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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 2021. 

Ten rok to kolejny rok pandemii Covid 19 i wynikających z niej ograniczeń w działaniu 
jednostek i Gminy. Mimo tego dołożyliśmy wszelkich starań w celu zaspokojenia potrzeb 
naszych mieszkańców i lokalnych społeczności.  
 

II. Informacje ogólne o Gminie Cedynia 

 
Powierzchnia gminy wynosi 180,31 km2, żyje tu 4.089 mieszkańców. Siedzibą władz 

samorządowych jest miasto Cedynia (1.469 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. 

 
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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Stan ludności na dzień 31.12.2021 r. 

Miasto Cedynia: 1458 

Pozostałe miejscowości: 2599 

Razem: 4057 (2016 M, 2041 K) 

Cedynia miasto - 1458 Barcie – 0 

Bielinek - 216 Czachów – 190 

Golice – 102 Lubiechów Dolny – 205 

Lubiechów Górny - 221 Łukowice – 91 

Markocin - 8 Niesułów – 23 

Orzechów - 129 Osinów Dolny - 199 

Parchnica - 22 Piasecznik – 0 

Piasek – 445 Radostów - 177 

Siekierki - 155 Stara Rudnica - 163 

Stary Kostrzynek - 81 Trzypole – 3 

Żelichów – 169  

 

 

 

 

Liczba mieszkańców Gminy Cedynia w latach 1998-2021 
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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 

 

Spółdzielnia Socjalna „Gród Cedynia”   
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IV. Finanse Gminy Cedynia 

 

INFORMACJE FINANSOWE 

ROK 2021 

BUDŻET 

Wykonanie dochodów 

( w tym: PIT, CIT) 

101,01%  

 

 

 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 79,03% 

  

Dochody ogółem 28.874.202,39 

Dochody własne 22.820.431,39 
 

Wykonanie dochodów budżetu wg źródeł 

Plan dochodów 28.582.966,03 

Wykonanie dochodów, w tym: 28.874.202,39 

PIT  2.040.484,00 

CIT 682.777,40 
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Wykonanie wydatków 81,18% 

 

Plan wydatków 36.069.601,14 

Wykonanie wydatków, w tym: 23.766.543,76 

wydatki majątkowe 1.482.519,94 
 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 6,24% 

Wydatki ogółem 23.766.543,76 

Wydatki majątkowe 1.482.519,94 
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Dotacje udzielone z budżetu Gminy: 
 

DOTACJA PODMIOTOWA DLA  INSTYTUCJI KULTURY COKIS i MUZEUM REGIONALNEGO 

     

dział rozdział rodzaj dotacji plan  dotacji 
wykonanie 
dotacji 

851 85154 
dotacja do utrzymania instytucji kultury (świetlice 
środowiskowe i in.) 140 000,00 130 711,17 

921 92109 dotacja do utrzymania świetlic w mieście i sołectwach. 250 000,00 248 960,59 

921 92114 dotacja do utrzymania instytucji kultury  402 200,00 402 200,00 

921 92116 dotacja do utrzymania instytucji kultury (Biblioteka) 63 000,00 63 000,00 

921 92118 dotacja do utrzymania instytucji kultury (Muzeum) 150 000,00 143 860,50 

926 92695 
dotacja do utrzymania instytucji kultury-kąpielisko na 
ośrodku sportowo-rekreacyjnym w okresie letnim 54 800,00 54 800,00 

  RAZEM DOTACJA 1 060 000,00 
1 043 532,2

6 

     

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) 

100 000,00 100 000,00 

  RAZEM DOTACJA 100 000,00 100 000,00 

     

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 1 000,00 1 000,00 

851 85154 

dotacja dla Miasta Szczecin - program interwencyjno-
motywacyjny dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy 
Cedynia 1 782,00 1 782,00 

  RAZEM DOTACJA 2 782,00 2 782,00 

     
 

 

 

 

 



12 
 

Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) 

 

Planowana nadwyżka operacyjna 73.485,65 

Wykonana nadwyżka operacyjna 2.006.180,01 

 

Wynik budżetu 

Planowany wynik budżetu - deficyt -7.486.635,11 

Wykonany wynik budżetu - 
nadwyżka 

5.107.658,63 

 

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI NA DOFINANSOWANIE 
WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH 

     

dział rozdział rodzaj dotacji plan dotacji 
wykonanie 

dotacji 

600 60014 dotacja w ramach współpracy z Powiatem 50 000,00 49 438,31 

  RAZEM DOTACJA 50 000,00 49 438,31 

     

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY CEDYNIA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ 
ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 

     

dział rozdział rodzaj dotacji plan dotacji 
wykonanie 

dotacji 

754 75412 
dotacje dla jednostek OSP Cedynia, Osinów Dolny, Lubiechów 
Górny, Czachów 

7 383,79 7 383,79 

  RAZEM DOTACJA 7 383,79 7 383,79 

     
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY CEDYNIA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ 

INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW 
PUBLICZNYCH 

     

dział rozdział rodzaj dotacji plan dotacji 
wykonanie 

dotacji 

921 92120 dotacje dla Parafii na remont kościoła w Piasku 10 000,00 10 000,00 

  RAZEM DOTACJA 10 000,00 10 000,00 
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WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA: 

Zadłużenie ogółem na 31.12.2021 r. 3 648 612,54 zł 

 

Zaciągnięte zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. 

(tabela 1 w excel) 

 

 

Harmonogram spłaty zadłużenia na lata 2021-2035 

(tabela 2 w excel) 

 

Relacja dochodów bieżących do dochodów majątkowych w latach 2021-2030 

 

 

 

Relacja wydatków bieżących do wydatków majątkowych w latach 2021-2030 
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Relacja dochodów majątkowych do dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2021-2030 

 

Poziom kształtowania się wydatków bieżących do wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 

latach 2021-2030 
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Planowana spłata zadłużenia do wydatków majątkowych na lata 2021-2030 

 

 

Relacja kształtowania się nadwyżki operacyjnej do rozchodów i wydatków na obsługę długu 

na lata 2021-2030 
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Złożone wnioski o dofinansowanie w 2021r.  i uzyskane dofinansowanie.  

1. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane  

w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa 

gospodarki rolnej, zgodnie z regulaminem złożono 3 wnioski:  

- „Budowa ścieżki rowerowej Golice –Żelichów” –  

- „Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej nr 1425Z Czachów – Żelichów – Stare 

Łysogórki”, 

- „Budowa remizy strażackiej trzystanowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 

nr 3 obr. Cedynia 1”. 

 Uzyskano środki na realizację inwestycji ,,Budowa ścieżki rowerowej Golice –Żelichów”  

w wysokości 1.400.000,00 zł, 

 

2. Wniosek do Ministra Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej 

do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – zakup sprzętu i wyposażenia 

dla jednostki OSP Osinów Dolny, OSP Piasek oraz OSP Cedynia na kwotę 90 092,21 zł., 

 

3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Budowa świetlicy wiejskiej 

pełniącej funkcje kulturalne wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce nr 88 w m. 

Osinów Dolny”.  
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4 „GRANTY SOŁECKIE” 2021”-  

- Lubiechów Górny – „Lubiechów Górny rodzinny” (zakup wiaty, kostki betonowej oraz 

betonowego kosza na śmieci) – uzyskano dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł, 

- Piasek – „Budowa chodnika w miejscowości Piasek” – uzyskano dofinansowanie w wysokości 

10.000,00 zł,  

- Lubiechów Dolny – „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” (zakup zadaszenia,  

2 betonowych koszy na śmieci, grilla betonowego, 5 mobilnych ławek oraz ogrodzenia wokół 

świetlicy), 

 - Bielinek – „Sportowy Bielinek” (zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz tablicy 

informacyjnej), 

- Radostów – „Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Radostów” (zakup doposażenia placu 

zabaw oraz 2 betonowych koszy na śmieci), 

- Orzechów – „Orzechów na sportowo” (zakup stołu betonowego do tenisa stołowego, stołu 

betonowego z planszowymi grami, 2 bramek do piłki nożnej, zestawu do piłki siatkowej oraz 

betonowego kosza na śmieci). 

 

 5.„GRANTY STRAŻACKIE 2021” 

 OSP Czachów – Remont remizy OSP – położenie nowych tynków, malowanie, wymiana 

drzwi, wymiana grzejników, wymiana instalacji elektrycznej, 

 

 OSP Lubiechów Górny – Remont remizy OSP – wymiana pokrycia dachowego, 

 

 OSP Osinów Dolny – Remont remizy OSP – demontaż istniejących płyt gipsowo – 

kartonowych, położenie nowego tynku, malowanie, wymiana drzwi i okna, 

zamontowanie nowych umywalek i muszli ustępowych, zainstalowanie wentylacji. 

 

6. „ANIMATOR OSP 2021” 

OSP Cedynia – aktywizacja lokalnej społeczności na rzecz działalności OSP – piknik strażacki – 

uzyskano dofinansowanie w wysokości 5.000,00 zł 

 

7. Fundusz Solidarnościowy w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej „Centra opiekuńczo – mieszkalne” – „Budowa Centrum Opiekuńczo – 

Mieszkalnego w Cedyni” – przyznano dofinansowanie w wysokości 2.873.351,60 zł  

Centrum przeznaczone będzie dla 20 dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym dla 16 osób z możliwością pobytu 

całodobowego. 
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8. RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INEWSTYCJI STRATEGICZNYCH 

 

-Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w miejscowości Osinów Dolny – 

uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.170.507,40 zł 

(inwestycja obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w m. Osinów Dolny, na działce nr 88. 

Powstanie nowa infrastruktura kulturalna umożliwiająca prowadzenie zajęć i wydarzeń 

promujących kulturę), 

 

 

-Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od 

Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z – uzyskano dofinansowanie  

w wysokości 3 670 534,17 zł 

(zadanie dotyczy budowy drogi rowerowej od m. Cedynia w kierunku m. Osinów Dolny. 

Projekt obejmuje roboty budowlane, roboty wykończeniowe oraz montaż urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu, na długości ok. 2990,589 m.), 

 -Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni.  

Zadanie dotyczy budynku szkolno-przedszkolnego w Cedyni, działka nr 9/1, obr. Cedynia 2.  

Projekt obejmuje modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne. Inwestycja zminimalizuje 

efekt cieplarniany w Cedyni. 

 

9. „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –

„Granty PPGR” – uzyskano dofinansowanie w wysokości 592.000,00 zł  

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na 

zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia.  

Zakupionych zostanie: 187 laptopów, 47 komputerów stacjonarnych, 7 tabletów. 

 

10. Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina ,Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU  Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 

2014 – 2020. Uzyskany grant  124 900,00 zł 

11. Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w 

dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Miejsca 

Pamięci i Trwałe Upamiętnianie w  Kraju 2022, nazwa zadania: Remont Pomnika ,,Polskiego 

Zwycięstwa nad Odrą” z jego otoczeniem w rejonie Pamięci Narodowej, kwota złożonego 

wniosku 373 400,00 zł, w tym 20% udział własny gminy.  
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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). 
 
W 2021r. trwała procedura 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.  z przeznaczeniem na 
obszar górniczy –  tzw. kopalnia żwiru. 
 

Wydane decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego 

Burmistrz Cedyni w 2021r. wydał łącznie - 30 decyzji  w tym 3 decyzje celu publicznego: 

1. polegającej na budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie 
działek o nr ewid.: 176, 178, 174 obręb Radostów, gmina Cedynia, 

2. budowie zatoki autobusowej w miejscowości Cedynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
125, na działkach o numerach ewid.: 192/1, 49 w obrębie Cedynia 2 oraz na działkach 
o nr ewid.:  223, 187/4, 66/33, 31/3, 66/52, 31/2, 31/1 w obrębie Radostów, gmina 
Cedynia. 

3. budowie sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 
numerach ewid.: 174, 176, 178 obręb Radostów, gmina Cedynia 

Decyzje o warunkach zabudowy – 27 decyzji: 
- mieszkaniówka jednorodzinna – 8 decyzji 
- inne ( w tym: zalesienia, zmiany sposobu użytkowania, budynek biurowy kancelarii leśnictwa, 
fotowoltaika) – 19 decyzji. W stosunku do roku 2020 wydano o 7 decyzji więcej. 
 
Ponadto na wnioski zainteresowanych wydano 25 wypisów i wyrysów z obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 333 zaświadczenia o przeznaczeniu 
nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, (292 szt.-2020r.), 
które przez wnioskodawców zostały przedłożone u notariuszy, w bankach, w biurach 
geodezyjnych, itp.  
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Na terenie Gminy Cedynia w 2021 roku nadano 4 numery porządkowe (w 2020r. - 9) dla nowo 
wybudowanych budynków. 

 
Strategia Rozwoju Gminy Cedynia  na lata 2021-2027 

Strategia Rozwoju Gminy Cedynia na lata 2021-2027 jest kluczowym dokumentem z punktu 

widzenia rozwoju Gminy. Jest ona tworzona nie tylko dla władz samorządowych, ale przede 

wszystkim dla mieszkańców. 

Strategia rozwoju to długookresowy plan działania, określający strategiczne cele rozwoju 

i przyjmujący takie priorytety działania (cele operacyjne i kierunki), które są niezbędne dla 

realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. 

Ustalenia zawarte w Strategii stanowią podstawę do prowadzenia przez władze Gminy 

długookresowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wokół jej ustaleń koncentrować 

się będą działania władz samorządowych, zmierzające do zapewnienia jak najlepszych 

warunków życia mieszkańcom Gminy oraz tworzenia sprzyjających warunków dla dalszego 

rozwoju. 

 

W 2014 roku w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Cedynia na lata 2015-2020 

określono wizję dla perspektywy 2020 roku, która brzmiała: 

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, przyciąga turystów, daje miejsca 

pracy dla mieszkańców – wszystko to przy optymalnym wykorzystaniu naturalnych walorów 

geograficznych i przyrodniczych oraz potencjału społeczności lokalnej. 

W istotnym zakresie ww. wizja została osiągnięta. Gmina Cedynia staje się miejscem, które 

podnosi swoją atrakcyjność turystyczną. Realizowane były i będą nowe inwestycje  

w infrastrukturę turystyczną, na obszarze gminy w Osinowie Dolnym zlokalizowane jest jedno 

z większych przygranicznych centrów handlowych, które rocznie odwiedza ponad 3 mln osób.  

W wizji podkreślono potencjał walorów geograficznych (lokalizacyjnych) i przyrodniczych oraz 

potencjał społeczności lokalnej. Ten ostatni jest szczególnie ważny w kontekście polityki 

rozwoju regionalnego definiowanej w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego.  

W Strategii na lata 2021-2027 zdecydowano się na modyfikację zapisów wizji. Przede 

wszystkim zauważono, że dla przyszłego zrównoważonego rozwoju gminy ważne jest 

zatrzymanie młodych osób i przyciąganie nowych mieszkańców. Gmina powinna umiejętnie 

wykorzystać swoje atuty przestrzenne, co zostało zauważone w wizji z 2014 roku. Warto 

mocniej podkreślić przygraniczny charakter gminy i konieczność integracji potencjałów gminy 

z sąsiadującą przestrzenią zarówno po stronie polskiej jak też niemieckiej.  

https://bip.cedynia.pl/e,pobierz,get.html?id=30514
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W związku z powyższym określono wizję rozwoju Gminy Cedynia dla perspektywy 2027 

roku: 

Gmina Cedynia to zintegrowana przestrzenie i społecznie wspólnota lokalna, świadoma 

swoich atutów lokalizacyjnych, której rozwój w istotny sposób determinuje współpraca 

transgraniczna i ponadlokalna. Mieszkańcy i organizacje pozarządowe są ważnym 

partnerem kreowania rozwoju gminy. Gmina Cedynia, wykorzystując swoje atuty 

nadgranicznego położenia oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe, jest atrakcyjnym 

miejscem do życia dla młodych i przedsiębiorczych osób. 

 

Z tak sformułowanej wizji rozwoju płyną trzy cele strategiczne, które są odpowiedzią na 

wyzwania rozwoju.  

 Ce1 1. Atrakcyjne miejsce do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

 Cel 2. Rozwinięta oferta czasu wolnego. 

 Cel 3. Gmina zarządzana w sposób partycypacyjny i w oparciu o partnerską 

współpracę. 

 

Misją Gminy Cedynia na lata 2021-2027 jest zapewnienie warunków dla wysokiej, jakości 

życia mieszkańców w oparciu o optymalne wykorzystanie kapitału terytorialnego, kierując 

się zasadami partnerstwa i zrównoważonego rozwoju.  

W misji podkreślono kluczową rolę mieszkańców, a więc również przedsiębiorców 

 w kreowaniu rozwoju lokalnego. Mieszkańcy mają aktywnie włączyć się w procesy decyzyjne, 

co umożliwią planowane sieci współpracy (partnerstwa). Od mieszkańców oczekuje się 

angażowania w rozwijanie pomysłów na rzecz rozwoju gminy. Jednocześnie zwraca się uwagę 

na znaczenie współpracy nie tylko w wymiarze granic administracyjnych gminy. Gmina i jej 

mieszkańcy muszą współpracować także ze swoim otoczeniem oraz partnerami. Kluczową 

wartością jest zasada zrównoważonego rozwoju. Zwraca ona uwagę nie tylko na aspekt 

ekonomiczny, ale także społeczny i środowiskowy. Są one szczególnie ważne 

 w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz zmian klimatycznych. Warto dodać,  

że obszar gminy Cedynia to ważne miejsce dla systemu ochrony przyrody.  

Poniżej przedstawiono pełną strukturę wizji, misji oraz celów strategicznych. 
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Ustalone w Strategii zadania w większości przypadków mieszczą się w zakresie działania Gminy  
i stanowią pokrycie finansowe w budżecie, lub finansowane będą ze źródeł pozabudżetowych, 
głównie funduszy strukturalnych Unii Europejskich, środków krajowych oraz środków specjalnych 
w ramach przeciwdziałania COVID.  

Poniższe sprawozdanie z realizacji strategii prezentuje podjęte działania w roku 2021, które  
w końcowym efekcie pośrednio lub bezpośrednio miały wpływ na stan mienia komunalnego. 
Strategii koresponduje z obowiązującymi planami i programami uchwalanymi przez Radę Miejską  
w Cedyni.  

 
 

 

 

 

 

Wizja:

Gmina Cedynia to zintegrowana przestrzenie i społecznie wspólnota 
lokalna, świadoma swoich atutów lokalizacyjnych, której rozwój w istotny 

sposób determinuje współpraca transgraniczna i ponadlokalna. 
Mieszkańcy i organizacje pozarządowe są ważnym partnerem kreowania 

rozwoju gminy. Gmina Cedynia, wykorzystując swoje atuty nadgranicznego 
położenia oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe, jest atrakcyjnym 

miejscem do życia dla młodych i przedsiębiorczych osób.

Misją Gminy Cedynia jest zapewnienie warunków do wysokiej jakości życia 
mieszkańców w oparciu o optymalne wykorzystanie kapitału 

terytorialnego, kierując się zasadami partnerstwa i zrównoważonego 
rozwoju. 

Cel 1. 

Atrakcyjne miejsce do 
zamieszkania i 
prowadzenia 
działalności 

gospodarczej.

Cel 2. 

Rozwinięte oferta 
czasu wolnego.

Cel 3. 

Gmina zarządzana           
w sposób 

partycypacyjny,           
w oparciu o 
partnerską 

współpracę.
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Cel 1. Atrakcyjne miejsce do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Priorytet 1.1. Tworzenie warunków dla nowych inwestycji gospodarczych. 

 1.1.1. Prowadzenie obsługi inwestorów. 

 W ramach obsługi inwestorów zapewniono osobom fizycznym prowadzącym 

jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu 

ostatniego roku pomoc prawną na mocy porozumienia Gminy Cedynia ze Starostą 

Powiatu Gryfińskiego :,,Darmowa pomoc prawna w 2021 r. w powiecie gryfińskim” 

Na naszej stronie internetowej zamieszczane były informacje dotyczące prowadzeniu 

działalności gospodarczej, a szczególnie informacja dla przedsiębiorców o tzw. –

,,tarczach” dotyczących wsparcia uczestników obrotu gospodarczego 

poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. 

 1.1.2. Rozwój infrastruktury na terenach przeznaczonych pod działalność gospodarczą. 

W ramach realizacji priorytetu 1.1.2  w dniu 09.03.2021 r. została zawarta umowa 

pomiędzy Gminą Cedynia, a spółką Blue Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach, 

dotycząca współpracy w sprawie realizacji przedsięwzięcia w zakresie gazyfikacji Gminy 

Cedynia. Celem podpisania niniejszego dokumentu było określenie ogólnych zasad 

regulujących wzajemne stosunki w zakresie realizacji inwestycji, mającej na celu zbudowanie 

infrastruktury gazowej i  zaopatrzenie w gaz ziemny Gminy Cedynia na potrzeby odbiorców.  

W umowie tej gmina zobowiązuje się między innymi do udostępnienia 

dla dystrybutora gazu terenu będącego jej własnością, w celu posadowienia stacji regazyfikacji  

SR  LNG poprzez dzierżawę części działki  nr 174  obręb Radostów, gmina Cedynia. Dla potrzeb 

realizacji projektu po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej Gminy Cedynia została opracowana 

dokumentacja techniczna budowy wodociągu. Dokumentację odebrano w dniu 29.11.2021 r. 

Realizacja inwestycji budowy wodociągu zostanie uregulowana odrębnym porozumieniem. 

Ponieważ zawarta umowa przewidywała podłączenie do miejskiej sieci gazowej nie 

tylko obiektów stanowiących własność Gminy Cedynia lub jednostek jej podległych, ale przede 

wszystkim podłączenie do miejskiej sieci gazowej wszystkich zainteresowanych mieszkańców 

miasta, w ramach wsparcia projektu gmina w roku 2021 nie tylko zorganizowała, ale również 

czynnie uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych nt. gazyfikacji z  mieszkańcami, które 

zorganizowano m.in. w Świetlicy na Sójczym Wzgórzu. Niestety w spotkaniach uczestniczyło 

bardzo niewiele osób. O inwestycji informowano również na stronie internetowej 

www.cedynia.pl jak również telefonicznie i podczas kontaktu z mieszkańcami odwiedzającymi 

Urząd Miejski w Cedyni. Do  dnia 31.12.2021 r. do tutejszego urzędu wpłynęły tylko 4 wnioski 

o wydanie warunków przyłączeniowych.  

Obecnie przedsiębiorstwo energetyczne jest w trakcie przygotowania dokumentacji 

technicznej stanowiącej podstawę do przyłączenia do sieci gazowej poszczególnych obiektów 

będących własnością Gminy Cedynia oraz zbierane są wnioski od mieszkańców, do których 

składania pomimo trudnej sytuacji na rynku paliw gazowych serdecznie zachęcamy. 

 

http://www.cedynia.pl/
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1.1.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Wspieranie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej zostaje wypełnione w ramach  

wydawanych decyzji i uzgodnień administracyjnych. W 2021r. inwestorzy nie zwracali się o 

nowe lokalizacje budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.  

W 2020r. Orange zrealizowała inwestycje w Osinowie Dolnym na działkach nr 14, 

38,44,103,142,145,267/2,323 oraz działkach w obrębie Cedynia 2 nr: 69/21 i 138. 

 

Priorytet 1.2. Podniesienie atrakcyjności mieszkaniowej. 

Kierunki działań: 

 1.2.1. Wspieranie ilościowego i jakościowego rozwoju zasobów mieszkaniowych. 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Cedynia na lata 2021-

2025 

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.  

