod Górą Czcibora odbył się coroczny bieg o Puchar 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni. Te działanie było realizowane w ramach 

projektu pt.  „Integracyjnie, Kulturalnie i Sportowo – Cedynia 2019” dofinansowanego 

ze środków EFRR w ramach programu Interreg VA oraz ze środków budżetu państwa, 

 25.06.2019 – 29.06.2019 –Warsztaty taneczne Lunow w ramach współpracy 

transgranicznej  

 29.06.2019 – Dzień Lubiechowa Górnego, 

 05.07.2019 – Spotkanie z ratownikiem w świetlicy osiedlowej,  
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 19.07.2019 – Spotkanie z Policjantem w Świetlicy socjoterapeutycznej „Tęcza”, 

 27.07.2019 – Festyn w Golicach, 

 10.08.2019 – Święto Bielnika,  

 17.08.2019 – Święto nad Rozlewiskiem w Starym Kostrzynku,  

 31.08.2019 – Dożynki Gminne – Wydarzenia pod namiotem – warsztaty druku na 

tkaninie naturalnymi metodami, warsztaty malowania na wodzie tkanin oraz papieru, 

warsztaty wyplatania wieńców dożynkowych oraz polsko-niemieckie pejzaże pędzlem 

malowane. Wydarzenia przy scenie – konkursy na dożynkowy bochen chleba, konkurs 

na wieniec dożynkowy, rzut wałkiem do celu, konkurs na stół kulinarny pt. ”Smaki 

naszych babć” oraz konkurs na najpiękniejszy bukiet kwiatów. Wydarzenia na scenie – 

występ amatorskich zespołów z Polski i Niemiec podczas staropolskiego tradycyjnego 

obrzędu dożynkowego. Wszystkie te działania były realizowane w ramach projektu pt.  

„Polsko-niemieckie tradycje dożynkowe i wspólna przyszłość – Cedynia 2019” 

dofinansowanego ze środków EFRR w ramach programu Interreg VA oraz ze środków 

budżetu państwa. Po zakończeniu działań projektowych na secinie wystąpił Teatr 

Broadway. 

 28.09.2019 – Polsko-niemieckie warsztaty z realizacji dźwięku i światła. Po zakończeniu 

warsztatów uczestnicy wyruszyli w podróż w najciekawsze miejsca historyczne na 

szlaku Cedynia-Mieszkowice. Warsztaty światła i dźwięku były kontynuacją projektu pt. 

„Polsko-niemieckie tradycje dożynkowe i wspólna przyszłość – Cedynia 2019” 

dofinansowanego ze środków EFRR w ramach programu Interreg VA oraz ze środków 

budżetu państwa. 

 05.10.2019 – Dzień pieczonego ziemniaka w Czachowie,  

 26.10.2019 – Dzień Seniora w Golicach, 

 06.11.2019 – Karaoke dla dzieci i młodzieży w świetlicy osiedlowej,  

 11.11.2019 – Święto Niepodległości przy placu Wolności w Cedyni, 

 20.11.2019 – Warsztaty rękodzieła bożonarodzeniowego w świetlicy wiejskie w 

Orzechowie,  

 25.11.2019 – Czytanie na dywanie w Bibliotece Miejskiej,  

 29.11.2019 – Bal andrzejkowy w świetlicy osiedlowej,  

 03.12.2019 – Spotkanie z górnikiem w świetlicy osiedlowej,  

 12.12.2019 – Warsztaty rękodzieła bożonarodzeniowego w świetlicy osiedlowej,  

 15.12.2019 – Jarmark Bożonarodzeniowy w Cedyni oraz wigilia Gminna w Cedyni. 

 

Przy Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu i świetlicach wiejskich funkcjonowały i działały 

 

 warsztaty wokalno – muzyczne prowadzone przez p. Ewę Kwiecień 

 warsztaty rękodzieła artystycznego prowadzone Panią Stanisławę Kopczyńską, 

 stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Bądź bliżej nas”, 

 stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, 

 koło brydżystów. 
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Projekty COKiS 

1. „Integracyjnie, Kulturalnie i Sportowo – Cedynia 2019”  

2. „Polsko-niemieckie tradycje dożynkowe i wspólna przyszłość – Cedynia 2019”   

Współpraca 
 

W 2019 r. dzięki pozyskanym od sponsorów środkom finansowym, Cedyński Ośrodek 
Kultury i Sportu zrealizował wydarzenia m.in. Dni Cedyni oraz Dożynki Gminne. W roku 2019 
COKiS otrzymał darowizny w kwocie 16.885,00 zł (w tym 485,00 zł na świetlice wiejskie i 
16,400 zł na organizacje imprez oraz cele statutowe). Wpływy z usług (wynajem świetlic, 
wynajem terenu i działania promocyjne) wyniosły w 2019 r. 45 000,00 zł. 
 

Sprawy administracyjno – gospodarcze 

Kontrole zewnętrzne: 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Sanepidu w Gryfinie przeprowadził kontrole 
na świetlicach wiejskich, kąpielisku miejskim w Cedyni oraz plaży.  

Zarządzenia 

W 2019 r. Dyrektor COKiS  wydał 42  Zarządzenia w sprawach działania i funkcjonowania 
instytucji. 

