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1.  Wstęp i ogólne informacje o Gminie Dobra  

 

Szanowni Mieszkańcy,  

z wielką przyjemnością prezentuję Państwu raport o stanie Gminy Dobra, który podsumowuje 

nasze działania na rzecz mieszkańców i rozwoju gminy w 2020 roku.  

Mieszkańcy to największa wartość gminy 

Największą wartością każdej gminy są jej mieszkańcy, których w Gminie Dobra jest już ponad 

23 tysiące. Co roku liczba ta zwiększa się o około 1000. Coraz więcej osób wybiera naszą gminę, 

jako swoje nowe miejsce zamieszkania - nie tylko jako sypialnię położoną blisko dużej metropolii, 

ale również docelowe miejsce życia. Jest to dla nas ogromne wyzwanie, żeby wszyscy w naszej 

gminie czuli się bardzo dobrze, dlatego każdego roku realizujemy szereg ważnych inwestycji dla 

mieszkańców. To nie tylko nowe drogi, chodniki, czy odcinki kanalizacji deszczowej lub 

sanitarnej. Gmina Dobra od lat stawia na rozwój placówek oświatowych, ścieżek rowerowych oraz 

terenów rekreacyjnych.    

Położenie gminy i podstawowe informacje 

Nowym mieszkańcom Gminy Dobra przypomnę, że jesteśmy gminą wiejską położoną w powiecie 

polickim w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego o łącznej powierzchni 110,28 

km2. Naszym atutem jest położenie w strefie przygranicznej. Od zachodu sąsiadujemy z Republiką 

Federalną Niemiec, od wschodu z miastem Szczecin, wchodząc jednocześnie w granice 

aglomeracji szczecińskiej, od północy i północnego-wschodu z gminą Police, a od południa 

 z gminą Kołbaskowo.  

Ośrodek administracyjny gminy znajduje się w miejscowości Dobra, a Wydział ds. Obywatelskich 

i Ochrony Środowiska w Wołczkowie. Gmina Dobra podzielona jest administracyjnie na  

12 sołectw, na które składają się: Buk, Dobra, Dołuje z miejscowością Kościno, Grzepnica  

z miejscowościami Płochocin i Sławoszewo, Łęgi, Mierzyn, Rzędziny, Skarbimierzyce  

z miejscowością Redlica, Stolec, Wąwelnica z miejscowością Lubieszyn i Wołczkowo. Gmina 

leży na Wzniesieniach Szczecińskich (Wał Stobniański) i w Puszczy Wkrzańskiej. Przy naszej 

północno-wschodniej granicy znajduje się rezerwat Świdwie. Jest to między innymi miejsce lęgu 

orła białego - symbolu naszej państwowości i jednocześnie głównego elementu herbu Gminy 

Dobra.  
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Warte podkreślenia są nasze walory przyrodnicze, krajobrazowe, a także zabytki architektoniczne. 

Puszcza Wkrzańska, rezerwat Świdwie, jezioro Stolsko oraz nasze tereny rekreacyjne, ścieżki 

rowerowe i przyrodnicze przyciągają do nas amatorów turystyki pieszej i rowerowej. Otulina 

Rezerwatu Świdwie to raj dla miłośników żyjących w naturze żurawi, czapli, orłów i innych 

goszczących od lat na naszym terenie ptaków. 

Dynamika rozwoju i wyzwania    

Dynamicznie rosnąca liczba mieszkańców Gminy Dobra wymaga ogromnej pracy i bardzo dużych 

nakładów na rozwój infrastruktury. Inwestujemy nie tylko w drogi, wodociągi czy kanalizację, ale 

również w nowe szkoły, przedszkola, świetlice, tereny sportowe i rekreacyjne. Niezwykle ważny 

jest zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości w gminie. Nasi mieszkańcy muszą nie tylko 

dojechać do pracy, ale również mieć miejsca wypoczynku i rekreacji. Dzieciom musimy zapewnić 

nowoczesne przedszkola i szkoły oraz place zabaw, a emerytom i rencistom miejsca, gdzie będą 

mogli aktywnie spędzać czas. Codzienne życie naszej społeczności to dla nas olbrzymi zakres 

obowiązków i co za tym idzie również spore wydatki. Co roku przeznaczamy kilkadziesiąt 

milionów złotych na nowe inwestycje dla mieszkańców. 

Za dynamicznym wzrostem budownictwa mieszkaniowego nie zawsze podąża budżet gminy. 

Liczba potrzeb jest ogromna, a możliwości finansowe gminy ograniczone. Potrzebne  

są wielomilionowe nakłady na budowę kolejnych odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, rozwój oczyszczalni ścieków, budowę nowych dróg, chodników, 

oświetlenia. Do tego trzeba dodać wydatki na oświatę i rozwój zaplecza sportowo-rekreacyjnego. 

Gmina Dobra stara się równomiernie rozkładać środki i intensywnie rozwijać infrastrukturę, 

jednak zapotrzebowanie jest olbrzymie. Nie wszyscy to rozumieją i czasem skutkuje  

to niezadowoleniem społecznym, takim jak ubiegłoroczne referendum. Przy obecnym budżecie 

gmina potrzebuje jeszcze wielu lat, aby wybudować infrastrukturę na odpowiednim poziomie.     

Nasz intensywny rozwój doceniają eksperci. W zeszłym roku Gmina Dobra została 

sklasyfikowana na 19. miejscu z ponad 1500 gmin wiejskich w XVII edycji Rankingu 

Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Ranking opracowany 

na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego powstaje w oparciu o 15 zmiennych 

wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochronę 

środowiska.   
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Gmina Dobra liderem rankingów    

To dla nas zaszczyt, że inni dostrzegają to co robimy i wysoko oceniają naszą pracę. W rankingu 

finansowym jednostek samorządu terytorialnego uwzględniającym wskaźniki z 2020 roku Gmina 

Dobra ponownie zajęła 1. miejsce wśród 47 gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego. 

Raport przygotowywany co roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową ma na celu przedstawienie 

jak poszczególne samorządy zarządzają finansami. Ranking został opublikowany już po raz 

czwarty. Rok temu Gmina Dobra zajęła pierwsze miejsce, dwa lata temu drugie, a trzy lata temu 

również pierwsze. 

Warto też przypomnieć, że w czerwcu ubiegłego roku Gmina Dobra została liderem Rankingu 

Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce wyprzedzając aż 1547 gmin wiejskich, dwa lata 

wcześniej także zajęliśmy pierwsze miejsce, a trzy lata temu drugie. 

Dobre miejsce do zamieszkania i prowadzenia biznesu 

Doskonale widoczne inwestycje w rozwój infrastruktury oraz stabilna sytuacja finansowa gminy 

potwierdzona niezależnymi rankingami powodują, że wielu przedsiębiorców i mieszkańców 

wybiera Gminę Dobra jako nowe miejsce na dom lub rozwój biznesu. Wielu z naszych 

przedsiębiorców to liga europejska, a nawet światowa. Liczba firm i różnorodność sektorów ich 

działalności jest imponująca. Rozmawiamy i słuchamy propozycji działających u nas 

przedsiębiorców. Podobnie jak mieszkańcom oferujemy im doskonałą obsługę, pomoc, a przede 

wszystkim dostępność naszych pracowników. Nie bez znaczenia jest to, że jesteśmy bezpieczną 

gmina graniczącą bezpośrednio z Niemcami. Oprócz wielu sektorów działalności typowych dla 

gmin ościennych wyróżnia nas wciąż dynamicznie rozwijający się sektor transgranicznych usług 

i handlu. Przekłada się to na zwiększenie wpływów do budżetu gminy i kolejne potrzebne 

inwestycje w infrastrukturę drogową, oświetlenie czy rozbudowę sieci infrastruktury wodnej 

i kanalizacyjnej. Wiele inwestycji powstaje też z dofinansowania przez fundusze europejskie.        

Chociaż jesteśmy gminą wiejską to przez lata ewaluowaliśmy z przysłowiowej sypialni miasta na 

równoważnego partnera metropolitalnego Szczecina. Mamy doskonałą współpracę z gminami 

ościennymi i współfinansujemy wiele wspólnych inwestycji w wymiarze powiatu czy w korelacji 

z inwestycjami Miasta Szczecina oraz zagranicznymi sąsiadami. Traktujemy naszą gminę jako 

ważny fragment większej, dobrze zorganizowanej całości. 
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Na terenie gminy jest nowoczesne schronisko dla zwierząt z unikatowym w skali kraju Domem 

Kota, doskonale wyposażone dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, a także działająca przy 

nich jedna z najlepszych grup poszukiwawczych z psami ratownikami.  

Działa też tutaj jeden z najnowocześniejszych i największych zakładów aktywności zawodowej, 

w którym pracują osoby z różnymi stopniami niepełnosprawności. 

Stabilna sytuacja finansowa z rosnącym co roku budżetem, wydatki niższe od dochodów oraz duże 

i widoczne na terenie całej gminy inwestycje są najlepszym magnesem dla nowych 

przedsiębiorców i mieszkańców. Gmina Dobra to dobre i bezpieczne miejsce do zamieszkania  

i prowadzenia działalności gospodarczej.    

Razem możemy więcej 

Pierwsza połowa kadencji nie była prosta dla samorządów w całej Polsce. Wszystkich dotknęły 

skutki pandemii, zarówno od strony ekonomicznej jak i społecznej. Jednak mimo przeciwności 

Gmina Dobra utrzymała intensywne tempo rozwoju. Za naszymi sukcesami i osiągnięciami stoją 

wszyscy nasi pracownicy. Bez ich ciężkiej, codziennej pracy sama nie dałabym rady podołać 

nowym wyzwaniom stawianym przed naszą gminą. Jestem wdzięczna również naszej Radzie 

Gminy za bardzo dobrą współpracę i jej ogromny wkład w stanowienie prawa miejscowego 

określającego budżet i reguły postępowania. To nasza wspólna praca zespołowa.   

Dziękuję również naszym służbom niosącym pomoc i dającym nam bezpieczeństwo - jednostkom 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej i Wołczkowie, Straży Gminnej i pracownikom Obrony 

Cywilnej. Dziękuję też wszystkim współpracującym z nami stowarzyszeniom, organizacjom 

pozarządowym,  partnerom i dostawcom wielu różnorodnych usług realizowanych na nasze 

zlecenie dla naszych mieszkańców. Jako Wójt wysoko sobie cenię i doceniam każdą pracę  

i współdziałanie na rzecz naszej społeczności  

Liczę, że niniejszy raport, adresowany przede wszystkim do naszych mieszkańców, spotka się  

z zainteresowaniem i uwagą. Serdecznie zapraszam do jego lektury i zapoznania się z wynikami 

naszej wspólnej pracy. 

        z poważaniem  

        Teresa Dera  

        Wójt Gminy Dobra  
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2.  Demografia 

 

2.1  Liczba ludności  

 

Na terenie Gminy Dobra według stanu na dzień 31.12.2020 r. zamieszkiwało 23 095 osób  

w tym 11 906 kobiet i 11 189 mężczyzn. Stanowi to wzrost w stosunku do roku 2019 o 709 osób 

(410 kobiet i 299 mężczyzn) tj. o 3,2%. W stosunku do roku 2019 liczba nowo zameldowanych  

mieszkańców w roku 2020 była niższa o 51 osób.  

W roku 2020 zarejestrowano: 

 204 urodzenia (112 dziewczynek, 92 chłopców), 

 125 zgonów ( 64 kobiety, 61 mężczyzn). 

 

Wpływ na liczbę ludności w gminie, oprócz przyrostu naturalnego, ma saldo migracji. Fakt 

osiedlania się na terenie gminy nowych mieszkańców, przybywających głównie ze Szczecina, 

świadczy o jej atrakcyjności i ma duże znaczenie dla perspektyw dalszego rozwoju.  

Poniżej przedstawiona została struktura ludności w latach 2018 – 2020 w poszczególnych 

miejscowościach. 

 

Struktura ludności 2018-2020 w poszczególnych miejscowościach: 

Lp. 

 

Miejscowość 

 

 

Liczba osób 
zameldowanych 

2018r. 

 
Liczba osób 

zameldowanych 

2019r. 

 

Wzrost/ 

spadek  

% 

2018/2019 

Liczba osób 

zameldowanych 

2020r. 

 

Wzrost/ 

spadek  

% 

2019/2020 

1. Bezrzecze 4840 4964 

 

2,6 5072 

 

2,2 

2. Buk 306 310 

 

1,3 322 

 

3,9 

3. Dobra 3382 3523 

 

4,2 3683 

 

4,5 

4. Dołuje 1209 1275 

 

5,5 1313 

 

3,0 

5. Grzepnica 289 301 

 

4,2 302 

 

0,3 

6. Kościno 301 322 

 

7,0 352 

 

9,3 

7. Lubieszyn 96 87 

 

- 9,4 88 

 

1,1 

8. Łęgi 292 302 

 

3,4 312 

 

3,3 
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9. Mierzyn 7742 8009 

 

3,4 8241 

 

2,9 

10. Płochocin 8 8 

 

0,0 8 

 

0,00 

11. Redlica 157 158 

 

0,6 167 

 

5,7 

12. Rzędziny 227 225 

 

-0,9 221 

 

-1,8 

13. Skarbimierzyce 469 485 

 

3,4 496 

 

2,3 

14. Sławoszewo 114 124 

 

8,8 136 

 

9,7 

15. Stolec 236 232 

 

- 1,7 232 

 

0,00 

16. Wąwelnica 178 184 

 

3,4 184 

 

0,00 

17. Wołczkowo 1780 1877 

 

5,4 1966 

 

4,7 

RAZEM 21 626 22 386 

 

3,5 23 095 

 

3,2 

 

Z przedstawionego powyżej zestawienia wynika, że na przestrzeni lat 2019 – 2020 najwięcej 

mieszkańców przybyło w miejscowościach Kościno i Sławoszewo ( ponad 9 % ).  W tym samym 

okresie w miejscowości Rzędziny liczba mieszkańców zmniejszyła się o 1,8 %, a w trzech 

miejscowościach: Płochocin, Stolec i Wąwelnica nie odnotowano zmian w ilości zameldowanych 

mieszkańców.  
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 22 000

 22 500

 23 000

 23 500

 24 000

2018 2019 2020

21 626 

22 386 

23 095 

760

709

Mieszkańcy Gminy Dobra w latach 2018- 2020 

Liczba ludności Przyrost liczby ludności
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2.2  Podmioty gospodarcze na terenie gminy   
 

Zgodnie z centralną ewidencją działalności gospodarczej (CEIDG) w roku 2020 liczba 

aktywnych  podmiotów gospodarczych (wg miejsca zamieszkania przedsiębiorcy) wynosiła około 

3 581, w tym prowadzących działalność w formie spółki około 240, a liczba aktywnych 

podmiotów gospodarczych (wg głównego miejsca wykonywania działalności) wynosiła 2 863,  

w tym prowadzących działalność wyłącznie w formie spółki 136. 