Na liście osób oczekujących na lokal mieszkalny wg stanu na 31.12.2020 r. znajduje  

się  9  osób. W 2021 r. Burmistrz Cedyni zaproponował lokale 5 osobom z listy, mieszkania 

przyjęły wszystkie 5 osób. 

 Zasady przydziału lokalu gminnego reguluje Uchwała Nr XXV/222/2021 Rady Miejskiej  

w Cedyni z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cedynia. 

 W wyniku rozbudowy sieci wodociągowej w Cedyni wzdłuż ulicy Puławskiego ( obręb Cedynia 

2 i Radostów) i możliwe będzie polepszenie zasobu mieszkaniowego w postaci lokali  

 1.2.2. Modernizacja dróg kluczowych dla dostępności komunikacyjnej gminy.  

Modernizacja dróg prowadzona była poprzez ich remonty, a także budowę chodników. 

Wykonane zadania zostały opisany w wykazie inwestycji w dalszej części raportu. 

 1.2.3. Rozbudowa i rozwój dróg rowerowych. 

Podpisano porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Zachodniopomorskiego odnośnie budowy tras rowerowych na terenie Gminy Cedynia 

(Radostów – Żelichów). 
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Zakończono dokumentację techniczną na  ,,Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 124  

w zakresie budowy drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 1394Z” 

 1.2.4. Działania ograniczające możliwości nowej zabudowy i zagospodarowania na 

terenach wrażliwych przyrodniczo oraz niekontrolowanej suburbanizacji i rozpraszania 

zabudowy. 

Działanie jest realizowane poprzez odpowiednie zapisy w wydawanych warunkach 

zabudowy oraz w opracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego dla 

kopalni kruszyw w Golicach.   

1.2.5. Kształtowanie estetyki i ładu przestrzennego, w tym rewitalizacja zdegradowanych 

parków. 

Na wniosek mieszkańców 16.09.2021r. odbyło się spotkanie w świetlicy w Radostowie 

Burmistrza Cedyni Adama Zarzyckiego, Inwestora -Przedstawiciela spółki EKOROL Sp. z o.o. 

  i mieszkańców w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie 

zbiornika do magazynowania gnojowicy o pojemności do 5600 m3 w ramach prowadzonego 

gospodarstwa rolnego na działce nr 66/40 obręb Radostów. W spotkaniu uczestniczyło 38 

osób. 

Mieszkańcy wskazywali na niedopuszczalność lokalizacji tych zbiorników w bliskiej odległości 

od zabudowań i mogących z tego wynikać przykrych skutków dla zamieszkiwania w postaci 

ulatniających się odorów oraz uciążliwości w postaci transportu samochodów ciężarowych 

przyjeżdzających przez środek miejscowości.  Ustalono, że inwestor przeanalizuje inne 

lokalizacje mniej uciążliwe dla ludności.  

Na następnym spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Cedyni w dniu 06.10.2021r. 

po zapoznaniu się z położeniem działek ustalono, że najbardziej oddalonym miejscem  

od zabudowań jest działka nr 158/14 obręb Lubiechów Górny, gmina Cedynia i tam 

ewentualnie można rozważać lokalizację inwestycji.   

Powyższe ustalenia przyczynią się do  racjonalnego i zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców 

kształtowania ładu przestrzennego.  

 1.2.6. Kontynuowanie rewitalizacji przestrzeni miejskiej Cedyni. 

Rewitalizacja w Gminie Cedynia 

Zgodnie z zapisem Rozdziału 9, Podrozdziału 9.1 Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Cedynia obejmującego lata 2017-2023, przyjętego Uchwałą nr XXX/310/2017 Rady Miejskiej 

w Cedyni z dnia 29 listopada 2017 roku realizację dokumentu powierzono Burmistrzowi 

Cedyni, który działa przez podległą mu strukturę administracyjną Urzędu Miejskiego w Cedyni 

i innych jednostek organizacyjnych gminy. Burmistrz, który pełni równocześnie funkcję 

koordynatora LPR zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego monitorowania realizacji 

LPR.  
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Rewitalizację Gmina Cedyni realizuje w zakresie przestrzeni infrastrukturalnej oraz 

społecznej.  

Wieża Gmina Cedynia zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. 

„Remont wieży widokowej w Cedyni”. 

Remont wieży był współfinansowany przez Unię Europejską. Całkowita wartość projektu to 1 

275 412,31 zł. Wysokość przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego to kwota 956 559,23 zł oraz kwota 127 541,23 zł z budżetu państwa,  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2020. Nadal trwa weryfikacja rozliczenia przez Urząd Marszałkowski Woj. Zach.  

W dniu 28 kwietnia 2021 roku, odbyło się oficjalne otwarcie zabytkowej wieży widokowej 

w Cedyni. Obiekt, który od ponad 120 lat jest jednym z symboli naszego miasta, lśni teraz 

pełnym blaskiem nie tylko w dzień, ale jest również pięknie podświetlony w nocy. Inwestycja 

obejmowała remont wieży widokowej wraz z montażem iluminacji świetlnej, monitoringiem, 

elementami małej architektury, uporządkowaniem terenu, nadzorem inwestorskim i promocją 

projektu. 

Celem projektu jest przeciwdziałanie niekorzystnym przemianom demograficznym 

i społecznym oraz zwiększenie aktywności ekonomicznej i mobilizowanie przedsiębiorczości, 

w tym w szczególności: zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji, integrację 

mieszkańców wokół zmian w obszarze rewitalizacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu 

 i zachowaniom aspołecznym, zwiększenie szans na zatrudnienie w obszarze rewitalizacji,  

a także lepsze wykorzystanie kulturowego dziedzictwa, zwiększenie ruchu turystycznego, 

ożywienie gospodarcze. Do niemierzalnych celów projektu zaliczyć można: poprawę estetyki 

 i przestrzeni publicznej, poprawę dostępności przestrzeni publicznej, poprawę 

bezpieczeństwa danej przestrzeni, przeciwdziałanie dewastacji zabytkowych obiektów, 

zwiększenie atrakcyjności otoczenia pod względem mieszkaniowym, jak i turystycznym Gminy 

Cedynia, wzrost zadowolenia społecznego, wzrost atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej 

Cedyni, stworzenie możliwości wykorzystania potencjału regionu w zakresie turystyki  

i agroturystyki. 
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Rewitalizacja wieży widokowej. 

 

Kolejnym zadaniem kontynuowanym w 2021r. była realizacją wniosku złożonego do LGD 

DIROW o dofinansowanie zadania w ramach naboru „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”.  

Odnowienie elewacji pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych 

 i przemurowaniem otworu okiennego w budynku mieszkalno-usługowym przy Placu 

Wolności 6 w Cedyni.   W dniu 23.06.2021r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Jako 

ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: KRULAN ŁUKASZ KRUSZYŃSKI, Troszyn 

44/7, 74-505 Mieszkowice, kwota realizacji zamówienia to 224 694,78 zł brutto. 

 

Na obszarze rewitalizacji zrealizowano projekt „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” 

(Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, którego 

beneficjentem była Fundacja Pod Aniołem.  

 Projekt opierał się na: animacji, czyli przygotowaniu lokalnych liderów oraz grup 

inicjatywnych, realizacji lokalnych przedsięwzięć inwestycyjno – interwencyjnych, czyli 

wypracowaniu pomysłów i kierunków działań na rzecz lokalnej społeczności oraz 

wydarzeniach podsumowujących przedsięwzięcia.  

W ramach tego projektu zrealizowano w latach poprzednich i w 2021r.  następujące 

przedsięwzięcia:  

- Dla nas grają i śpiewają, od nas nowe stroje i sprzęt dostają.  

- Nasz zespół pięknie gra i pięknie wygląda. 

- Rodzinny Obiekt do Uprawiania Sportu – RODUS. 
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- Mobilny tor przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej „Młodzieżowo, sportowo, 

przeciwpożarowo” - zakupienie specjalistycznego toru dla młodych adeptów straży pożarnej 

i przygotowanie miejsca w remizie oraz placu na użytkowanie toru. 

 - Zakątek dla Juniora i seniora - utworzenie terenu rekreacyjnego, na którym zainstalowane 

zostaną: ławki, elementy siłowni zewnętrznej, elementy dla najmłodszych oraz stoły i ławki. 

 

Podsumowanie tego przedsięwzięcia odbyło się 28 marca 2021 r., na osiedlu przy ul. Czcibora, 

które przygotowała grupa inicjatywna z Cedyni wraz z wolontariuszami. W ramach projektu 

zakupiono zestawy do ćwiczeń, tablicę do gry w „kółko i krzyżyk”, dwie tablice do rysowania 

oraz bujak dla dzieci. 

Liderem projektu była Elżbieta Niedźwiedzka, a operatorem – Czachowskie Stowarzyszenie 

Kobiet Aktywnych i Demokratycznych  

 

 

Fot. Podsumowanie projektu ,,Zakątek dla Juniora i seniora” 

 

-Zawsze Razem - przed meczem i po meczu, sportowcy i kibice. 

Celem działania było doposażenie istniejącej bazy rekreacyjno-sportowej i kulturalnej przy 

boisku sportowym na terenie basenu w Cedyni, która jest miejscem aktywnej integracji 

mieszkańców, odpoczynku, spotkań, zabawy i aktywności sportowej dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych. Wartość inwestycji to kwota 20 500,00 zł.  
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- Targi Pracy w Cedyni, które odbyły się w dniu 11 czerwca, przy udziale lokalnych 

przedsiębiorców Urzędu Pracy w Chojnie i Spółdzielni ,,Gród Cedynia.” 

 

 

 

 

Fot. Targi pracy w Cedyni. 

 

- Wymieniamy stare na nowe – bezpieczny plac zabaw w Cedyni. 

 W ramach projektu pn. „Wymieniamy stare na nowe – bezpieczny plac zabaw w Cedyni” 

została doposażona istniejąca baza rekreacyjno – sportowa i kulturalna przy boisku sportowym 
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na terenie basenu w Cedyni. Przedsięwzięcie obejmowało zakup i montaż certyfikowanego 

placu zabaw. Realizacja zadania wpłynie na wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu 

kryzysowego i podniesie poziom bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji. Koszt inwestycji to 

kwota 18 000,00 zł. Projekt zrealizowano w ramach Lokalnych inicjatyw społecznych na 

obszarach rewitalizacji gmin SSW w związku z realizacją projektu pn. „Poszukiwacze 

zaginionych inicjatyw” nr projektu: RPZP.07.01.00-32-K103/18 KONKURS nr 

1/REWB/FPA/2021. Dotyczy obszaru działania Fundacji Pod Aniołem (Partner nr 3), czyli Gmin: 

Banie, Cedynia, Mieszkowice, Widuchowa, Bielice, Warnice. 

 

 

Projekt pn. „Wymieniamy stare na nowe – bezpieczny plac zabaw w Cedyni”  

 

Instrumenty wsparcia przyczyniły się do zaistnienia trwałej zmiany sytuacji Gminy Cedynia 

objętej projektem i jej mieszańców, tj. sytuacji życiowej, społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej grupy docelowej - osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym, w tym bezrobotnych. Dla zaangażowania lokalnej społeczności niezbędny był 

aktywny udział mieszkańców obszarów rewitalizowanych w procesie planowania, przygotowania 

i wdrażania przedsięwzięć odpowiadających na zgłaszane przez nich potrzeby.  
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 1.2.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego.  

W ramach współpracy z Zachodniopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich  

w Koszalinie i Odziałem Terenowym w Chojnie powstała zatoka autobusowa  

i przebudowa skrzyżowania ulicy Akacjowej z drogą wojewódzką nr 123 oraz  

przejście dla pieszych przy przychodni zdrowia z sygnalizacją świetlną na ulicy Czcibora- 

droga wojewódzka nr 124.  

 1.2.8. Zapewnienie dostaw wody mieszkańcom w Markocinie, w tym budowa studni 

wraz  z infrastrukturą. 

 W 2021r. zatwierdzono w Starostwie Powiatowym w Gryfinie projekt robót 

geologicznych dotyczących wykonania otworu rozpoznawczego, przeznaczonego dalej 

na studnię dla zaopatrzenia w wodę podziemną, na terenie działki nr 1/6 obręb 

Markocin w miejscowości Markocin, gmina Cedynia. Prace przy projektowaniu 

wodociągu są kontynuowane w 2022r.  

  1.2.9. Wspieranie rozwoju sieci gazowej. 

Zadanie opisane w działaniu 1.1.2 

 

Priorytet 1.3. Podniesienie jakości usług oświaty i wychowania. 

Kierunki działań: 

 1.3.1. Rozwój infrastruktury i wyposażenia placówek wychowania przedszkolnego 

oraz szkół podstawowych 

W dniu 18.11.2021r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy: 
Gminą Cedynia, a Łukaszem Nazimkiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą: Zakład Usług Budowlanych Łukasz Nazimek, w sprawie zadania pod nazwą: 
„Rozbudowa szkoły podstawowej w Piasku o dwie sale lekcyjne wraz z częścią 
przyległego korytarza oraz kotłownią”; Porozumienie dotyczy dalszej realizacji umowy z 
dnia 08.03.2018r. oraz określenia wzajemnych zobowiązań finansowych i rzeczowych. 
Planowany termin zakończenia prac rozbudowy szkoły to  31.08.2022r. 
 
  1.3.2. Rozwój i promowanie edukacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb 

uczniów. 

Realizacja zadań wymienionych powyżej została opisana w rozdziale dotyczącym 

funkcjonowania jednostek oświatowych i ZAS-u  .i znajduje się w Rozdziale Oświata, 

edukacja, wychowanie. 

 Priorytet 1.4. Ochrona środowiska i przyrody. 

Dodatkowy opis realizowanych zadań znajduje się w rozdziale VIII Ochrona 

Środowiska. 
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Kierunki działań: 

 1.4.1. Edukacja ekologiczna. 

1. W realizację tego zadanie wpisało się przedsięwzięcie:,, Torba ekologiczna noszona to 

dla środowiska ochrona ” zorganizowane przez grupę nieformalną i Ochotniczą Straż 

Pożarną w Lubiechowie Górnym. Projekt finansowany był z Programu 

Marszałkowskiego „Społecznik na lata 2019 – 2021” i realizowany przez Koszalińską 

Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Uczestnicy projektu szyli torby ekologiczne dla 

mieszkańców swojego sołectw. W ramach projektu została zakupiona profesjonalna 

maszyna do szycia, która będzie służyła paniom z KGW i młodzieży, korzystającej z 

zajęć świetlicowych. 

 1.4.2. Rozwój systemu kanalizacyjnego i oczyszczania ścieków, w szczególności na 

obszarach wiejskich oraz terenach intensywnego rozwoju osadnictwa. 

W 2021r. Gmina otrzymała subwencję w wysokości 900.000 zł na realizację tego 

zadanie, którą można wykorzystać do końca 2023r. Planowana jest modernizacja 

oczyszczalni ścieków w  Cedyni.  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

wykonał ekspertyzę stanu technicznego biobloków, która wskazuje na dobry stan 

obiektów. 

 1.4.3. Zachowanie walorów przyrodniczych.  

W realizację tego zadania strategicznego wpisała się akcja COKIS z okazji Światowego 

Dnia Ziemi „Okaż kulturę i chroń naturę”, a także inicjatywa mieszkańców Starego 

Kostrzynka -  „Latające ciekawostki Starego Kostrzynka” –  warsztaty z ornitologiem, 

które odbyły się 29 maja w Starym Kostrzynku. Wydarzenie odbyło się w ramach 

projektu pn. „Latające ciekawostki Starego Kostrzynka”, finansowanym z Programu 

Marszałkowskiego Społecznik na lata 2019-2021 i realizowanym przez Koszalińską 

Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 

W ramach projektu pn. „Latające ciekawostki Starego Kostrzynka” Koło Gospodyń 

Wiejskich zorganizowało warsztaty stacjonarno – plenerowe z ornitologiem. Celem 

projektu było wspieranie i promowanie inicjatyw ekologicznych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych mieszkających w Starym Kostrzynku, położonym nad Kostrzyneckim 

Rozlewiskiem, które jest jednym z ostatnich wielkopowierzchniowych płytkich 

rozlewisk w kraju. 

Podczas warsztatów stacjonarnych, które odbyły się na świetlicy wiejskiej, ornitolog 

opowiedział o gatunkach ptaków zamieszkujących obszar Rozlewisk. Uczestnicy 

dowiedzieli się, jakie działania należy podejmować, aby los zagrożonych gatunków 

ptaków uległ poprawie oraz jak ważna jest ich czynna ochrona.  

W ramach projektu zakupiono dwie lornetki do obserwacji ptaków oraz drzewa, które 

zostały posadzone na boisku przy świetlicy. 
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 1.4.4. Wspieranie zrównoważonej gospodarki rolnej i leśnej. 

Działanie to opiera się w głównej mierze poprzez propagowanie na stronie internetowej gminy 

treści o konkursach i akcjach ogólnopolskich, a także przydatnych informacjach dla rolników. 

 1.4.5. Dostosowanie systemu gospodarki odpadami do zasad gospodarki o obiegu 

zamkniętym przy współpracy w ramach Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą  

w Chojnie. 

Zadanie jest realizowane w ramach bieżącej działalności Związku.  

 1.4.6. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami w ramach Związku Gmin 

Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie (zasada 4R), likwidacja dzikich wysypisk śmieci  

i składowiska odpadów o nieuregulowanym statusie w Radostowie (działki 170, 174).  

Gospodarowaniem odpadami komunalnymi zajmuje się Związek Gmin Dolnej Odry z siedzibą 

w Chojnie.  

Związek Gmin Dolnej Odry z nieruchomości zamieszkałych za rok 2021 odebrał 337,4 Mg 

odpadów zebranych selektywnie, w tym następujących frakcji: 13,7 Mg papier i tektura; 

61,5 Mg szkło; 22,6 Mg tworzywa sztuczne; 9,2 Mg metale; 1,4 Mg zużyty sprzęt elektroniczny 

i 144,4 Mg gabarytów. 
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 1.4.7. Wspieranie termomodernizacji budynków. 

 1.4.8. Działania na rzecz zmniejszenia niskiej emisji, w tym wspieranie wymiany 

pieców. 

 1.4.9. Wspieranie wykorzystania technologii opartych o odnawialne źródła energii. 

 W ramach działań 1.4.7 -9  Gmina Cedynia realizuje program Czyste Powietrze. 

 Gmina Cedynia zawarła Porozumienie nr 51/CP/2021 z dnia 26.02.2021r. z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, które obowiązuje od dnia 

zawarcia do 2029 r. na utworzenie i utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego.  

W ramach tego porozumienia otrzymaliśmy  30.000,00 zł. na funkcjonowanie ww. punktu.  

Zadania Gminy:  

1) udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku  

o dofinansowanie;  

2) podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele 

mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia 

udziału w Programie;  

3) wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym 

pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, z zachowaniem należytej 

staranności;  

4) zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW 

pracownika Gminy, który będzie informował o Programie i pomagał przy wypełnianiu 

Wniosków o dofinansowanie;  

5) zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, spełniającego wymogi 

bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, 

umożliwiającego Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk;  

6) przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez 

Wnioskodawców w Gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia  

w Gminie;  

7) pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy 

poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.  

W okresie funkcjonowania punktu udzielono 160 konsultacji na miejscu oraz 380 konsultacji 

telefonicznych. 

Zorganizowane spotkania: z sołtysami Gminy Cedynia, Warsztaty na świetlicy wiejskiej  

w Łukowicach, Punkt mobilny "Czyste Powietrze" podczas Dożynek Gminnych. 
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Rozesłano 220 ulotek wraz z pismem przewodnim Pocztą Polską do mieszkańców domów 

jednorodzinnych z terenu Gminy Cedynia. 

Wypełniono i złożono 7 wniosków na zadania związane z termomodernizacja i wyminą pieców.  

W roku 2021 ze środków ww. programu dokonano zakupów: 

 Lenovo ThinkPad E15 - 3599,00zł , drukarka Canon Pixma - 509,00zł  ,, Microsoft Office 

Standard” - 1199,00zł, Miernik jakości powietrza - 699,00zł,  długopisy 209,10zł,  ulotki - 

490,77zł, plakaty - 121,77zł, projekt graficzny - 123,00zł , materiały biurowe - 1596,54zł,tusz - 

356,70zł, zakupy spożywcze - 211,18zł. 

Głównym zadaniem w zakresie  działań w zmniejszaniu emisyjności jest rozpoczęta 

termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cedyni. 

 1.4.10. Kontynuacja programu usuwania azbestu. 

Program usuwania azbestu dla Gminy Cedynia 

Gmina Cedynia w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

 z terenu Gminy Cedynia na lata 2017-2032”, zrealizowała zadanie obejmujące odbiór, 

transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 

Gmina na to zadanie uzyskała dofinansowanie, które pochodziło w 50% ze środków 

Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
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Fot. Odbiór azbestu 

W ramach złożonego  do WFOŚiGW w Szczecinie wniosku nr 21/3657/S z dnia 12.07.2021r.  

o udzielenie dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania pn.: ,, Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Cedynia- rok 2021’’ z terenu naszej gminy zebrano 

i poddano utylizacji 52,14 Mg wyrobów budowlanych zawierających azbest. Wartość zadania 

wyniosła 44 078,00 zł. Natomiast wysokość dofinansowania z WFOŚIGW wynosi 18 481,31 zł. 

Zadanie związane z usunięciem azbestu zrealizowała firma EKO24 Barbara Plewka z Dębna. 

Dzięki dużemu zainteresowaniu ze strony mieszkańców Gminy Cedynia udało się 

unieszkodliwić ponad 17 Mg wyrobów budowlanych zawierających azbest więcej niż w roku 

2020.   

Program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Zachęcamy mieszkańców do dalszego 

składania wniosków związanych z realizacją powyższego programu. 
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Cel 2. Rozwinięta oferta czasu wolnego. 

Priorytet 2.1. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego   

Realizacja tego priorytetu wpisuje się w działania statutowe COKiS-u  i Muzeum Regionalnego 

 w Cedyni  i został on  opisany w niniejszym Raporcie  w rozdziale opisujący działalność tych 

dwóch jednostek  

Kierunki działań: 

 2.1.1. Doskonalenie/dostosowanie oferty kulturalnej do zmieniających się potrzeb 

odbiorców. 

 2.1.2. Prowadzenie aktywnej edukacji kulturalnej. 

 2.1.3. Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego, w tym lokalnych 

tradycji. 

20 października 2021 roku w świetlicy wiejskiej w Golicach został przeprowadzony w ramach 
projektu „Aktywnie i społecznie na rzecz dobra wspólnego – cykl warsztatów w Gminie 
Cedynia” realizowanego przez Czachowskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych  
i Demokratycznych. Warsztaty twórcze z masy solnej przeprowadziła doświadczona Pani 
Stanisława Kopczyńska.  Zakupione materiały w ramach projektu posłużą świetlicom do 
kolejnych twórczych warsztatów. 

Projekt sfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na 
lata 2021-2030, w ramach umowy Nr 541/I/2021 z dnia 04.10.2021 roku. 
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Jak co roku odbył się konkurs ,, KWIATAMI CEDYNIĘ UPIĘKSZAMY” na najładniejszy ogród 

przydomowy, balkon, posesję i przestrzeń publiczną o nagrodę Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w Cedyni. 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 133/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku 
wyłoniła zwycięzców w czterech kategoriach.  

 

 



39 
 

 

 

 2.1.4. Modernizacja/renowacja/remonty obiektów zabytkowych. 

Zadanie powiązane jest z rewitalizacją terenów w miejscowości Cedynia i  było realizowane 

poprzez remont wieży widokowej w Cedyni i remont elewacji  kamienicy przy Placu Wolności 

6 w Cedyni. 