Dochody i przychody 

 Plan Wykonanie 

Dotacja 

Świetlica Tęcza 140.000,00 140.000,00 

Świetlice 251.600,00 251.600,00 

COKiS 441.750,00 441.750,00 

Biblioteka  68.000,00 68.000,00 

Basen 38.650,00 38.650,00 

Razem 940.000,00 940.000,00 

Dochody własne 

Świetlica 10.500,00 5.285,30 

COKiS  292.642,21 185.249,10 

Biblioteka 1.790,00 1.783,50 

Razem 304.932,21 192.317,90 
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Środki z Ministerstwa Kultury 

Biblioteka 3.400,00 3.400,00 

Razem 3.400,00 3.400,00 

Przychody 

Kredyt z BS 185.000,00 185.000,00 

Razem 185.000,00 185.000,00 

Suma 1.433.332,21 1.320.717,90 

 

Wydatki 

 Plan Wykonanie 

Dotacja 

Świetlica Tęcza 140.000,00 140.000,00 

Świetlice 251.600,00 251.600,00 

COKiS 441.750,00 441.750,00 

Biblioteka  68.000,00 68.000,00 

Basen 38.650,00 38.650,00 

Razem 940.000,00 940.000,00 

Wydatki ze środków własnych 

Świetlica 5.000,00 2.007,15 

COKiS 97.962,12 78.333,78 

Razem 102.962,12 80.340,93 

Środki z Ministerstwa Kultury 

Biblioteka 3.400,00 3.400,00 

Razem 3.400,00 3.400,00 

Rozchody 

Spłata Kredytu 46.400,00 46.400,00 

Razem 46.400,00 46.400,00 

Suma 1.092.762,12 1.070,140,93 

 



84 
 

 

MUZEUM REGIONALNE W CEDYNI 

Celem Muzeum Regionalnego w Cedyni jest działalność określona w art. 1 ustawy o muzeach, 
ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących obszaru historycznej ziemi cedyńskiej, 
nadodrza i pogranicza polsko-niemieckiego, prezentacji zbiorów oraz materiałów 
dokumentacyjnych, dotyczących historii ziemi cedyńskiej ze szczególnym uwzględnieniem 
początków osadnictwa, a także prowadzenia działalności naukowej, dokumentacyjnej oraz 
edukacyjnej. 

Opis Organizacji 
 
Muzeum Regionalne jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem 
prawnym i ekonomiczno - finansowym, której organizatorem jest Gmina Cedynia. Muzeum 
Regionalne w Cedyni zostało utworzone Uchwałą Nr XXXIII/346/2019 Rady Miejskiej w Cedyni 
z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą 
Muzeum Regionalne w Cedyni. 
 
Podstawa prawna działalności:  
– ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(tekst jednolity Dz. U. 2012.406), 
– ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 2012.987). 
 
Wydarzenia 
 
Muzeum Regionalne organizowało przedsięwzięcia związane z celami statutowymi, które 
nawiązywały m.in. do: historii, kultury i tradycji ziemi cedyńskiej.  

Podczas Nocy Muzeów zaprezentowano nowe formy wystawiennicze – wirtualną 

rzeczywistość oraz program- koncert  Michała Zygmunta p.n. Dźwięki natury.  

Muzeum współuczestniczyło przy organizacji wojewódzkiego konkursu krajoznawczego 

PTTK. 

Podczas Dni Cedyni zrealizowano projekt pt. „Cedynia na handlowym szlaku”, korzystając ze 

środków UE. Kwota dofinansowania wyniosła 62 259,58 wkład własny 10 986,99.zł 

W ciągu roku szkolnego prowadzone były zajęcia – lekcje muzealne, a przez cały rok 

indywidualne zwiedzania Muzeum.  

Odbył się pokaz filmów dokumentalnych pt. „TAJEMNICE POCZĄTKÓW POLSKI“ 8 czerwca 
2019 roku oraz 
 Wystawa pt. „Znaki państwa Polskiego”.  
 
Kadra 
Muzeum Regionalne w Cedyni  w  2019 roku zatrudniało 3 osoby w tym:  
1 osoba na ¾ etatu  (dyrektor), 
 na 1/

4  etatu , pracownik gospodarczy  
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-pracownik biurowy cały etat  częściowo refundowany przez Biuro Pracy). 

W związku z odejściem księgowej obecnie prowadzenie księgowości jest realizowane na 

zasadzie umowy-zlecenia. 
 

 

Dochody  

 

 Plan Wykonanie 

Dotacja 

Muzeum 250.000,00 229.448,16 

Razem 250.000,00 229.448,16 

Dochody własne 

Muzeum 5.559,63 3.613,00 

Razem 5.559,63 3.613,00 

Suma 255.559,63 233.061,16 

 

Wydatki 

 

 Plan Wykonanie 

Dotacja 

Muzeum 250.000,00 229.448,16 

Razem 250.000,00 229.448,16 

Wydatki ze środków własnych 

Muzeum 5.559,63 2.059,63 

Razem 5.559,63 2.059,63 

Suma 255.559,63 231.507,79 
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CENTRUM PROMOCJI I TURYSTYKI W CEDYNI  

Plan budżetu na 2019 r. = 65.785,63 zł 
W okresie styczeń - grudzień 2019 r., wydatki Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni zostały 
zrealizowane w kwocie 54.156,51 zł co stanowi 82,32 % planu.  
Wynagrodzenie osobowe i pochodne w okresie styczeń – grudzień 2019 r. to kwota  
24.156,85 zł. 