 

Struktura wpisów do CEDIG 2018-2020 

Rodzaj wpisu 2018 2019 2020 

założenie działalności 250 212 147 

zmiana we wpisie 796 975 726 

zawieszenie działalności 232 200 129 

wznowienie działalności 117 111 77 

zakończenie działalności 120 126 90 

Liczba wpisów ogółem 1 515 1 624 1 169 

 

Większość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Dobra to przede 

wszystkim małe i średnie firmy prowadzone przez osoby fizyczne zarejestrowane w Centralnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej. Do wiodących branż należą: sprzedaż detaliczna prowadzona 

przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, usługi ogólnobudowlane, transport drogowy towarów, 

wynajem i zarządzanie nieruchomościami, działalność agencji reklamowych, naprawa pojazdów 

samochodowych, sprzedaż detaliczna prowadzona w sklepach oraz poza siecią sklepową, 

 

2.3  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Dobra Nr XXXIV/457/2018 z dnia 21 czerwca 2018r.  

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  na terenie 

gminy Dobra ustalono na terenie Gminy Dobra liczbę 230 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych.  

W ramach ww. limitu ustalono limit 80 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym: 
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1) 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz na piwo, 

2) 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% zawartości 

alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

3) 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 

alkoholu.  

W ramach ww. limitu ustalono limit 150 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym: 

1) 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz na piwo, 

2) 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% zawartości 

alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

3) 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 

alkoholu.         

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminie Dobra przedstawia poniższa tabela.  

 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży – gastronomia 

Stan na dzień 01.01.2020r. Stan na dzień 31.12.2020r. 

 

28 

 

 

26 

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży – sprzedaż detaliczna 

Stan na dzień 01.01.2020r. Stan na dzień 31.12.2020r. 

 

37 

 

 

39 

 

Strukturę wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży 

(gastronomia) przedstawia zamieszczona poniżej tabela. 
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Rodzaj zezwolenia  

na sprzedaż  

napojów alkoholowych 

Limit zezwoleń 

zgodnie z Uchwałą 

Rady Gminy Dobra 

Nr XXIV/457/2018  

z dnia 21.06.2018r. 

Liczba zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w 

miejscu sprzedaży (gastronomia) 

Stan na dzień 

01.01.2020r. 

Stan  na dzień 

31.12.2020r. 

o zawartości do 4,5% alkoholu oraz 

piwa przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży 

 

30 

 

27 

 

26 

o zawartości od 4,5% do 18% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) 

przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży 

 

25 

 

22 

 

21 

o zawartości powyżej 18% 

alkoholu przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży 

 

25 

 

13 

 

11 

 

 

Strukturę wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejsce sprzedaży 

(sprzedaż detaliczna) przedstawia zamieszczona poniżej tabela. 

 

Rodzaj zezwolenia  

na sprzedaż  

napojów alkoholowych 

Limit zezwoleń 

zgodnie z Uchwałą 

Rady Gminy Dobra  

Nr XXXIV/457/2018  

z dnia 21.06.2018r. 

Liczba zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych  

poza miejscem sprzedaży (sprzedaż 

detaliczna) 

Stan na dzień 

01.01.2020r. 

Stan  na dzień 

31.12.2020r. 

o zawartości do 4,5% 

alkoholu oraz piwa 

przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży 

 

50 

 

37 

 

39 

o zawartości od 4,5% do 

18% alkoholu (z wyjątkiem 

piwa) przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem 

sprzedaży 

 

50 

 

32 

 

35 

o zawartości powyżej 18% 

alkoholu przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem 

sprzedaży 

 

50 

 

30 

 

34 
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2.4  Programy wspierające rodziny 
 

Karta Dużej Rodziny 

 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno  

w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość 

tańszego korzystania z oferty podmiotów między innymi z branży spożywczej, paliwowej, 

bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp  

do dóbr i usług na terenie całego  kraju. Dzięki KDR osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują 

między innymi zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na 

miesięczne, zniżki w opłatach paszportowych – 75% w przypadku dzieci i 50% dla rodziców  

i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych. Podmioty przystępujące do 

programu pozyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. 

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, 

maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania 

orzeczenia o niepełnosprawności. Podstawę prawną KDR stanowi ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. 

o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 poz.1348). Od  dnia 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny 

uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego, a od dnia 1 stycznia 2019r. o przyznanie Karty 

Dużej Rodziny  mogą starać się rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej 

troje dzieci. Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie. Beneficjenci ponoszą jedynie  koszty 

wydania duplikatu KDR lub przyznania dodatkowej (elektronicznej lub tradycyjnej) formy KDR  

w przypadku, gdy członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie KDR tylko w jednej 

formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę karty. 

W roku 2020 przyznanych zostało 178 kart w formie tradycyjnej i 169 kart w formie 

elektronicznej.  

 

Zachodniopomorska Karta Seniora 

 

Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie przystąpienia do Wojewódzkiego Programu 

pn. Region dla Rodziny od dnia 2 września 2016 r. mieszkańcy gminy Dobra, którzy ukończyli  

60 rok życia mogą ubiegać się o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Karty wydawane 

są bezpłatnie na czas nieokreślony i umożliwiają korzystanie na preferencyjnych warunkach  
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z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez 

partnerów Programu. Wykaz ulg i uprawnień wynikających z posiadania Karty jest opublikowany 

na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.                      

W roku 2020 przyznanych zostało 35 kart dla osób, które ukończyły 60 rok życia.  

Zachodniopomorska Karta Rodziny 

 

Na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie przystąpienia do Wojewódzkiego Programu 

pn. Region dla Rodziny mieszkańcy gminy Dobra, którzy mają na utrzymaniu co najmniej dwoje 

dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku życia (w przypadku kontynuacji nauki w szkole 

lub szkole wyższej) mogą ubiegać się o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny. Karty 

wydawane są bezpłatnie i umożliwiają korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu 

ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów 

Programu.  

Wykaz ulg i uprawnień wynikających z posiadania Karty jest opublikowany na stronie 

internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  

W roku 2020 wydano 122 karty dla 27 rodzin z terenu gminy Dobra.  

                

Szczecińska Karta Rodzinna 

 

Szczecińska Karta Rodzinna, zwana dalej SKR została wprowadzona w Gminie Miasto Szczecin 

w 2012r. w ramach programu „SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE” i skierowana jest do 

rodzin mających na utrzymaniu co najmniej dwójkę dzieci, zamieszkałych na terenie Szczecina 

oraz gmin, które przystąpiły do niniejszego program. Posiadacz SKR jest uprawniony do 

korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert bezpłatnych proponowanych w ramach programu przez 

instytucje kultury i jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin, jak również przez szereg 

prywatnych partnerów niniejszego programu oferujących różnorodne usługi z zakresu 

gastronomii, edukacji, kultury, rozrywki, mody, sportu, turystyki, zdrowia i urody.  

Rada Gminy Dobra w dniu 30 października 2014r. podjęła Uchwałę Nr XXXVI/492/2014  

w sprawie przystąpienia Gminy Dobra do programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE,  

w części dotyczącej „Szczecińskiej Karty Rodzinnej” i zawarcia porozumienia międzygminnego. 
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W dniu 14 maja 2015 roku w Szczecinie podpisane zostało Porozumienie  

Nr WSS-SPR.2.2015 zawarte pomiędzy Wójtem Gminy Dobra a Prezydentem Miasta Szczecin  

w sprawie przystąpienia Gminy Dobra do programu Szczecin Przyjazny Rodzinie w części 

dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej.   

Posiadacz SKR jest uprawniony do korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert bezpłatnych 

oferowanych w ramach programu przez instytucje kultury i jednostki organizacyjne Gminy Miasto 

Szczecin, jak również przez szereg prywatnych partnerów niniejszego programu.   

W roku 2020 przyznanych zostało 120 kart dla nowych Beneficjentów programu Szczecińska 

Karta Rodzinna zamieszkałych na terenie Gminy Dobra. 

 

Program bezpłatnych przejazdów dla uczniów   

 

W dniu 27 września 2018r. Gmina Dobra podpisała Porozumienie w sprawie przystąpienia do 

programu nadawania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów.  Uczniom szkół 

podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych realizujących podstawę 

programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum 

ogólnokształcącego, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych 

zamieszkujących na terenie Gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego, w których organizatorem transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Szczecin, 

zgodnie z  uchwałą nr XIII/454/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie opłat 

za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto 

Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów 

oraz zasad taryfowych przysługuje prawo do bezpłatnych przejazdów transportem ZDiTM  

w Szczecinie na podstawie uprawnienia wpisanego w sposób elektroniczny na Szczecińskiej 

Karcie Rodzinnej lub Szczecińskiej Karcie Aglomeracyjnej. 

 Na dzień 31.12.2020r. z przywileju do bezpłatnych przejazdów środkami transportu 

publicznego korzystało 1 568 uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra. Z tego tytułu 

Gmina Dobra w roku 2020 poniosła wydatki w kwocie 1 019 120 zł.  
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3.  Oświata i wychowanie 

 

3.1  Organizacja sieci szkół w gminie 

 

Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie   

z ustawą o systemie oświaty należy do zadań własnych gminy. Obowiązek ten realizowany jest 

poprzez sieć utworzonych i utrzymywanych publicznych szkół, które swym zasięgiem obejmują 

wszystkie miejscowości w następujących obwodach szkolnych: 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, której obwód obejmuje miejscowości: Bezrzecze 

i Wołczkowo, 

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, której obwód obejmuje 

miejscowości: Dobra, Grzepnica, Płochocin i Sławoszewo, 

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, której obwód obejmuje 

miejscowość Mierzyn, 

4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, której obwód obejmuje miejscowości: Buk, 

Łęgi, Rzędziny i Stolec, 

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, której obwód obejmuje miejscowości: Dołuje, 

Kościno, Lubieszyn, Redlica, Skarbimierzyce i Wąwelnica, 

oraz publicznych punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych przedszkoli: 

1) Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, którego obwód obejmuje 

granice Gminy Dobra, 

2) Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach, z siedzibą w Dołujach, 

którego obwód obejmuje granice Gminy Dobra, 

3) Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, 

którego obwód obejmuje granice Gminy Dobra, przekształcony z dniem 1 września 2020 r.  

w Przedszkole Publiczne Nr 2 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, 

4) Przedszkole Publiczne Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie utworzone             

od 1 września 2020 r., którego obwód obejmuje granice Gminy Dobra. 
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Stan sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych placówek przedszkolnych w latach 

2018-2020 przedstawia tabela Nr 1. 

Tabela Nr 1 

Stan sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych placówek przedszkolnych w latach 

2018-2020 
 

 

Rok 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Liczba publicznych 

szkół podstawowych 
5 5 5 

Liczba publicznych  

placówek przedszkolnych 
3 3 4 

 

W roku 2020 w stosunku do przedniego roku sieć szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Dobra nie uległa zmianie, natomiast zmianie uległa sieć prowadzonych przedszkoli. 

Stan organizacji szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 obrazuje tabela Nr 2.  

Tabela Nr 2 

Stan sieci publicznych szkół w roku szkolnym 2020/2021 (wg stanu na dzień 30.09.2020 r.) 

 

Lp. 
Nazwa 

szkoły 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

ogółem 

w tym: 

O* I II III IV V VI VII VIII 

1. 
PSP 

Bezrzecze 
31 694 87 80 64 83 59 43 116 90 72 

2. 
PSP 

Dobra 
22 517 125 53 40 37 49 39 71 60 43 

3. 
PSP 

Mierzyn 
39 870 0 98 110 102 78 71 156 167 88 

4. 
PSP 

Rzędziny 
9 104 33 11 11 6 12 0 11 11 9 

5. 
PSP 

Dołuje  
12 188 73 17 23 13 11 12 10 18 11 

Razem 113 2 373 318 259 248 241 209 165 364 346 223 
 

* liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wieku  

    od 3 do 6 lat. 

W porównaniu do roku szkolnego 2019/2020 liczba oddziałów wzrosła o 3, a liczba uczniów 

ogółem wzrosła o 103.  

 

 



   20 | S t r o n a  
Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020 

 

Natomiast stan sieci publicznych punktów przedszkolnym i publicznych przedszkoli w roku 

szkolnym 2020/2021 przedstawia tabela Nr 3. 

Tabela Nr 3 

Stan sieci publicznych punktów przedszkolnych i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 

(wg stanu na dzień 30.09.2020 r.) 

 

Lp. 

 

Nazwa punktu przedszkolnego/przedszkola 

 

Liczba dzieci 

1. Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu 25 

2. Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach  15 

3. 
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli                              

w Mierzynie 
225 

4. 
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli                             

w Mierzynie 
90 

RAZEM 355 

 

Liczba dzieci w punktach przedszkolnych i przedszkolach wzrosła o 211 dzieci w stosunku do 

roku szkolnego 2019/2020. 

Sieć publicznych placówek przedszkolnych (przedszkola, punkty przedszkole i oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych) zapewniła wszystkim dzieciom sześcioletnim 

zamieszkałym na terenie gminy Dobra realizację rocznego obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego.  

Ponadto na terenie gminy Dobra funkcjonują również przedszkola niepubliczne oraz niepubliczne 

punkty przedszkolne prowadzone przez osoby fizyczne.  

Wykaz niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021 

przedstawia tabela Nr 4. 

Tabela Nr 4 

 Wykaz niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021 

(wg stanu na dzień 30.09.2020 r.) 