W ramach porządkowania przestrzeni Starego Miasta w Cedyni rozebrane zostało 

pomieszczenie garażowe przy starej ubojni. Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Cedyni 

Nr XXVIII/263/2021 r. z dnia 05 października 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli na remont kościoła w Piasku zawarto umowę  

z parafią na remont zabytkowego kościoła pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Piasku 

w  wysokości 10.000,00 zł. Prace dotyczą remontu elewacji zachodniej wraz z naprawą  

i izolacją fundamentów kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Piasku. 
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Priorytet 2.2. Rozwój turystyki aktywnej, sportu i rekreacji. 

Przy udziale COKiS stymulowany jest rozwój aktywności społecznej w sołectwach. Wspólnie 

organizowane są różnego rodzaju imprezy środowiskowe, festyny oraz obchody uroczystości 

państwowych 

Kierunki działań: 

2.2.1. Rozwój infrastruktury turystycznej (szlaki, drogi, ścieżki i trasy rowerowe, piesze, mała 

infrastruktura, miejsca wypoczynku, marina), w szczególności pod kątem jest integracji 

przestrzennej, w tym transgranicznej. 

Otwarcie mostu w Siekierkach 

26 czerwca 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie mostu w Siekierkach, które przyciągnęło 

wielu miłośników rowerowych i pieszych wycieczek pośród krajobrazów Kostrzyneckiego 

Rozlewiska. Przyjechali rowerzyści, zaproszeni goście, turyści, mieszkańcy gminy Cedynia oraz 

mieszkańcy gmin sąsiadujących. 

 W wydarzeniu uczestniczyło wielu znakomitych gości. Gospodarzem otwarcia mostu był 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.. Wszyscy prelegenci  

mówili o wspaniałych widokach i nowej funkcji mostu, który przyciągnie wielu miłośników 

aktywnego wypoczynku, a po zakończeniu inwestycji po stronie Niemiec przeprawa Siekierki 

– Neurüdnitz stanie się najpiękniejszym przejściem granicznym i rowerowym łącznikiem 

Pomorza Zachodniego z Europą. 

Pyszną kuchnię z grillem i domowymi wypiekami dla wszystkich uczestników wydarzenia 

przygotowała Spółdzielnia Socjalna „Gród Cedynia”. 

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: INTOP Skarbimierzyce Sp. z o.o., INTOP 

Warszawa Sp. z o.o. Nadzór inwestorski prowadziła firma NBQ Sp. z o.o. w Szczecinie,  

a nadzór autorski firma MXL4 Sp. z o.o. w Szczecinie. 

Wartość inwestycji to kwota 11.791.747,08 zł. Przebudowa została sfinansowana w 85%  

z Funduszy Europejskich, z programu Interreg Va. Koszt inwestycji po polskiej stronie został 

zrealizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. 

W dalszym ciągu trwa  projekt 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 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 
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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; 

Priorytet 2.3. Rozwój usług czasu wolnego. 

Kierunki działań: 

 2.3.1. Wspieranie rozwoju bazy turystycznej, w tym noclegowej. 

 2.3.2. Wspieranie rozwoju usług rekreacyjnych. 

W 2021r. Gmina promowała miejsce rekreacyjne ,,Najdalej wysunięty na zachód punkt Polski.” 

Otrzymaliśmy odznakę „Najromantyczniejszego miejsca na Pomorzu Zachodnim 2021”, którą 
zdobyliśmy jako laureat drugiego miejsca w Walentynkowym Plebiscycie zorganizowanym 
przez portal Discover Pomerania. 

W Walentynkowym Plebiscycie na „Najromantyczniejsze miejsce na Pomorzu Zachodnim 
2021” Najdalej wysunięty na zachód punkt Polski zdobył prawie 690 głosów (z ponad 2000 
wszystkich). 

Cel 3. Gmina zarządzana w sposób partycypacyjny i w oparciu o partnerską współpracę. 

Priorytet 3.1. Wzmacnianie aktywności mieszkańców. 

Kierunki działań: 

 3.1.1. Rozwijanie rozwiązań cyfrowych w administracji publicznej, opiece zdrowotnej, 

kulturze, rekreacji, edukacji, pomocy społecznej. 

Gmina  Cedynia otrzymała grant w wysokości 124 900,00 zł  

Celem Konkursu Grantowego jest wybór do dofinansowania projektów i wsparcie JST  

w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie 

cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także 

zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W 2021r. złożono wniosek o dofinansowanie zakupu 

sprzętu komputerowego, który podniesienie standardy  cyberbezpieczeństwa w jednostkach 

Gminy Cedynia poprzez: wymianę stacji roboczych z systemami operacyjnymi, które straciły 

wsparcie bezpieczeństwa; zakup serwera z niezbędnymi licencjami dla jednostki 

organizacyjnej Zespołu Administracyjnego Szkół (ZAS); aktualizację serwerowych systemów 

operacyjnych z uwagi na kończące się wsparcie producenta w zakresie poprawek 

bezpieczeństwa do najnowszych wersji dla Urzędu Miejskiego (UM) oraz Ośrodka Pomocy 

Społecznej (OPS); zakup specjalistycznego oprogramowania - zakup modułu DLP do 

oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT w UM wraz z 5 letnim wsparciem 
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technicznym na wszystkie posiadane moduły (płatność jednorazowa korzystna ekonomicznie) 

oraz szkolenie w zakresie obsługi; zakup specjalistycznego oprogramowania - zakup 

odnowienia licencji oprogramowania antywirusowego na 4 lata dla UM, OPS, ZAS (płatność 

jednorazowa korzystna ekonomicznie) oraz szkolenie w zakresie obsługi; Rozbudowę 

zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS) - zakup urządzeń klasy UTM dla UM, OPS, 

ZAS z 5 letnim wsparciem technicznym oraz próbkami ataków w tym okresie (płatność 

jednorazowa korzystna ekonomicznie) oraz szkolenie w zakresie obsługi; diagnozę 

cyberbezpieczeństwa wykonaną przez firmę posiadającą odpowiednie certyfikaty. 

 3.1.2. Działania edukacyjne służące podnoszeniu świadomości zdrowotnej 

społeczeństwa oraz promocji zdrowego stylu życia. 

Rok 2021 to głównie działania związane z  walką z COVID-19. 

22 marca 2021r. w Cedyni odbyły się badania na obecność przeciwciał w kierunku SARS-COV-

2 w ramach Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii 

Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19. Program miał na celu identyfikację osób po 

kontakcie z wirusem SARS CoV-2 odpowiedzialnego za chorobę COVID-19 oraz weryfikację 

aktywności tego zakażenia metodą molekularną. 

Na badania w naszej gminie zgłosiło się bardzo wielu chętnych. Od godziny 16.30 do godzin 

wieczornych w Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu pobierano materiał do badań. 

4 września 2021 r. w godzinach 14:00 – 18:00 w Amfiteatrze Miejskim w Cedyni odbyły się 
darmowe szczepienia przeciw COVID-19 preparatami Pfizer lub Johnson&Johnson. 

Informowaliśmy również mieszkańców o bezpłatnych  szczepieniach przeciwko grypie. 

26 września odbyły się objazdowe  szczepienia przeciw COVID-19  w miejscowościach Siekierki, 
Stara Rudnica, Lubiechów Górny, Piasek. Niestety nie spotkały się z dużym zainteresowaniem.  

 3.1.3. Wspieranie potencjału organizacji pozarządowych. 

24 marca 2021 r. na świetlicy w Czachowie odbyło się spotkanie z Panią Małgorzatą Kuncewicz 
– animatorem lokalnym programu Społecznik na lata 2019 – 2021.  Na spotkaniu  omówiono  
zasady przyznawania mikrodotacji  z Programu, którego  nabór rozpoczął się  1 kwietnia.  

 3.1.4. Rozwój infrastruktury na rzecz aktywności osób starszych. 

 3.1.5. Rozwój infrastruktury opieki i pomocy społecznej. 
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Dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

Gminie Cedynia przyznano dofinansowanie na realizację Programu „Centra opiekuńczo-
mieszkalne”, zadanie pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Cedyni” 
 w wysokości 2 873 351,60 zł w ramach Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt zadania 
wynosi 3 804 814,07 zł. 

Centrum przeznaczone będzie dla 20 dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym dla 16 osób z możliwością pobytu 

całodobowego. 

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego wzmocni system wsparcia poprzez rozszerzenie 

usług dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, umożliwi niezależne, samodzielne i godne 

funkcjonowanie na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawi jakość życia 

uczestników w środowisku lokalnym, zapewni osobom niepełnosprawnym pomoc adekwatną 

do potrzeb i możliwości wynikających ze stanu zdrowia oraz włączy osoby niepełnosprawne 

do życia społeczności lokalnej. 

Centrum będzie tworzyć otoczenie zbliżone do warunków domowych, w którym kluczowymi 

wartościami będą podmiotowość i włączenie społeczne uczestników. 

W Centrum funkcjonować będzie także opieka wytchnieniowa. 

23 października Cedynię odwiedziła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, 

która na ręce Burmistrza Cedyni Adama Zarzyckiego przekazała symboliczny czek na 

dofinansowanie budowy i wyposażenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Cedyni. 

W wydarzeniu wzięli udział: arcybiskup Andrzej Dzięga (metropolita szczecińsko-kamieński) 

Marek Gróbarczyk (wiceminister infrastruktury), Czesław Hoc (wiceprzewodniczący Sejmowej 

Komisji Zdrowia, poseł), Leszek Dobrzyński (poseł), Zbigniew Bogucki (wojewoda 

zachodniopomorski) oraz Wojciech Konarski (starosta gryfiński) . 
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Fot. Przekazanie symbolicznego czeku na COM  

 3.1.6. Wspieranie działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, w tym działań 

podmiotów ekonomii społecznej. 

W 2021r.powstała  Spółdzielnia Socjalna ,,Gród Cedynia" w skutek podjęcia Uchwały 

nr XX/186/2020 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 09.2020r. w sprawie wyrażenia woli 

utworzenia spółdzielni socjalnej. Założycielami Spółdzielni była Gmina Cedynia oraz 

Szczecińskie Stowarzyszenie ,,Złoty Wiek'' 

 

POBUDKA - warsztaty lokalnego pobudzenia społeczno – gospodarczego. 

W 2021r.  realizowany był projekt pn.,, POBUDKA”przez Stowarzyszenie Edukacji Społeczno - 

Zawodowej ESPRIT oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy. 

"POBUDKA" była wspólną koncepcją Stowarzyszenia ESPRIT oraz Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Ludowego w Mierzynie, oparta na narzędziu animacji społecznej, zakładającym, 

że każda gmina czy powiat jest pełna możliwości, należy je tylko odkryć i rozwinąć. 

W Gminie Cedynia odbyło się 6 warsztatów, w okresie sierpień – grudzień 2021,     

w świetlicy wiejskiej w Starej Rudnicy oraz w świetlicy na Sójczym Wzgórzu  

w Cedyni. Warsztaty włączyły przedstawicieli samorządu lokalnego, aktywnych mieszkańców, 

lokalnych działaczy, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, przedsiębiorców w proces 

wspólnego szukania lokalnych możliwości  i wypracowania pomysłów prowadzących do 

pobudzenia lokalnego. 
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Celem warsztatów było przejście przez wszystkie etapy procesu animacyjnego - od diagnozy 

małej ojczyzny po zebranie i realizację wspólnych pomysłów ożywienia lokalnego w oparciu o 

działania partnerskie. Metoda ta budowała wśród uczestników kompetencje kluczowe, uczyła 

aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, ukazywała związek między własnym 

zaangażowaniem, a jego efektami oraz pomogła zbudować wspólnotę. 

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na 

lata 2020-2030. 

3.1.7. Wdrażanie standardów dostępności, w tym likwidacja barier architektonicznych   

w budynkach użyteczności publicznej. 

Gmina rozpoczęła zadanie: ,,Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych budynku 

przychodni w Cedyni-wykonanie projektu windy zewnętrznej.’’ W dniu 21.10.2021r. 

ogłoszono postepowanie w trybie pozaustawowym. W wyznaczonym terminie na składanie 

ofert wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę przedłożyła GALA PROJEKT Katarzyna 

Kołodziejska, Ul. Wojska Polskiego 38/3, 70-475 Szczecin, kwota dokumentacji projektowej - 

18 450,00 zł.  

Priorytet 3.2. Rozwijanie współpracy ponadlokalnej. 

Kierunki działań: 

 3.2.1. Rozwijanie kompleksowej oferty turystycznej w oparciu o współpracę  

w ramach LGD (Lokalnej Grupy Działania pn. Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 

Obszarów Wiejskich), powiatu, województwa oraz współpracy transgranicznej.  

W dniu 8 listopada 2021r. Gmina Cedynia wraz z sześcioma gminami powiatu gryfińskiego 
 i Powiatem Gryfińskim podpisały List Intencyjny w sprawie współpracy na rzecz 
równoważonego rozwoju. 

Gminy w ramach Dolnoodrzańskiego Obszaru Funkcjonalnego zamierzają podjąć współpracę 
w celu wspólnego pozyskiwania środków i wspólnego realizowania przedsięwzięć w celu 
realizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, integracji i wzmacniania istniejących powiązań 
funkcjonalnych gmin i Powiatu Gryfińskiego. 
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Fot. Podpisanie listu Intencyjnego 

Gmina Cedynia w wyniku pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, otrzymała dofinansowanie w kwocie 6 100 

000 zł na zadania: 

 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi rowerowej na 

odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z” – projekt obejmuje 

roboty budowlane, roboty wykończeniowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu, na długości ok. 2990,589 m. Budowa ścieżki rowerowej będzie kolejnym etapem 

do połączenia ścieżek po stronie polskiej i niemieckiej oraz ze ścieżką Trzcińsko Zdrój – 

Siekierki (Trasa Pojezierzy Zachodnich nr 20) – 4 750 000,00 zł, 

 „Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w miejscowości Osinów 

Dolny” – inwestycja obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Osinów 

Dolny, na działce nr 88. Powstanie nowa infrastruktura, umożliwiająca prowadzenie 

zajęć i wydarzeń promujących kulturę na terenie Gminy Cedynia – 1 350 000,00 zł. 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu 

dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty 

 i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy 

inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

 

 3.2.2. Dążenie do jednolitego oznakowania turystycznego.  

 3.2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna, w tym promocja produktów i usług 

lokalnych. 
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Zadanie realizowane na Dożynkach Gminnych, na których  Koła Gospodyń Wiejskich 

promowały swoje wyroby kulinarne oraz na Targach pracy, gdzie prezentowali się 

lokalni wytwórcy, a także na Dniach  Cedyni.  

3.2.4. Współpraca w zakresie rozwijania komunikacji publicznej obsługującej obszar 

gminy. 

Zadanie jest realizowane w ramach współpracy z Powiatem Gryfińskim  i dotyczy  zapewnienia 

transportu w okresie letnim.  
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VI. Infrastruktura techniczna, inwestycje 

W 2021r  kontynuowano zadanie ,,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. 

W dniu  18.06.2021r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych firmą DREN sp.z 
o.o., ul. Podgórna 26, 73-210 Recz, kwota realizacji zamówienia 192 897,47zł 
brutto;. Wybudowano sieć wodociągową o długości 482,0 m wraz z 4 hydrantami  oraz 
przyłącza wodociągowe o długości 202,87m. Wartość inwestycji w 2021r. 199.135,05 zł. 
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Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami wodociągowymi w Starym Kostrzynku 
– inwestycja została zrealizowana przez ZGKiM w Cedyni – 54 966,16 zł. 
 
Budowa ujęcia wody w m. Markocin – wykonana została dokumentacja hydrologiczna wraz 
 z odwiertami – 47 970,00 zł –, obecnie inwestycja jest na etapie sporządzenia dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. 
 
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Cedynia 
do działki nr 174 obręb Radostów – gazyfikacja Gminy Cedynia – została opracowana 
dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 20 000,00 zł 
 
Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Cedynia – inwestycja polegająca na 
współpracy z powiatem w celu wykonania chodnika w miejscowości Żelichów – 49 438,31 zł 
 
Wykonanie chodnika w m. Piasek – wykonany został chodnik w ciągu drogi gminnej  
w miejscowości Piasek – 34 217,46 zł z czego 10 000,00 zł gmina otrzymała w ramach Konkursy 
„Granty Sołeckie 2021”, natomiast reszta środków została zabezpieczona w budżecie Gminy 
Cedynia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piasek 
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Fot. Budowa chodnika w m. Piasek  
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Wykonanie chodnika w m. Osinów Dolny – wykonany został chodnik w ciągu drogi gminnej  
w miejscowości Osinów Dolny – 17 850,38 zł. 
 
Budowa ścieżki rowerowej Cedynia-Osnów Dolny – opracowana została dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa Etap I Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy 
drogi rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z – 
101 749,29 zł. Inwestycja dofinansowana w ramach programu Polski Ład. 
 
Budowa ścieżki rowerowej Golice-Żelichów – opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na wykonanie ścieżki rowerowej Golice-Żelichów (dokumentacja przekazana 
Gminie w 2022 r. wydatek na rok 2021 371,80 zł). 
 
Budowa chodnika w m. Stary Kostrzynek – wykonany został chodnik w miejscowości Stary 
Kostrzynek (ze względów bezpieczeństwa wykonano schody terenowe, które zmniejszają 
ryzyko utraty równowagi, co prowadzi do upadku na stromym podejściu) – 19 714,85 zł. 
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Fot. Remont chodnika w Starym Kostrzynku 
 
Remont pomnika „Polskiego Zwycięstwa nad Odrą” wraz z jego otoczeniem – został 
sporządzony kosztorys prac koniecznych do wykonania remontu pomnika wraz z otoczeniem 
oraz iluminacją świetlną – 6 150,79 zł w celu złożenia wniosku o dofinansowanie do 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   
 
Odnowienie elewacji, pokrycia dachu wraz z wymianą drzwi wejściowych i przemurowaniem 
otworu okiennego w budynku mieszkalno-usługowym przy Placu Wolności 6 w Cedyni – 
inwestycja polega na remoncie elewacji budynku zlokalizowanego przy Placu Wolności  
w Cedyni (środki wydane w 2022 r.). 
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Budowa odcinka drogi wewnętrznej na cmentarzu w Cedyni – w Cedyni na cmentarzu 
komunalnym została wykonana brukowa droga umożliwiająca dojazd w głąb cmentarza,  
a także poprawia jego walory estetyczne-53.000 zł. 
 
Rozbudowa budynku szkolnego w m. Piasek – ponownie zostały wszczęte prace przy 
rozbudowie szkoły w m. Piasek. 
 
Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych budynku przychodni w Cedyni – została 
opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie podnośnika 
zapewniającego komunikację pionową umożliwiającą dostęp do przychodni osobą 
niepełnosprawnym – (wydatek w roku 2022). Wykonawca: GALA PROJEKT Katarzyna 
Kołodziejska, Ul. Wojska Polskiego 38/3, 70-475 Szczecin,  kwota realizacji dokumentacji:  
18 450,00 zł.  
 
Budowa budynku świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach – inwestycja polega na 
wykonaniu budynku świetlicy socjoterapeutycznej w m. Siekierki. W roku 2021 został 
wyłoniony w przetargu nieograniczonym Wykonawca. 
 
Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkaniowego w Cedyni – przygotowanie terenu od 
inwestycję tj. rozbiórka istniejących budynków wraz z niwelacją terenu – 174 809,15 zł. 
 W roku 2022 został wyłoniony Wykonawca na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. 
 
Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Górnym – zakupione zostały 
niezbędne elementy do wykonania ogrzewania-11 240,18zł (FS) 
 
Budowa świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje kulturalne w m. Osinów Dolny – w roku 2022 
został Wyłoniony wykonawca. Inwestycja jest dofinansowana w ramach programu Polski Ład. 
 
Poprawa funkcjonalności w świetlicy wiejskiej w Lubiechowie Dolnym – zostało wykonane 
zadaszenie schodów wejściowych do budynku świetlicy, a także ułożona została kostka 
brukowa, która poprawiła walory estetyczne przyległego terenu – 15 720,29 zł 
 
Siłownia zewnętrzna w Bielinku – w ramach funduszu sołeckiego zostały zakupione 3 elementy 
wyposażenia siłowni zewnętrznej (wahadło + steper, ławka + prostownik pleców, podciąg nóg 
+ drabinka) – 10. 000 zł. 
 
Lubiechów Górny rodzinny – w ramach zadania zakupiona i zamontowana została altana, kosz 
na śmieci oraz 2 pojemniki na wodę deszczową w Lubiechowie Górnym – 16 084,38 zł z czego 
10 000,00 zł gmina otrzymała w ramach Konkursu „Granty Sołeckie 2021” natomiast reszta 
środków została zabezpieczona w budżecie Gminy Cedynia w ramach funduszu sołeckiego 
sołectwa Lubiechów Górny. 
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Fot. Lubiechów Górny 
 
Doposażenie placu zabaw Orzechów – w ramach funduszu sołeckiego zakupiony został 
metalowy sześciokąt linowy – 11 340,10 zł. 
 

,, Przebudowa boiska do piłki plażowej wraz z rozbiórką i budową nowego ogrodzenia działki 

na terenie Ośrodka Rekreacyjno- Sportowego w Cedyni’’.  Zrezygnowano z realizacji zadania. 

Mimo ogłaszania kilku zamówień publicznych nie udało się wybrać wykonawcy. Oferty 

znacznie przekraczały możliwości finansowe Gminy Cedynia.  
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1. Infrastruktura techniczna 

 

Sieć wodociągowa  

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

na terenie miasta Cedynia wraz z m. Radostów wynosi 11,98 km (7,88 km w Cedyni, 4,1 km w 

m. Radostów), natomiast całkowita długość magistrali wodociągowych na terenie Gminy 

wynosi 61,08 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.  
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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 2021 odebrano od mieszkańców pojazdami asenizacyjnymi 8490,7 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 8,8 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, 

zmodernizowana  droga gminna ul. Willowa o długości 298m. 

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 
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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. 

W 2021r.  zmodernizowaliśmy w ramach umowy z Enea  Oświetlenia sp. z o.o.  27 lamp 

sodowych na ledowe na ulicach Chopina, Czcibora oraz wymieniliśmy 10 zegarów 

sterowanych ręcznie  na sterowane  elektronicznie GSM  oraz zamontowano naświetlacz na 

mural. 

Gospodarka odpadami komunalnymi  

Gospodarowaniem odpadami komunalnymi zajmuje się  Związek Gmin Dolnej Odry z siedzibą 

w Chojnie. Zgodnie z Uchwałą nr 10/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 

 17 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, właściciele nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy w 2021r. ponosili opłatę za każdy metr zużytej wody w wysokości 

11,90 zł. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, którzy 

zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach 

przydomowych i dla takich nieruchomości stawka opłaty wynosiła natomiast 11,50 zł za 1m3 

zużytej wody. 

Związek Gmin Dolnej Odry z nieruchomości zamieszkałych za rok 2021 odebrał 337,4 Mg 

odpadów zebranych selektywnie, w tym następujących frakcji: 13,7 Mg papier i tektura; 

61,5 Mg szkło; 22,6 Mg tworzywa sztuczne; 9,2 Mg metale; 1,4 Mg zużyty sprzęt elektroniczny 

i 144,4 Mg gabarytów. 

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 
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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. Niestety Orange nie udzieliła nam odpowiedzi o planowanych 

inwestycjach.  
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VII. Gospodarka nieruchomościami 

Charakterystyka ogólna mienia za 2021r. 

Zgodnie z art. 45 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2022 

r. poz. 559, 583) 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 2021 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 54 ha gruntów komunalnych, 

 poza granicami administracyjnymi miasta znajduje się 349 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.) 