Zadania zrealizowane w 2019 roku   
1) prowadzenie Gminnej ewidencji obiektów hotelarskich, wg ustawy o usługach 

turystycznych z dnia 29.08.1997, Dz. U. z dnia 29.10.1997, oraz Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r (Dz.U.2013.1113),: 
korespondencja, wyjaśnienia; 

2) przygotowywanie treści podziękowań, listów gratulacyjnych; 
3) przygotowywanie informacji prasowych Urzędu Miejskiego w Cedyni; 
4) przygotowanie zleceń na opracowanie projektu i wykonanie materiałów promocyjnych 

Gminy Cedynia ; 
5) Wykonanie "witacza" gminy, 
6) Wykonanie 2 tablic "Najdalej na zachód wysunięty punkt Polski" i ustawienie tam 

masztu z flagą Polski, 
7) Zamówienie kalendarza gminy Cedynia na 2020, 
8) Wystawa fotograficzna w Cedyńskim Pierożku "Galeria na trzy", 
9) Bieżące informacje na stronie cedynia.pl i komunikaty prasowe do mediów, 
10) koordynacja działań z zakresu promocji i organizacji, 
11)   Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy –13 .01.2019,  
12) - obchodów 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja  - 03.05.2019, 
13)  obchody rocznicy walk o przyczółek osinowski – 29.03.2019, 
14)  obchody Dni Cedyni -21-23.06.2019, 
15)  koordynowanie działań związanych z realizacją konkursu „Kwiatami Cedynię 

upiększamy na najładniejszy ogródek przydomowy, balkon, posesję i przestrzeń 
publiczną o nagrodę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cedyni” (Zarządzenie 
Burmistrza 79/2019), udział w pracach komisji, projekt dyplomów i bonów dla 
laureatów konkursu, 

16) współpraca z informatykiem Urzędu Miejskiego, 
17)  redakcja artykułów publikowanych na stronie internetowej Gminy Cedynia 
18)  wykonywanie zdjęć do relacji z wydarzeń, 
19)  konsultacje w sprawie tworzenia nowej strony internetowej Gminy Cedynia., 
20)  wspieranie jednostek organizacyjnych Gminy Cedynia: 

00 W 2019 r. Gmina Cedynia realizowała zadania własne w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu, w oparciu o przepis ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i Uchwałę 
Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 grudnia 2010 r.  w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy Cedynia w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu (z póź.zm.).  

 Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych w budżecie na ten cel był 
Uczniowski Klub Sportowy „Czcibor” Cedynia, który  otrzymał dotację w kwocie 110.000,00 zł 
na  zadanie pn.”Prowadzenie drużyn piłkarskich na terenie gminy Cedynia w 2019 r.”. Dotacja 
ta została wykorzystana w całości, w zakresie i na warunkach określonych w umowie zawartej 
pomiędzy gminą a klubem sportowym. 
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W ubiegłym roku tj. 2019 klub piłkarski Czcibor Cedynia grający w A klasie zakończył sezon 

zajmując  I miejsce na podium. Po trzydziestu meczach klub uzyskał 64 punkty, w tym 21 

zwycięstw, 6 remisów i 3 porażki, zdobywając 85 bramek, a tracąc 28. Dzięki temu podopieczni 

trenera Tomasza Kwaśniewskiego osiągnęli historyczny awans do Klasy Okręgowej. 

W roku 2020, Czcibor Cedynia grając w klasie okręgowej zakończył rozgrywki po pierwszej 

rundzie,  z uwagi na panującą pandemię i decyzję ZZPN-u druga runda została całkowicie 

odwołana. Po I sezonie drużyna uplasowała się ex aequo na 7 miejscu z taką samą ilością 

punktów jak dwie drużyny na 5 i 6 miejscu. Drużyna po 15 spotkaniach zdobyła 25 punktów, 

przy 8 zwycięstwach, 1 remisie i  6 porażkach, strzelając  25 bramek, a tracąc 20. 

Czcibor Cedynia w przerwie zimowej rozegrał III Turniej Halowy w Cedyni. W turnieju brało 

udział 7 drużyn, przy czym I miejsce zajął nasz klub Czcibor Cedynia. 
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XIII. Ochrona zdrowia 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 
przyjęto Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Cedynia z dnia 27 grudnia 2018 roku 
 i Uchwałą Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 11 czerwca 2019r . 

Głównym celem Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii w 2019 roku było  ograniczanie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego, 
wynikających  z używania alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz przemocy, a także 
podniesienie świadomości szczególnie wśród dzieci i młodzieży na temat szkodliwości 
alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz innych zagrożeń społecznych. 