Lp. 
Nazwa punktu przedszkolnego 

/przedszkola 

Liczba 

oddziałów 

Liczba dzieci 

ogółem 

1. 
Niepubliczne przedszkole „Mierzynkowo”  

w Mierzynie 
2 14 

2. 
Przedszkole niepubliczne „Bąbelek”  

w Dobrej 
2 38 

3. 
Przedszkole niepubliczne „Kraina Uśmiechu”  

w Bezrzeczu 
2 26 

4. 
Akademia Malucha „Jagódka” Niepubliczne 

Przedszkole w Bezrzeczu 
2 28 
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5. 
Przedszkole Niepubliczne „maliNOWA 

edukacja” w Wołczkowie 
2 31 

6. 
Niepubliczne Przedszkole Montessori  

w Mierzynie 
2 34 

7. Niepubliczne Przedszkole Słoneczny Sad 2 30 

Razem niepubliczne przedszkola 14 201 

8. 
Punkt Przedszkolny Akademia Malucha 

„Jagódka” w Mierzynie 
1 9 

9. 
Niepubliczny punkt przedszkolny Akademii 

Twórczej Edukacji „Pszczółka” w Mierzynie 
2 18 

10. 

Niepubliczny punkt przedszkolny Akademia 

Wszechstronnego Rozwoju Rekin w Krawacie                     

w Mierzynie 

1 21 

11 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny Poranna 

Chmurka w Mierzynie 
1 21 

Razem niepubliczne punkty przedszkolne 5 69 

OGÓŁEM 19 270 

 

Liczba dzieci w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021 zmniejszyła się  

o 26 dzieci w stosunku do roku szkolnego 2019/2020, a w niepublicznych punktach 

przedszkolnych o 16 dzieci, przy zachowaniu tej samej liczby oddziałów. 

 

3.2  Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół 

 

W minionym roku szkolnym realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych 

obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem gminy 

było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie szkołom i zespołowi przedszkoli prowadzonych 

przez gminę, środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia 

pracowników i eksploatację budynków komunalnych. 

Gmina realizowała również zadania w zakresie udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom  

i punktom przedszkolnym, które otrzymują z budżetu gminy dotację stanowiącą odpowiednio 75% 

i 40% wydatków bieżących przypadających na jedno dziecko w przedszkolu publicznym.  

W roku 2020 Gmina Dobra udzieliła dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów 

przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Dobra, jak również dla niepublicznych 

przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz publicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, 

funkcjonujących na terenie innych gmin, w których obowiązek wychowania przedszkolnego 
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realizują mieszkańcy gminy Dobra na łączna kwotę 4 812 011,57 zł, tj. o 698 676,07 zł więcej niż 

w roku 2019. 

Realizując obowiązki wynikające z ustawy Prawo oświatowe, dowożono oraz refundowano 

rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów 

zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół na terenie gminy Dobra.  

Tabela Nr 5 przedstawia stan realizacji tego obowiązku. 

Tabela Nr 5 

Liczba dowożonych uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków 

Uczniowie dowożeni 

w tym: 

01.01.2020 r. 

– 31.08.2020 r. 

01.09.2020 r. – 

31.12.2020 r. 

Niepełnosprawni 35 37 

 

Liczbę dowożonych uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w latach 2018-2020 

przedstawia tabela Nr 6. 

Tabela Nr 6 

Liczba dowożonych uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w latach 2018-2020 

(wg stanu na 31 grudnia danego roku) 

Rok 2018 2019 2020 

Liczba uczniów 17 34 37 

 

Na przestrzeni trzech ostatnich lat nastąpił wzrost liczby dowożonych uczniów niepełnosprawnych 

do szkół i ośrodków. 

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych  

na terenie gminy Dobra korzystali z lokalnego transportu zbiorowego świadczonego przez Zarząd 

Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie na podstawie karty SKA lub SKR.  

Natomiast uczniowie niepełnosprawni (19 osób) dowożeni byli w roku 2020 przez przewoźnika – 

Firmę Handlowo-Usługową Robert Borucki, z siedzibą w Dobrej wyłonionego w przetargu 

nieograniczonym. Ponadto dowóz uczniów niepełnosprawnych świadczony był także przez 

piętnastu rodziców na podstawie zawartych umów na zapewnienie dowozu i opieki w czasie 

dowozu ucznia. Uczniowie niepełnosprawni dowożeni byli do placówek w Policach, Tanowie  

i Szczecinie. 
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Zgodnie z dyspozycją ds. 90b i 90m ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1481 z późn. zm.) wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków 

szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, ale także szkół 

ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie gminy Dobra. Kryterium dochodowe uprawniające do 

uzyskania pomocy wynosiło 528,00 zł na członka rodziny. Stypendia szkolne przyznawane były 

w kwotach 100,00 zł lub 106,00 zł miesięcznie. Na realizację powyższego zadania gmina 

otrzymała w 2019 r. dotację celową z budżetu państwa w kwocie 23 311,59 zł, a w 2020 r.                             

w kwocie 12 642,37 zł.  

Liczbę przyznanych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych  w roku szkolnym 

2019/2020, z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę przedstawia 

tabela Nr 7. 

Tabela Nr 7 

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020 (01.01-31.08.2020 r.) 

Lp. Wyszczególnienie 
Stypendia 

szkolne 

Zasiłki 

szkolne 

1. Liczba wniosków 18 3 

2. 

Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych 

(ogółem) 
17 1 

w tym 

odnoszących się 

do uczniów: 

szkół podstawowych 8 1 

szkół ponadgimnazjalnych 9 0 

3. 

Nakłady finansowe (w zł) ogółem, w tym: 29 139,49 620,00 

dotacja celowa z budżetu państwa w 

wysokości 80 % wydatków 
23 311,59 496,00 

wkład własny gminy wynoszący 20 % 

wydatków 
5 827,90 124,00 

 

Natomiast tabela Nr 8 przedstawia liczbę przyznanych stypendiów szkolnych i zasiłków 

szkolnych w roku szkolnym 2020/2021, z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie 

pobierali naukę. 

Tabela Nr 8 

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2020/2021 (01.09-31.12.2020 r.) 

Lp. Wyszczególnienie 
Stypendia 

szkolne 

Zasiłki 

szkolne 

1. Liczba wniosków 20 4 

2. 
Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych 

(ogółem) 
20 0 
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w tym 

odnoszących się 

do uczniów: 

szkół podstawowych 15 0 

szkół ponadgimnazjalnych 5 0 

3. 

Nakłady finansowe (w zł) ogółem, w tym: 15 802,97 0 

dotacja celowa z budżetu państwa w 

wysokości 80% wydatków 
12 642,37 0 

wkład własny gminy wynoszący 20% 

wydatków 
3 160,60 0 

 

Liczbę przyznanych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w latach 2018-2020 przedstawia 

tabela Nr 9. 

Tabela 9 

Liczba przyznanych stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w latach 2018-2020 

 (wg stanu na 31 sierpnia danego roku) 

Rok 2018 2019 2020 

Liczba przyznanych stypendiów 

szkolnych 
50 53 17 

Liczba przyznanych zasiłków 

szkolnych 
2 0 1 

 

Na przestrzeni ostatniego roku nastąpił spadek liczby przyznanych stypendiów szkolnych dla 

uczniów. 

 Zgodnie z ds. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w roku szkolnym 

2019/2020 w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę wypłacono 583 uczniom 

stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce lub sporcie na łączną kwotę 67 480,00 zł. Środki  

na ten cel pochodziły z budżetu gminy. 

 Na podstawie uchwały Nr XXXIII/455/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja  

2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów 

szczególnie zdolnych, 14 uczniom wypłacono stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce w roku 

szkolnym 2019/2020 na łączną kwotę 8 400,00 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy. 

W ubiegłym roku Gmina Dobra otrzymała również dotację celową z budżetu państwa, na 

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 853 575,00 zł. 

Dotacja celowa została wykorzystana na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą 

wynagrodzeń osobowych nauczycieli, prowadzących zajęcia w oddziałach przedszkolnych oraz  

w punktach przedszkolnych.  
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Gmina Dobra otrzymała również w roku 2020 dotację celową z budżetu państwa, na 

dofinansowanie zadań, w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe w wysokości 232 631,83 zł, w tym  na obsługę zadania w wysokości 

2 318,91 zł. Dotacja celowa w 100 % pokryła poniesione wydatki. 

Także w 2020 r. Gmina Dobra otrzymała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej  

z 0,4 % rezerwy w roku 2020 w wysokości 15 537,00 zł z tytułu dofinansowania wyposażenia  

w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych w szkołach podstawowych. Wniosek o zwiększenie subwencji został złożony 

przez Publiczną Szkołę Podstawową  w Rzędzinach. 

Ponadto, w ubiegłym roku Gmina Dobra otrzymała dodatkową kwotę ze środków części 

oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 216 286,00 zł, w związku ze złożonym wnioskiem  

o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2020 z tytułu wzrostu 

zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych   

w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem  części oświatowej subwencji ogólnej 

na 2020 r. 

W 2020 r. Gmina Dobra otrzymała także dodatkową kwotę ze środków części oświatowej 

subwencji ogólnej w wysokości 105 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla 

nauczycieli zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego wprowadzeniu zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

tych zajęć. 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie gminy Dobra, rozpatrywano zgodnie z dyspozycją  

ds. 70b ustawy o systemie oświaty, wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin 

czeladniczy.  

Tabela Nr 10 obrazuje liczbę złożonych i rozpatrzonych pozytywnie wniosków oraz poniesione  

z tego tytułu wydatki. 
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Tabela Nr 10 

Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów 
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Liczba decyzji 

odmawiających 

przyznanie 

dofinansowania 

Kwota jaką 

wypłacono 

pracodawcom   

w ramach 

dofinansowania 

w 2020 roku 

Wysokość 

otrzymanych 

środków  

z Funduszu 

Pracy                     

w 2020 roku 

4 2 2 2 2 0 15 791,75 15 791,75 

  

W roku 2020 wzrosła liczba złożonych wniosków oraz wypłaconych środków w porównaniu  

z rokiem poprzednim. Na realizację powyższego zadania otrzymano środki z Funduszu Pracy, 

które w 100 % pokryły poniesione wydatki. 

 Ważnym zadaniem realizowanym przez gminę jest kontrola obowiązku nauki. 

Obowiązkowi nauki podlegają uczniowie w wieku 17-18 lat.  

Kontrolę obowiązku nauki przedstawia tabela Nr 11. 

Tabela Nr 11 

Kontrola obowiązku nauki (wg stanu na dzień 31.03.2020 r.) 

Lp. Wyszczególnienie Liczba uczniów 

1. Liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku nauki 817 

2. 

Liczba uczniów spełniających obowiązek nauki – ogółem 739 

w tym: 

1) spełniających jeszcze obowiązek szkolny 
3 

2) w szkołach ponadgimnazjalnych 718 

3) za granicą 18 

3. 

Liczba młodzieży zameldowanej lecz nie zamieszkałej na terenie 

gminy, co do której brak informacji o spełnianiu bądź nie 

spełnianiu obowiązku nauki 

78 

4. Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki 0 

5. 

Liczba wszczętych postępowań administracyjnych z wniosków 

szkół dla przymuszenia do właściwego spełniania obowiązku 

szkolnego lub obowiązku nauki  

0 

6. 

Liczba postępowań egzekucyjnych w celu przymuszenia rodziców 

do spełniania obowiązków dla spełniania obowiązku szkolnego 

lub nauki przez uczniów 

2 

 

W porównaniu z rokiem poprzednim liczba uczniów zobowiązanych do spełniania obowiązku 

nauki wzrosła o 32 osoby. 
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3.3   Kadra i system doskonalenia zawodowego 

 

W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobra, w zależności  

od liczby oddziałów zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni. W tym roku szkolnym pracuje 294 

nauczycieli oraz 56 pracowników obsługi i administracji.  

Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 2020/2021 przedstawia 

tabela Nr 12. 

Tabela Nr 12  

Stan zatrudnienia w szkołach w roku szkolnym 2020/2021 (wg stanu  na dzień 30.09.2020 r.) 

Stanowisko 

służbowe 

PSP 

Bezrzecze 

PSP 

Dobra 

PSP 

Dołuje 

PSP 

Mierzyn 

PSP 

Rzędziny 

ZP 

Mierzyn 
Razem 

Dyrektor 1 1 1 1 1 1 6 

Wicedyrektor 1 1 1 2 0 1 6 

Nauczyciele 

pełnozatrudnieni 
61 37 27 77 11 21 234 

Nauczyciele 

niepełnozatrudnieni 
4,56 / 9 6,69 / 13 3,90 / 8 2,06 / 5 4,88 / 8 2,54 / 5 24,63 / 48 

Pracownicy 

administracji 
2 / 2 2 / 2 1 / 1 2 / 2 0,88 / 1 1 /1 8,88 / 9 

Pracownicy obsługi 6,75 / 8 7 / 7 9 / 10 3 / 3 4 / 4 15 / 15 44,75 / 47 

Ogółem 76,31 / 82 54,69 / 61 42,90 / 48 87,06 / 90 21,76 / 25 41,54/ 44 324,26 / 350 

 

W porównaniu do roku szkolnego 2019/2020 liczba nauczycieli wzrosła o 32 osoby,  

a pracowników obsługi o 13 osób. Wynika to przede wszystkim z rozpoczęcia działalności przez 

Zespół Przedszkoli w Mierzynie oraz zmian w pozostałych placówkach. Ponadto stan zatrudnienia 

nauczycieli wynika z liczby oddziałów i godzin zajęć obowiązkowych i dodatkowych,  

a pracowników administracji i obsługi ze specyfiki działalności placówek.  

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 

wyodrębniono środki finansowe w budżetach szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Nakłady poniesione na ten cel obrazuje tabela Nr 13. 

Tabela Nr 13. Plan na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2019-2020 

Wyszczególnienie 
Plan  

w 2019 r. 

Wykonanie  

w 2019 r.  

Plan  

w 2020 r. 

Wykonanie 

w 2020 r. 

PSP Bezrzecze 21 325,00 7 884,24 32 058,00 5 973,00 

PSP Dobra 15 053,00 6 064,00 23 319,00 1 475,00 

PSP Dołuje 12 673,00 7 118,00 16 504,00 329,00 
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PSP Mierzyn 33 171,00 9 294,32 47 169,00 10 331,00 

PSP Rzędziny 6 409,00 2 501,70 9 304,00 0,00 

ZP Mierzyn 0,00 0,00 3 536,00 0,00 

Razem 88 631,00 32 862,26 131 890,00 18 108,00 
 

Nakłady poniesione na doskonalenia zawodowe nauczycieli w latach 2018-2020 przedstawia 

Tabela Nr 14. 