540.000 310.000 10.000 150.000 60.000 10.000 

100% 
57,41 % 1,85% 27,78 % 11,11% 1,85 % 
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Tabela STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (OBSZAR WIEJSKI) 

 

Wykres STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (MIASTO)  

 

 

 

Wykres STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH (OBSZAR WIEJSKI) 

57,41%

1,85%

27,78%

11,11% 1,85% Grunty rolne

Grunty leśne

Grunty zabudowane 
zurbanizowane i inne

Tereny komunikacyjne

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.) 

3.490.000 790.000 370.000 1.690.000 310.000 330.000 

100 % 22,64% 10,60% 48,42% 8,88 % 9,46 % 
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Tabela STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH WYDZIERŻAWIONYCH 

PRZEZNACZENIE 
POWIERZCHNIA [ 

mkw ] 
% UDZIAŁ 

NA CELE ROLNICZE 
141 636,00 46,96 

POD OGRÓDKI WARZYWNE 
51 325,00 17,02 

POD HANDEL, USŁUGI, TARGOWISKA 
35 734,60 11,85 

POD REKREACJĘ, TERENY ZIELENI, PARKI, TRAWNIKI 
17 935,14 5,95 

INNE CELE 
575,60 0,19 

POD GARAŻE, PARKINGI 
8 070,26 2,67 

MAGAZYNY SKŁADOWE, PLACE SKŁADOWE 
2424,00 0,80 

POD TABLICE REKLAMOWE 
10,00 0,00 

POD HANDEL, USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM 
STACJI PALIW 

4 858,00 1,61 

MASZTY TELEKOMUNIKACYJNE 
225,00 0,07 

POTRZEBY BADAWCZO-ROZWOJOWE 
- - 

PROWADZENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW 
 26 137,00 8,67 

WYDOBYCIE KRUSZYW NATURALNYCH 
12 700,00 4,21 

RAZEM 
301 630,60 

 
100,00 

 

22,64%

10,60%

48,42%

8,88%

9,46%

Grunty rolne

Grunty leśne

Tereny komunikacyjne

Użytki kopalne

Użytki ekol. i tereny różne
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Wykres STRUKTURA GRUNTÓW KOMUNALNYCH WYDZIERŻAWIONYCH 

 

Tabela 1. WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU I JEGO STRUKTURA 

Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2020 Stan na 31.12.2021 Struktura % za rok 2021 

1 2 3 4 5 

     

I. AKTYWA TRWAŁE 26552693,74 30682536,66 64,64 

1. Rzeczowe aktywa trwałe 26413708,42 30513900,36 64,29 

2. Pozostałe aktywa trwałe 138985,32 168636,30 0,36 

II. AKTYWA OBROTOWE 12529967,22 16782512,10 35,36 

 MAJĄTEK OGÓŁEM 39082660,96 47465048,76 100,00 

46,96%

17,02%11,85%

5,95%

0,19%

2,67%
0,80%

0
1,61%

0,07%

8,67% 4,21%

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

WYDOBYCIE KRUSZYW NATURALNYCH
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Tabela. WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2021 r. 

Lp. Środki trwałe Grupa Wartość PLN  
1. Grunty komunalne 0 3073611,2  
2. Budynki i lokale 1 9659774,67  
3. Obiekty inż. Lądowej i wodnej  2 14406243,27  
4. Kotły i maszyny energetyczne 3 17137,92  
5. Maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania 4 19605,59  
6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 5 33867,31  
7. Urządzenia techniczne 6 36530,01  
8. Środki transportu 7 123474  
9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 8 917766,89  
0 0 36 28288010,86  

 

Powyższa tabela przedstawia wartość netto środków trwałych w Gminie, których ewidencję 

prowadzi się na koncie 011 wszystkich jednostek organizacyjnych. Część z nich umową 

użyczenia przekazana jest innym podmiotom. Nie należy pomijać niskocennych składników 

ewidencjonowanych na koncie 013 i umorzonych w 100% w momencie przekazania 

do użytkowania.  

Tabela. stan mienia komunalnego- drogi 

Lp Nazwa obrębu jm 

powierzchnia 

działek  powierzchnia dróg 

1. OBRĘB BIELINEK [m2] 300,00 210,00 

2. OBRĘB CEDYNIA I [m2] 8 530,00 4 317,00 

3. OBRĘB CEDYNIA II [m2] 30083,00 18178,00 

4. OBRĘB CEDYNIA III [m2] 7 590,00 5 184,00 

5. OBRĘB CZACHÓW [m2] 86 500,00 36 095,00 

6. OBRĘB GOLICE [m2] 98 920,00 63 186,00 

7. OBRĘB LUBIECHÓW DOLNY [m2] 84 204,00 52 883,00 

8. OBRĘB LUBIECHÓW GÓRNY [m2] 88 353,00 59 582,00 

9. OBRĘB ŁUKOWICE [m2] 89 200,00 46 490,00 

10. OBRĘB MARKOCIN [m2] 2 179,00 1 786,00 

11. OBRĘB ORZECHÓW [m2] 41 100,00 20 230,00 

12. OBRĘB OSINÓW DOLNY [m2] 8 600,00 4 530,00 

13. OBRĘB PIASEK [m2] 221 200,00 135 202,00 
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14. OBRĘB RADOSTÓW [m2] 5 500,00 3 820,00 

15. OBRĘB SIEKIERKI [m2] 17 000,00 10 804,76 

16. OBRĘB STARA RUDNICA [m2] 318 304,00 204 569,00 

17. OBRĘB STARY KOSTRZYNEK [m2] 107 135,00 65 258,00 

18. OBRĘB ŻELICHÓW [m2] 153 890,00 69 643,50 

RAZEM 1 874978,00 1 038569,05 

 

 

Charakterystyka szczegółowa mienia 

Budynki i lokale komunalne  

Gmina posiada 70 lokale, położone  w budynkach będących w całości jej własnością.  

Są to budynki położone w miejscowościach: Cedynia, Radostów, Piasek, Żelichów, Bielinek, 

Siekierki, Stara Rudnica, Lubiechów Dolny.  

Na prawach współwłasności Gmina posiada 81 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 

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 ogrodzony. W 2020r. powstała bieżnia do skoku w dal oraz 

bieżnia do biegów na 100 m 

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 8 remiz w następujących 
miejscowościach: Stara Rudnica, Osinów Dolny, Cedynia, Lubiechów Górny, Czachów, 
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Orzechów, Łukowice, Piasek . Dnia 30 września 2021 roku zawarto akt notarialny z 
Nadleśnictwem Chojna w sprawie: 
- zamiany nieruchomości w miejscowości Piasek działki niezabudowanej nr 27/8 oraz 
działki zabudowanej budynkiem remizy nr 27/10, na działkę stanowiącą własność 
Gminy Cedynia nr 704. 
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).  

Inne prawa własności 

Gmina Cedynia nie posiada majątku w postaci papierów wartościowych, nie przystępowała 

też do udziału w jakichkolwiek spółkach akcyjnych. Jako jednostka samorządowa do chwili 

obecnej nie wypuszczała też do obrotu rynkowego żadnych obligacji. 

Wśród innych niż własność praw majątkowych wymienić należy użytkowanie wieczyste. 

Gmina Cedynia posiada 39.441 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, 

- 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. 

Na dochody te składają się następujące wpływy: 
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 z tytułu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych, lokali i pozostałych budynków 

niemieszkalnych na rzecz najemców, 

 z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu 

lub bezprzetargowo, 

 z tytułu rat za kupno nieruchomości w latach wcześniejszych, 

 ewentualnie wadia na poczet ceny kupna nieruchomości w roku następnym, jak to miało 

miejsce w roku 2021.  

 

W  2021 roku w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży budynku mieszkalnego Bielinek 

nr 40 oraz lokali mieszkalnych przy ul. M. Konopnickiej 8/3 i 5/3 oraz ul. Ks. Skorupki  4/2 i 4/3 

w Cedyni na rzecz dotychczasowych najemców. 

Wynikiem pozytywnym zakończyły się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż  

działek niezabudowanych: nr 78 obręb Siekierki, nr 189 obręb Stara Rudnica, nr 101/1, 101/2 

i 101/3 obręb Stary Kostrzynek. W 2021 roku w wyniku pierwszego, nieograniczonego 

przetargu ustnego dokonano sprzedaży działki 35/1 położonej w obrębie Bielinek gmina 

Cedynia.  

W trzecim przetargu nieograniczonym nabywcę znalazł udział w wysokości 228/1000 części                         

w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 374, obręb 3 miasta 

Cedynia.  

W trybie bezprzetargowym sprzedano działkę zabudowaną nr 148 obręb Bielinek gmina 

Cedynia. W celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

sprzedano działki nr 122/4 obręb 2 miasta Cedynia, nr 213/10 obręb Lubiechów Dolny oraz 

w obrębie Piasek działki numer 239/1, 360/1, 360/2.   

Dochód Gminy Cedynia stanowią również zwroty kosztów przygotowania nieruchomości do 

sprzedaży, w tym również tych, które rozłożono na raty.  Postępowania przygotowujące 

poszczególne nieruchomości do sprzedaży znajdują się na różnych etapach. Regulujemy stany 

prawne nieruchomości, które będą stanowiły nieruchomości przeznaczone do sprzedaży. Przy 

sprzedaży mieszkań zlecamy inwentaryzację budynków. Spotykamy się z wieloma problemami 

np.: brak wykonawców, długie terminy oczekiwania na dokumenty, konflikty sąsiedzkie. 
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Staramy się spełniać oczekiwania zainteresowanych kupnem nieruchomości w Gminie 

Cedynia. 

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie szczegółowe ze sprzedaży nieruchomości 
komunalnych w roku 2021 roku: 

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZA ROK 2021 

 

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I BUDYNKÓW 

1 sprzedaż budynku mieszkalnego Bielinek 40 4.450,00 

2 sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. M. Konopnickiej 8/3  w Cedyni 3.419,00 

3 sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. M. Konopnickiej 5/3  w Cedyni 21.022,00 

4 sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Ks. Skorupki  4/2  w Cedyni 4.687,50 

5 sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Ks. Skorupki  4/3  w Cedyni 2.663,50 

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY INNYCH NIERUCHOMOŚCI 

1 
sprzedaż działki niezabudowanej nr  78 o pow.0,04 ha położonej w obrębie 

Siekierki gmina Cedynia 
9.090,00 

2 
 Sprzedaż działki numer 35/1 o pow. 29,64 

obręb Bielinek gmina Cedynia 
1.010.000,00 

 
 Sprzedaż działki numer 189 o pow. 0,23 

obręb Stara Rudnica gmina Cedynia 
60.600,00 

3 
sprzedaż udziału 228/1000 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 374, obręb 3 miasta Cedynia 

24.745,00 

4 
sprzedaż działki niezabudowanej nr 101/1 o pow.0,1647 ha położonej w 

obrębie Stary Kostrzynek gmina Cedynia 
35.500,00 

4 
sprzedaż działki niezabudowanej nr 101/2 o pow.0,1750 ha położonej w 

obrębie Stary Kostrzynek gmina Cedynia 
38.380,00 

5 
sprzedaż działki niezabudowanej nr 101/3 o pow.0,1137 ha położonej w 

obrębie Stary Kostrzynek gmina Cedynia 
28.500,00 

 
sprzedaż działki niezabudowanej nr 239/1 o pow.0,0121 ha położonej w 

obrębie Piasek gmina Cedynia 
5.000,00 
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sprzedaż działki zabudowanej nr 148 o pow.0,04 ha położonej w obrębie 

Piasek gmina Cedynia 
18.630,00 

 
sprzedaż działki niezabudowanej nr 239/1 o pow.0,10 ha położonej w obrębie 

Piasek gmina Cedynia 
25.000,00 

 
sprzedaż działki niezabudowanej nr 360/1 o pow.0,0228 ha położonej w 

obrębie Piasek gmina Cedynia 
1.000,00 

 
sprzedaż działki niezabudowanej nr 360/2 o pow.0,07 ha położonej w obrębie 

Piasek gmina Cedynia 
18.400,00 

 zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zamiany 2.400,00 

6 
zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży dotyczy lokalu 

mieszkalnego ul. M. Konopnickiej 5/1 w Cedyni 
690,00 

7 zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży 7.889,00 

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MIENIA NETTO 1.322.066,00 

 

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.  

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  
31.12.2021 r. 

Lp. Nr 

działki 

Obręb Pow. w 

mkw 

Rodzaj dzierżawy Czynsz Podatek 

VAT 23% 

Ogółem 

1. cz. 110  Cedynia M-2 402  Handel 2946,66 677,73 3624,39 

2. cz. 102 Cedynia M-2 266 Handel 1949,78 448,45 2398,23 

3. cz. 350 Cedynia M-2 70 Place 21,70 4,99 26,69 

4. cz. 129 Osinów Dolny 55 Inne 403,15 92,72 495,87 

5. cz. 129 Osinów Dolny 50 Handel 366,50 84,30 450,80 

6. cz. 129 Osinów Dolny 120 Place 310,80 71,48 382,28 

7. cz. 356 Cedynia M-3 100 Place 31,00 7,13            

38,13 
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8. cz. 29/3 Osinów Dolny 100 Handel 733,00 168,59 901,59 

9. cz. 29/3 Osinów Dolny 195 Place 505,05 116,16          

621,21 

10. 177… Osinów Dolny 33 900 Handel 58 756,18 13 513,92 72 270,10 

11. cz. 

177,179  

Stara Rudnica 5075 Parkingi/tereny zieleni 3419,00 273,52 3692,52 

12. cz. 

140/11 

Lubiechów 

Górny 

120 Place 32,40 7,45 39,85 

13. cz. 

167/13  

Osinów Dolny 198 Handel 2686,86 617,98 3304,84 

14. cz. 330 Cedynia M-3 60 Ciągi komunikacyjne 124,20  28,57 152,77 

15. cz. 

371/3  

Cedynia M-3 225 Maszty telekom. 3496,50       804,20 4300,70 

16. cz. 

371/3 

Cedynia M-3 354 Place 109,74 25,24 134,98 

17. cz. 

140/11 

Lubiechów 

Górny 

36 Rekreacja 11,16 2,57 13,73 

18. cz. 

361/1  

Stary 

Kostrzynek 

96 Place 23,04 5,30 28,34 

19. cz. 

311/2 

Cedynia M-3 10 Tablice reklamowe 135,70 31,21 166,91 

20. cz.136 Osinów Dolny 428 Handel 3137,24 721,57 3 858,81 

21. cz.136 Osinów Dolny 706 Rekreacja 169,44 38,97 208,41 

22. cz.67/2 Osinów Dolny 67 Rekreacja 16,08 3,70 19,78 

23. cz. 6 Cedynia M-2 25 Handel 183,25 42,15 225,40 

24. cz. 710 Stara Rudnica 4 Inne 11,92 2,74 14,66 

25. cz. 

348/2 

Cedynia M-3 110 Place 34,10 7,84 41,94 
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26. 240/19 Osinów Dolny 24 142 Tereny 

zieleni/handel/usługi/ 

stacje paliw/ 

parkingi 

93 175,04 21430,26 114 605,30 

27. cz. 

399/2 

Piasek 20 Place  4,80 1,10 5,90 

28. cz. 278 

cz. 69 

Golice 

Radostów 

5000 

3200 

Wydobycie 3690,00 848,70 4 538,70 

29. cz. 62/2 Cedynia C-2 677 Podwórko przydom. 209,87 48,27 258,14 

30. cz.128/6 Żelichów 141 Podwórko przydom. 33,84 7,78 41,62 

31. cz. 3/6,  

cz. 3/15 

Bielinek 4400 

100 

Wydobycie 2025,00 465,75 2 490,75 

32. cz. 182 Cedynia C-2 100 Place 31,00 7,13 38,13 

33. cz. 315  Cedynia C-3 178 Podwórko przydom. 55,18 12,69 67,87 

34. 158/12 Lubiechów 

Górny 

26137 Pod skład. odpadów 5 378,69 1 237,10 6 615,79 

35. cz. 98/7 Osinów Dolny 10 Ciągi komunikacyjne 15,50 3,56 19,06 

36. cz. 103 Osinów Dolny 60 Ciągi komunikacyjne 93,00 21,39 114,39 

37. cz. 27/4 Cedynia C-1 42 Rekreacja 13,02 2,99 16,01 

38. cz. 

371/6 

Cedynia C-3 44 Place 13,64 3,14 16,78 

39. cz. 219 Bielinek 300 Rekreacja 93,00 21,39 114,39 

40. cz. 33 Cedynia C-1 40 Rekreacja 12,40 2,85 15,25 

41. cz. 145 Osinów Dolny 10,60 Podwórko przyd. 2,54 0,58 3,12 

42. 344 Piasek 100 Rekreacja 31,00             7,13 38,13 

43. 359,360 Cedynia C-3 85 Parking 175,95         40,47 216,42 

44. 359,360 Cedynia C-3 28 Podwórko przyd. 6,72          1,55 8,27 

45. 350 Cedynia C-3 24 Place składowe 7,44            1,71 9,15 
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46. cz. 38/8 Bielinek 121 Inne-maszty 360,58           82,93 443,51 

47. cz.178 Radostów 70 Ciągi komunikacyjne 108,50 24,96 133,46 

48. cz.174 Radostów 357 Grunt pod stację 85,68 19,71 105,39 
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VIII. Ochrona środowiska  

 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
 
Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/225/2021 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 marca  
2021 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 2021 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, 
preparatów na odrobaczanie, i inne ) – 16963,15 zł 

 
2) zlecanie doraźnych zadań ZGKiM (np. wyłapywanie, opieka do czasu przekazania 

 do schroniska, transport do weterynarza) – 7975,00 zł.  
 

3)  Gmina zapewniła opiekę 9 bezdomnym psom oraz 6 bezdomnym kotom. Dzięki 
ogromnemu wsparciu wolontariuszy, których działania koordynuje Pan Dariusz 
Żeromski, zwierzęta w przytulisku maja świetną opiekę. W ramach inicjatywy 
wolontariuszy nadal kontynuowano akcję sterylizacji psów właścicielskich na terenie 
Gminy Cedynia. Akcja ta miała na celu uświadomienie społeczeństwa i ograniczenie 
niekontrolowanego rozmnażania się psów, które często są później porzucane. 

 Wiosną 2021 r. Gmina Cedynia współpracowała z lekarzem weterynarii w zakresie szczepienia 
psów przeciw wściekliźnie na terenie wsi i miasta Cedynia. 
 
Akcja „Sprzątanie świata 2021’’ 

We wrześniu 2021 r. podczas akcji „Sprzątanie świata” Gmina Cedynia współpracowała  

ze szkołami na terenie gminy, w zakresie odbioru odpadów zebranych podczas akcji.  

W związku z ww. przedsięwzięciem, Gmina Cedynia udzieliła dofinansowania w wysokości 

569,79 zł na materiały. 

 W ramach inicjatywy nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Piasku im. Leśników Polskich 

w ramach akcji sprzątania świata odbył się również konkurs plastyczny pn. ,, Drugie życie 

śmieci ‘’. Uczniowie wykazali się niesamowita kreatywnością o czym świadczą poniższe prace. 
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Konkursy ekologiczne 

W roku 2021 ogłoszono następujące konkursy ekologiczne mające na celu podniesienie 

poziomu wiedzy ekologicznej, kształtowanie świadomości i zainteresowań dzieci w dziedzinie 

ekologii, kształtowanie przywiązania do środowiska naturalnego człowieka, jego 

poszanowania i zachowania dla przyszłych pokoleń. 

1) Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej w formacie A4 dowolną 

techniką. Praca miała być związana z ekologią, i mogła przedstawiać jak dbać 

o środowisko naturalne, ukazywać zmiany jakie zaszły lub jakie powinny zajść w 
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otoczeniu uczniów, jak dbać o ochronę środowiska, w tym o ochronę powietrza lub 

sposoby zwalczania zanieczyszczeń. 

Poniżej przedstawiamy prace dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni 

oraz Szkoły Podstawowej w Piaskach, które wpłynęły w ramach konkursu ekologicznego. 
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2) EKOMIKOŁAJ 

Przedmiotem konkursu było wykonanie MIKOŁAJA (pracy plastycznej, postaci, formy) 

z wykorzystaniem surowców wtórnych.  
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Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

W roku 2021 wydano następujące decyzje środowiskowe: 

- Decyzja nr INF.6220.1.2021.MW z dnia 18.06.2021 r. o umorzeniu postepowania, 

dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 w zakresie budowy drogi 

rowerowej na odcinku od Cedyni do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1394Z’’. 

Zieleń a nasadzenia w 2021 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 2021 r. Gmina Cedynia zakupiła 60 szt. drzew ( klony, lipy, głogi) celem wykonania nasadzeń 

zastępczych wynikających z decyzji Starosty gryfińskiego, jak również wykonano wymagane 

cięcia sanitarne oraz usunięcia drzew w złym stanie fitosanitarnym na kwotę 8360,50 zł. 

Zgodnie z decyzją nr PIOS.6131.59.2019.MM oraz decyzją Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego nr SKO/SL/451/238/2020 wykonano ekspertyzę wykonania ekspertyzy, w 

zakresie występowania chronionych gatunków gadów i płazów na terenie działek nr 144/8 i 

144/11 obręb Lubiechów Górny- koszt 2500,00 zł. 

Ochrona przeciwpowodziowa 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie z siedzibą przy ul. Tama Pomorzańska 13 realizuje Projekt Ochrony 

Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, Zadania Zadanie 1A.2 Zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja 

Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik. Zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe miejscowości Piasek i objęte zostały decyzją z dnia 19 listopada 2020 

roku numer 15/2020 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowej pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Gryfino, Ognica 
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i Piasek nad rzeką Odrą. Modernizacja Polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji 

pomp Krajnik. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek”.  Z tego tytułu 

Gmina Cedynia otrzymała odszkodowania od Inwestora z tytułu przeniesienia na rzecz Skarbu 

Państwa prawa własności Nieruchomości w wysokości odpowiadającej wartości 

Nieruchomości, oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego z uwzględnieniem zasad i 

wytycznych wynikających z polityki operacyjnej Banku Światowego za nieruchomości 

położone w obrębie Piasek (działki numer 145, 140,413/1, 426/1,680/,675/1,676)  w kwocie 

103.320,00 złotych. 

Na terenie Gminy Cedynia realizowana jest także Inwestycja w ramach Projektu Ochrony 

Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, Zadania 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze 

granicznej Etap I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego 

lodołamania i objęta została wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację 

inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania 

do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (specustawa 

przeciwpowodziowa).  Z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa działki nr  167/26, obręb  Osinów 

Dolny o powierzchni 0,0498 ha od Gminy Cedynia  otrzymaliśmy   5.600,00 zł.  
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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.  
 
W 2021 roku zakład wykonywał zadania statutowe 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. 
 
Dokładną analizę wykonywanych zadań i zestawienie przychodów i kosztów za rok 2021 
stanowi dalsza część sprawozdania, zawierająca dane ze sprawozdania finansowego z 
wykonania budżetu za rok 2021. 
 
Zestawienie zadań i usług zrealizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej za rok 2021 
 
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 
Cedyni. W 2021 wydobyto 71 010 m3 wody podziemnej, sprzedano  56 900 m3 wody. 
Dostarczanie wody do Cedyni i Radostowa obejmuje: utrzymanie ciągłości dostaw wody,  
bieżące usuwanie awarii występujących na stacji wodociągowej, sieci wodociągowej oraz 
przepompowni wody, utrzymanie zieleni, porządku i czystości na terenie stacji wodociągowej 
i przepompowni wody wystawianie faktur za usługi, rozliczanie, windykacja należności. 
 