Aby osiągnąć cel główny określono następujące zadania oraz sposoby ich realizacji: 
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  uzależnionych   
i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków poprzez:      
a) prowadzenia poradnictwa w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych, 
b) zwiększanie dostępności specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia  
od alkoholu. 
2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej  
i prawnej  a w szczególności pomocy w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: 
a) finansowania bieżącej działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych, 
b) finansowania profilaktycznego wypoczynku dla dzieci, 
c) udzielania w Punkcie konsultacyjnym pomocy psychologicznej, prawnej i terapeutycznej, 
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie: 
a) prowadzenia działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych 
grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń 
wynikających z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych a także 
pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do 
uzależnienia, 
b) prowadzenia działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia 
alkoholu przez dzieci  i młodzież, 
c) współpracy z placówkami oświatowymi i wychowawczymi w ramach wsparcia realizacji 
szkolnych programów profilaktycznych, 
d) organizacji pozaszkolnych  konkursów profilaktycznych, 
e) organizacji imprez i kampanii ukazujących pozytywne wzorce, zachowania oraz promujące 
pozytywnych liderów, 
f) organizacji imprez z okazji Dnia Dziecka, 
g) organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnego sposobu spędzania czasu 
wolnego w celu minimalizowania wśród dzieci i młodzieży występowania ryzykownych 
zachowań, 
h) prowadzenia dodatkowych zajęć profilaktyczno-wychowawczych w okresie przerwy 
zimowej oraz wakacyjnej skierowanych do dzieci i młodzieży , 
i) wspomagania działań prewencyjnych związanych z profilaktyką uzależnień skierowanych  
do uczestników ruchu drogowego, 
j) upowszechniania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 
przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym - 
organizowanie pikników rodzinnych, 
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k) prowadzenia doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą dotyczącego 
wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków odurzających, substancji 
psychotropowych oraz umiejętności podejmowania interwencji profilaktycznej, 
l) prowadzenia doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie 
skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin   
z problemem alkoholowym, 
ł) podnoszenia kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu oraz w zakresie przemocy, 
m) zakupu materiałów edukacyjno–profilaktycznych oraz literatury i czasopism 
specjalistycznych związanych z realizacją Programu. 
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii poprzez: 
a)  wsparcie środowisk abstynenckich, 
b) współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi  
w działaniach promujących trzeźwość, zdrowy styl życia oraz działaniach kreujących  
i wspierających pozytywnych liderów. 
5. Działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Cedyni: 
a)  przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu, 
b) przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym w stosunku do osób  
uzależnionych od alkoholu, finansowanie kosztów wydania opinii biegłych w przedmiocie 
uzależnienia, 
c) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego – 
zaproszenia na rozmowę z przedstawicielem komisji, 
d) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych, 
e) zapewnienie skutecznego przestrzegania prawa w zakresie dystrybucji, reklamy, promocji 
oraz spożywania napojów alkoholowych, 
f) zakup niezbędnych materiałów na potrzeby Komisji oraz obsługi Komisji, 
 
 
SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI. 
1. Wzrost świadomości społecznej wśród dzieci i dorosłych na temat szkodliwości i skutków 
spożywania alkoholu, używania substancji psychoaktywnych oraz innych zagrożeń 
społecznych. 
2. Opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej i nikotynowej wśród uczniów. 
3. Zmniejszenie ilości zdarzeń przemocy wśród uczniów. 
4. Poprawa sytuacji życiowej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu czy innych 
substancji  psychoaktywnych oraz ofiar i sprawców przemocy po uzyskaniu stosownej pomocy 
w punktach informacyjno-konsultacyjnych oraz punkcie interwencji kryzysowej działających na 
terenie gminy Cedynia. 
5. Skuteczna współpraca pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami 
działającymi w obszarach przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy w rodzinie oraz innych 
zagrożeń społecznych. 
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Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w ramach Gminnego programu profilaktyki   
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 r. 

 
Działania 

Realizacja kierunku 
działań określonego w 
Narodowym Programie 
Zdrowia 

 
Zrealizowano 

Realizacja programów 
edukacyjnych i profilaktycznych 
w przedszkolu, szkołach i 
placówkach opiekuńczo-
wychowawczych (świetlice, 
place do zajęć ruchowych). 
Adaptacja i remont świetlicy 
osiedlowej w Cedyni  
przystosowując ją do realizacji 
programów edukacyjnych  
i profilaktycznych dla młodzieży 
starszej i dorosłych 
 

2.1.1   
Działania informacyjne                     
i edukacyjne 
3.1.1 
Edukacja Zdrowotna 
2.3.1 
Profilaktyka 
uniwersalna 
3.2.1 
 Profilaktyka 
uniwersalna 
3.3 
Redukcja szkód 
rehabilitacja 
zdrowotna, społeczna, 
zawodowa. 

Program  -warsztaty profilaktyczne 
„Spójrz inaczej” z naciskiem na 
agresję- zrealizowano w klasach IV-
VIII 
 

Realizacja programów 
profilaktyki uniwersalnej, w tym  
również  uwzględniających 
tematykę związaną z 
uzależnieniem niestanowiącym 
uzależnienia   
od substancji psychoaktywnych 
tzw. uzależnień behawioralnych 
(uzależnienia od czynności np.  
od internetu, gier, hazardu itp.). 
Uwzględnienie programów 
poruszających problematykę 
współczesnych  środków 
psychoaktywnych tzw. 
dopalaczy oraz problematykę 
palenia tytoniu. 
Realizacja zadania we 
wszystkich dostępnych 
placówkach. 

2.3.1 
 Profilaktyka 
uniwersalna 
 
 
 

Kontynuacja realizacji programu             
„Spójrz inaczej” z  uwzględnieniem  
problematyki uzależnień 
behawioralnych i psychoaktywnych 
potęgujących późniejszy problem 
nasilenia się agresji wśród młodzieży. 
 