Tabela Nr 14 

Nakłady poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2018-2020 

Wyszczególnienie 
Plan  

w 2018 r. 

Wykonanie  

w 2018 r.  

Plan  

w 2019 r. 

Wykonanie  

w 2019 r.  

Plan  

w 2020 r. 

Wykonanie 

w 2020 r. 

PSP Bezrzecze 18 064,00 7 748,01 21 325,00 7 884,24 32 058,00 5 973,00 

PSP Dobra 10 917,00 1 698,00 15 053,00 6 064,00 23 319,00 1 475,00 

PSP Dołuje 12 331,00 4 326,69 12 673,00 7 118,00 16 504,00 329,00 

PSP Mierzyn 31 497,00 7 109,00 33 171,00 9 294,32 47 169,00 10 331,00 

PSP Rzędziny 6 343,00 5 105,00 6 409,00 2 501,70 9 304,00 0,00 

ZP Mierzyn 0,00 0,00 0,00 0,00 3 536,00 0,00 

 

Razem 

 

79 152,00 

 

25 986,70 

 

88 631,00 

 

32 862,26 

 

131 890,00 

 

18 108,00 
 

 Analizując poniesione nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach                      

2018-2020 nastąpił wzrost nakładów poniesionych na ten cel. W ramach tych środków dyrektorzy 

szkół mieli możliwość, zawierania z nauczycielami umów o dofinansowanie kosztów kształcenia, 

dofinansowano kursy kwalifikacyjne, warsztaty oraz szkolenia. System doskonalenia  

i dokształcania nauczycieli spowodował, iż większość nauczycieli posiada już kwalifikacje do 

nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.  

Efektem podejmowanych działań jest bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia 

nauczycieli, co obrazuje tabela Nr 15. 

Tabela Nr 15 

Poziom wykształcenia nauczycieli w 2020 r. (wg stanu na dzień 30.09.2020 r.) 

Wyszczególnienie 

Poziom wykształcenia w osobach 

Razem 
Wyższe 

magisterskie 

z przygotowaniem 

pedagogicznym 

Wyższe 

magisterskie 

bez 

przygotowania 

pedagogicznego 

Wyższe 

zawodowe  

z przygotowaniem 

pedagogicznym 

Wyższe 

zawodowe  

bez 

przygotowania 

pedagogicznego 

Pozostałe 

kwalifikacje 

PSP Bezrzecze 64 0 8 0 0 72 

PSP Dobra 52 0 0 0 0 52 

PSP Dołuje 36 0 1 0 0 37 

PSP Mierzyn 81 0 4 0 0 85 

PSP Rzędziny 20 0 0 0 0 20 
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ZP Mierzyn 25 0 3 0 0 28 

 

Ogółem 

 

278 

 

0 

 

16 

 

0 

 

0 

 

294 

W obecnym stanie prawnym nauczyciele posiadają odpowiedni stopień awansu zawodowego, 

który związany jest z jego wykształceniem, doświadczeniem i osiągnięciami potwierdzonymi 

przeprowadzeniem odpowiedniej procedury awansu zawodowego.  

Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 

przedstawia tabela Nr 16. 

Tabela Nr 16 

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021 (wg stanu na dzień 

30.09.2020 r.) 

Wyszczególnienie 

Stopień awansu zawodowego nauczycieli w osobach 

bez 

stopnia 
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Razem 

PSP Bezrzecze 1 3 23 23 22 72 

PSP Dobra 0 0 14 13 25 52 

PSP Dołuje 0 3 7 9 18 37 

PSP Mierzyn 0 2 28 16 39 85 

PSP Rzędziny 0 0 4 5 11 20 

ZP Mierzyn 0 5 13 4 6 28 

Razem 1 13 89 70 121 294 

 

Liczbę nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobra 

w latach 2018-2020 przedstawia tabela Nr 17. 

 

Tabela Nr 17 

Liczba nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Dobra w latach 2018-2020 

Nazwa placówki 

Liczba nauczycieli w latach 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

PSP Bezrzecze 63 65 72 

PSP Dobra 46 50 52 

PSP Dołuje 39 34 37 

PSP Mierzyn 87 94 85 

PSP Rzędziny 18 19 20 

ZP Mierzyn 0 0 28 

 

Razem 
253 262 294 
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W roku 2020 nastąpił wzrost liczby zatrudnionych nauczycieli w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Dobra. Znaczący wpływ miało utworzenie od 01.09.2020 r. Zespołu 

Przedszkoli w Mierzynie. 

 

3.4 Poziom nauczania 

 

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą  

od zdolności i aspiracji, ale także od środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych  

-i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne  

i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe.  

Miernikiem poziomu nauczania w szkole podstawowej jest egzamin ósmoklasisty,                    

a także ocena edukacyjnej wartości dodanej, czyli wykorzystanie wyników egzaminu do oceny 

efektów nauczania każdego ucznia, przy uwzględnieniu jego uwarunkowań indywidualnych, 

takich jak zdolności i osiągnięcia szkolne, uwarunkowań społecznych wynikających z kapitału 

kulturowego i społecznego, czy wpływu grupy rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych, 

takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania, czy warunki nauczania. 

Tabela Nr 18 przedstawia wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra w roku szkolnym 2018/2019. 

Tabela Nr 18 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w szkołach podstawowych w roku 

szkolnym 2019/2020 

Nazwa szkoły Przedmiot Średni wynik procentowy 

PSP Bezrzecze 

język polski 65,92 

matematyka 55,42 

język angielski 72,64 

język niemiecki 64,25 

PSP Dobra 

język polski 62,80 

matematyka 55,00 

język angielski 73,20 

język niemiecki 0,00 

PSP Dołuje 

język polski 57,43 

matematyka 45,60 

język angielski 60,70 

język niemiecki 0,00 

PSP Mierzyn 
język polski 64,00 

matematyka 57,00 



   31 | S t r o n a  
Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020 

 

język angielski 74,00 

język niemiecki 0,00 

PSP Rzędziny 

język polski 49,56 

matematyka 33,44 

język angielski 40,33 

język niemiecki 0,00 

 

Innym zadaniem realizowanym przez gminę jest realizacja zajęć nakierowanych  

na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Tabela Nr 19 przedstawia liczbę uczniów objętych specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2020/2021. 

 

Tabela Nr 19 

Liczba uczniów objętych specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 

2020/2021 (wg stanu na dzień 30.09.2020 r.) 

Rodzaj zajęć 

Wyszczególnienie 

PSP 

Bezrzecze 

PSP 

Dobra 

PSP 

Mierzyn 

PSP 

Rzędziny 

PSP 

Dołuje 
Razem 

Nauczanie indywidualne dla 

uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

0 0 0 0 0 0 

Zajęcia rewalidacyjne dla 

uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

7 10 8 4 2 31 

Zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze dla uczniów 

z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu 

głębokim 

0 0 1 1 0 2 

Zajęcia wczesnego 

wspomagania rozwoju 
0 0 0 0 0 0 
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3.5 Baza lokalowa 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu 

Szkoła dysponuje 20 salami 

lekcyjnych, pracownią komputerową 

wyposażoną w 25 stanowisk 

komputerowych, świetlicą; biblioteką, 

stołówką dla uczniów wraz z zespołem 

żywieniowym, salą gimnastyczną  

z możliwością podziału na dwie 

części, szatniami dla uczniów, 

zapleczem sanitarnym, pokojem nauczycielski z częścią socjalną i pomieszczeniami 

gospodarczymi dla pracowników obsługi. Ponadto w obiekcie szkoły do dyspozycji uczniów  

są również gabinet pielęgniarki, gabinet logopedy, gabinet pedagoga. 

Nauka w szkole odbywa się w systemie dwuzmianowym.  

W budynku, przy ul. Koralowej 61b/17-61c/16 funkcjonuje punkt przedszkolny  

dla 30 dzieci, z dwoma salami zajęć, stołówką, szatnią dla dzieci oraz zapleczem kuchennym  

i sanitarnym.  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej 

 

Szkoła dysponuje 16 salami 

lekcyjnych, w tym pięć sal  

przeznaczonych dla 

oddziału przedszkolnego dla 

dzieci w wieku od 3 do 6 lat 

wraz z osobnym zapleczem 

sanitarnym  i szatniami dla 

dzieci, pracownią  

komputerową wyposażoną w 25 stanowisk komputerowych, pracownią językową, świetlicą, 

biblioteką, stołówką dla uczniów wraz z zespołem żywieniowym, salą gimnastyczną  

z możliwością podziału na dwie części, szatniami dla uczniów, pomieszczenie dla nauczyciela 

wychowania fizycznego z zapleczem sanitarnym, pokojem nauczycielskim z częścią socjalną, 
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sekretariat i pokój dyrektora i wicedyrektora, pomieszczeniami gospodarczymi dla pracowników 

obsługi. Ponadto w obiekcie szkoły do dyspozycji uczniów są również gabinet pielęgniarki, 

gabinet logopedy, gabinet pedagoga.  

Nauka w szkole odbywa się w systemie dwuzmianowym.  

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie 

 

Szkoła dysponuje 21 salami lekcyjnych, 2 pracowniami językowymi wyposażonymi  

w 25 stanowisk, w 24 stanowiska uczniowskie każda, 2 pracowniami komputerowymi 

wyposażonymi w 24 stanowiska komputerowe każda, 2 świetlicami, biblioteką, stołówką  

z zapleczem kuchennym, salą gimnastyczną z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej,  

z możliwością podziału na trzy części, 5 salami lekcyjnymi do prowadzenia zajęć wyrównawczych 

lub korekcyjno-kompensacyjnych, 1 salą lekcyjną przeznaczoną do prowadzenia zajęć  

z gimnastyki korekcyjnej. Ponadto w obiekcie szkoły do dyspozycji uczniów są również gabinet 

pielęgniarki, gabinet logopedy, gabinet pedagoga, a także liczne pomieszczenia hobby.  

Nauka odbywa się w systemie dwuzmianowym.  

Do 31 sierpnia 2020 r. w budynku po byłej szkole podstawowej, przy ul. Weleckiej 30 

funkcjonował punkt przedszkolny dla 91 dzieci, z czterema salami zajęć, dwoma szatniami  

dla dzieci oraz zapleczem kuchennym i sanitarnym.  
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach 

 

 Szkoła dysponuje 7 salami 

lekcyjnymi, w tym jedna z sal 

przystosowana jest do prowadzenia 

zajęć z wychowania fizycznego, 

pracownią komputerową wyposażoną 

w 11 stanowisk komputerowych –  

10 stanowisk dostępnych dla uczniów 

i 1 stanowisko dostępne dla 

nauczyciela prowadzącego, biblioteką 

oraz pomieszczeniem na świetlicę 

szkolną. Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym. W szkole działa świetlica szkolna. 

Szkoła dysponuje również boiskiem do koszykówki.  

W 2020 roku wykonano termomodernizację budynku wraz z rozbudową szatni. W ramach 

realizacji robót budowlanych wykonane zostały prace związane z ociepleniem ścian budynku wraz 

z wykonaniem nowej elewacji, rozbudowana została szatnia dla uczniów, naprawiono dach, 

wymieniono drzwi zewnętrzne, wykonano podesty, utwardzono część terenu przy szkole, 

a także zamontowano żaluzje zewnętrzne od strony południowej. Gmina Dobra otrzymała na to 

zadanie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach 

Uczniowie szkoły uczą się  

w trzech budynkach: 

1) punkt przedszkolny w 

Dołujach, mieści się  

w lokalu, przy ul. Słoneczny Sad 

24, 

2) oddziały przedszkole  

w szkole podstawowej  

w budynku, przy ul. Żubrzej 5,  

w którym mieszczą się 4 sale 

lekcyjne i sala do zajęć ruchowych, 

3) klasy I-VIII szkoły podstawowej w budynku przy ul. Daniela 18, w którym znajduje się 7 sal 

lekcyjnych, w tym pracownia komputerowa wyposażona w 11 stanowisk komputerowych – 

10 stanowisk dostępnych dla uczniów  i 1 stanowisko dostępne dla nauczyciela oraz sala 

językowa wyposażona w 20 stanowisk dla uczniów, a także sala gimnastyczna. 

Zajęcia szkolne odbywają się również w dwóch salach w budynku przy szkole tzw. „Belweder”. 

Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym.  

 

Zespól Przedszkoli  w Mierzynie 

 

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie,  

przy ul. Kolorowej 25 dysponuje 9 salami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wyposażonymi                    

w aneksy na pomoce dydaktyczne i magazynki na sprzęt do leżakowania oraz toalety dla uczniów, 

dwoma szatniami dla dzieci, poczekalnią dla rodziców, salą do zajęć ruchowych, częścią socjalną 

i sanitarną, zapleczem kuchennym, pomieszczeniami funkcyjnymi, sekretariatem, gabinetem 
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dyrektora i wicedyrektora, pokojem nauczycielskim z zapleczem socjalnym, portiernią, 

pomieszczeniami magazynowymi i gospodarczymi. Ponadto   w przedszkolu do dyspozycji dzieci 

jest również gabinet logopedy i psychologa. Przedszkole zostało utworzone  z dniem 1 września 

2020 r. 

W budynku, przy ul. Weleckiej 30 funkcjonuje Przedszkole Publiczne Nr 2 w Mierzynie 

w Zespole Przedszkoli w Mierzynie dla 91 dzieci, z czterema salami zajęć, dwoma szatniami dla 

dzieci oraz zapleczem kuchennym i sanitarnym. Przedszkole powstało z dniem 1 września 2020 r. 

w wyniku przekształcenia istniejącego Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie. 

Ponadto w roku 2020: 

1. Zawarto umowę na opracowanie koncepcji w dwóch wariantach w zakresie zagospodarowania 

terenu i programu funkcjonalnego obiektu kubaturowego – przedszkola i żłobka w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Bezrzeczu na dz. nr 69/11”. 

2. Zawarto umowę na opracowanie koncepcji w dwóch wariantach w zakresie zagospodarowania 

terenu i programu funkcjonalnego obiektu kubaturowego w ramach zadania inwestycyjnego 

pn. „Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz. nr 195/2”. 

 

3.6  Projekt „Dla dobra dzieci” 
 

W 2019 roku został złożony wniosek na dofinansowanie projektu „ DLA DOBRA DZIECI 

– utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra”.  