2. Utrzymanie i obsługa Oczyszczalni ścieków w Cedyni oraz sieci kanalizacyjnej w Cedyni, 
Radostowie i Osinowie Dolnym. 
Oczyszczalnia ścieków w Cedyni została zbudowana w 1990 roku, oparta na 2 ciągach 
technologicznych typu Bioblok, w roku 2006 została przeprowadzona modernizacja 
oczyszczalni ścieków. W roku 2021 oczyszczalnia oczyściła 147 438 m3 ścieków komunalnych. 
Zadanie w zakresie odbioru ścieków obejmuje: utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni ścieków  
w Cedyni i Golicach wraz z siecią kanalizacyjną, bieżące usuwanie awarii występujących na 
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oczyszczalni ścieków, przepompowniach ścieków i sieci kanalizacyjnej, utrzymanie zieleni, 
porządku i czystości na terenie oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków w Cedyni 
Golicach i Osinowie Dolnym, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie, windykacja należności. 
 
3. Wywóz nieczystości płynnych  
Usługi wykonywane samochodami asenizacyjnymi Daff i Jelcz z terenu gminy Cedynia. W roku 
2021 odebrano od mieszkańców pojazdami asenizacyjnymi 8 490,7 m3 ścieków bytowych ze 
zbiorników bezodpływowych (wykonywanie usług wywozu nieczystości płynnych z terenu  
gminy, utrzymanie samochodu do wywozu nieczystości, bieżące wykonywanie remontów i 
napraw pojazdu, wystawianie faktur za usługi, rozliczanie, windykacja należności). 
 
4.Obsługa kotłowni wraz z dostawą ciepła i ciepłej wody w budynkach w Cedyni. 
Dostawy ciepła i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Cedyni ul. Kolonia 
4, Konopnickiej 12, Plac Wolności 4 i 8, (utrzymanie ciągłości dostaw ciepła i ciepłej wody, 
bieżące usuwanie awarii, utrzymanie porządku i czystości w kotłowniach, wystawianie faktur 
za usługi, rozliczanie, windykacja należności).    
 
5. Utrzymanie czystości na terenie miasta. 
Sprzątanie jezdni i chodników dróg gminnych i powiatowych wraz z zimowym utrzymaniem 
zamiatanie jezdni i chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, opróżnianie koszy, 
wywożenie śmieci, zimowe utrzymanie jezdni i chodników poprzez odśnieżanie oraz 
posypywanie mieszanką soli z piaskiem. 
 
6. Utrzymanie zieleni na terenie gminy (koszenie traw na poboczach dróg, boiskach, terenach 
przy świetlicach, wykonanie nasadzenia kwiatów na rabatach i klombach z systematycznym 
podlewaniem, pielęgnacja krzewów i zadrzewień przycinanie gałęzi i krzewów, wycinka drzew 
prace pielęgnacyjne na trawnikach, grabienie traw, liści, utrzymanie porządku i czystości z 
wywozem nieczystości). 
 
7. Utrzymanie cmentarzy w Cedyni, Lubiechowie Górnym Czachowie i Piaskach (bieżące 
utrzymanie  porządku i czystości na terenie cmentarzy, koszenie traw, pielęgnacja krzewów i 
zadrzewienia, zbieranie śmieci, nieczystości i zanieczyszczeń z terenów cmentarzy wraz z 
wywozem, prowadzenie ksiąg i ewidencji osób pochowanych, bieżące wprowadzanie danych, 
wykonywanie usług   na terenie cmentarzy, pobieranie opłat związanych z miejscami 
cmentarnymi i usługami rozliczanie wpłat, prowadzenie windykacji należności  
 
8. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy (wyłapywanie bezdomnych psów, 
utrzymanie tymczasowego punktu przetrzymywania zwierząt zlokalizowanego na terenie 
oczyszczalni ścieków w Cedyni utrzymanie porządku i czystości na terenie tymczasowego 
punktu przetrzymywania zwierząt, zakup karmy  i karmienie zwierząt). 
 
9. Administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy 
Zakład administruje lokalami gminnymi na terenie gminy Cedynia. Utrzymanie zasobów 
obejmuje wykonywanie wszystkich czynności związanych: 
z utrzymaniem lokali, przyjmowanie wniosków najemców, zawieranie umów, wystawianie 
faktur za opłaty czynszowe, rozliczanie opłat, windykacja należności, utrzymanie ciągłości 
dostaw energii elektrycznej na klatkach schodowych, dostaw wody i odbioru ścieków w 
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budynkach, dostaw ciepła i ciepłej wody, od najemców, bieżące wykonywanie przeglądów 
lokali i budynków, wykonywanie napraw, usuwanie awarii w instalacjach wodnych, 
kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania i RTV, wykonywanie bieżących napraw, 
remontów lokali i klatek schodowych. 
        
 
Wykonano remonty i ulepszenia w lokalach: 
1. Naprawa stolarki drzwiowej, przygotowanie dwóch pomieszczeń socjalnych i malowanie 
korytarza górnego wraz z pomieszczeniami socjalnymi w budynku Radostów ul. Pionierów 8. 
2. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Pułaskiego 3/1 w Cedyni. 
3. Dokonano naprawy dachu na budynku przy ul. Staromiejskiej 13. 
4. Dokonano przeglądu i wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Pionierów 8 w msc. 
Radostów. 
5. Dokonano remontu mieszkania w miejscowości Stara Rudnica 37. 
6. Dokonano corocznego przeglądu kominiarskiego budynków komunalnych. 
7. Przeprowadzono dezynsekcję w budynkach komunalnych Radostów ul. Pionierów 8, Cedynia 
ul. Konopnickiej 12. 
  
10. Pozostała działalność- usługi zlecone 
 
1. Wykonujemy comiesięczne sprzątanie jezdni i chodników w pasie dróg wojewódzkich w 
Cedyni i Osinowie D.,         
2. Wykonano usługę transportu i rozłożenia namiotów oraz prace porządkowe dla ,,Spółdzielni 
Socjalnej",         
3. Wykonano usługę dla COKiS w Cedyni przygotowania Dni Cedyni w dniach od 18-
20.06.2021r.,  
4. Wykonano usługę załadunku i transportu piasku dla Bazy Paliw Sp. z o.o. Zielona Góra 
5. Wykonano usługę naprawy części chodnika przy wejściu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Cedyni,         
6. Wykonano usługę trzykrotnego transportu do punktu szczepień na zlecenie Gminy Cedynia,
  
7. Wykonano usługę transportu wody pitnej dla "Sołtys-Trans Bielinek" , 
8. Wykonano usługę zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie miasta Cedynia 
9. Wykonano częściowo usługę polegającą na remoncie , przeglądzie i konserwacji elementów 
infrastruktury turystycznej na Terenie Gminy Cedynia, 10. Wykonano usługę rozbiórki budynku 
w Lubiechowie Dolnym,    
11. Wykonano usługę rozbiórki budynku przy masarni ul. Pułaskiego,  
12. Wykonano usługę przeglądu elektrycznego, kominiarskiego w pomieszczeniach archiwum 
Urzędu Miejskiego ul. Plac Wolności 8.       
  
13. Wykonywano na bieżąco usługę transportu wody pitnej do miejscowości Markocin.              
14. Wykonano konserwację urządzeń infrastruktury. 
15. Wykonano usługę zagospodarowania terenu przy moście w Siekierkach. 
16. Wykonano usługę nasadzeń zastępczych obręb Stary Kostrzynek.    
17. Wykonano usługę kostki betonowej wiaty w Starym Kostrzynku przy przystanku       
18. Wykonano usługę polegającą na udrożnieniu kanalizacji deszczowej przy szkole 
podstawowej w Piasku.         
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19. Wykonano remont drogi gminnej Stary Kostrzynek.  
20. Remont dachów na ulicy Czcibora 34,26a,18, Pułaskiego 8.     
21. Wykonano nasadzenia na działce 377 obręb Piasek.      
22. Wykonano rozbiórkę budynku po dawnym "Relaxie".      
23. Wykonano naprawę ogrodzenia placu przy  SP w Piasku.     
24. Wykonano remont świetlicy w Łukowicach.       
25. Wykonano ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Żelichów.   
26. Wykonano siłownię zewnętrzną w miejscowości Bielinek.     
27. Dokonano budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stary Kostrzynek.  
28. Wykonano odcinek drogi wewnętrznej na cmentarzu w Cedyni.   
  
    
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w roku 2021 uzyskał wynik finansowy: 

KOSZTY     

 

                     2 751 047,03       

POZOSTAŁE KOSZTY  86 144,66 

OGÓŁEM KOSZTY 2 837 191,69 

PRZYCHODY 2 964 688,15 

POZOSTAŁE PRZYCHODY 12 211,42 

OGÓŁEM PRZYCHODY 2 976 899,57 

WF brutto 139 707,88 

 
W roku 2021 zakład zatrudniał przeciętnie 17 pracowników, zatrudnienie na koniec 2021 roku 
wynosiło 18 pracowników. W 2021 roku zatrudnialiśmy 1 osobę przez okres 3 miesięcy w 
ramach robót publicznych. 
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X. Oświata, edukacja, wychowanie  

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W CEDYNI  
DANE OGÓLNE  

      W skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego wchodzi 15 oddziałów Szkoły Podstawowej  
im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni z 1 oddziałem przedszkolnymi (klasa 0a) oraz 
Przedszkole Miejskie, do którego uczęszczają dzieci w wieku 3-5 lat w 3 grupach.  

LICZBA UCZNIÓW 

W ostatnim dniu grudnia 2021 r. liczba uczniów wyniosła 337, w tym; 

 264 - uczyło się w  systemie klasowo-lekcyjnym    
 73 dzieci w grupach przedszkolnych  

 
POMIESZCZENIA SZKOLNE 

Szkoła dysponuje 22 salami lekcyjnymi (w tym m.in. 1 pracownią komputerową,  
 3  multimedialnymi pracowniami językowymi, pracownią biologiczno- chemiczną, pracownią 
matematyczno-fizyczną, pracownią przyrodniczą) 4 świetlicami, 6 gabinetami indywidualnymi 
(zajęcia indywidualne, logopeda, pedagog), biblioteką szkolną z czytelnią, 2 salami 
gimnastycznymi gabinetem medycyny szkolnej, kompleksem boisk „Orlik”.  

Uczniowie klas 0 dysponują szatniami, natomiast uczniowie klas 1- VIII posiadają indywidualne 
szafki ustawione w ciągach komunikacyjnych.  

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 2021 r. zatrudnionych było   
46 pracowników pedagogicznych, w tym 2 na stanowiskach kierowniczych (dyrektor, 
wicedyrektor – wicedyrektor od 01.09.2021 przebywa na urlopie zdrowotnym),  
4 pracowników obsługi (pomoce nauczyciela przedszkola), 1 pracownik administracji,  

Spośród pracowników pedagogicznych na urlopach przebywało 2 pracowników, były to urlopy 
dla poratowania zdrowia.   

Kadrę pedagogiczną stanowi wykwalifikowany personel z ukończonymi studiami 
magisterskimi i przygotowaniem pedagogicznym. 

Ze względu na braki kadrowe 4 osoby zatrudnione są zgodą KO w Szczecinie   ( 2 w zakresie 
pedagogiki specjalnej– nauczyciele współorganizujący  2x pełen etat, 1 nauczyciel bibliotekarz 
½ etatu i 1 psycholog szkolny ½ etatu). 

Większość zatrudnionej kadry stanowią nauczyciele dyplomowani (20 ) i mianowani ·(14) , 10 
nauczycieli kontraktowych, 2 nauczycieli stażystów. 

Nauczyciele stale doskonalą swoje kompetencje. W roku 2021 uczestniczyli w 50 
indywidualnych formach doskonalenia zawodowego różnego typu oraz 3 szkoleniach rady 
pedagogicznej. Nauczyciele mieli również możliwość udziału w indywidualnych szkoleniach 



83 
 

 i webinariach  opłacanych ze środków przeznaczonych na dokształcanie nauczycieli. Szkolenia 
w roku 2021 odbywały się głownie w formie online. 

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. : 

 wyremontowano ( zabezpieczono przed wilgocią i wyłożono kafelkami imitującymi 
cegłę ) oraz podświetlono ścianę, która służy jako ekspozycja pamiątkowego  gobelinu 
przedstawiającego  Bitwę pod Cedynią  

 wymieniono wykładziny w salach: 66,56, 51,20 na korytarzu przy 66, w pokoju 
nauczycielskim, bawialni w przedszkolu  

 przeprowadzono renowację  szkolnej sieci internetowej ( każda sala lekcyjna/ 
stanowisko nauczycielskie  ma stały dostęp do internetu. Stałe łącze mają również 
wszystkie 25 stanowisk w sali informatycznej.  Dzięki dobrze zorganizowanej sieci 
internetowej możliwe było prowadzenie zajęć zdalnych ze szkoły, nauczyciele nie 
musieli korzystać z indywidualnego sprzętu w domach 

 rozbudowano szkolne wi-fi ( zwiększono liczby punktów dostępowych, tak żeby  
w każdym miejscu szkoły był zasięg wi-fi)- ze szkolnego wi-fi mogą korzystać w celach 
edukacyjnych nauczyciele i uczniowie. Trwają prace nad systemem udostępniania  
i rejestracji urządzeń w sieci szkolnej ..  

 zbudowano serwerownię  

 zwirtualizowano bibliotekę szkolną – wykupiono dostęp do modułu e-biblio i wdrożono 
pracę wirtualnej biblioteki, dzięki czemu uczniowie i nauczyciele mogą wybierać  
i zamawiać książki z biblioteki  korzystając z rozwiązania Librus  

 nauką zdalną  za pomocą programu office  365 objęto uczniów wszystkich klas szkoły 
podstawowej ( 1-8)    

 nauką zdalną ze szkoły objęto uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawości lub 
warunki w domu, w tym brak internetu, nie mogli uczestniczyć w zajęciach zdalnych w 
miejscu zamieszkania, przez cały okres zawieszenia zajęć kursowały autobusy szkolne 

 komputery pozyskane  z programu „zdalna szkoła ” i  „zdalna szkoła +” -  były użyczane 
uczniom i nauczycielom do pracy zdalnej zarówno ze szkoły jak i z domu  

 zbudowano  skocznię, bieżnię i rzutnię uzupełniając tym samym tern kompleksu 
sportowego  

 wymieniono meble w jednej z 6-u sal edukacji wczesnoszkolnej, w nadziei na 
możliwość prowadzenia dalszej wymiany zużytych mebli   

 na bieżąco usuwano usterki, wykonywano drobne naprawy konserwatorskie, 
dokonywano zakupu materiałów biurowych, papieru ksero, zlecano naprawy sprzętu 
 ( projektory, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne)  

 zakupiono dodatkowy ozonator 

 każdy uczeń / osoba wchodząca do szkoły mogła korzystać z maseczek wyłożonych                    
w przedsionku szkoły i w salach lekcyjnych  

 sukcesywnie wymienia się zamki w indywidualnych szafkach szkolnych  
 

W szkole jest nadal bardzo wiele potrzeb modernizacyjnych m.in. jest to: wymiana dachu, 
remonty starych toalet, termomodernizacja całego budynku – prace remontowe maja ruszyć 
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wiosną 2022.  Malowania i doposażania będą jednak wymagały wszystkie pomieszczenia. 
Zwłaszcza należy wymienić meble na niezagrażające bezpieczeństwu i posiadające wymagane 
atesty.  

Szkoła i przedszkole w miarę możliwości finansowych  są doposażane  w niezbędne do 
realizacji podstawy programowej  pomoce i sprzęt. 

Bardzo dużych nakładów w związku z eksploatacją, naprawą , wymianą  wymaga posiadany 
sprzęt elektroniczny, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, komputery ( tablice, projektory, 
drukarki, komputery). 

 
BUDŻET  
Plan finansowy Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni na rok 2021 zakładał kwotę  
4 410 617,90 zł ( w tym wynagrodzenia 3 810058,77 zł) Wykonanie na 31 grudnia 2021  r. 
wynosiło 4169 865,55  zł (wynagrodzenia 3616780, 71 zł) co stanowi  
94,54  % (wynagrodzenia  94,9%).  Znaczną część budżetu bo aż 86% stanowią wynagrodzenia.  
 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

W czerwcu 2021  roku szkołę podstawową  opuściło 40   absolwentów.  Wszyscy uczniowie 

przystąpili do egzaminu kończącego edukację na poziomie podstawowym, wyniki egzaminu w 

roku 2021 nie były zadowalające -  nie udało się utrzymać  stałego poziomu.  

WYNIKI EGZAMINÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW I ARMII WOJSKA 

POLSKIEGO W CEDYNI w roku 2021: 

                                                                                                                                                                                                                           

lp. przedmiot średni wynik procentowy stanin 

1.  język polski 47,00 2 

2. matematyka 29,00 2 

3. język angielski 47,5 3 

4. język niemiecki 48,00 3 

 

KONKURSY PRZEDMIOTOWE organizowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie 

 
W roku szkolnym 2020/2021   wzięliśmy udział w 6 konkursach przedmiotowych na szczeblu  
powiatowym .  1 uczennica zdobyła tytuł finalisty w zakresie konkursu z biologii. 
 

W I półroczu  2021/2022  uczestniczyliśmy w  6 konkursach przedmiotowych na szczeblu 

rejonowym:11 uczniów reprezentowało szkole  w konkursach: języka polskiego, matematyki, 

historii, języka niemieckiego, biologii i języka angielskiego.   Żaden z uczniów nie 

zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego.  
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ZAWODY SPORTOWE :  

Z uwagi na stan pandemii i ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych w roku 
2021 zawody sportowe nie były organizowane.  

 
STYPENDIA SZKOLNE: 
W 2021 roku za osiągnięcia w nauce przyznano  ogółem 31   stypendiów   ( 10 I półrocze roku 
szkolnego 2020/2021, 21  II półrocze roku szkolnego 2020/2021 ).  Łączna kwota wypłaconych 
stypendiów : 6671,20   zł 

 
UDZIAŁ W PROJEKTACH I PROGRAMACH 

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 

Projekt 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 został 
zakończony.  Ogólna wartość projektu 1.998.729,59 zł  z czego wartość dofinansowania 
1.798.856,62 zł. 

Program „ Laboratoria Przyszłości” – uzyskanie kwoty 72000 zł na zakup wyposażenia 
 i pomocy do pracowni technicznej i informatycznej  

Program #SuperKoderzy-   realizowany we współpracy z Fundacją Orange - dotacja 25000 zł 
tym razem przeznaczona  na zakup 4 robotów GeniBot i akcesoriów służących do nauki 
programowania . #SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony 
dla uczniów klas 4-8. czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach poszczególnych 
przedmiotów uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie 
wykonując zadania zgodne z podstawą programową danego przedmiotu.  
W ramach współpracy z  Fundacją Orange udało się nam również skorzystać z bezpłatnych 
warsztatów FabLab powered by Orange – były to warsztaty prowadzone online, podczas 
których uczniowie klas 5-tych tworzyli z filcu własne piórniki. 

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 – 
zawieszony na czas zawieszenia zajęć, przywrócony wraz z powrotem klas młodszych do szkół.  

Projekt „Piękna nasza Polska cała” – realizowany przez grupy przedszkolne,  

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

Projekt „ Mały miś w świecie emocji” 

Program „ Ekokulturalne przedszkole”  
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Program „ Przez Polskę na ludowo”  

Program „ Uczymy dzieci programować” 

Program „ Uczymy ratować”  

Program „ Kubusiowi przyjaciele natury” 

Program „ Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”  

Program „ Pocztówką po mapie Polski” 

Program „ Porozmawiajmy o zdrowiu i innych zagrożeniach” 

Dodatkowe akcje  

Akcje  „# SzkołaDoHymnu”, „ Tydzień dla Ziemi” ,  

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, zwłaszcza 
cedyński azyl dla psów i kotów ( zbiórka karmy, wirtualna adopcja)  

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

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, Schroniska dla bezdomnych zwierząt, placówki 
oświatowe na terenie powiatu gryfińskiego, Szkoła Podstawowa w Neuenhagen, Gimnazjum 
im. Einsteina w Angermünde , lokalne instytucje, firmy i przedsiębiorcy, głównie Golden Grot 
z Morynia, która ufundowała szkole Serduszko na nakrętki .  

OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW: 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA ORAZ WSPIERAJACE UCZNIÓW:   
 
Uczniowie mieli możliwość korzystania z zajęć dodatkowych, prowadzonych w ramach 
godzin dyrektorskich, zajęć projektowych czy w ramach obowiązków wynikających z KN , były 
to m.in.:   

 zajęcia muzyczno- ruchowe , 

 koło miłośników regionu  

 zajęcia rozwijające uzdolnienia  muzyczne   

 zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe  
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 rękodzieło artystyczne, 

 koło małego programisty, 

 koło matematyczno- informatyczne,   

 zajęcia dodatkowe z matematyki,   

 zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne,  

 koło chemiczne, 

 Koło mikroskopowe, 

 koło języka niemieckiego, 

 zajęcia przygotowujące do egzaminu (z przedmiotów egzaminacyjnych ),  

 konsultacje, próby  i rozmowy na temat repertuaru do konkursu recytatorskiego,   

 konsultacje nauczycielskie z przedmiotów,  

 szkolna grupa ratownicza, 

 koło florystyczne   

 koło turystyczno- krajoznawcze 

 nauka gry w szachy w ramach zajęć świetlicowych  
 
Większość zajęć dodatkowych w okresie zawieszenia zajęć odbywała się online –  
z wykorzystaniem platformy  ms Teams . 
W miarę możliwości wprowadzano zajęcia stacjonarne, zwłaszcza dla uczniów i klas 
pracujących ze szkoły.  
 
W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowie mieli możliwość korzystania                       
z: 

 zajęć logopedycznych grupowych i indywidualnej terapii  

 zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, 

 zajęć  rewalidacyjnych 

 zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne  

 zajęć terapeutycznych  w tym:  z elementami terapii przetwarzania słuchowego 
również metodą Tomatisa , integracji sensorycznej, terapii ręki, 

 wsparcia nauczycieli wspomagających   

 wsparcia dwóch  pedagogów szkolnych 

 wsparcia psychologa szkolnego zatrudnionego od października 2021 r.  
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SZKOŁA PODSTAWOWA im. LEŚNIKÓW POLSKICH W PIASKU 

ZDALNE NAUCZANIE 

W całym roku szkolnym 2020-2021 uczniowie  klasy  4-8 przebywali najdłużej na zdalnym 
nauczania, do nauczania stacjonarnego wrócili w czerwcu. Klasy młodsze większość roku 
szkolnego spędziły w szkole. 

 

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 czerwca 2021r. 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, indywidualnych spotkaniach 
konsultacyjnych z nauczycielami. Zajęcia służyły bieżącej pomocy dydaktycznej uczniom.  

Dla uczniów młodszych stacjonarnie a dla starszych zdalnie, a później stacjonarnie, w ramach 
pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzono zajęcia logopedyczne, korekcyjno- 
kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia dydaktyczno - 
wyrównawcze oraz pomoc pedagoga szkolnego.  

Dożywianie było organizowane w miarę pobytu uczniów w szkole. 

KADRA  

Kadrę pedagogiczną stanowi wykwalifikowany personel z ukończonymi studiami 
magisterskimi i przygotowaniem pedagogicznym  (18 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: 3 nauczycieli dyplomowanych,                      
13 nauczycieli mianowanych (1 w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego), 2 nauczycieli 
kontraktowych.               