Realizacja programów 
profilaktyki selektywnej 
wskazującej , w tym  również  
uwzględniających tematykę 
związaną z uzależnieniem od 
współczesnych  środków 

2.3.2 
 Profilaktyka 
selektywna 
2.3.3 
Profilaktyka wskazująca 
3.2.2 

Profilaktyka selektywna kierowana 
jest do grupy zagrożonej, a 
wskazująca do grupy już z 
problemem. Takich działań nie 
prowadzono. 
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psychoaktywnych tzw. 
dopalaczy 
                                                   

Profilaktyka selektywna 
3.2.3 
Profilaktyka 
wskazująca. 

Utworzenie  na bazie COKiS 
świetlicy z programem 
socjoterapeutycznym , świetlicy 
wychowawczej i  placówki 
wsparcia dziennego. Realizacja 
działań minimalizujących 
występowanie ryzykownych 
zachowań wśród dzieci poprzez 
kształtowanie i wzmacnianie 
czynników chroniących w 
ramach realizacji programów 
rozwoju osobistego  
i społecznego  - program 
wspierający i wychowawczy    
w  świetlicy 
socjoterapeutycznej. 
Utrzymanie świetlicy  i 
zatrudnienie wychowawców  w 
ramach dotacji dla COKiS. 

2.3.1 
 Profilaktyka 
uniwersalna 
3.2.1 
 Profilaktyka 
uniwersalna 
2.3.2. 
Profilaktyka selektywna 
2.3.3 
 Profilaktyka 
wskazująca 
3.2.2 
Profilaktyka selektywna 
3.2.3 
Profilaktyka wskazująca 

 Adaptacja świetlicy w Radostowie na 
placówkę wsparcia dziennego do 
realizacji zadania: 
- przeprowadzono odnowienie 
obiektu (wymiana instalacji 
energetycznej, malowanie) 
– koszt 52 500,00 zł. 
Remont świetlicy w Piasku do 
realizacji zadań: 
- przeprowadzono częściowa 
wymianę glazury, instalacji 
elektrycznej, wykonano wentylację – 
koszt- 29 250,89 zł. 
 
Dotacja dla COKiS na prowadzenie 
świetlicy – 140 000,00 zł. 
Zakupiono nową kopiarkę do świetlicy 
socjoterapeutycznej 
– koszt  12 841,20zł. 
 
            

Prowadzenie w środowisku 
młodzieży pozaszkolnych 
działań informacyjno –
edukacyjnych oraz 
zagospodarowanie czasu 
wolnego. Zajęcia  
ukierunkowane  na rozwój 
społeczny i profilaktykę 
uzależnień. 
Rozwój bazy do realizacji 
zadania, zakup sprzętu 
służącego dla dzieci  
i młodzieży. 

2.3.1 
Profilaktyka 
uniwersalna 
2.3.2 
 Profilaktyka 
selektywna 
3.2.1 
 Profilaktyka 
uniwersalna 
3.2.2 
Profilaktyka selektywna 

Zrealizowano zdanie podczas  
wyjazdów integracyjno-edukacyjnych 
podczas których uczestnicy otrzymali 
materiały edukacyjne, a także 
prowadzono pogadanki i dyskusje, 
5  wycieczek koszt - 5 527,60,00 zł. 
 

Zapewnienie dzieciom pomocy  
psychologicznej  
i socjoterapeutycznej  oraz 
dożywiania w ramach 
programów opiekuńczo-
wychowawczych realizowanych 
w świetlicach : 
socjoterapeutycznej  
i wychowawczych. 

2.3.1 
 Profilaktyka 
uniwersalna 
3.2.1 
Profilaktyka 
uniwersalna 

 Zakupiono materiały do edukacji     
i zajęć - koszt –  1 023,83 zł. 
 
Zakup produktów spożywczych dla 
uczestników zajęć - koszt, 263,04 zł. 
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Promowanie abstynencji    
i zdrowego stylu życia,     
w szczególności poprzez: 
-realizację pozalekcyjnych zajęć   
 sportowo-rekreacyjnych oraz 
 zagospodarowanie czasu 
  wolnego, 
-organizacja wypoczynku 
  letniego i zimowego, 
- organizacja lokalnych kampanii 
  edukacyjnych, 
- organizacja lokalnych festynów 
  rodzinnych, 
- publikacje artykułów 
  informacyjnych. 

2.1.1 
 Działania informacyjne                 
i edukacyjne 
3.1.1 
 Edukacja zdrowotna 

Organizowano pozalekcyjne  zajęcia 
sportowe - koszt 4870,72zł. 
 
Zorganizowano młodzieży przejazd na 
zajęcia sportowe - koszt 2000,00 zł. 
 
Przeprowadzono naprawy i 
konserwację urządzeń na placach do 
terapii ruchowej na wolnym 
powietrzu. 
- wykonano plac zabaw przy budynku 
szkolno-przedszkolnym, wykonano 
strefę aktywności na osiedlu w 
Cedyni. 
 – koszt  32 440,00zł, 
Organizowano czas wolny w rozmaity, 
a dostępny sposób: 
-konkursy piosenki, 
-kampanie-pikniki rodzinne 
- teatr dla dzieci. 
- organizacja wypoczynku zimowego 
dla dzieci- zagospodarowanie ferii. 
 Ogólny koszt 20 879,49 

Przygotowanie i 
przeprowadzenie lokalnych 
kampanii przeciwdziałania 
uzależnieniom i przemocy oraz   
promowania życia bez nałogów 
Zakup i dystrybucja materiałów 
edukacyjnych i informacyjnych  
w zakresie uzależnień. 
Realizacja szkoleń i programów 
dla różnych grup wiekowych 

2.1.1 
Działania informacyjne  
i edukacyjne 
3.1.1 
 Edukacja zdrowotna 

Podczas różnych imprez i festynów 
gminnych organizowano  animacje  
dla dzieci. 
Realizacja szkoleń – 5851,74 
 
 
                                   

Organizacja szkoleń dla 
sprzedawców napojów 
alkoholowych 

3.1.2 
Szkolenie kadr 
3.1.3 
Zadania regulacyjne  
i zapewnienie 
skutecznego 
egzekwowania 
przepisów. 
Ograniczenie 
dostępności . 