W czerwcu 2020r. została podpisana umowa  nr RPZP.08.01.00-32-K039/19-00 o dofinansowanie 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  

w  ramach Konkursu RPZP.08.01.00-IP.02-32-K55/19.  Projekt jest realizowany w  Przedszkolu 

Publicznym Nr 1 w Mierzynie w okresie 01.07.2020 – 30.08.2021r.  Wartość projektu stanowi 

ogółem 1 718 156,38 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 1 460 432,92 zł, wkład własny 

Gminy wynosi 257 723,46 zł. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie liczby miejsc  

w placówkach wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym o zajęcia 

zwiększające szanse edukacyjne dzieci  w wieku przedszkolnym, poprzez utworzenie 75 nowych 

miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie.  

W ramach projektu na potrzeby bieżącej działalności w 2020r.  zakupione zostały meble, 

wyposażenie, pomoce dydaktyczne,  zabawki, komputery, monitory interaktywne, programy 
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multimedialne ds. Wyposażono w pełni trzy sale przedszkolne, salę gimnastyczną oraz salę 

przeznaczoną do zabaw wspólnych. Dokonano zatrudnienia 6 nauczycieli, 3 pomocy nauczyciela, 

psychologa, logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej oraz woźnego. Utworzono 3 grupy  

po 25 dzieci w każdej. W ramach projektu przeprowadzono kursy doskonalące z zakresu 

pedagogiki specjalnej dla nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w ramach 

projektu. Dzieci zakwalifikowane do projektu mają bezpłatne zajęcia dodatkowe tj. zajęcia  

z psychologiem, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zapewnione mają również wsparcie logopedy. 

Na koniec 2020r. rozliczone zostały środki w łącznej kwocie 893 615,32, w tym środki własne  

123 592,44 zł. 

 

3.7  Działalność legislacyjna w zakresie oświaty 
 

W zakresie oświaty podjęte zostały następujące uchwały: 

1) uchwała Nr XII/172/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie utworzenia 

Publicznego Przedszkola Nr 1 w Mierzynie, 

2) uchwała Nr XII/173/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie 

przekształcenia Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół 

Dzieci w Mierzynie w Publiczne Przedszkole Nr 2 w Mierzynie, 

3) uchwała Nr XIII/191/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 

projektu pn. „ Dla Gminy Dzieci – utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

w gminie Dobra” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz 

określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Gminę Dobra na realizację 

tego projektu, 

4) uchwała Nr XIV/195/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, 

5) uchwała Nr XIV/196/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia 

Zespołu Przedszkoli w Mierzynie, 

6) uchwała Nr XIV/197/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze 

oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć 

https://bip.dobraszczecinska.pl/rada/uchwaly/2020/68/335.dhtml
https://bip.dobraszczecinska.pl/rada/uchwaly/2020/68/335.dhtml
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nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra, 

7) uchwała Nr XIV/198/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, 

zespołach przedszkoli, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Dobra, 

8) uchwała Nr XV/204/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca  uchwałę  

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, 

9) uchwała Nr XV/205/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

na terenie Gminy Dobra, 

10) uchwała Nr XV/206/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 28 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół w Dobrej, 

11) uchwała Nr XVI/221/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 

ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dobra na rok szkolny 2020/2021, 

12) uchwała Nr XVI/222/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska 

kierownicze oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra, 

13) uchwała Nr XVI/223/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 

ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra publicznych przedszkoli, punktów 

przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 

14) uchwała Nr XVII/238/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych  

w ds. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych  

w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra, 

15) uchwała Nr XIX/263/2020 Rady Gminy dobra z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych                                  

w szkołach na terenie Gminy Dobra. 
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4. Pomoc społeczna 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

Celem działań pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających 

do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających 

godności człowieka, także zapobieganie sytuacjom kryzysowym przez podejmowanie działań 

zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej jest jednostką organizacyjną  Gminy Dobra. 

Powołany został uchwałą Nr V/15/90 Rady Gminy w  Dobrej  z dnia 24 lipca 1990 r. w sprawie 

powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. 

Działalność Ośrodka wpisała się w ramy lokalnej polityki społecznej poprzez realizację  

zadań własnych  i  zleconych  gminie  na  podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej, 

2) ustawy z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

3) ustawy z dnia  07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

4) ustawy z dnia 11 luty 2016 r. o  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

5) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start”, 

6) ustawy z dnia  21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

8) ustawy z dnia  24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach  będących ofiarami 

represji wojennych i okresu powojennego,   

9) ustawy z dnia 9 czerwca  2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

10) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, 

11) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie  zdrowia psychicznego, 

12) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, 

13) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

14) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
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15) ustawy z dnia 10 kwietnia  1997 r. Prawo energetyczne, 

16) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu      

alkoholizmowi, 

17) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

W ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej realizowane są programy  

i strategie przyjmowane przez Radę Gminy Dobra. Należy do nich Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Gminie Dobra na lata 2016-2022 przyjęta uchwałą Rady Gminy Dobra  

Nr X/144/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. 

Wykonanie budżetu Ośrodka za 2020 r. stanowiło kwotę 41.864.321 zł, w tym dotacja Wojewody 

wyniosła 39.640.895 zł,  co stanowiło 94,69% całego budżetu Ośrodka.  Natomiast  wykonanie 

budżetu  w 2019  rok stanowiło kwotę  30.665.328,94 zł. w tym:  dotacja Wojewody wyniosła  

28 664.339,70 zł co stanowi 93,47% całego budżetu Ośrodka. Dotacja Wojewody związana  

z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019r. wyniosła 181.000zł. W 2018 roku 

wykonanie budżetu stanowiło kwotę 20.211.699,63 zł w tym dotacja Wojewody wyniosła  

18.563.362,84 zł, co stanowiło 91,85% całego budżetu Ośrodka. Powyższe dane obrazują stały 

i systematyczny wzrost wydatków Ośrodka, jak również udział dotacji Wojewody w całym 

budżecie.  
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Realizacja zadań zleconych gminie obejmuje ustalanie uprawnień i wypłatę zasiłków rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych w ramach rządowego 

programu „Rodzina 500 Plus”, oraz realizację rządowego programu „Dobry start”. 

4.1  Zasiłki  rodzinne  i  Fundusz  Alimentacyjny 

Ośrodek  Pomocy Społecznej w 2020 roku zrealizował wypłatę  3.778 zasiłków rodzinnych na 

kwotę 444.317 zł i 1.575 dodatków do zasiłku rodzinnego  na kwotę 208.461 zł. Wypłacono zasiłki   

pielęgnacyjne na kwotę 616.313 zł, świadczenia  pielęgnacyjne  na kwotę 854.315 zł, specjalne 

zasiłki opiekuńcze stanowiły kwotę 14.880 zł, zasiłki dla opiekuna w wysokości 6.032 zł. 

Wypłacono 69 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na łączną kwotę 69.000 zł, 

oraz 268 świadczeń rodzicielskich na łączną  kwotę  249.766 zł.  Zasiłki rodzinne (złotówka za 

złotówkę) stanowiły kwotę 26.375 zł,  wypłacono 2   jednorazowe świadczenia na kwotę 8.000 zł 

z tytułu urodzenia dziecka  u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w okresie prenatalnym lub w czasie 

rozwoju („Za życiem”).  Łączna kwota wydatków w 2020 r. na   świadczenia rodzinne wyniosła 

łącznie 2.497.459 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił składki emerytalno-rentowe  

w wysokości 199.016 zł od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków 

opiekuńczych  i zasiłków dla opiekunów.  W 2019 roku  Ośrodek zrealizował wypłatę 4.765 

zasiłków na kwotę 560.020 zł z 2.087 dodatkami na łączną kwotę 832.283 zł.  Łączna kwota 

wydatków w 2019 r. na świadczenia rodzinne  wyniosła 2.551.094 zł.  Opłata  składek  emerytalno-

rentowych  wyniosła  194.009 zł.  Wysokości aktualnie obowiązujących zasiłków rodzinnych   

w  poszczególnych grupach wiekowych: 

 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. 

Wysokość kryterium dochodowego   uprawniającego do wypłaty świadczeń rodzinnych   wynosi  

674 zł,   w sytuacji gdy członkiem rodziny  jest dziecko niepełnosprawne  kryterium dochodowe 

podwyższa się do kwoty  764 zł .    

 Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowiły w 2020  roku  kwotę 

303.374 zł. Wypłacono łącznie 502 świadczenia dla 50 rodzin. W 2019 roku wydatki stanowiły 

kwotę 321.005 zł. Wypłacono łącznie 794 świadczenia dla 34 rodzin. Egzekucja świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego wyniosła  w 2019 roku  wyniosła  149.522,09   zł  a w 2020 r. (łącznie 

z ustawowymi odsetkami) stanowiła kwotę  137.800,78 zł. 
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z tego przekazane na: 

 dochody budżetu państwa  47.989,58 zł,  

 dochody własne gminy wierzyciela 31.993,00 zł,  

 odsetki przekazane do budżetu państwa 57.818,20 zł. 

Kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń zwróconych do budżetu państwa w 2020r. 

wyniosła -  2.700   zł. 

 Kwota kryterium uprawniająca  do wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie 

uległa zmianie i nie może przekroczyć  800  zł  na osobę. 

Warunkami do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest: 

1) orzeczenie, postanowienie Sądu lub  ugoda sądowa zasądzająca alimenty, 

2) bezskuteczność prowadzonej egzekucji przez  komornika sądowego, 

3) wiek dziecka; do 18-go roku życia lub do 25-go roku życia jeśli uczy się w szkole lub w szkole 

wyższej,  

4) w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie na 

dziecko  wypłacane jest bezterminowo.  

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela  należności 

w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie  

z ustawowymi odsetkami.   

Podejmowanie działań wobec dłużnika alimentacyjnego:  

1) ścisła współpraca z komornikami w zakresie poprawy skuteczności egzekucji    alimentów.   

Komornik jest obowiązany informować o stanie egzekucji alimentów i  o przyczynach jej 

bezskuteczności. Pracownik zajmujący się obsługą funduszu alimentacyjnego   przeprowadza 

wywiad alimentacyjny  i odbiera oświadczenie majątkowe  od  dłużnika alimentacyjnego w 

celu ustalenia jego statusu materialnego, sytuacji życiowej, stanu zdrowia  i przyczyn    

niepłacenia alimentów, 

2) współpraca z Urzędem Pracy w Policach  mająca na celu aktywizację zawodową dłużnika    

alimentacyjnego, a przypadku braku takiej możliwości – skierowanie dłużnika do   prac   

organizowanych na zasadzie robót publicznych, lub prac społecznie-użytecznych, 

3) w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uchyla się od  prac wskazanych przez     właściwe 

organy lub uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i  złożenia oświadczenia 

majątkowego   na organie właściwym dłużnika ciąży obowiązek: 

 uznanie decyzją administracyjną dłużnika za uchylającego się od obowiązku 

alimentacyjnego, 
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 złożenia wniosku o ściganie za przestępstwo określone w ds. 209 § 1 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej), 

 skierowania wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. 

4) organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej (BIG) comiesięczną 

informację o aktualnym  stanie zadłużenia   alimentacyjnego dłużnika   w  przypadku zaległości   

za okres dłuższy niż 6 miesięcy,  

5) organ właściwy wierzyciela po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji 

w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazuje decyzję przyznającą 

świadczenie z funduszu do windykacji.  

W ramach prowadzonych działań wobec dłużnika alimentacyjnego:  

1) przeprowadzono  10  wywiadów   alimentacyjnych  i odebrano 10 oświadczeń majątkowych     

od dłużników alimentacyjnych, które  przekazano komornikowi sądowemu, 

2) zobowiązano  3  dłużników  alimentacyjnych  do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie   

Pracy w Policach, 

3) w  3  przypadkach  wystąpiono do Urzędu Pracy w Policach z prośbą o podjęcie działań 

aktywizacyjnych,  

4) w  7  przypadkach wszczęto postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od 

obowiązku alimentacyjnego,  

5) wydano 5 decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od  obowiązku 

alimentacyjnego, 

6) przekazano do Prokuratury  5 wniosków  o ściganie za przestępstwo określone w ds.209 §1 

kodeksu karnego,  

7) skierowano  1  wniosek  do Starosty Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika,  

8) wystąpiono o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dla 1 dłużnika alimentacyjnego z uwagi na nie 

wywiązanie się z nałożonego obowiązku, 

9) w przypadku 71 dłużników alimentacyjnych przekazywana jest comiesięczna informacja 

 o stanie zadłużenia do Biura Informacji Gospodarczej. 

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  Wojewoda 

Zachodniopomorski przyznaje dotację w wysokości 3 % wydatkowanych środków na zasiłki, oraz 

składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego odprowadzane za osoby uprawnione 

(pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, oraz  zasiłek dla opiekuna) 

         Wydatki  z budżetu państwa na realizację zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w 2020 r. wyniosły  3.085.219 zł, w 2019 r.  stanowiły kwotę  3.152.922,65 zł,    
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Koszty obsługi w 2020 r. stanowiły kwotę 85.367 zł,  a w 2019 r.  wyniosły  86.815,38 zł.   

W roku 2018 łączne wydatki na realizację w.w. świadczeń wyniosły 3.186.273,29 zł.  Widoczny 

jest spadek wydatków na  przestrzeni 3 lat o  3,2 %. 

 

4.2  Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus” 

 

Wprowadzone zostało ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o  pomocy  państwa w  wychowywaniu  

dzieci   ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.). Program  „Rodzina 500 Plus” to pierwsze tak 

szerokie wsparcie dla polskich rodzin. 

Celem programu jest pomoc państwa  w wychowaniu dzieci, 

a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w 

naszym kraju. Jest to  zadanie zlecone w 100% finansowane 

ze środków budżetu Wojewody.  

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie 

wydatków związanych z wychowaniem dziecka,  

w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 

życiowych. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego 

wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, 

opiekuna prawnego albo opiekuna faktycznego dziecka do ukończenie przez dziecko 18-go  roku  

życia w wysokości  500 zł miesięcznie. Świadczenie wychowawcze przysługuje na  każde dziecko 

w rodzinie w wieku do 18-go roku życia bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Od   

1-go lipca  2019 r. zniesiony  został próg dochodowy i tym samym obserwujemy znaczny wzrost 

wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi.  