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, Poradnią 
Psychologiczno- Pedagogiczną. Często korzystamy z bezpłatnych szkoleń i warsztatów 
ponosząc tylko koszty dojazdu.  



89 
 

W roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele uczestniczyli w 19 formach dokształcania i 
doskonalenia. 

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 dalszym ciągu na 
terenie budowy nie podjęto prac wykończeniowych. Dodatkowe sale lekcyjne w znaczący 
sposób podniosą komfort nauczania i pracy szkoły oraz wpłyną na podniesienie stanu 
bezpieczeństwa w warunkach zagrożenia epidemicznego. 

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 
drobne remonty, polegające na naprawach uszkodzonych sprzętów i pomieszczeń.  

Zakupiono pomoce dydaktyczne do oddziału przedszkolnego i klas I-III, doposażono w meble 
oddział przedszkolny.  

 
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 –14  
 

2. Stypendia gminne: 

 naukowe –1  
 

3. Konkursy i zawody sportowe: 
 

 Wojewódzki konkurs plastyczny „30-lecie KRUS” – 2 wyróżnienia 

 Konkurs plastyczny COKiS „Walentykowe serce” – 1 i 2 miejsce oraz 
wyróżnienie 

 Konkurs plastyczny COKiS „Wielkanocny koszyk” – 1 i 3 miejsce oraz 
wyróżnienie 

 Konkurs plastyczny COKiS „Moja okolica mnie zachwyca. Zakątek dla juniora i 
seniora” – 1 miejsce 

 Powiatowy Mały Konkurs Recytatorski w Chojnie – 2 wyróżnienia 
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 Wojewódzki Mały Konkurs Recytatorski w Szczecinie – 1 wyróżnienie 

 Konkurs „Znajdź swoją pamiątkę rodzinną i opisz jej historię” organizowany 
przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie i Dyrektora 
Archiwum Państwowego w Szczecinie – laureatka 

 Konkurs plastyczny COKiS „Eko Mikołaj” – 1 miejsce i wyróżnienie 
 

UDZIAŁ SZKOŁY W PROJEKTACH, AKCJACH, INICJATYWACH 

 Program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka” w zakresie tematyki 
bezpieczeństwa w szkole, na drodze, w domu oraz w Internecie  

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

 Program – Internetowy Teatr dla Szkół 

 Akcja ogólnopolska MEN „Szkoła do Hymnu” 

 Całoroczna zbiórka baterii i telefonów komórkowych  

 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

 Akcja „Narodowe Czytanie” 

 Akcja „Sprzątanie Świata”  

 Całoroczna akcja  zbierania nakrętek plastikowych w ramach pomocy dla dzieci 
niepełnosprawnych 

 Program -Ekomisja 

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

 Cykliczne organizowanie kiermaszu wydawnictw „Taniej książki” i „Drugi Tom” 

 Program edukacyjny: Uczymy dzieci programować. 

 

POZOSTAŁE UROCZYSTOŚCI: 

 Święto Szkoły - 10-lecie nadania szkole imienia: występy artystyczne, pokaz Miasto 
Nauki - eksperymenty, zabawy różne, wystawy, poczęstunek, 

 Udział w akcji "Sprzątanie Świata - Polska", 

 Dzień Przedszkolaka - udział w uroczystości (inscenizacje i tańce), 

 Dzień Głośnego Czytania - wspólne czytanie przez uczniów i nauczycieli wybranych 
pozycji książkowych, 

 Dzień Uśmiechu - udział w działaniach szkolnych, 

 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - wyłonienia Mistrza Mnożenia, 

 Dzień Chłopaka - klasowe obchody,  

 Pierwsza pomoc przed medyczna - szkolenie uczniów przez OSP Piasek, 

 Dzień Dziewcząt - klasowe obchody.  

 DEN- pomagamy Idze Czekalskiej – dziewczynce chorej na 

 Dzień Zwierząt. 

 Październik miesiącem oszczędzania - spotkanie z pracownikiem BS Chojna. 

 Wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Chojnie, zwiedzanie Chojny: mury miejskie, Platan 
Olbrzym, machiny oblężnicze i Kościół Mariacki. 

 Spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Templum - pogadanka o wykopaliskach 
archeologicznych. 
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 Udział on-line w Koncercie dla Niepodległej - prowadzonym przez Panią Patrycję 
Lipińską. 

 Udział w występie - Magia na wesoło. 

 Szkolny Dzień Kredki. 

 Dzień Pluszowego Misia - zajęcia tematyczne. 

 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości - uroczystość szkolna.  

 Szkolne Andrzejki-zabawa taneczna i wróżby.                                                                                       

 Mikołajki - zajęcia tematyczne i wizyta Mikołaja                                                                                       

 Uroczyste ślubowanie uczniów klas 1                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Jasełka szkolne  
 

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. 

SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI OBJĘTYCH KSZTAŁCENIEM 
SPECJALNYM 

Specjalną organizacją nauki objętych było 2 uczniów. Jeden uczeń uczestniczy w zajęciach 

rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych w warunkach domowych, a druga 

uczennica korzysta z rewalidacji indywidualnej i innych zajęć specjalistycznych 

organizowanych na terenie szkoły. 

WYNIKI EGZAMINU  

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty 2021 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Leśników  Polskich w Piasku 

Liczba uczniów przystępujących do egzaminu: 10 osób 
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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 placówki oświatowe Gminy 

Cedynia.  

 

ZADANIA ZESPOŁU ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W CEDYNI 

Zgodnie z przywołaną wcześniej uchwałą między innymi zadaniami Zespołu Administracyjnego 

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; 

Lp. Przedmiot Średni wynik procentowy % 
 
 

Stanin 
szkoły 

 szkoła gmina powiat województwo kraj  

1.  Język polski 
 

62 62 55 56 60 6 

2.  Matematyka 
 

30 30 38 42 47 2 

3.  Język 
angielski                         
 

29 29 61 63 66 1 

4.  Język 
niemiecki                     
 

42 42 41 46 49 5 
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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; 

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; 
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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) prowadzenie prac remontowych i inwestycyjnych w powierzonych obiektach; 

18) udział w aktualizacji bazy danych Systemu Informacji Oświatowej. 

ORGANIZACJA ZESPOŁU ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W CEDYNI 

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 6,5 

8 Woźna 3 

9 konserwator 2 

Źródło: kadry ZAS, stan na 31 grudnia 2021 r. 

WYBRANE OSIĄGNIECIA ZESPOŁU ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W CEDYNI 

W 2021 roku Zespół realizował szereg zadań statutowych, które pozwoliły na płynne 

funkcjonowanie szkół i przedszkola. Trwające zagrożenie pandemią COVID – 19 wymuszało 

odpowiednie do poleceń władz reagowanie na zmieniające się otoczenie. Zapewnienie 

funkcjonowania szkół w podwyższonym reżimie sanitarnym było priorytetem. Niezbędne było 

wdrożenie nowych procedur sanitarnych. Zwiększona częstotliwość dezynfekcji, 

wprowadzenie nowych preparatów odpowiednich do zaistniałej sytuacji, kontynuowanie 

technologii dezynfekcji poprzez ozonowanie. Ponadto organizacja transportu uczniów do szkół 

w reżimie sanitarnym 
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W szczególności: 

1. Zespół Administracyjny Szkół w roku 2021 przygotował i przeprowadził przetarg 

na realizację termomodernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cedyni. 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę i podpisano umowę wartość 6.790.000 zł. 

 W ramach inwestycji zostanie wybudowana nowa instalacja centralnego 

ogrzewania oraz zmianie ulegnie oświetlenie wszystkich pomieszczeń w szkole 

a prąd dla szkoły produkować będzie instalacjia fotowoltaiczna zainstalowana 

na dachu szkoły. Wymienione zostaną okna w całej szkole a obiekt uzyska nową 

elewację oraz nowy dach. Realizacja planowana jest na ok. 2 lata - I kwartał 

2024r. 

2. Zespół Administracji Szkół w Cedyni w imieniu Gminy Cedynia złożył wniosek na 

dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, który 

będzie wykorzystywany do organizacji przewozów szkolnych. Dofinansowanie 

wynosi 105 000 zł 

3. Zespół Administracji Szkół w Cedyni w imieniu Gminy Cedynia złożył wniosek i 

uzyskał wsparcie od Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie 

infrastruktury sportowej. W ramach realizacji projektu powstanie zaplecze 

trenersko – sędziowski przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Cedyni. 

Dofinansowanie wyniosło 20 000 zł. Łączny koszt zadania 41.780,21zł  

  

4. Przygotowując się do realizacji ważnego zadania organizacji dożywiania w 

szkołach Zespół Administracyjny Szkół w Cedyni wspólnie ze Spółdzielnią 

Socjalna „Gród” doposażył w nowoczesny sprzęt kuchenny stołówkę szkolną. 

Łączny koszt zakupionego sprzętu wyniósł ponad 60 000 zł. 
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XI. Pomoc społeczna, wspieranie rodziny, polityka prorodzinna  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni  realizował w 2021r.  ustawowe zadania , z podziałem 

na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Do zadań zleconych realizowanych przez ośrodek należy przede wszystkim: wypłacanie 

świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, realizacja zadań 

wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, np. „Rodzina 500+”, „Karta Dużej 

Rodziny”, wypłacanie dodatków energetycznych, opłacanie składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne oraz wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

z klęską żywiołową lub ekologiczną. Na realizację tychże zadań ośrodek otrzymuje środki 

finansowe z budżetu państwa. 

Zadania własne realizowane są z środków gminnych oraz środków wojewody a należą do nich 

między innymi: wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i zasiłków stałych, 

dożywianie dzieci, kierowanie do Domu Pomocy Społecznej, organizowanie i świadczenie 

usług opiekuńczych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłacanie dodatków 

mieszkaniowych oraz stypendiów o charakterze socjalnym oraz partycypowanie w kosztach 

utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. 

Wypłacono 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  120.410,00 zł, z tej formy pomocy  skorzystało 141 rodzin.   
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 136.566,32 zł. W/w środki 

przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach w wysokości 14.043,92 zł, dożywianie dorosłych 

9.222,40 zł oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych na zakup posiłku w wysokości 113.300,00 

zł. Z dożywiania skorzystało w omawianym okresie 34 dzieci oraz 23 dorosłych. Sfinansowano 

łącznie 5268 posiłków. Wypłacono świadczenia pieniężne na zakup posiłku dla 116 rodzin. W 

ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” można sfinansować dziennie tylko jeden gorący 

posiłek dla jednej osoby/dziecka. 
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Program „Posiłek w szkole i w domu” finansowany jest oraz w 40% (136.566,32 zł) z budżetu 

gminy oraz w 60% (204.849,48 zł) z budżetu wojewody. 

Dożywianie dzieci w internatach 

Ośrodek wydatkował kwotę w wysokości 8.382,60 zł na całodobowe wyżywienie 5 dzieci z 

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

internatach. W/w środki wydatkowano również na całodobowe wyżywienie  6 dzieci 

uczęszczających do przedszkola. W/w środki są wydatkowane na całodobowe wyżywianie, 

którego nie można opłacić z programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Dodatki  mieszkaniowe 
Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 22.047,52 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 2021 roku z tej formy pomocy 

skorzystało 14 rodzin.  

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania dodatku mieszkaniowego wynosi: 
 -  dla osoby samotnie gospodarującej 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej, tj. 2.066,99 zł, 
 - w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej, tj. 1.550,24 zł na osobę w rodzinie. 
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie 
przekracza odpowiednio: 
- 45,50 m2 dla 1 osoby 
- 52,00 m2 dla 2 osób 
- 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 10 osób na kwotę 316.782,90 zł. Ośrodek 

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

Lubuczewie, Nowogardzie, Piotrowicach 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. 
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Usługi opiekuńcze 

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

w 2021 roku skorzystało 13 uprawnionych. Pełna odpłatność za usługi opiekuńcze (100%) za 

jedną godzinę wynosi 15 zł i jest uzależniona od dochodów podopiecznych.  

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, 

choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej 

pozbawiona. 

Dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne 

W 2021 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 55.200,00 zł. Usługi świadczyła firma transportowa 

„Zarobkowe Przewozy Szkolne i Turystyczne” Marian Caban. Dowóz organizowany był przez 5 

dni w tygodniu. 

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 skorzystały 33 osoby i wypłacono na ten cel kwotę w wysokości 29.591,63 zł. 

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy lekowej zostało określone w 
Uchwale Rady Miejskiej w Cedyni w sprawie przyjęcia w/w programy i wynosi:  
 - dla osoby samotnie gospodarującej   701,00 zł x 250% = 1.752,50 zł 
 - dla osoby pozostającej w rodzinie  528,00 zł x 250% = 1.320,00 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 
 
Celem programu jest pomoc finansowa adresowana do osób przewlekle chorych, 
znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej i ponoszących wydatki na zakup stałych leków 
zleconych przez lekarza. 
 
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. 
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- Zachodniopomorska Karta Seniora   mogą ubiegać się o nią osoby, które ukończyły 60 rok 
życia. 
 
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 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym prowadził 
procedurę Niebieskiej Karty w stosunku do 7 rodzin. Rodziny były objęte pomocą Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz Grupy Roboczej.  

 
Wspieranie rodziny 

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 2021 r.  pod w/w asystą było 9 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. 

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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System pieczy zastępczej  

Finansowanie pobytu dziecka w pieczy zastępczej należy do obowiązku gminy właściwej ze 

względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go w pieczy zstępczej.  Gmina 

ponosi koszty utrzymania dzieci 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. 

 

Ośrodek w roku 2021 dofinansował część kosztów pobytu w wysokości 69.991,03 zł, dla 2 

dzieci z naszej gminy umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Trzcińsko-

Zdroju, 1 dziecka w Chojnie oraz 1 dziecka w placówce w Wielgiem. 

Dofinansowano również część kosztów pobytu w wysokości 17.753,50 zł dla 3 dzieci z naszej 

gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych.  

   II. Finansowane z budżetu wojewody: 

 Zasiłki okresowe 
        Wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 208.527,62 zł, z tej formy pomocy skorzystały 73 
rodziny. 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 143.617,92 zł dla 24 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 2021 r. z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystały 22 osoby. Są to osoby, które spełniają 

kryterium do otrzymania zasiłku stałego bez możliwości ubezpieczeni zdrowotnego w innej 

instytucji. Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 11.775,84 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 204.849,48 zł, z czego na dożywianie przeznaczono 34.899,48 zł,  na 

świadczenie pieniężne na zakup posiłku wydano kwotę 169.950,00 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% (204.849,48 zł) z budżetu 

wojewody oraz w 40% (136.566,32 zł) z budżetu gminy. 
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Pomoc materialna dla uczniów 

Wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 

wysokości 32.552,00 zł. Skorzystało z tej formy pomocy 14 rodzin, wypłacono stypendia dla 

29 dzieci. Uprawnionych do tego rodzaju świadczeń obowiązuje kryterium dochodowe 

ustalone w ustawie o pomocy społecznej. Stypendia finansowane są w 80% (26.041,60 zł) z 

budżetu wojewody oraz w 20% (6.510,40 zł) z budżetu gminy.  

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 2021 roku wydano 1.378.048,36 zł z czego 776.725,50 

zł to środki własne a 601.322,86 zł to środki Wojewody. 

 

Zadania zlecone: 

Świadczenia rodzinne 

Świadczenia rodzinne mają na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 

Wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 1.311.732,39 zł, w podziale na: 

- świadczenie pielęgnacyjne: wypłacono 517.950,00 zł dla 23 rodzin, liczba świadczeń 216 

  świadczenie wynosi 1.971,00 zł 

- specjalny zasiłek opiekuńczy: wypłacono 13.640,00 zł dla 4 rodzin, liczba świadczeń 24 

  zasiłek wynosi 620,00 zł 

- zasiłek pielęgnacyjny: wypłacono 277.018,16 zł  dla 100 rodzin, liczba świadczeń 1077 

  zasiłek wynosi 215,84 zł 

- zasiłek dla opiekuna: wypłacono 18.455,33 zł dla 3 rodzin, liczba świadczeń 27,  zasiłek wynosi  

620,00 zł 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: wypłacono 18.000,00zł dla 18 rodzin 

  liczba świadczeń 18,  zapomoga wynosi 1.000,00 zł 

- świadczenie „Za życiem”: wypłacono 4.000,00 zł dla 1 rodziny, liczba świadczeń 1 

- świadczenie rodzicielskie: wypłacono 85.828,90 zł dla 11 rodzin, liczba świadczeń 93 

  świadczenie rodzicielskie wynosi 1.000,00 zł i jest wypłacane przez 52 tygodnie 

- zasiłek rodzinny: wypłacono 376.840,00 zł dla 178 rodzin, liczba świadczeń 3172 wraz z   

  dodatkami do zasiłku rodzinnego z tytułu: 
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                              -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 na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;   

- 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia; 

- 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia; 

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł na osobę w 

rodzinie, w przypadku osoby niepełnosprawnej jest to kwota 764,00 zł. 

Składki na ubezpieczenie społeczne 

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 117.378,71 zł dla 22 osób. 

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Opłacono również składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 35.125,38 zł dla 19 

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 2021 r. wypłacono świadczenia wychowawcze w wysokości 3.694.697,30 zł, co stanowi 

7415 wypłaconych świadczeń dla 386 rodzin. Celem świadczenia wychowawczego jest 

częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim 

i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

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.  
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Wypłacono świadczenia w wysokości 205.138,31 zł dla 31 rodzin, co stanowi 485 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 

900,00 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 2021 r. było ich 38. 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 

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, o którym mowa w ustawie z dnia 10 

kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której 

przyznano dodatek mieszkaniowy. W 2021 r. wypłacono dodatek energetyczny dla tylko 1 

rodziny w łącznej wysokości 139,33 zł.  

„Karta Dużej Rodziny” 

W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydano 2 Kart Dużej Rodziny dla 1 

rodziny. 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. 

Łącznie na realizację zadań zleconych  w 2021 roku wydano 5.364.211,42 zł. 

Reasumując Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni w 2021 roku przeznaczył łącznie na 

wypłatę wszystkich świadczeń na rzecz klientów kwotę 6.742.259,78 zł. Cały budżet zamknął 

się w kwocie 7.768.921,76 zł, różnicę w wysokości 1.026.661,98 zł stanowią koszty 

utrzymania OPS, takie jak: 

- wynagrodzenia pracowników (zatrudnionych jest 13 pracowników, w tym: 8 pracowników 

administracji, 1 asystent rodziny, 4 opiekunki), 

- składki ZUS od wynagrodzeń ponoszone przez pracodawcę, 

- zakup usług pozostałych (pocztowych, telekomunikacyjnych, prawniczych, pogrzebowych, 

informatycznych i innych), 

- opłaty za licencje na oprogramowanie komputerowe, 

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, środków czystości, 
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- odpisy na ZFŚS,  

- media (woda, ścieki), opłata za centralne ogrzewanie, 

- szkolenia pracowników, 

- oraz podróże służbowe.  
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XII. Kultura, promocja, sport  

Cedyński Ośrodek  Kultury i Sportu 
 
MISJA 

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 2003r. 
 
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) 
 
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, 

 Świetlica wiejska w Łukowicach, 

 Świetlica wiejska w Lubiechowie Górnym, 

 Świetlica wiejska w Bielinku, 

 Świetlica wiejska w Starym Kostrzynku, 

 Świetlica wiejska w Starej Rudnicy,  
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 Świetlica wiejska w Lubiechowie Dolnym, 

 Świetlica osiedlowa na  „Sójczym Wzgórzu”, 

 Świetlica socjoterapeutyczna  „Tęcza”, 

 świetlica wiejska w Piasku 

 

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 

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu organizował przedsięwzięcia związane z celami 

statutowymi, które nawiązywały m.in. do: kultury i tradycji ziemi cedyńskiej. 

W roku ubiegłym zorganizowaliśmy imprezy o zasięgu regionalnym ze względu na pandemię 

COVID- 19, większość  miały charakter online, m.in.: 

 21.01.2021 – Ferie Online 2021 – Proste czynności do wykonania w domu 

(przygotowanie filmów instruktażowych dla każdego). Tytuły filmów: Przygotowanie 

smacznych gofrów, 

Sowa z wikliny papierowej, Przygotowanie sałatki owocowej, Wykonanie skrzata, 

Wykonanie Koreczków, Wykonanie bałwana, Przygotowanie tostów, Serduszko z włóczki 

na patyku, Przygotowanie ciasteczek, Wafel czekoladowy, Przygotowanie pojemnika na 

kredki,  „Tańcowała igła z nitką”.  Wszystkie filmy można zobaczyć w serwisie youtube 

wyszukując kanał Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu. 
 22.01.2021 – Dzień Babci i Dziadka występ artystyczne online   

 31.01.2021 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w rygorze sanitarnym transmisja 

online,
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 14.02.2021 – Walentynkowy konkurs plastyczny, dzieci i młodzież z gminy Cedynia. 
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 08.03.2021 – Dzień Kobiet w Gminie Cedynia film online 

 
 12.03.2021 – Konkurs Plastyczny „Moja okolica mnie zachwyca zakątek dla juniora i 

seniora” 

 19.03.2021 – Mały Konkurs Recytatorski w Bibliotece Miejskiej z zachowaniem 

obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią COVID-19, 

 22.03.2021 – Pomoc przy badaniach na obecności przeciwciał w kierunku SARS-COV2 

 01.04.2021 – Konkurs na „ Najładniejszy koszyk wielkanocny” dla dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych z gminy Cedynia. 

 
 19.03.2021-02.04.2021 – Kiermasz wielkanocny z zachowaniem obostrzeń, kiermasz 

odbywał się w Muzeum Regionalnym w Cedyni   
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 22.04.2021 – Akcja pn. „Okaż kulturę i chroń naturę” w ramach Światowego Dnia ziemi, 

została oczyszczona cedyńska Aleja Kasztanowa, pole namiotowe oraz okolice 

Amfiteatru Miejskiego.

 

 
 30.04.2021 – Facebookowy konkurs fotograficzny pt. „Najlepsze chwile z mamą” 

 03.05.2021 – 230 rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja, Inscenizacja Słowno-

muzyczna film online,  

 04.05.2021 – Inscenizacja słowno-muzyczna z okazji Dnia strażaka film online,  

 26.05.2021 – Film online z okazji Dnia Matki,  

 01.06.2021 – Pomoc przy organizacji Dnia Dziecka w Osinowie Dolnym  

 26.06.2021 - Uroczyste otwarcie mostu w Siekierkach, 
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18-21.06.2021 – Dni Cedyni – „Polsko – niemieckie spotkania z historią pod górą Czcibora – 
Cedynia 2021” Ze względu na wciąż obowiązujący w kraju stan epidemii, jeszcze na początku 
czerwca nie wiadomo było, czy otrzymamy pozwolenia na zorganizowanie Dni Cedyni (a takich 
pozwoleń musimy uzyskać kilka). Udało się dzięki temu, że Rząd zdecydował się na 
poluzowanie obostrzeń, ale oczywiście musieliśmy pamiętać, iż pandemia wciąż trwała 
Dni Cedyni 2021 różniły się od tych organizowanych przez nas wcześniej. Program święta 
naszego miasta był skromniejszy, bowiem musieliśmy respektować obowiązujące obostrzenia, 
by podczas imprezy nikogo nie narazić na utratę zdrowia. 
Część artystyczna imprezy odbyła się jak zwykle na amfiteatrze miejskim, a część historyczna 
pod Górą Czcibora. To działanie było realizowane w ramach projektu pt.  „Dni Cedyni – „Polsko 
– niemieckie spotkania z historią pod Górą Czcibora – Cedynia 2021” dofinansowanego ze 
środków EFRR w ramach programu Interreg VA oraz ze środków budżetu państwa. 
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  03.07.2021 – Pomoc przy organizacji festynu rodzinnego pt. „Radostów Bawi się 

razem”, 

  17.07.2021 – Animacje dla dzieci podczas festynu w Orzechowie,  

  08.08.2021 – Warsztaty Taneczne Drums alive w Lunow, podsumowujące współpracę 

partnerską w ramach projektu „Polsko- niemieckie kulturalne i bezpieczne spotkania w sieci – 

Cedynia 2020” . 