Zorganizowane i przeprowadzone 
szkolenia: 
- w zakresie pracy z osobą 
uzależnioną  i współuzależnioną dla 
Zespołu  interdyscyplinarnego, 
Gminnej Komisji 
  Rozwiązywania Problemów 
  Alkoholowych i Pedagogów 
Szkolnych 
 
Odbyło się 1 szkolenie na miejscu   
koszt - 3 000,00 zł. 
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Wspieranie działań 
profilaktycznych realizowanych 
przez Policję. 

2.1.1 
 Działania informacyjne  
i edukacyjne 
3.1.1 
Edukacja społeczna 
3.1.3 
 Zadania regulacyjne  
i zapewnienie 
skutecznego 
egzekwowania 
przepisów 

Współpraca w zakresie działań 
profilaktycznych. 

Ograniczenie dostępności do 
napojów alkoholowych 

3.1.3 
Zadania regulacyjne                    
i zapewnienie 
skutecznego 
egzekwowania 
przepisów 

 
 
Zrealizowano zadanie 

Wspieranie działań placówek 
lecznictwa odwykowego 

2.4.1 
Zwiększenie 
dostępności do opieki 
zdrowotnej    
i programów 
podnoszących jakość 
życia osób używających 
szkodliwie  
i uzależnionych. 
3.3 
Redukcja szkód 
rehabilitacja 
zdrowotna, społeczna, 
zawodowa. 

Nie było przypadków realizacji. 

Adaptacja i remont 
pomieszczeń na utworzenie 
drugiego punktu 
konsultacyjnego dla 
uzależnionych, zagrożonych 
uzależnieniem, członków 
rodzin, sprawców i ofiar 
przemocy. 
Zapewnienie dyżurów w 
punktach oraz fachowej 
pomocy dla potrzebujących 
(GKRPA, psycholodzy, 
terapeuci). 
Prowadzenie informacji                            
o uzależnieniach w tym 
antytytoniowych Realizacja 

2.4.1 
 Zwiększenie 
dostępności do opieki 
zdrowotnej  
i programów 
podnoszących jakość 
życia osób używających 
szkodliwie  
i uzależnionych. 
3.3 
Redukcja szkód 
rehabilitacja 
zdrowotna, społeczna, 
zawodowa. 

Funkcjonuje jeden punkt 
Gminna Komisja prowadziła rozmowy 
motywujące z 32 osobami. 
Jedna osoba została skierowana do 
Sądu 
w celu przymuszenia do podjęcia 
leczenia. 
Sześć osób wspomagano środkami 
farmakologicznymi – koszt 422,00 zł. 
 
dwanaście osób skorzystało z pomocy 
psychologa i socjoterapeuty. 
                                                                                  
- koszt 52 766,17 zł. 
( w tym wynagrodzenie członków 
GKRPA) 
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zadań działalności punktu w 
Sołectwach. 

Przeprowadzenie badań 
społecznych dotyczących 
używania alkoholu i narkotyków 
oraz problematyki przemocy     
w populacji Gminy Cedynia. 

2.5 
 Monitorowanie 
sytuacji 
epidemiologicznej  
w zakresie używania 
środków odurzających, 
substancji 
psychoaktywnych oraz 
postaw społecznych  
i instytucjonalnych. 
3.4 Diagnozowanie  
i badanie zjawisk 
związanych z 
używaniem alkoholu 

Bieżące działanie służby zdrowia i 
szkół. 

Utrzymanie systemu informacji             
o realizowanych działaniach     
z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i zapobiegania 
przemocy oraz o podmiotach  
i miejscach realizujących 
zadania. 

2.1.1 
Działania informacyjne  
i edukacyjne 
3.1.1 
 Edukacja zdrowotna 

Zakupiono materiały edukacyjne 
 – koszt 20 602,87 zł 

Przeciwdziałanie zjawisku 
przemocy poprzez: 
- dyżury w punkcie 
  konsultacyjnym, 
- organizacja szkoleń dla kadr, 
- dofinansowanie zadań Zespołu 
  interdyscyplinarnego, 
- utworzenie i utrzymanie 
  placówki wsparcia dziennego  
w ramach dotacji dla COKiS. 

3.1.1 
Edukacja zdrowotna 
3.1.2 
 szkolenie kadr 
3.3 
Redukcja szkód, 
rehabilitacja 
zdrowotna, społeczna i 
zawodowa. 
2.1.1 
Działania informacyjne 
i edukacyjne 

W punkcie konsultacyjnym dyżury 
prowadził Prawnik 
– koszt  8111,00 zł. 
 
 

Obsługa administracyjna   
i kancelaryjna Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w tym 
wyposażenie biura i punktu 
konsultacyjnego. 

 Koszt materiałów do pracy  -1364,44 
zł. 