Ponadto ustawodawca  zrezygnował z wydawania decyzji o przyznaniu świadczenia na rzecz 

informacji wysyłanej na adres poczty elektronicznej. Wyjątek stanowi wydanie decyzji 

administracyjnej w przypadku odmowy prawa do świadczenia. Obecny okres  świadczeniowy trwa  

od 01 października 2019 r. i  został przedłużony do dnia 31 maja 2021 roku.  

Ustawodawca utrzymał możliwość zamiany formy finansowej świadczenia wychowawczego na 

formę rzeczową w przypadku marnotrawienia środków lub wykorzystywania niezgodnie  

z przeznaczeniem. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku i w 2020 roku  nie  realizował  

wypłaty  świadczeń  wychowawczych  w formie niefinansowej.  
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Realizacja świadczeń wychowawczych w 2020r. 

 
Liczba 

złożonych 

wniosków 

 

514 

  Liczba  wydanych 

       informacji 

Łączna liczba wypłacanych 

świadczeń wychowawczych 

- w tym w formie   

  papierowej 
   149 - w tym przyznających  

prawo do świadczenia 
 

69.190 
- w tym w formie 

  elektronicznej  
365 

 
 

    Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia  

                                      wychowawczego 

 

3.867 

w tym liczba rodzin otrzymujących świadczenie wychowawcze   

w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
94 

 

Liczba 154 złożonych wniosków w 2020 roku dotyczy wyłącznie nowych składanych wniosków 

w trakcie trwania okresu zasiłkowego od października 2019r. do  31 maja 2021r. Łączny koszt 

wydatków z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych i  kosztów obsługi  w 2020 

roku  wyniósł 34.629.007 zł, w tym koszty obsługi wyniosły 219.539 zł . W  2019 r. koszt realizacji 

zadania  wyniósł – 23.530.000,00  zł,   w tym  koszt  świadczeń wychowawczych wyniósł  

23.315.457,25  zł  a  koszty obsługi stanowiły kwotę 214.542,75  zł .  

Obserwujemy stały systematyczny  wzrost wydatków na realizację świadczeń wychowawczych 

z kwoty 9.834.615,00  zł  w 2016 r.  do 13.486.500 zł w 2017 r., kwoty 13.457.650 zł w 2018 roku,   

kwoty 23.530,00 zł w 2019 r. do kwoty 34.629.007 zł w 2020 r. 

Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej  

z budżetu państwa.  Koszty obsługi w 2020 r. uległy zmianie i wynoszą 0,85% otrzymanej na 

świadczenia wychowawcze i  w pełni zabezpieczyły realizację zadania. 

 

4.3  Rządowy  program  „Dobry  Start” 

 

Wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r.  w sprawie realizacji 

Rządowego programu  „Dobry Start”. To pomoc 

finansowa – jednorazowa w wysokości 300 zł  na 

każde uczące się dziecko  do 18 roku życia lub  

20 roku życia w przypadku kontynuowania 

rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki  

w danej szkole. W przypadku dzieci 
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niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24 roku życia. 

Świadczenie jest wypłacane raz w roku  niezależnie od dochodów rodziny,  rodzicom, opiekunom 

faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym,  osobom prowadzącym rodzinne domy 

dziecka,  dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oraz regionalnych placówek 

opiekuńczo-terapeutycznych. Przyznanie świadczenia  odbywa się drogą elektroniczną na podany 

przez wnioskodawcę adres mailowy  poprzez przekazanie informacji (bez konieczności wydania 

decyzji administracyjnej). 

Realizacja  Programu 300 + pokrywana jest w całości  ze środków budżetu państwa. Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 2020 r. wypłacił  świadczenia dla  3.974  uczniów  na  łączną  kwotę 

1.191.750  zł. Koszty obsługi wyniosły 38.250 zł. W  2019 roku Ośrodek  wypłacił  świadczenia 

dla  4.037  uczniów  na  łączną  kwotę 1.211.100 zł.   Wydatki na wypłatę świadczeń wyniosły 

łącznie 1.245.932,69 zł w tym 34.832,69 zł stanowiły koszty obsługi.  

 

4.4  Zadania własne Gminy 
 

 Podstawą do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jest spełnienie zapisów 

określonych w ds. 7 i ds. 8  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  

(Dz.U. z 2020r. poz. 1876 ze zm.) tj. kryterium dochodowego, oraz powodów udzielenia pomocy 

określonych w ds.7 cytowanej ustawy. 

Wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł  natomiast  

wysokość kryterium  dochodowego  na osobę w  rodzinie  wynosi 528 zł.   Powyższe kryteria 

dochodowe obowiązują od dnia 1 października 2018 r. i zmienione zostały rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.  

Zasiłki i pomoc w naturze  

 

Formy pomocy Liczba rodzin Liczba świadczeń Kwota  w zł 

Zasiłki stałe 38 392 227 286 

Zasiłki okresowe 79 502 204 913 

Zasiłki celowe i w naturze 145 x 260.414 

Opłaty za pobyt w dps 10 86 271.296 

                                                                                        R A Z E M          963 909 

                                                                             w tym dotacja  Wojewody          421.867 
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Dochody  gminy  z  tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej  wnoszone przez 

osoby zobowiązane do alimentacji (na rzecz osoby umieszczonej w DPS)  na  podstawie zawartej 

umowy z kierownikiem  Ośrodka w 2020 r. wyniosły – 62.757,12 zł,  a w  2019 roku wyniosły – 

37.002,82 zł 

Usługi opiekuńcze świadczone były dla 25 osób. Wymiar świadczonych godzin usług przez 

opiekunki wynosi 3.744 godz.                     

Dochody gminy  z  tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (wnoszone przez osoby korzystające 

z usług) na podstawie wydanej decyzji w 2020  roku wyniosły -  23.723,00 zł. 

 

 Rządowy program  „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania” 

 

Formy  pomocy 

 

Liczba 

świadczeniobiorców 

Liczba 

świadczeń 

 

Kwota w zł 

Dożywianie w szkołach 66 4.333 35.817 

Posiłki w schroniskach i 

jadłodajniach 

 5 

 

 1.185 20.610 

Zasiłek celowy – na zakup posiłku 

lub żywności 

92  245 64.600 

                                                                                           R a z e m    121.027 

                                                                             w  tym dotacja  Wojewody             72.616 

 

Dodatki  mieszkaniowe 

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 7 rodzin. Wypłacono 79 świadczeń na kwotę 13.146 zł.  

Dodatki energetyczne 

   Zrealizowano 6 świadczeń na kwotę 67 zł dla 1 zasiłkobiorcy. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja Wojewody) 

Opłacono składki w wysokości  łącznej 41.416 zł.  W tym za osoby korzystające z zasiłków stałych 

z pomocy społecznej w wysokości 21.120 zł oraz w wysokości 20.296 zł za osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. Łącznie opłacono 

523 składki.  

 

Pracownicy socjalni Ośrodka w 2020 roku  rozeznali sytuację rodzinną i bytową  205 

rodzin, co stanowi  464  osoby  w rodzinach.  Pracą socjalną  zostało  objętych 105rodzin z terenu  

gminy.  Podpisano i zrealizowano łącznie 16 kontraktów socjalnych. 

Pracownicy socjalni realizują szereg działań mających na celu przeciwdziałanie 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.  Podejmują działania interwencyjne i pomocowe  na 
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rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin z  terenu Gminy. Współpracują z pedagogami szkolnymi  

z terenu gminy w zakresie pomocy dla rodzin niewydolnych wychowawczo oraz w związku  

z realizacją  rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pracownicy socjalni skierowali  

5  wniosków  do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu i objęcia leczeniem, jak również monitorują jego przebieg. Skierowano 

2 wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzin niewydolnych wychowawczo  

i ustanowienie kuratora,  jak również  współpracują z kuratorami  sądowymi w zakresie 

prowadzonego nadzoru w  rodzinach zagrożonych odebraniem dzieci.  

 Ośrodek pozostaje we stałej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Wsparcia Rodziny 

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” oraz  Komisariatem Policji w szczególności poprzez 

kierowanie osób i rodzin do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych, oraz monitorowania 

środowisk zagrożonych przemocą. Współpraca ze Strażą  Gminną  w zakresie pomocy  

i monitorowania sytuacji osób bezdomnych na terenie Gminy zwłaszcza w okresie zimowym.

 Pracownicy socjalni zabezpieczyli ciepłe posiłki dla 6 mieszkańców gminy w jadłodajni  

„Górny  Taras” w Mierzynie, w sytuacji gdy zachodzi podejrzenie  wykorzystania środków  

z pomocy społecznej niezgodnie z ich przeznaczeniem, lub osoba starsza nie może zapewnić sobie 

posiłku własnym staraniem.  

Obserwujemy dalszy spadek liczby rodzin korzystających z pomocy żywnościowej od czasu 

realizacji programu „Rodzina 500 Plus”. Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Polskim 

Komitetem Pomocy Społecznej w Szczecinie i Caritas w Dołujach w zakresie realizacji Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W 2020 r. pracownicy socjalni  wydali  łącznie  17 skierowań 

po odbiór żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu. Ponadto Ośrodek zabezpieczył 

miejsca dla 9 osób bezdomnych z terenu Gminy w schroniskach, w tym dla 6 osób w schronisku 

Feniks  w Policach zgodnie z zawartą umową oraz 3 miejsca w schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi w schronisku prowadzonym przez Stowarzyszenie „Przystań” we Wsi 

Pogorzała. Ośrodek Pomocy Społecznej całorocznie  prowadzi  zbiórki odzieży i  pośredniczy  

w przekazywaniu mebli, sprzętu  agd. Ds.  

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020  roku z uwagi na sytuację epidemiczną  związaną 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nie realizowali projektów socjalnych.  Ośrodek 

Pomocy Społecznej pracuje w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Ograniczone zostały wyjścia 

w teren. Wywiady środowiskowe przeprowadzane  są zdalnie, jak również w siedzibie Ośrodka 

w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu. W Zespole Świadczeń  Rodzinnych przyjmowanie 

wniosków  odbywa się przy wydzielonym stanowisku, jak również jest możliwość złożenia 
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wniosku do urny ustawionej przy drzwiach wejściowych i za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych. Opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej pracują codziennie wg. Ustalonego 

harmonogramu z zachowaniem obostrzeń i zasad sanitarnych.  

                                                                                

4.5  Wspieranie  rodziny  i  piecza  zastępcza 

 

W   2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w dalszym ciągu zatrudniony był  1  asystent  

rodziny, który swoją pracą obejmował na przestrzeni całego roku 13 rodzin potencjalnie 

zagrożonych  odebraniem  dzieci. Asystent rodziny realizuje ustawowe zadania w oparciu  

o zawarty z rodziną kontrakt socjalny oraz  ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).  Zadanie jest współfinansowane ze środków 

Wojewody.  Dofinansowanie Wojewody w 2020 r. wyniosło  1.700  zł brutto, natomiast w 2019 

roku wyniosło 16.758 zł.  

Gmina  właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz 

pierwszy w pieczy zastępczej ponosi następujące wydatki: 

 w  przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka  

w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku jego pobytu 

w pieczy zastępczej, 30% w drugim, 50% w trzecim i następnych latach, 

 w przypadku umieszczenia dziecka  w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym  

w wysokości – 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim, 

50% w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej – średnich 

miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach.  

W 2020 roku (stan na dzień 31 grudnia) gmina ponosiła odpłatność za 17 dzieci umieszczonych 

w pieczy w tym: za  10  dzieci  w wysokości 50% kosztów (czas pobytu dziecka w pieczy powyżej 

2 lat)  i za 7 dzieci w wysokości 30%  kosztów (drugi rok)pobytu w pieczy.  

Formy pieczy zastępczej; 

 rodzina zastępcza niezawodowa  - 4  dzieci, 

 rodzina zastępcza spokrewniona – 8 dzieci, 

 dom dziecka  - 1 dziecko, 

 pogotowie opiekuńcze – 4 dzieci. 

Zatrudnienie asystenta rodziny  ma na celu wsparcie rodzin w których występują problemy 

wychowawcze w sprawowaniu opieki nad dziećmi, a jednocześnie przeciwdziałać sytuacji 
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odebrania dziecka z rodziny i umieszczenia w pieczy. Asystent rodziny ściśle współpracuje  

z pracownikiem socjalnym Ośrodka w tworzeniu planu pracy z rodziną. Ponadto z pedagogiem 

szkolnym, pielęgniarką środowiskową, lekarzem rodzinnym oraz innymi instytucjami.  

Wydatki  gminy związane z pobytem  17  dzieci w pieczy zastępczej w 2020r. wyniosły 

109.410,21zł, a w 2019 roku wyniosły 130.571,04 zł.   

 

4.6   Zespół   Interdyscyplinarny  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Zespół Interdyscyplinarny w Dobrej został powołany 

Zarządzeniem nr 71/2018 Wójta Gminy Dobra z dnia 4 maja 2018r.  został częściowo zmieniony 

zarządzeniem nr 159/2019 Wójta Gminy Dobra z 30 września 2019. W skład Zespołu wchodzą 

przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, Policji, Straży Gminnej, Przedstawiciele 

Szkół, Prokuratury, Kurator Zawodowy. Pracownicy socjalni Ośrodka czynnie uczestniczą  

i dokumentują pracę w grupach roboczych w ramach podjętych działań przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę Niebieskiej Karty( NK ). 

W 2020 roku założono 60 Niebieskich Kart z tego :57 NK – Policja, 1 NK –pracownicy socjalni 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej, 2 NK-Przedstawiciele Oświaty. W przypadku 19 NK była 

to kontynuacja procedury z roku poprzedniego. Pracownik Ośrodka zajmujący się obsługą Zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup roboczych zorganizował, uczestniczył i dokumentował pracę na  

192 posiedzeniach grup roboczych utworzonych w ramach procedury „Niebieskie karty”  

w związku z przemocą w rodzinie i 4 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. W ramach 

procedury NK pomocą objęto 67 rodzin doświadczających przemocy z terenu gminy. Spotkania 

grup roboczych odbywają się z ofiarami i sprawcami przemocy domowej. 