   04.09.2021r. Dożynki gminne pt. „Tradycje, obrzędy i historia na pograniczu Odry – Cedynia 
2021” 

 
Odbyły się Polsko- niemieckie warsztaty: 

Wyplatania wieńców dożynkowych  
Układania bukietów z kwiatów ogrodowych i jesiennych ikaban 
Rzeźbienie w arbuzie – carving  
Polsko - niemieckie konkursy dożynkowe: 
Najładniejszy wieniec dożynkowy  
Najokazalszy bochen chleba  
Najpiękniejszy bukiet z kwiatów ogrodowych i polnych. 
Konkurs kulinarny "Tradycyjne potrawy polskie i niemieckie"  
Potyczki sołeckie 
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20.09.2021r. do 30.09.2021r. odbyły się Polsko- niemieckie warsztaty plastyczne 
- Street artu, podczas których powstał na ścianie o wymiarach 65 m2  mural przedstawiający 
charakterystykę tego terenu od średniowiecza po dzień dzisiejszy. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.10.2021 – Zajęcia programowania Lego Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu został 
wyposażony w profesjonalny sprzęt, który posłuży do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą, 
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a to wszystko w ramach projektu Liga eSzkoła NUTS 3 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa, działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 

Naszą placówkę podczas cotygodniowych szkoleń reprezentuje pracownik biurowo techniczny 
Mateusz Dominiak. Szkolenie z programowania zakończy się uzyskaniem certyfikatu LEGO 
Education Polskiego Towarzystwa Informatycznego honorowanego na całym świecie. Wkrótce 
poprowadzi on praktyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży z programowania robotów LEGO oraz 
zajęcia e-Citizen ECDL w zakresie umiejętności wykorzystywania komputera i internetu. W 
ramach projektu COKiS otrzymało 2 zestawy robotów programowalnych LEGO® SPIKE prime, 
2 komputery typu notebook, 2 tablety oraz zestaw turniejowy FIRST® LEGO® League (matę 
przejazdową oraz klocki do budowy modeli i przeszkód stawianych na macie). 

Częścią praktyczną szkolenia jest prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży. Już niedługo 
Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu ogłosi rekrutację. Zajęcia zakończą się egzaminem ECDL. 

Celem projektu jest: 

 podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych 
samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz 
dostęp do materiałów edukacyjnych 

 rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez 
prowadzenie zajęć w ramach certyfikowanego szkolenia e-Citizen ECDL oraz 
zajęć przygotowujących dzieci młodzież do warsztatów robotyki z LEGO Spike 
Prime 

 wyposażenie placówek GSIK w laboratorium robotyki niezbędne do zajęć z 
dziećmi i młodzieżą. 

W ramach projektu nasza placówka została wyposażona w profesjonalny sprzęt, który posłuży 
do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą. 

Dzięki naszej obecności w projekcie będziemy mogli wzbogacić naszą edukacyjno-kulturalną 
ofertę. 
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 23.10.2021 – Dzień Seniora w Golicach

 
 

 11.11.2021 – Obchody Narodowego Święta Niepodległości , 
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 12.12.2021 – Spotkanie ze Świętym Mikołajem. Pomimo deszczowej pogody, we wtorek, 

22 grudnia 2021 r.., na Plac Wolności przyszło wiele dzieci z rodzicami, które chciały 

spotkać się z Mikołajem. Wszystkich gości gorąco przywitała zastępca burmistrza Cedyni, 

a jednocześnie Dyrektor Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Małgorzata Karwan, która 

złożyła mieszkańcom życzenia Wesołych Świąt w imieniu Burmistrza Cedyni Adama 

Zarzyckiego i swoim. Pani Burmistrz opowiedziała dzieciom historię Świętego Mikołaja, 

który już od prawie 1700. lat niesie ludziom radość i szczęście w czasie Bożego 

Narodzenia. Obecnie, w dalekiej Laponii, w domku w kształcie króliczego ucha, 

nasłuchuje choinkowych życzeń wszystkich grzecznych dzieci. W czasie oczekiwania na 

Mikołaja cedyńskie dzieci rozgrzały się skacząc i hasając przy wesołej muzyce, naśladując 

Śnieżynkę, która na scenie pokazywała im taneczne układy. Po części artystycznej dzieci 

głośno zawołały Świętego Mikołaja, który przybył do nich z dalekiej Laponii z mnóstwem 

prezentów. Paczkę otrzymało każde dziecko. Wszyscy mogli zrobić sobie zdjęcie z 

Mikołajem, wśród bajecznych dekoracji i w świątecznej atmosferze. Dzieci chętnie 

prezentowały na scenie wierszyki, piosenki i tańce. Pomimo obostrzeń, jakie panowały 

w związku z pandemią koronawirusa, udało się przestrzegać wszystkich zasad 

bezpieczeństwa podczas wydarzenia. Na naszej mikołajkowej imprezie gościło też Radio 

Szczecin, na którego antenie i stronie znajdziemy relację z naszego wydarzenia. 
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Przy Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu i świetlicach wiejskich funkcjonowały i działały: 

 Warsztaty wokalno – muzyczne -instruktor Ewa Kwiecień 

 Warsztaty rękodzieła artystycznego - instruktor Stanisława Kopczyńska, 

Stowarzyszenia działające przy Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu: 

 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Bądź bliżej nas”, 

 Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, 

 Koło brydżystów, 

 

ZESPÓŁ  

 
Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudniał 13 osób w tym:  

Dyrektor na ½ etatu 2 pracowników administracji, główna księgowa na 3/4 etatu, 

Pracownik biurowo-techniczny – 1 etat 
 Biblioteka Miejska: 
0,875 etatu,  
 
Opiekunowie świetlic wiejskich: 4 osoby na ½ etatu  
 
 Pracownicy Gospodarczy: dwie osoby   
Pod opieką pracowników funkcjonowały 4 świetlice wiejskie, czynne od wtorku do soboty  
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w godzinach od 16:00 do 20:00 z przerwami w funkcjonowaniu w 2021r. ze względu na 

obostrzenia epiedemiologiczne.  

 

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

od 11.00 -19.00 – z przerwami w funkcjonowaniu w 2021r.  ze względu na obostrzenia 

epiedemiologiczne.  

Świetlica osiedlowa w Cedyni czynna od poniedziałku do piątki w godzinach od 10:00 – 18:00 

z przerwami w funkcjonowaniu w 2021r.   ze względu na obostrzenia epiedemiologiczne.  

W sezonie kąpielowym od 19 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. bezpieczeństwa i porządku  

w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Cedyni sprawowała Wodna Służba Ratownicza, z 

którym Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu miał podpisaną umowę. 

PROJEKTY KTÓRE NAPISAŁ I ZREALIZOWAŁ COKiS 
 
"Polsko-niemieckie spotkania z historią pod Górą Czcibora- Cedynia 2021" 
"Tradycje, obrzędy i historia na pograniczu Odry- Cedynia 2021" 
 
SPRAWY ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZE 
 

Kontrole zewnętrzne: 

Powiatowy Inspektorat Sanepidu w Gryfinie przeprowadził kontrole na świetlicach wiejskich, 
kąpielisku Miejskim w Cedyni oraz plaży  

 

ZARZĄDZENIA 

W 2021 r. Dyrektor COKiS wydał 40 Zarządzeń w sprawach działania i funkcjonowania 

instytucji 

 

BIBLIOTEKA MIEJSKA 

W gminie Cedynia jest jedna Biblioteka Miejska. Podlega ona pod Cedyński Ośrodek Kultury i 

Sportu. 

Książki do biblioteki pozyskiwane są z zakupu oraz z darów. W roku 2021 biblioteka wzbogaciła 

swój księgozbiór o 358 woluminy w tym 211 wol. zakupiono ze środków organizatora, 111 wol. 

z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup 

nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, 36 wol. Pozyskano 

 z darów. W roku 2021 zubytkowano 175 woluminów. Stan księgozbioru Biblioteki Miejskiej w 

Cedyni na 31.12.2021 to 9602 woluminów. 
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W roku 2021 zarejestrowano 132 czytelników aktywnie wypożyczających. Liczba wypożyczeń 

na zewnątrz to 1756 ze względu na pandemię nie udostępnialiśmy księgozbioru na miejscu. 

Pandemia COVID 19 utrudniła organizację lekcji bibliotecznych i spotkań  

z czytelnikami. 

W 2020 roku zakupiony został system MAK+, na dzień 31.12.2021 do systemu wprowadzono 

3499 woluminów. 

W bibliotece zatrudniona jest 1 osoba stanowisku bibliotekarza. Pracownik biblioteki ma 

ukończone studia podyplomowe z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. 

Biblioteka ze względu na swoją przynależność do Cedyńskiego Ośrodka Kultury 

 i Sportu uczestniczy we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez COKiS. 

 

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). 

Zadania realizowane w 2021 roku 

1. W pierwszej połowie 2021 roku w związku z trwającą pandemią COVID-19, działania 

Muzeum były ograniczone do niezbędnego minimum, ze względów bezpieczeństwa 

sanitarnego. 
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2. Współpraca z informatykiem 

3. Redagowanie tekstów zamieszczanych na stronie gminy 

4. Wypełnianie obowiązków określanych przez statut Muzeum Regionalnego w Cedyni 

5. Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 

Pomerania o dofinansowanie projektu pt. „Polsko-niemieckie spotkania z historią – 

Cedynia 2022” w ramach Funduszu Małych Projektów  Interreg V A na łączną kwotę 

kosztów kwalifikowanych 28 410 € (100%), w tym 24 148,50 € (85%) to kwota 

dofinansowania, Beneficjent – Muzeum Regionalne w Cedyni 4 261,50 € (15%) Umowa 

Nr FMP-0534-21 z dnia 28.12.2022 r. 

Współautorstwo w sporządzeniu dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej wniosków o 
dofinansowanie zadania: 

6. Nazwa własna zadania: „Remont Pomnika „Polskiego Zwycięstwa nad Odrą” z jego 
otoczeniem w Rejonie Pamięci Narodowej” w ramach zadania realizowanego ze 
środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego MIEJSCA PAMIĘCI I TRWAŁE UPAMIĘTNIENIA W KRAJU 
2022. 

 Nr wniosku: 190632/21 złożony dnia: 2021-11-12 09:16:02. 
 Całkowity przewidywany koszt realizacji 373 400,00 zł (100%) 
 Środki pozostające w dyspozycji Ministra (kwota wnioskowana) 298 720,00 zł (80%) 
 Beneficjent – Gmina Cedynia 74 280,00 zł (20%). 
 Brak błędów formalnych – wniosek zatwierdzony 

 

7. Nazwa własna zadania: „Edukacja i kultura drogą do integracji” w ramach zadania 
realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego EDUKACJA KULTURALNA 2022. 

 Nr wniosku: 191030/21/A1 złożony dnia: 2021-11-26 13:36:03. 
 Całkowity przewidywany koszt realizacji 210 550,00 zł (100%) 
 Środki pozostające w dyspozycji Ministra (kwota wnioskowana) 168 440,00 zł (80%) 
 Beneficjent – Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu 42 110,00 (20%). 

 

8. Nazwa własna zadania: „Bieg do ORŁA – Cedynia 972-2022” – wniosek o udzielenie 
darowizny do FUNDACJI KGHM POLSKA MIEDŻ. 

 Koszt całkowity 68 190,00 zł (100%) 
 Wnioskowana kwota darowizny 54 522,00 zł (80%) 
 Beneficjent – Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu 13 638,00 zł (20%). 
 Data wysłania 20.12.2021 r. 
 Brak błędów formalnych – wniosek zatwierdzony 

 

9. Nazwa własna zadania: „Bitwa pod Cedynią 972 - wystawa z okazji 1050 rocznicy 
bitwy” w ramach zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji 
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH 2022. 

 Nr wniosku: 194164/21 złożony dnia: 2021-11-29 09:15:37. 
 Całkowity przewidywany koszt realizacji 299 600,00 zł (100%) 
 Środki pozostające w dyspozycji Ministra (kwota wnioskowana) 239 680,00 zł (80%) 
 Beneficjent – Muzeum Regionalne w Cedyni 59 920,00 (20%). 
 Brak błędów formalnych – wniosek nie zatwierdzony  
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Z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2021r. – przygotowani w Muzeum 
Regionalnym w Cedyni wystawę pt. „OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI” – czynną do 27.11.2021r. 
 

Ponadto: 
Opracowywano graficznie i tekstowo dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Cedyni, Urzędu 
Miasta w Cedyni i Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu m.in.: plakaty, zaproszenia, listy 
gratulacyjne i podziękowania, kartki okolicznościowe (ich wydruk); relacje prasowe z 
wydarzeń,– itp. (wg bieżącego zapotrzebowania). Uzupełniono materiałami promocyjno-
informacyjnymi tablice przy wieży widokowej w Cedyni. 

 

Kadra  

Zmiany kadrowe na stanowisku Dyrektora Muzeum Regionalnego w Cedyni; 

-styczeń – maj 2021 – Ryszard Matecki – 1 etat 

- maj – wrzesień 2021 – Wakat 

-wrzesień – grudzień 2021 – Tadeusz Mazur – 1 etat 

- ¼ etatu – pracownik gospodarczy 

- umowa - zlecenie księgowa 

 

Dochody 

W Muzeum Regionalnym w Cedyni na 2021 rok została zaplanowana dotacja podmiotowa z 

budżetu w wysokości 150.000,00 zł, na realizację zadań określonych w Statucie. W 2021 roku 

otrzymano dotację podmiotową zgodnie z harmonogramem w w/w wysokości, wykonano ją 

do kwoty 143.860,50 zł, co stanowi 95,91 % planu. 

 

Muzeum Regionalne w Cedyni na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudniał 2 osoby w tym: 

 1 osoba na cały etat - dyrektor, 

 1 osoba na ¼ etatu –  pracownik gospodarczy, 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników Muzeum Regionalnego w Cedyni za rok 2021 wynoszą 

70.302,07 zł, koszty pochodnych od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i 

fundusz pracy wynoszą 14.000,16 zł 

Na paragrafie 4170 zaplanowano kwotę 25.849,00 zł i wykorzystano ją w 100,00 % na 

wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia. Na pozostałych paragrafach zostały ujęte 

wydatki związane z funkcjonowaniem muzeum, tj. zakup materiałów, opłaty za media, za 
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energię, wodę, centralne ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne oraz podróże służbowe 

pracowników. Wykonanie na tychże paragrafach wyniosło 84,50% planu. 

 

CENTRUM PROMOCJI I TURYSTYKI W CEDYNI  
 

Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni jest jednostką organizacyjną Gminy Cedynia 

nieposiadającej osobowości prawnej. Gospodarka finansowa prowadzona jest w formie 

jednostki budżetowej. Celem jednostki jest wykonywanie zadań własnych Gminy Cedynia w 

zakresie promocji i turystyki. 

Do działań w 2021 roku należących do Centrum Promocji i Turystyki leżało m.in. prowadzenie 

Gminnej ewidencji obiektów hotelarskich, przygotowywanie informacji prasowych, 

współpraca z pracownikami Urzędu Miejskiego i redagowanie tekstów do mediów, 

koordynacja działań z zakresu promocji i organizacji. Pracownik Centrum Promocji i Turystyki 

wspiera swoim działaniem Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu. W 2021 roku działania były 

ograniczone ze względu na stan pandemii i panujące w kraju obostrzenia. 

 

Wydatki 

63001 – Ośrodki informacji turystycznej 

Plan budżetu na 2021 r. - 66.564,55 zł. W okresie styczeń – grudzień 2021 r., wydatki zostały 

zrealizowane w kwocie 63.835,20 zł, co stanowi 95,90 % planu. 

Wynagrodzenia osobowe i pochodne to kwota 30.692,51 zł. 

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na: 

 

4210 Zakup materiałów i 

wyposażenia 

- zakup materiałów 

biurowych 

- zakup materiałów 

promocyjnych (m.in. 

parasole, torebki z 

herbem, okładki 

okolicznościowe) 

- bony dożynkowe 

5.732,57 
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- zakup wiązanek 

okolicznościowych 

 

 

4280 i 4300 Zakup usług 

zdrowotnych i Zakup 

usług pozostałych   

- usługi BHP 

- zakup folderu 

- wykonanie filmu o 

historyczno- 

turystycznej gminie 

Cedynia 

- zakup kalendarzy 

- zakup karetek 

okolicznościowych 

- publikacja życzeń 

22.719,01zł 

4410 Podróże służbowe -delegacje 236,53 zł 

4430 Różne opłaty i składki - składka członkowska 

2021 

Zachodniopomorska 

Regionalna Organizacja 

Turystyczna 

2.000,00 zł 

4440 Odpisy na ZFŚS - odpis na ZFŚS 2.454,58 zł 

 
 
Centrum Promocji i Turystyki złożone wnioski: 
1. Gmina Cedynia złożyła dwa wnioski w ramach konkursów na wsparcie wydawnictw 
promocyjnych oraz na wsparcie działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez 
członków Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w roku 2021. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2.000,00 zł na katalog: „Historyczno-Turystyczna 
Cedynia” oraz kwotę 4.920,00 zł na realizację filmu o historyczno - turystycznej Gminie 
Cedynia. 
 
2. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi pomagamy Stowarzyszeniom Gminy 
Cedynia. W okresie sprawozdawczym pomocy udzielono Kołom Gospodyń Wiejskich w Starym 
Kostrzynku, Starej Rudnicy i Czachowie przy realizacji i rozliczeniu z Urzędem Marszałkowskim 
projektów Społecznik 2021 oraz Czachowskiemu Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych 
i Demokratycznych w Cedyni w dopełnieniu formalności przy umowie na realizację 
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publicznego zleconego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na 
lata 2021-2030. Stowarzyszenie to pozyskało kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania 
„Aktywnie i społecznie na rzecz dobra wspólnego- cykl warsztatów w Gminie Cedynia”. 
 
3. Złożenie wniosku z programu Patriotyzm Jutra, realizowanego przez Muzeum Historii Polski 
w Warszawie. Tytuł wniosku „Pamięć przeniesiona – wspomnienia repatriantów z Lubiechowa 
Dolnego”.  
 
4. Złożenie wniosków na konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty 
Sołeckie 2021” dla miejscowości Czachów i Stara Rudnica.  
 
5. Napisanie i złożenie wniosku pn.: Cedynia przyjazna niepełnosprawnym turystom-aplikacja 
mobilna innowacyjnym i bezpiecznym rozwiązaniem w turystyce „ do Ministerstwa Rozwoju, 
Pracy i Technologii we współpracy z Fundacją Gloria Griffin.” 
 
Inne działania CPiT: 
- Wspieranie jednostek organizacyjnych Gminy Cedynia, pomoc w przygotowywaniu 
materiałów promocyjnych i informacji  na stronę internetową z odbywających się uroczystości 
i wydarzeń na terenie gminy Cedynia.  
- Promocja konkursu zorganizowanego przez Discover Pomerania na „Najromantyczniejsze 
miejsce na Pomorzu Zachodnim 2021”, w którym zajęliśmy II miejsce i otrzymaliśmy odznakę, 
którą możemy wykorzystać do promocji najdalej wysuniętego na zachód punktu Polski.  
-  Zorganizowanie spotkania z panią animator z Programu Społecznik na lata 2019-2021.  
- Pomoc w przygotowaniu kiermaszu wielkanocnego. 
- Koordynowanie działań związanych w warsztatami szycia toreb ekologicznych w Lubiechowie 
Górnym z programu Społecznik na lata 2019-2021, współpraca i pomoc przy ich 
zorganizowaniu, konsultacje z mieszkańcami.  
 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ,,GRÓD CEDYNIA" 
 
Spółdzielnia Socjalna ,,Gród Cedynia", działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 

spółdzielniach socjalnych, ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze oraz Ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Statucie. 

Spółdzielnia Socjalna ,,Gród Cedynia" powstała w skutek podjęcia Uchwały nr XX/186/2020 

Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 30 09.2020r.. w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółdzielni 

socjalnej. Założycielami Spółdzielni była Gmina Cedynia oraz Szczecińskie 

Stowarzyszenie ,,Złoty Wiek''. Uchwałą nr 1/01/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku powołano 

do życia Spółdzielnię Socjalną ,,Gród Cedynia". Spółdzielnia została zarejestrowana 20  stycznia 

2021 r. przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie i wpisana do rejestru przedsiębiorców pod 

numerem 0000887315. 
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1. DANE ORGANIZACYJNE 

1.1 Nazwa: Spółdzielnia Socjalna  Gród Cedynia 

Forma prawna: spółdzielnia socjalna 

Siedziba: Stara Rudnica 7, 74-520 Cedynia 

e-mail:spoldzielniasocjalna@grodcedynia.pl 

Na dzień 31.12.2021 r. w imieniu Spółdzielni działali: Ryszard Budzisz - prezes zarządu 

Irena Śroń - członek zarządu, Ewelina Dominiak - członek zarządu 

Sposób reprezentacji podmiotu:  Oświadczenie woli spół dzielni składają dwaj członkowie 
zarządu. 

1.2. Organy Spółdzielni: 

- Walne Zgromadzenie 

- Zarząd Spółdzielni 

-.  Członkowie Spółdzielni: 

Na dzień 20.01.2021 r. członkami założycielami były: 

1. Gmina Cedynia 

2. Szczecińskie Stowarzyszenie ,,Zloty Wiek'' 

Na zebraniu Członków Założycieli Spółdzielni Socjalnej Gród Cedynia w dniu 20.01.2021r 

wybrano na stanowisko prezesa - Panią Agnieszkę Nowacką,  Powołano członków zarządu w 

osobach: Pani Ireny Śroń, Pani Eweliny Dominiak, Pani Doroty Szwiec oraz Pana Ryszarda 

Budzisza. W dniu 07 września 2021, pisemną rezygnację z członkostwa w Spółdzielni złożyła 

Pani Dorota Szwiec, zaś 03.września zrezygnowała z pełnienia funkcji Prezesa Pani Agnieszka 

Nowacka. Uchwałą nr 1/09/2021 z dnia 21 września 2021 roku Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Członków Spółdzielni Socjalnej Gród Cedynia powołano nowego Prezesa 

Zarządu w osobie Pana Ryszarda Budzisza. 

Zarząd Spółdzielni 

Zarząd Spółdzielni, zgodnie z § 54 pkt 1 Statutu składa się z 3 do 5 członków, w tym prezesa 
Zarządu. Na dzień 31.12.2021 Zarząd stanowili 

1. Ryszard Budzisz – prezes zarządu 

2. Ewelina Dominiak – członek zarządu 

3. Ilona Śroń – członek zarządu 
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Walne Zgromadzenie to najwyższy organ Spółdzielni. Do wyłącznej właściwości Walnego 
Zgromadzenia należy: 

- uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i społecznej, 

- wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie zakresu ich kompetencji, 

- podejmowanie uchwał w sprawach: podziału nadwyżki finansowej, zbycia nieruchomości, 
przystąpienia do innych organizacji, podziału lub likwidacji, 

- nadzór i kontrola działalności Zarządu Spółdzielni. 

2. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI 

2.1. Spółdzielnia prowadziła działalność na podstawie przepisów: 

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, 

-  ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, 

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie, 

- Statutu. 