20. Budowa świetlicy  w 

miejscowości Siekierki,                

w celu realizacji  programu 

socjoterapeutycznego  oraz 

2.3.1 Profilaktyka 

uniwersalna. 

3.2.1 Profilaktyka 

uniwersalna 

Do realizacji. 
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uruchomienia punktu 

konsultacyjno- informacyjnego 

2.4.1 Zwiększenie 

dostępności do opieki 

zdrowotnej i 

programów 

podnoszących  jakość 

życia osób używających 

szkodliwie 

uzależnionych. 

3.3   Redukcja szkód 

rehabilitacja 

zdrowotna, społeczna, 

zawodowa 
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XIV. Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa 

I. Informacje ogólne  
W Gminie Cedynia ochotnicze straże pożarne działają na terenie Cedyni, Osinowa Dolnego, 
Starej Rudnicy, Lubiechowa Górnego, Czachowa, Orzechowa, Piasku. Łącznie funkcjonuje 7 
jednostek, które zrzeszają  153 strażaków, oraz prowadzą młodzieżowe drużyny pożarnicze. 

W ramach działalności jednostek OSP silnym ogniwem są jednostki Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaśniczego. W Gminie działają dwie takie jednostki: OSP Cedynia i  OSP Osinów 
Dolny. Posiadają dobre wyposażenie  przystosowane do prowadzenia akcji ratowniczo-
gaśniczych stopnia podstawowego,  ratownictwa specjalistycznego i ratownictwa wodnego. 

Znacznym wsparciem dla OSP w KSRG są pozostałe jednostki typu „S”:  OSP Czachów, 
Piasek, Lubiechów Górny, Stara Rudnica, Orzechów. Na bazie posiadanych samochodów 
gaśniczych tworzą one mobilne, szybko reagujące na każde zdarzenie siły ratownicze.   

Zasięg operacyjny działania wszystkich typów jednostek OSP zapewnia ochronę 
przeciwpożarową całej Gminy Cedynia, zwłaszcza, że zawsze możemy liczyć na wsparcie 
jednostek z Komendy Powiatowej PSP i sąsiednich gmin. 
II. Ocena Gotowości bojowej jednostek OSP 

Na 31.12.2019 r. 127 strażaków posiadało badania lekarskie dopuszczające do działań, 
szkolenia i ubezpieczenie. Jednostki dysponują podstawowym i specjalistycznym sprzętem 
ratowniczym w tym 8 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i 3 samochody lekkie, 1 
łódź ratowniczą. 

W roku 2019 Gmina  udzieliła dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dotacji na 
zakup dodatkowego sprzętu dla jednostek na kwotę ogółem 4 974,06 zł. co umożliwiło 
pozyskanie środków zewnętrznych i zakup sprzętu na kwotę 23 905,00 zł. w tym agregatu 
prądotwórczego o mocy 10 kW. 

 

Udział w działaniach ratowniczych jednostek OSP z obszaru Gminy Cedynia. 

LP Jednostka OSP Ilość działań 

1 Cedynia 96 

2 Osinów Dolny 54 

3 Piasek 27 

4 Czachów 33 

5 Lubiechów Górny 19 

6 Stara Rudnica 0 

7 Orzechów 0 

Razem 229 
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XV. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi należy do zadań  własnych gminy 

określonych w  art. 7  ust. 1 pkt 19 i art. 9 ust. 1 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. 2016 poz.446, 1579,1948 i 2017 r. poz.730), natomiast  ustawa z dnia 24 

kwietnia 2003 r.  o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie  ( Dz. U. 2016.1817, 

1948 i 2017 r. poz.60, 573 ) nakłada  na organ administracji publicznej  obowiązek uchwalenia  

programu  współpracy  z organizacjami pozarządowymi   oraz podmiotami  prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego. 

2. W dniu 21 lutego 2019 r. Uchwałą  Nr IV/35/2019 Rada Miejska w Cedyni przyjęła 

program współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. W wyżej wymienionym 

programie określono formy współpracy oraz kierunki działań podejmowanych przez Gminę 

wspólnie z organizacjami w roku 2019. Zarządzeniem Nr 176/2018 Burmistrza Cedyni z dnia 

28 listopada 2018 roku określono przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie 

projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Cedynia  z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 

rok 2019. W terminie ogłoszonych konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii do programu. 

Wymienione dokumenty  zostały opublikowane na stronie internetowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cedyni. 

3. W roku 2019  liczba organizacji  pozarządowych  na terenie Gminy Cedynia (zgodnie  

 z posiadanymi informacjami) wynosiła 27 tj.: 

1) stowarzyszenia  zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym   w ilości – 18; 

2) stowarzyszenia terenowe w ilości – 2; 

3) uczniowskie Kluby Sportowe w ilości – 1; 

4) stowarzyszenia Kultury Fizycznej  w ilości -2; 

5) stowarzyszenia zwykłe w ilości – 2; 

6) koła Gospodyń  Wiejskich w ilości – 2 (zarejestrowane  w Starostwie Powiatowym) 

    i  w  ilości 9 kół   (zarejestrowanych  w  Wojewódzkim  Związku  Rolników  i Organizacji   

    Rolniczych w Szczecinie).  

   II. REALIZACJA  PROGRAMU WSPÓŁPRACY 

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego polega na zabezpieczeniu w budżecie Gminy 

środków finansowych na realizację zadań publicznych. 