Zespół Interdyscyplinarny został powołany w celu wypracowania sprawnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz koordynowania działań instytucji realizujących 

zadania w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie dla Gminy Dobra na lata 2014-2020”. Program został przyjęty uchwałą  

Nr XXXIV/464/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 26 czerwca 2014 r. Głównym celem programu 

jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego 

zjawiska na terenie Gminy Dobra. Jest ro realizowane poprzez wdrażanie spójnego  

i profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych  

w przemoc w rodzinie oraz ochrona ofiar przemowy w rodzinie.  
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Wykonawcami programu są: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, 

 Komisariat Policji w Mierzynie, 

 Gminny Ośrodek wsparcia rodziny w Dołujach, prowadzony przez Stowarzyszenie SOS dla 

rodziny w Szczecinie, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

 Sąd Rejonowy w Szczecinie, 

 Prokuratura Rejonowa w Szczecinie, 

 Straż Gminna w Dobrej, 

 Oświata – szkoły podstawowe w Bezrzeczu, Dobrej, Dołujach, Mierzynie i Rzędzinach, 

 Służba zdrowia –NZOZ AGMED w Dobrej Mierzynie, NZOZ SALUS w Dołujach, NZOZ 

GÓRNA w Bezrzeczu, 

 Dział poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej PCPR w Policach. 

Instytucje i podmioty działające na terenie gminy starają się maksymalnie wspierać rodziny  

w trudnych sytuacjach życiowych, kładąc szczególny nacisk na ochronę dzieci. Realizowane przez 

Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Dołujach wsparcie psychologiczne, terapie indywidualne 

i poradnictwo prawne przekładały się na tworzenie lepszej jakości życia osób doświadczających 

przemocy w rodzinie.  

Zjawisko przemocy domowej ściśle łączy się z problemami społecznymi takimi jak nadużywanie 

alkoholu, problemy opiekuńczo-wychowawcze, kryzys małżeński czy zła sytuacja socjalno-

bytowa. 

W marcu 2020r. został  ogłoszony w Polsce stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS Cov-2. Taki stan wymusił szereg zmian co do formy udzielanej pomocy, aby 

instytucje i organizacje samorządowe mogły zapewnić bezpieczeństwo osobom i rodzinom 

doświadczającym przemocy w rodzinie. Często byliśmy  ograniczeni do zdalnych kanałów 

komunikacji takich jak: rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa czy  komunikatory 

internetowe. W sytuacjach wymagających interwencji oraz  podczas spotkań  grup roboczych  

i posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego zachowywano wymogi sanitarne dotyczące 

bezpieczeństwa w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia  koronawirusem. 

 Grupy robocze w miesiącach marzec-maj w większości  odbywały się bez udziału ofiar/ 

sprawców przemocy. Monitoring rodzin opierał się głównie na zdalnych sposobach komunikacji, 

wywiadach telefonicznych. Interweniowano tylko w szczególnych sytuacjach z zachowaniem 

odpowiedniego reżimu sanitarnego. Służby starały się otoczyć opieką osoby doznające przemocy 
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w rodzinie, aby mimo znacznie ograniczonych możliwości działania, miały poczucie,  

iż w obecnym wyjątkowo trudnym czasie mogą liczyć na pomoc służb i instytucji na co dzień 

zajmujących  problematyką przeciwdziałania przemocy. Przeprowadzono liczne rozmowy 

wspierająco-monitorująco- informujące z ofiarami przemocy. Najczęściej po przeprowadzonej 

rozmowie ofiary otrzymywały poprzez sms odnośnik do strony internetowej zawierający 

informacje o „Instytucjach  dla osób dotkniętych przemocą działających na Terenie gminy Dobra” 

oraz „Plan bezpieczeństwa dla osób dotkniętych przemocą”. Szczególnie zachęcano do  kontaktu 

z psychologiem z Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Dołujach, do którego otrzymywali 

telefon zapewniający pomoc całodobową. Pomoc ofiarom świadczona była w sposób 

nieprzerwany w trybie zdalnym pomimo braku możliwości kontaktu osobistego. Osoby 

potrzebujące mogły również w trybie zdalnym skorzystać z  konsultacji prawnych. 

W roku 2020 po przeprowadzeniu  analizy,  opracowano „ Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dobra na lata 2021-

2025”, który został przyjęty przez Radę Gminy Dobra Uchwałą nr XX/276/2020  z dnia 22 grudnia  

2020 r. 

 

4.7  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

       oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 

Zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane są przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej zgodnie z harmonogramem wydatków. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepisy ustawy 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.). Została ona powołana Zarządzeniem Nr 34/19 

Wójta Gminy Dobra z dnia 28 lutego 2019r. w 6 osobowym składzie. 

Zgodnie z ustawą Komisja realizowała zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, do których należą: 

1) przyjmowanie zgłoszeń o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, 
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2) wezwania na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie ich o konieczności 

zaprzestania działań związanych z nadużywaniem alkoholu i poddanie się leczeniu 

odwykowemu, 

3) skierowanie w/w osób na badanie do biegłego psychiatry i psychologa w celu wydania opinii 

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia, 

4) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną 

przez biegłego,  

5) składanie wniosków o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego,  

6) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób, wobec których toczy się postępowanie 

o leczenie odwykowe, 

7) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie  

z przyjętymi uchwałami Rady Gminy Dobra (limit i lokalizacja punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych), 

8) w 2020 roku odstąpiono od kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uwagi na 

sytuację epidemiologiczną w kraju.  

Pomimo panującej pandemii COVID-19 i sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w Polsce w 2020 

roku, zrealizowano poszczególne zadania: 

1) podjęto czynności zmierzające do objęcia leczeniem odwykowym 53 osób, 

2) wydano 25 postanowień w sprawie zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, 

3) przeprowadzono 28 wywiadów dotyczących sytuacji osób zgłoszonych do leczenia celem 

potwierdzenia przesłanek społecznych, 

4) finansowano działalność świetlic wiejskich w Łęgach, Grzepnicy i Buku, 

5) przekazano dotację na działalność Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Dołujach,  

6) przekazano dotację dla Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie na 

realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych dowiezionych  

z terenu Gminy Dobra, 

7) dofinansowano „Dni otwarte remizy” dla społeczności lokalnej organizowane przez 

Ochotniczą Straż Pożarną w Dobrej, w trakcie spotkania realizowane były elementy 

profilaktyki uzależnień, 

8) w okresie ferii zimowych zrealizowano we wszystkich świetlicach i filiach GCKiB w Dobrej 

warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dobra, których istotnym 

elementem jest rozwijanie umiejętności życiowych, 
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9) w zakresie przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom zrealizowano warsztaty 

profilaktyczne w szkole podstawowy w Dobrej. 

10) w ramach zadania: „Przeciwdziałanie COVID-19. Podejmowanie czynności związanych ze 

zwalczaniem zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem 

skutków, w tym społeczno-gospodarczych choroby COVID-19”, sfinansowano między 

innymi:  

 część diet strażaków wykonujących dezynfekcję miejsc użytkowania publicznego,  

 zakup maseczek ochronnych jednorazowych dla pracowników gminy i podległych 

jednostek,  

 wykonanie testów na obecność SARS-CoV-2 u pracowników gminy, podległych jednostek 

i straży gminnej,  

 zakup lamp dezynfekujących do pomieszczeń biurowych oraz świetlic wiejskich,  

 bezpieczne stanowisko do obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Dobra,  

 wyposażenie samochodu Straży Gminnej w przegrodę, umożliwiającą bezpieczny przewóz 

osób nietrzeźwych,  

 remont magazynu, w którym przechowywane są środki ochronne. 

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii finansowana jest działalność świetlic w Łęgach, Grzepnicy i Buku. 

Świetlice wiejskie są ważnym elementem w życiu społecznym mieszkańców naszej gminy, są 

miejscem spotkań nie tylko dla dzieci, ale również dorosłych. W roku 2020 do placówek było 

zapisanych 105 dzieci. W świetlicach prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, 

zapewniana jest pomoc w nauce. Dzieci korzystają z różnych zajęć organizowanych w świetlicach, 

w tym: zajęć plastyczno-technicznych, sportowych, wycieczek rowerowych i pieszych. 

Pracownicy świetlic wspólnie z dziećmi organizują imprezy okolicznościowe, ds. z okazji Dnia 

Babci, Dnia Dziadka, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Mikołajek. W okresie od 12 marca do 22 czerwca 

oraz od 26 października do 31.12.2020 r. świetlice pozostawały zamknięte, z uwagi na 

zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, natomiast w okresie od 23 czerwca 

do 25 października świetlice działały w reżimie sanitarnym, z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa.  

Świetlice w działały od poniedziałku do piątku w godzinach: 

 Świetlica wiejska w Buku – 14:30 – 20:30, 

 Świetlica wiejska w Łęgach – 14:00 – 20:00. 
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 Świetlica wiejska w Grzepnicy – 14:00 – 20:00. 

A w okresie letnim: 

 Świetlica wiejska w Buku – 14:30 – 20:30, 

 Świetlica wiejska w Łęgach – 10:00 – 16:00. 

 Świetlica wiejska w Grzepnicy – 10:00 – 16:00. 

W okresie, w którym świetlice pozostawały otwarte, można było je wynająć na organizację 

uroczystości rodzinnych, ds. urodziny, komunie, ds. Mieszkańcy chętnie korzystają z takiej 

możliwości, ponieważ jest to atrakcyjna forma spędzenia czasu z najbliższymi. 

       Świetlica w Grzepnicy 

 

 

Świetlica w Łęgach 

 

 

 

 

 

 

Świetlica w Buku 
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5.  Ochrona zdrowia 

 

Uchwałą  Nr XII/171/2020 r. Rady Gminy Dobra  z dnia 27 lutego 2020 r. zostały przyjęte  

dwa Programy Polityki Zdrowotnej  na 2020 r.;  

1) „Program kompleksowego leczenia dietetyczno-rehabilitacyjnego dla pacjentów otyłych          

z zaburzeniami metabolicznymi, diabetologicznymi, kardiologicznymi i endokrynologicznymi 

dla mieszkańców  gminy Dobra na lata 2020-2021”, 

2) „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Dobra z grupy szczególnego 

ryzyka (osób od 65 roku życia) na lata 2020-2022.  

 

Podstawowym celem „Programu  kompleksowego leczenia dietetyczno-rehabilitacyjnego 

dla pacjentów otyłych z zaburzeniami metabolicznymi, diabetologicznymi, kardiologicznymi  

i endokrynologicznymi dla mieszkańców  gminy Dobra na lata 2020-2021” jest zmiana stylu życia 

uczestników oraz ich rodzin, a zwłaszcza sposobu odżywiania się poprzez wdrożenie 

prawidłowych nawyków żywieniowych oraz rozwój ich aktywności ruchowej. 

Celem mierzalnym Programu było zmniejszenie masy ciała uczestników i poprawa podstawowych 

parametrów metabolicznych. Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji Nr 159/2019 z dnia 31 października 2019r.  Rekrutacja 

uczestników Programu odbywała się poprzez analizę ankiet wypełnianych przez osoby zgłaszające 

się do Programu. Zakwalifikowano 13 osób do udziału w Programie. Koszt realizacji wyniósł 

30.690 zł.  

Drugi realizowany program „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców 

gminy Dobra z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) na lata 2020-2022” również 

uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  

Nr 149/2019 z dnia 24 października 2019r.  Szczepienia realizowane były w 4 placówkach 

podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy. Szczepieniami objęto 165 osób w wieku od 65 

roku życia. Koszt realizacji wyniósł 5.874 zł. Środki  przeznaczone w budżecie na zakup 

szczepionek w  wysokości 12.250 zł nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na brak dostępności 

szczepionek spowodowany sytuacją epidemiczną  związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2.  
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6.  Kultura 

 

6.1  Realizacja zadań z zakresu kultury w Gminnym Centrum     

         Kultury w  Dobrej i jego filiach  

 

Kultura jest dziedziną o szczególnym znaczeniu, ma za zadanie kształtowanie 

społeczeństwa świadomego, otwartego na zróżnicowanie kulturowe i społeczne. Działania w tym 

zakresie na terenie gminy prowadzi Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej (GCKiB) 

powołane Uchwałą Nr XXIX/401/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie 

połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej i Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Dobrej. Z dniem 31 grudnia 2013 r.  dokonano wpisu Gminnego Centrum 

Kultury i Bibliotek w Dobrej do rejestru Instytucji Kultury Gminy Dobra.  

W skład Instytucji wchodzą:           

 Ośrodek Kultury  w Dobrej wraz z filiami w miejscowościach: Bezrzecze, Dołuje, Rzędziny, 

Skarbimierzyce, Stolec, Wąwelnica, Wołczkowo, 

 Biblioteka Publiczna w Dobrej wraz z filiami w miejscowościach: Dołuje, Mierzyn, 

Wołczkowo. 

Instytucja poprzez swoją otwartość na potrzeby kulturalne, edukacyjne i rozrywkowe lokalnej 

społeczności prowadziła animację i wielostronną edukacje kulturalną oraz była miejscem 

aktywizacji i integracji społecznej. Działania wynikały ze współpracy ze zróżnicowanym odbiorcą 

i miały na celu wzrost poczucia wspólnoty lokalnej i świadomości dziedzictwa kulturowego.  

Do  podstawowych zadań GCKiB należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb 

kulturalnych mieszkańców gminy, przygotowywanie społeczności lokalnej do odbioru i tworzenia 

wartości kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze, organizowanie 

przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w gminie, kraju i za granicą, 

organizowanie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej i naukowej 

kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych, popularyzacja i promocja twórczości 

artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury 

i edukacji oraz prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa.   



   58 | S t r o n a  
Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020 

 

Realizowane były zadania zgodne ze statutem instytucji, rocznym planem pracy  

i harmonogramem, zadania zlecone przez Urząd Gminy Dobra, jak również zadania wynikające 

ze współpracy z innymi krajowymi jednostkami organizacyjnymi.  