2.2 Spółdzielnia - podstawowe obszary działalności 

Zgodnie z § 6 pkt 2 Statutu Spółdzielnia prowadziła w bieżącym roku obrotowym działalność 

na rzecz reintegracji społecznej poprzez odbudowanie i podtrzymanie u członków spółdzielni 

umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnieniu ról społecznych w 

miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz reintegracji zawodowej poprzez odbudowanie i 

podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy 

członków/członkiń Spółdzielni. 

Spółdzielnia prowadziła również działalność społeczną i kulturalno-oświatową na rzecz swoich 

członków, a także ich środowiska lokalnego oraz działalność społecznie użyteczną w sferze 

zadań publicznych zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.   

Powyższe działalności nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Działania Spółdzielni w okresie objętym 

sprawozdaniem zmierzały także do podjęcia w terminach ustawowych działalności 

gospodarczej, której podstawowy przedmiot stanowią: PKD 56.10.A - Restauracje i pozostałe 
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placówki gastronomiczne, 56.20 A - Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych. 

W okresie od rejestracji Spółdzielni do maja 2021 działania zarządu Spółdzielni 

skoncentrowane były na pozyskaniu środków finansowych w ramach szerokiego wachlarza 

dofinansowań. oraz pozyskaniu odpowiednich lokali w Starej Rudnicy oraz stołówce szkolnej w 

Cedyni., w których aktualnie prowadzona jest działalność. 

W ramach pozyskanych dofinansowań zawarto następujące umowy: 

1. OWES-RST/III/2/04/2021/WF - z dnia 23.06.2021r. o przyznanie środków na utworzenie 

miejsca pracy i udzielenie wsparcia pomostowego 

- okres wsparcia merytorycznego do 30 kwietnia 2023 roku, 

- całkowite dofinansowanie za zakup elementów wyposażenia to 135 300,00 zł brutto 

- wsparcie pomostowe w kwocie 5000 zł (1000 zł miesięcznie na osobę) na okres od 23.06.2021 

r do 22.12.2021 na zatrudnienie 5 pracowników, 

- w ramach dofinansowania zaplanowano zakup elementów wyposażenia stołówki w Starej 

Rudnicy, zakup przyczepy gastronomicznej wraz z elementami wyposażenia oraz samochód,   

- zatrudnienie uzyskało 5 osób stanowiących grupę osób wykluczonych tj. osoby bezrobotne, z 

orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, 

- na dzień 31.12.2021 roku do rozliczenia pozostała kwota stanowiąca ok. 38 % 

dofinansowania. 

2.  1/ZS.SS-GR/2021 - z dnia 28.10.2021r. dotycząca zwrotu opłaconych składek na 

ubezpieczenia społeczne za członków spółdzielni socjalnej zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę 

- okres wsparcia finansowego od 01.11.2021 do upływu 24 miesięcy w kwocie zwrotu 

opłaconych składek ZUS, 

- okres wsparcia finansowego - 12 miesięcy bezpośrednio po upływie 24 miesięcy w kwocie 
połowy wysokości kwoty opłaconych składek ZUS. 

- dofinansowanie objęło 5 zatrudnionych pracowników, 

- na dzień 31.12.2021 r. dofinansowanie jest sukcesywnie rozliczane. 

3. OWES-RST/IV/1/08/2021/WF - z dnia 29.10.2021r. o przyznanie środków finansowych na 

utworzenie stanowiska pracy i udzielenie wsparcia pomostowego. 

- okres wsparcia merytorycznego - 30 kwietnia 2023 roku, 
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- całkowite dofinansowanie na zakup elementów wyposażenia to 27 060,00 złotych brutto, 

- wsparcie pomostowe w kwocie 6 000,00 zł (1000 zł miesięcznie) na okres od 29.10.2021r. do 

28.04.2022 r. 

- w ramach dofinansowania zaplanowano zakup elementów wyposażenia stanowiska 

biurowego znajdującego się na stołówce szkolnej w Cedyni, elementów wyposażenia kuchni 

na stołówce szkolnej oraz artykułów spożywczych. 

- zatrudnienie uzyskała 1 osoba bezrobotna, 

- na dzień 31.12.2021 roku do rozliczenia pozostała kwota stanowiąca ok. 45 % 
dofinansowania. 

4. Spółdzielnia posiada dochody własne wynikające ze statutowej działalności tj. sprzedaży 

posiłków w ramach prowadzonej stołówki szkolonej, stołówki w Starej Rudnicy, organizacji 

imprez okolicznościowych czy wszelkiego rodzaju cateringu.   

        Z powyższych środków finansowane jest finansowane zatrudnienie pracowników stołówki 
szkolnej oraz finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. 

Na dzień 31.12.2021r spółdzielnia socjalna nie posiadała zaległości zarówno w kwestiach 

podatkowych, zusowskich jak i w zakresie wypłacania wynagrodzeń zatrudnionym 

pracownikom. Na dzień 31.12 2021r. zatrudnionych w Spółdzielni było 6 osób na umowę o 

pracę i 4 osoby na umowę zlecenia. 

2.3. Strategia rozwoju spółdzielni 

W 2021 roku głównymi punktami w strategii rozwoju Spółdzielni Socjalnej Gród Cedynia było 

pozyskanie środków finansowych na wyposażenie zaplecza gastronomicznego, adaptację 

formalną pomieszczeń będących w dyspozycji Spółdzielni Socjalnej, zatrudnienie kadry 

pracowniczej. Skupiano się również na przygotowaniu członków Spółdzielni oraz na doborze i 

szkoleniu odpowiedniej kadry. Prowadzono promocję działalności na rzecz społeczności 

lokalnej oraz współpracy z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. 

Na 2022 rok zaplanowano rozszerzenie dotychczasowej działalności gospodarczej o 

świadczenie mobilnych usług cateringowych, jeszcze większy nacisk na promocję. Podjęte 

zostaną również działania skierowane na pozyskiwanie nowych klientów i nawiązywanie 

kolejnych partnerstw oraz pozyskanie środków publicznych przeznaczonych na działalność 

spółdzielni socjalnych (refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy). 
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XIII. Ochrona zdrowia  

W 2021r. w gminie Cedynia podejmowane były czynności związane z walką z COVID 19.  

Przeprowadzono szereg akcji promujących szczepienia na COVID 19 między innymi zakup 

plakatów, długopisów, kubków, breloków odblaskowych oraz opasek odblaskowych na rękę. 

W Kurierze Szczecińskim zamieszczono ogłoszenie dotyczący promocji szczepień na terenie 

gminy Cedynia. Organizowano transport dla osób niepełnosprawnych oraz osób, które nie są 

w stanie dostać się do punktu szczepień we własnym zakresie. 

Organizowano również mobilne punkty szczepień dla jeszcze lepszej dostępności dla 

mieszkańców. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 22 089,04zł. 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021 

przyjęto Uchwałą Nr XXIII/201/2020 Rady Miejskiej w Cedynia z dnia 29 grudnia 2020 roku. 

Głównym celem Programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii w 2021 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 



129 
 

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, 

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, 



130 
 

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, 

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w ramach Gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 
 

 

Działania 

Realizacja działań  

1.Realizacja programów 

edukacyjnych i profilaktycznych w 

przedszkolu , szkołach                     i 

placówkach opiekuńczo-

wychowawczych (świetlice, place 

do zajęć ruchowych, obiekty 

sportowe). 

Remont świetlicy osiedlowej w 

Cedyni  i Radostowiu 

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. 

Realizacja bieżąca wg 

potrzeb  

2. Realizacja programów 

profilaktyki uniwersalnej, w tym  

2.3.1 Profilaktyka uniwersalna 

3.2.1 Profilaktyka uniwersalna 

Zrealizowano zdanie 

podczas wyjazdów 
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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. 

 

 

 

integracyjno-

edukacyjnych podczas 

których uczestnicy 

otrzymali 

materiały edukacyjne, 

a także prowadzono 

pogadanki i dyskusje 

3. Realizacja programów 

profilaktyki selektywnej i 

wskazującej , w tym  również  

uwzględniających tematykę 

związaną   z uzależnieniem od 

współczesnych  środków 

psychoaktywnych tzw. dopalaczy. 

2.3.2 Profilaktyka selektywna 

2.3.3 Profilaktyka wskazująca 

3.2.2 Profilaktyka selektywna 

3.2.3 Profilaktyka wskazująca 

 

 

Nie realizowano 

4.Utrzymanie  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 . 

Utrzymanie świetlic 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 

 

Zadanie realizowane 

na bieżąco 

5.Prowadzenie w środowisku 

młodzieży pozaszkolnych działań 

informacyjno –edukacyjnych oraz 

zagospodarowanie czasu wolnego, 

2.3.1 Profilaktyka uniwersalna 

2.3.2 Profilaktyka selektywna 

3.2.1 Profilaktyka uniwersalna 

3.2.2 Profilaktyka selektywna 

Zrealizowano zadanie 

podczas wyjazdów 

integracyjno-

edukacyjnych podczas 
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ukierunkowanych na rozwój 

społeczny i profilaktykę uzależnień. 

Rozwój bazy do realizacji zadania, 

zakup sprzętu służącego dla dzieci                   

i młodzieży. 

Zorganizowanie systemu 

monitoringu w miejscach 

publicznych, 

a narażonych na łatwy dostęp do 

środków odurzających. 

których uczestnicy 

otrzymali 

materiały edukacyjne, 

a także prowadzono 

pogadanki i dyskusje, 

6.Zapewnienie dzieciom pomocy  

psychologicznej i 

socjoterapeutycznej  oraz 

dożywiania w ramach programów 

opiekuńczo-wychowawczych 

realizowanych    w świetlicach 

2.3.1 Profilaktyka uniwersalna 

3.2.1 Profilaktyka uniwersalna 

W punkcie 

konsultacyjnym 

dyżury 

prowadził Psycholog 

7. Promowanie abstynencji i 

zdrowego stylu życia w 

szczególności poprzez: 

1. realizację pozalekcyjnych 

zajęć sportowo-rekreacyjnych 

2. oraz zagospodarowanie czasu 

wolnego, 

3. organizacja wypoczynku 

letniego i zimowego, 

4. organizacja lokalnych 

kampanii edukacyjnych, 

5. organizacja lokalnych 

festynów rodzinnych, 

6. publikacje artykułów 

informacyjnych. 

Realizacja pozalekcyjnych zajęć 

sportowych na bazie placówek 

szkolnych i  klubów sportowych. 

2.1.1 Działania informacyjne i 

edukacyjne 

3.1.1 Edukacja zdrowotna 

Organizowano czas 

wolny w 

rozmaity, a dostępny 

sposób: 

-konkursy piosenki, 

-kampanie-pikniki 

rodzinne 

- teatr dla dzieci. 

- organizacja 

wypoczynku 

zimowego 

dla dzieci- 

zagospodarowanie 

ferii. 

8.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 

2.1.1 Działania informacyjne i 

edukacyjne 

3.1.1 Edukacja zdrowotna 

Podczas różnych 

imprez i festynów 

gminnych 

organizowano 

animacje 

dla dzieci. 
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różnych grup wiekowych. 

9.Prowadzenie szkoleń dla 

sprzedawców napojów 

alkoholowych. 

3.1.2 Szkolenie kadr 

3.1.3 Zadania regulacyjne 

 i zapewnienie skutecznego 

egzekwowania przepisów. 

 Ograniczenie dostępności. 

Nie realizowano. 

10.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 

11.Ograniczenie dostępności do 

napojów alkoholowych. 

3.1.3 Zadania regulacyjne 

 i zapewnienie skutecznego 

egzekwowania przepisów 

 

12.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. 

Współpraca cały rok 

13.Wspieranie działań grup 

abstynenckich. 

3.3 Redukcja szkód rehabilitacja 

zdrowotna, społeczna, 

zawodowa. 

Nie realizowano 

14.Utrzymanie bieżącej pracy 

punktu konsultacyjnego dla 

uzależnionych, zagrożonych 

uzależnieniem, członków rodzin, 

sprawców i ofiar przemocy. 

Zapewnienie dyżurów w punktach 

oraz fachowej pomocy dla 

potrzebujących  ( GKRPA, 

psycholodzy, prawnik, terapeuci). 

Prowadzenie informacji 

o uzależnieniach w tym 

antytytoniowych. Realizacja zadań 

działalności punktu w Sołectwach. 

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. 

 Punk konsultacyjny 

czynny w każdy 

czwartek. 

15.Organizacja  szkoleń 

podnoszących kwalifikacje dla 

realizatorów programu. 

2.2 Rozwój kadr 

uczestniczących 

w realizacji zadań 

z zakresu  przeciwdziałania 

 Nie realizowano. 
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narkomanii 

3.1.2 szkolenie kadr 

16.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 

Zrealizowano 

szkolenie członków 

GKRPA 

17.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 

Punk konsultacyjny 

czynny w każdy 

czwartek. 

18.Przeciwdziałanie zjawisku 

przemocy poprzez: 

- dyżury w punkcie konsultacyjnym, 

- organizację 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 

 

Punk konsultacyjny 

czynny w każdy 

czwartek. 

19.Obsługa administracyjna 

i kancelaryjna Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w tym wyposażenie 

biura i punktu konsultacyjnego. 

  

20. Budowa świetlicy w 

miejscowości Siekierki, w celu 

realizacji  programu 

socjoterapeutycznego  oraz 

uruchomienia punktu konsultacyjno- 

informacyjnego 

2.3.1 Profilaktyka uniwersalna. 

3.2.1 Profilaktyka uniwersalna 

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 

W trakcie realizacji 
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W roku 2021 wpływy z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczone są w 

całości na realizację zadań Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Cedynia 2021 rok przyjętego 

Uchwałą NrXXIII/201/2020 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 grudnia 2020r. 

Kwota zaplanowana z tytułu wpływów wynosi 430.000,00 zł. Na realizację programu na terenie 

gminy Cedynia w roku 2021r. Zaplanowano kwotę 903.472,49 zł., wydatkowano 181.026,17zł., 

tj. 20%.  W 2022r. planowane jest pełne wykonanie  środków ze względu na budowę świetlicy 

socjoterapeutycznej w Siekierkach.  

Wykonanie planu Gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w Gminie Cedynia w 2021 roku 

Klasyfikacja 
budżetowa 

Plan Wykonanie Treść 

     rozdział 
      85154 
przeciwdziałani
e 
alkoholizmowi 

    
903.472,49 

     
181.026,17 

 

§ 2310          1782,00           1782,00 Dotacja przeznaczona dla Miasta Szczecina w związku z zawartym 
porozumieniem w zakresie usług Miejskiej Izby Wytrzeźwień. 

§ 2480     140 
000,00 

     130 711,17 Środki przeznaczono na utrzymanie Gminnej Świetlicy „Tęcza” przy 
Cedyńskim Ośrodku Kultury i Sportu. W świetlicy funkcjonuje punkt 
konsultacyjny dla osób uzależnionych, punkt wsparcia dla ofiar 
przemocy. 

§ 4110         2 500,00 
 

         1 138,49 Środki przekazane na składki ubezpieczenia społecznego w związku z 
zatrudnieniem: 
- psychologa, 
- członków Gminnej Komisji RPA, 
- realizatorów działań profilaktycznych. 

§ 4120            200,00                 0,00 Środki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy w związku z 
zatrudnieniem: 
- psychologa, 
- członków Gminnej Komisji RPA, 
- realizatorów działań profilaktycznych. 

§ 4170       32 000,00 
 

       25 751,14 
 

Wynagrodzenia realizatorów zadań Gminnego Programu RPA tj: 
- psychologa, 
- socjoterapeuty, 
- członków Gminnej Komisji RPA, 
- instruktorów zajęć pozalekcyjnych. 

§ 4210       29 406,00        14 643,37 
 

Środki wykorzystane na: 
- organizację i doposażenie zajęć w świetlicach szkolnych i 
środowiskowych 
- organizację i przebieg imprez o akcencie profilaktycznym mającym na 
celu promowanie zdrowego stylu życia i przygotowanie młodzieży do 
asertywnych zachowań podczas wakacji, w tym zakup produktów 
żywnościowych i słodyczy dla dzieci spędzających dłuższy czas podczas 
zajęć i zabaw, 
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- prowadzenie gminnych imprez, 
- zakup materiałów do organizacji bazy niezbędnej do realizacji zajęć 
profilaktycznych, 
 

 § 4300       17 500,00          4 500,00 Środki wykorzystano w następujący sposób: 
- zakup usług niezbędnych do prowadzenia gminnych kampanii 
profilaktycznych i edukacyjnych m.in. opłacenie transportu, 
- zakup spektakli i koncertów profilaktycznych. 
 

§ 4700         2 500,00          2 500,00 Środki wykorzystane na szkolenia członków Gminnej Komisji Programu 
RPA. 

§ 6050 
 

    402 
051,95 

                0,00 Budowa świetlicy socjoterapeutycznej w Siekierkach. 

Razem 85154     
903.472,49 

     
181.026,17 
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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 ok. 150 strażaków, oraz prowadzą młodzieżowe drużyny pożarnicze. 
W ramach działalności jednostek OSP silnym ogniwem są jednostki Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaśniczego. W Gminie działają trzy takie jednostki: OSP Cedynia,  OSP Osinów 
Dolny i OSP Czachów. Posiadają dobre wyposażenie przystosowane do prowadzenia akcji 
ratowniczo- gaśniczych stopnia podstawowego, ratownictwa specjalistycznego i ratownictwa 
wodnego. Ochotnicza Straż Pożarna w Czachowie  w 2021r. weszła w struktury Krajowego 
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 
 
Znacznym wsparciem dla OSP w KSRG są pozostałe jednostki typu „S”: OSP Piasek, Lubiechów 
Górny, (Stara Rudnica i Orzechów obecnie są wyłączone z działań). 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 
Strażacy posiadają badania lekarskie dopuszczające do działań, szkolenia podstawowe i 
specjalistyczne oraz  ubezpieczenie. Jednostki dysponują podstawowym i specjalistycznym 
sprzętem ratowniczym w tym 8 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i 4 samochody 
lekkie, 1 łódź ratowniczą. 
W roku 2021 Gmina w budżecie zabezpieczyła kwotę 188 383,00 zł. na bezpieczeństwo 

publiczne w zakresie zadań realizowanych przez OSP. Wydatkowano 176 298,28 zł. głównie na 

zakup wyposażenia, udział w akcjach, utrzymanie i konserwacja sprzętu i remiz, ubezpieczenia, 

szkolenia i ekwiwalent strażaków. Udział w działaniach ratowniczych jednostek OSP z obszaru 

Gminy Cedynia w 2021r. 

LP Jednostka OSP Ilość działań 

1 OSP Cedynia 68 

2 OSP Osinów Dolny 39 

3 OSP Czachów 34 

4 OSP Lubiechów Górny 2 

5 OSP Piasek 10 

6 OSP Stara Rudnica 0 

7 OSP Orzechów 0 
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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. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm. ), natomiast  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.   
o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057ze zm.  ) nakłada 
na organ administracji publicznej obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 
2. W dniu 29 grudnia  2020 r. Uchwałą Nr XXIII/204/2020 Rada Miejska w Cedyni przyjęła 
Program współpracy Gminy Cedynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. W wyżej wymienionym programie 
określono formy współpracy oraz kierunki działań podejmowanych przez Gminę wspólnie   
z organizacjami w roku 2021. 
 
3. W roku 2021  liczba organizacji  pozarządowych na terenie Gminy Cedynia (zgodnie 
 z posiadanymi informacjami) wynosiła 32 tj.: 

1) stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w ilości – 21; 
2) stowarzyszenia zwykłe w ilości – 3; 
3) uczniowskie Kluby Sportowe w ilości – 1; 
4) stowarzyszenia kultury fizycznej  w ilości -2; 
5) koła gospodyń wiejskich w ilości – 5 (zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół 

Gospodyń Wiejskich). 
 
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. W 2021 r. żadna organizacja 
pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego nie zgłosiła potrzeby współpracy 
 z Gminą Cedynia. 

 
DODATKOWE INFORMACJE 
 
1. W roku 2021 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 
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zadań publicznych.  Ze względu na wakat na stanowisku CPIT w Cedyni współpraca 
 z organizacjami pozarządowymi  realizowana była w ograniczonym zakresie, ale pracownicy 
Urzędu Miejskiego w  Cedyni i COKiS współpracowali przy organizacji wydarzeń i imprez 
 z organizacjami pozarządowymi takimi jak stowarzyszenia, Koła Gospodyń Wiejskich i innymi 
organizacjami szczególnie  z Czachowskim  Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych  
i Demokratycznych.  
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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 2021 roku przez Radę 

Miejską w Cedyni w sposób określony uchwałami. 

Skład rady na 31.12.2021r.:  

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 

Mirosław Ludwiczak 
Członek Komisji Spraw Społecznych                    

i Komisji Rewizyjnej 

Józef Maćkowiak 
Członek Komisji Rewizyjnej                                         

i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
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Stanisław Martyka Członek Komisji Rewizyjnej 

Stanisław Olechnowicz Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Bogusław Rajnert Członek Komisji Rewizyjnej 

Andrzej Szperka  

Zdzisław Tondel Członek Komisji Budżetowej 

Piotr Krupiński Członek Komisji Spraw Społecznych                     

 

W 2021 roku odbyło się 8 sesji Rady Miejskiej w Cedyni podczas których podjęto 90 uchwał, 
które dotyczyły spraw bieżących takich jak: 
 

 Sprawy finansowe dotyczące m.in. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-
2035, zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, absolutorium, zmian w budżecie 
Gminy Cedynia na 2021 r., stawek podatków na 2021 rok – uchwalono 26 uchwał. 
 

 Sprawy gruntowe dotyczące m.in. dzierżaw, najmu, zbywania, nabywania i obciążania 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Cedynia – uchwalono 34 uchwały. 
 

 Sprawy organizacyjne, oświatowe, gospodarki komunalnej, ochrony zdrowia oraz ochrony 
środowiska – uchwalono 29 uchwał. 
 

 Sprawy rozpatrujące wniesione skargi – 1 uchwała. 
 
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 pięciu uchwał Rady Miejskiej w Cedyni Wojewoda Zachodniopomorski 
wystosował rozstrzygnięcie nadzorcze: 
 

 Uchwała Nr XXV/221/2021 z dnia 30 marca 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cedynia na lata 2021-2025 
rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021r. 
stwierdzono nieważność  § 10 ust. 4 uchwały. 
 

 Uchwała Nr XXV/222/2021 z dnia 30 marca 2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cedynia, rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Zachodniopomorskiego  z dnia 06 maja 2021r. stwierdzono nieważność § 5 pkt 1, 
§ 8, § 9 ust. 1 lit.a, § 11, § 17 ust. 1 pkt 7, § 17 ust.1 pkt 9 uchwały. 
 

 Uchwała Nr XXVI/239/2021 z dnia 18 maja 2021r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
korzystania z wieży widokowej w Cedyni rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
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Zachodniopomorskiego z dnia 23 czerwca 2021r. stwierdzono nieważność pkt 11 Załącznika 
do uchwały. 
 

 Uchwała Nr XXVI/241/2021 z dnia 18 maja 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku  
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 
rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 czerwca 2021r. 
stwierdzono nieważność załącznika nr 1 do uchwały. 
 

 Uchwała Nr XXVIII/265/2021 z dnia 5 października 2021r. w sprawie ustalenia opłat  
za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 12 listopada 2021r. stwierdzono nieważność § 1 pkt 2 lit. c i pkt 
3 załącznika do uchwały. 
Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały 
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, ponadto  uchwały stanowiące akty 
prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 

       Burmistrz  Cedyni 

 

           Adam Zarzycki 

 

 

 