Od wielu lat  szczególną rolę  w dziedzinie  sportu w Gminie Cedynia odgrywa 

Uczniowski  Klub Sportowy „Czcibor”, który w 2019 r. złożył wniosek  o przyznanie dotacji   w 

ramach ustawy o sporcie. Burmistrz Cedyni w ramach wykonania zadania publicznego pod 
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nazwą „Prowadzenie   drużyn piłkarskich (seniorzy, juniorzy i trampkarze) na terenie Gminy 

Cedynia w roku 2019” z budżetu gminy przeznaczył środki finansowe w wysokości 110.000 zł 

dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czcibor” Cedynia, na wykonanie zadań związanych z 

rozwojem sportu. 

                     III. DODATKOWE INFORMACJE 

1. W roku 2019 Gmina Cedynia  służyła pomocą organizacjom pozarządowym  poprzez    

bezpłatne  udostępnianie pomieszczeń na spotkania  organizacji pozarządowych. 

Przekazywano również informacje i materiały, które mogły pomóc organizacjom 

pozarządowym w zakresie doradztwa, szkolenia, usług księgowych, prawnych  

i marketingowych oraz  innych.  

2. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego w Cedyni  

prowadzona jest zakładka dla organizacji pozarządowych, w której zamieszczane są:  roczny 

 i wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami  

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego,  baza organizacji  pozarządowych z terenu  

Gminy Cedynia zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, bazy klubów sportowych, 

stowarzyszeń kultury fizycznej, stowarzyszeń zwykłych, kół gospodyń wiejskich oraz  

sprawozdania z działalności wieloletniego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. Zamieszczane są również ogłoszenia o otwartych  konkursach  na realizację 

zadań publicznych. 

Na tablicach ogłoszeń  i na stronie  internetowej Urzędu  zamieszczane są wykazy 

lokalnych   Organizacji Pożytku Publicznego, na rzecz których mieszkańcy gminy mogą  

przekazać 1% podatku. 
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XVI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Cedyni 

Stosownie do art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz 

Gminy jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy min. wykonywanie 

uchwał Rady Miejskiej.  

Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy o samorządzie  gminnym Burmistrz Cedyni  

przy pomocy Urzędu Miejskiego w Cedyni realizował uchwały podjęte w 2019 roku przez Radę 

Miejską w Cedyni w sposób określony uchwałami. 

Rada to organ stanowiący i kontrolny gminy, w drodze jej uchwał przyjmowane są m.in. statut 

gminy, statuty jednostek pomocniczych gminy, budżet jst, wysokość podatków i plany 

zagospodarowania przestrzennego. Kadencja rady trwa 5 lat. 

   

Skład rady  na 31.12.2019r. :  

Piotr Głowniak 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Cedyni 

Członek Komisji: Spraw Społecznych 

Krzysztof Nowak 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w 

Cedyni 

Członek Komisji Budżetowej 

Czesława Borgul 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Budżetowej 

Danuta Paluch 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw 

Społecznych 

Członek Komisji Rewizyjnej 

Monika Rogowska 

Przewodnicząca Komisji Spraw 

Społecznych, Wiceprzewodnicząca Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 

 

Lech Kopiecki 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków           

i Petycji 

Członek Komisji: 

Marek Drela 
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Budżetowej 
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Mirosław Ludwiczak 
Członek Komisji Spraw Społecznych                    

i Komisji Rewizyjnej 

Józef Maćkowiak 
Członek Komisji Rewizyjnej                                         

i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Stanisław Martyka Członek Komisji Rewizyjnej 

Stanisław Olechnowicz Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Bogusław Rajnert Członek Komisji Rewizyjnej 

Andrzej Szperka  

Zdzisław Tondel  

Śp. Anna Krupińska Członek Komisji Spraw Społecznych                     

 

W 2019 roku odbyło się 11 posiedzeń sesji Rady Miejskiej w Cedyni podczas których podjęto 

112 uchwał, które dotyczyły spraw bieżących takich jak; 

 Sprawy finansowe dotyczące m.in. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2019-2031, zmiany budżetu Gminy Cedynia na 2019 r., stawek podatków na 2019 rok 

– uchwalono 25 uchwał, 

 Sprawy dotyczące udzielenia dotacji – uchwalono 9 uchwał, 

 Sprawy gruntowe dotyczące m.in. dzierżaw, najmu, zbywania, nabywania i obciążani 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Cedynia – uchwalono 29 uchwał. 

 Sprawy dotyczące Planu Zagospodarowania Przestrzennego – uchwalono 2 uchwały, 

 Sprawy organizacyjne, oświatowe, gospodarki komunalnej, ochrony zdrowia oraz 

ochrony środowiska – uchwalono 47 uchwał. 

Podjęte  przez Radę Miejską uchwały Burmistrz Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy 

 o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru 

jakim są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Zachodniopomorski, a w zakresie spraw 

finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. 

W stosunku do jednej uchwały Rady Miejskiej w Cedyni  Wojewoda Zachodniopomorski 

wystosował  rozstrzygnięcie nadzorcze : 

 Uchwała Nr XIV/132/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Cedynia ( rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody 

Zachodniopomorskiego z dnia  21 stycznia 2020 r. stwierdzono nieważność § 6 ust. 

7 i ust. 10 Załącznika do uchwały Nr XIV/132/2019) 
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Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa 

miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

       Burmistrz  Cedyni 

           Adam Zarzycki 