GCKiB współpracowało ze szkołami i przedszkolami, żłobkami z terenu gminy Dobra, 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej, lokalnymi Radami Sołeckimi, lokalnymi LZS, 

parafiami rzymsko-katolickimi z terenu gminy Dobra, OSP w Dobrej, Fabryką Inspiracji, Domem 

Seniora „Wiejskie Klimaty” w Rzędzinach, „Cezary” wyrób palet Cezary Cimoszko, 

Przemysławem Kusztykiewicz Fizjo and Sport, Moniką Wasilewska, Instytutem Książki, 

Książnicą Pomorską, Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Dobrej,  Kołami  Gospodyń 

Wiejskich a także z licznymi stowarzyszeniami ds. Stowarzyszeniem Ochrony Zabytków  

i Miłośników Wołczkowa, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje, 

Stowarzyszeniem Nasze Bezrzecze, Szkołą Tańca Bene Beaty Dąbrzalskiej, BBK – Dariusz 

Koronczewski, Teatrzykiem Fioretti, Akademią Umiejetności „EDU”, „BELLA” – Centrum 

Edukacji, Nadleśnictwem Trzebież, Leśnictwem Poddymin, Leśnictwem Zalesie, właścicielem 

Pałacu w Stolcu, Ośrodkiem Teatralnym Kana w Szczecinie, 6 Drużyną Harcerską „Zielone 

Wilki”, Ryszardem Czeraszkiewiczem, Recar, MKTechnostal,  Ziaja, Sklep Farma, SkrawMet. 

W klubach realizowane były różnego rodzaju warsztaty i zajęcia, które były skierowane 

zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych mieszkańców 

gminy: 

 warsztaty plastyczne, 

 warsztaty terapeutyczne,  

 warsztaty krawieckie,  

 warsztaty pogłębiające relację rodzic-dziecko, 

 warsztaty kulinarne, 

 warsztaty pierwsza pomoc przedmedyczna, 

 warsztaty literackie, 

 warsztaty poświęcone ekologii, ochrony środowiska  

i recyklingowi, 

 warsztaty teatralne, 

 warsztaty gier towarzyskich z zakresu modelarstwa i malarstwa figurkowego, 

 muzyczne, 
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 warsztaty o charakterze sportowo – ruchowym,  

 warsztaty artystyczne,  

 warsztaty „Baw się i buduj”, 

 warsztaty florystyczne, 

  warsztaty majsterkowania w drewnie  

i decoupage, 

 warsztaty eksperymentów naukowych, 

 zajęcia ogólnorozwojowe z elementami sztuk 

walki Karate, warsztaty rękodzieła, 

 warsztaty kreatywne, 

 warsztaty świąteczne, 

 warsztaty z różnych technik fotografowania 

Część warsztatów odbyła się online  

z wykorzystaniem relacji fotograficznych czy 

filmików. 
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Festyny i imprezy plenerowe 

Położenie placówek GCKiB oraz rozległy teren, jakim dysponuje gmina Dobra tworzą 

doskonałe warunki do uprawiania sportów i aktywności na świeżym powietrzu. Filie GCKiB 

współpracując z lokalnym LZS i lokalnymi Radami Sołeckimi czy też lokalnymi 

stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy brały udział w organizacji licznych festynów  

i imprezy plenerowe. Wśród nich można wymienić ds. ogniska, „Pożegnanie lata”, „Święto 

pieczonego ziemniaka” w Dobrej i Rzędzinach, Światowy Dzień Uśmiechu, „Światowy Dzień 

Ochrony Środowiska Naturalnego” – wiosenne porządki, biwakowanie i Dzień Grzyba w Stolcu, 

Rajd Niepodległościowy- samochodowy, Dzień sportu i wiele innych. 

 

Wszystkie kluby współpracując z lokalnymi LZS cyklicznie organizowały turnieje tenisa 

stołowego, mecze piłki nożnej i siatkowej, turnieje rzutu lotką, turnieje badmintona oraz turnieje 

brydżowe i szachowe. 
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Wyjazdy zorganizowane, wycieczki rowerowe i wyjścia w plener 

W 2020 roku organizowane były wycieczki piesze i rowerowe, wyjścia w plener głównie 

dla dzieci i młodzieży, które miały na celu poznanie ciekawych miejsc na terenie gminy Dobra  

i na terenach sąsiednich. 

          

Realizacja imprez okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych 

Celem organizowania tych uroczystości były obchody bieżących świąt, kultywowanie 

tradycji, integracja mieszkańców, powtórka z historii, wzrost wrażliwości u dzieci i młodzieży 

wobec innych ludzi i otaczającego ich świata. Często przed zaplanowanymi spotkaniami dzieci  

i młodzież na zajęciach plastycznych wykonywały rekwizyty do poszczególnych świąt. 

 

Z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 10 listopada w klubie Dobra, 

przygotowano akademię w formie online – 200 odsłon. W listopadzie odbyły  

się poetyckie zaduszki online. Czytano wiersze min. Ks. Twardowskiego i innych polskich 

poetów. Odbył się również wieczór Andrzejkowy w formie online. Z okazji Mikołajek  

w grudniu został nakręcony film z życzeniami dla naszych milusińskich oraz wszystkich 

mieszkańców naszej gminy. Na koniec roku nakręcono filmik z życzeniami Noworocznymi dla 

wszystkich mieszkańców. 
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W filii Rzędzinach odbył się Wieczór Kolęd i Pastorałek w wykonaniu muzyków  

z pobliskiej miejscowości. Wszyscy wspólnie śpiewali znane kolędy. 28 stycznia, w filii  

w Rzędzinach, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Organizatorami uroczystości 

były filie Rzędzin, Stolca oraz PSP w Rzędzinach.  

W październiku w filii GCKiB w miejscowości Stolec odbył się Koncert „Pieśni 

Przemysłowców”. Koncert zagrany przez Tanowskie Bractwo Śpiewacze w ramach projektu 

muzycznego „Stare Pieśni Przemysłowca” jako budowa tożsamości muzycznej Bractwa 

Śpiewaczego z Tanowa. 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku w filiach GCKiB odbyły się imprezy  

i wydarzenia: spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, spotkania z okazji Dnia Kobiet, koncert 

 z okazji Dnia Kobiet w Dobrej, Dnia Matki (online), światowego Dnia Ochrony Środowiska 

(online), wróżby i zabawy andrzejkowe dla dzieci (online), Noc Świętojańska, Światowy Dzień 

Ochrony Środowiska, wróżby i zabawy andrzejkowe dla dzieci (online) wieczory kolęd  

i pastorałek, upamiętnienie rocznicy Powstania Styczniowego,  występy zespołu Dobrawianki, na 

balu Seniora. 

Organizacja działań zleconych przez Urząd Gminy 

W 2020 roku jak corocznie organizowaliśmy przedsięwzięcia zlecone przez Urząd Gminy 

Dobra, takie jak: 

1. Spotkanie noworoczne dla Emerytów i Rencistów – organizowane w dniu 

18.01.2020r. w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej- łącznie dla 300 

uczestników.  

              

2. Nie odbyła się coroczna wycieczka Emerytów i Rencistów. 

3.  Nie odbył się Gminny Dzień Dziecka, z tej okazji pracownicy nagrali filmik  

z życzenia dla dzieci. 
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4. Nie odbyły się Różane Dożynki na boisku w Dobrej, natomiast odprawiona została msza 

święta się w kościele w Dobrej przy udziale pracowników GCKiB i Koła Gospodyń Wiejskich.   

 

W dniu 12 stycznia 2020 r. zagraliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, organizując  

28 Finał WOŚP w Gminie Dobra. W obrębie sztabu kwestowało 38 wolontariuszy, w tym 

pracownicy GCKiB. Poza wolontariatem pozostali pracownicy GCKiB pracowali przy 

wydawaniu posiłków regeneracyjnych i ciepłych napojów dla wolontariuszy oraz organizacji 

strony artystycznej wydarzenia. Z pracownikami Urzędu Gminy wspólnie liczyliśmy zebrane 

pieniądze. W końcowym rozliczeniu powołany sztab w Bezrzeczu mógł się pochwalić zebraną 

kwotą w wysokości 66 079,96 PLN, która została przekazana na konto Fundacji. Niestety nie 

odbyło się zaplanowane na marzec spotkanie w klubie w Bezrzeczu w ramach podziękowań dla 

osób pracujących przy organizacji WOŚP. 

 

Forma naszej pracy, jaką propagowaliśmy dotychczas okazała się niewystarczająca  

w okresie pandemii, co zmusiło nas do alternatywnego podejścia modyfikującego dotychczasowe 

funkcjonowanie. Podjęliśmy działania zmierzające do utrzymania kontaktu z naszymi odbiorcami. 

Wiele zamierzonych zadań przenieśliśmy do sieci realizując je online. W tej formule 

prowadziliśmy lekcje biblioteczne, czytaliśmy powieści dla dorosłych, lektury dla młodzieży  

i bajki dla dzieci. Prezentowaliśmy tematyczne wystawy, aranżowaliśmy warsztaty na wielu 

płaszczyznach oraz zachęcaliśmy do wspólnych ćwiczeń online. Prezentowaliśmy filmiki na 

Facebook i YouTube z naszej działalności. 

 Ten trudny czas spożytkowaliśmy również na pozyskiwanie dodatkowych źródeł 

finansowania, na poszukiwania alternatywnych form pracy, na szkolenia i naukę – odnalezienie 

się instytucji w innych realiach codzienności, by mogła nadal służyć społeczeństwu. 
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Ponadto na podstawie Uchwały Nr XXVII/375/09 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem 

kultury Wójt Gminy Dobra w każdym roku nagradza takie osoby. W roku 2020 Wójt Gminy Dobra 

przyznała takie nagrody dla 64 osób zamieszkujących gminę Dobra. 

 

6.2  Realizacja zadań z zakresu kultury w Bibliotece Publicznej   

         w Dobrej i jej filiach  

 

Propagując czytelnictwo prowadzimy wiele akcji promujących książki i naszą działalność. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrej oraz jej filie realizują zadania wynikające ze statutu, 

regulaminu biblioteki i czytelni. Wdrażane i realizowane są również zadania  

z dziedziny kultury poprzez opracowane plany pracy bibliotek. 

Biblioteki na bieżąco zajmują się działalnością podstawową do której należy między innymi: 

 gromadzenie i opracowywanie księgozbioru (skontrum, selekcja, dary, zakupy), 

 katalogowanie, ubytkowanie i konserwacja księgozbioru, 

 sukcesywne powiększanie zbiorów czytelni,  

 prowadzenie statystyk 64ich64yczeni oraz opracowywanie miesięcznych sprawozdań z pracy 

placówek, 

 dbałość o wizerunek biblioteki – wystrój, wystawy, gazetki. 

 

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych 

Na bieżąco realizowane są: wypożyczenia na zewnątrz i na miejscu, wypożyczenia 

międzybiblioteczne, rejestracja nowych czytelników.     

Stan księgozbioru we wszystkich bibliotekach na koniec roku 2020: 

 wartość księgozbioru 69 694,49 zł, zwiększenie o 42 767,47 zł w stosunku do roku ubiegłego, 

 ilość księgozbioru 26 537 woluminów, zwiększenie o 188 woluminów, w stosunku do roku 

ubiegłego. 
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W miesiącach od stycznia do grudnia 2020 r. nabyto księgozbiór (w tym dotacje i darowizny): 

 wartości 51 099,00 zł, zwiększenie o 30 825,00 zł, w stosunku do roku ubiegłego, 

 w ilości 2 214 woluminów, zwiększenie o 79 woluminów, 

 ilość ubytków 2026 woluminów, zmniejszenie o 1045 woluminów w stosunku do roku ubiegłego. 

 

W roku 2020 odnotowano 1 144 czynnych czytelników, odwiedzin w bibliotekach było około 

9 399 osób, a wypożyczeni było około 14 398. 
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Działalność informacyjna i poradnictwo w wyborach czytelniczych 

Bibliotekarze udzielają informacji bibliotecznych i bibliograficznych, tekstowych  

i rzeczowych oraz w formie porad w wyborach czytelniczych. Przeprowadzają lekcje biblioteczne 

dla dzieci i młodzieży. Zajmują się umieszczaniem informacji o wydarzeniach, nowościach  

czytelniczych na stronie internetowej GCKiB. Nasza biblioteka zajmuje się wyborem 

propozycji czytelniczych z jednoczesnym dostarczeniem ich do domów osób niepełnosprawnych. 

 

Popularyzacja książki i czytelnictwa 

Biblioteki współpracują z Klubami przy organizacji wystaw tematycznych, spotkań 

autorskich, wieczorów poezji, konkursów i uroczystości. Cyklicznie odbywają się spotkania 

„DKK – Dyskusyjny Klub Książki”. Kontynuowana jest współpraca ze szkołami i przedszkolami 

z terenu gminy i nie tylko. Zakupiony do filii bibliotecznej „bajkowy wóz drabiniasty” na książki, 

razem z naszą Panią bibliotekarką w bajecznym przebraniu przemierza okolice promując 

czytelnictwo.     
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6.3  Programy, projekty, uczestnictwo w konkursach, pozyskane  

         granty 
 

Podjęte działania miały na celu przede wszystkim, upowszechnianie czytelnictwa   

i kultury oraz uczynienie naszych placówek nowoczesnym i przyjaznym centrum komunikacji 

społecznej i kulturalnej. 

Uzyskano dotację na nowości wydawnicze z Biblioteki Narodowej w wysokości 9 400 zł. 

Udział biblioteki i jej filii w projekcie Instytutu Książki 

„Mała książka Wielki Człowiek” skierowanym  

do przedszkolaków. Dzieci, które zostały zapisane  

do biblioteki i wypożyczyły książkę otrzymały 

„wyprawkę czytelniczą”. 
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Udział w projekcie „Liga eSzkoła” Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 

cyfrowej Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 kierowanego do Gminnych 

Samorządowych Instytucji Kultury. Realizacja projektu od 1 marca 2021r.  

do 30 kwietnia 2022 r. W ramach projektu instytucja otrzyma sprzęt na wyposażenie laboratorium 

robotyki: 2 notebooki, 2 tablety, 2 roboty Lego Spike, 1 mata konkursowa First Lego League, 

Router LTE. Nasz pracownik będzie objęty szkoleniem teoretycznym i praktycznym. W związku 

z projektem zostaną przeprowadzone zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży. Celem 

projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników oraz rozwijanie kompetencji 

cyfrowych dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć szkoleniowych. 

W listopadzie 2020 r. rozpoczęto starania oraz przygotowanie dokumentacji w związku  

z dofinansowaniem projektu pt. „Kultura w sieci” w ramach projektu „Walka  

z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Funduszu Małych 

Projektów Komunikacja- Integracja- Współpraca” współfinasowanego z Programu Współpracy 

Interreg VA Meklenburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska. W dniu 30.12.2020r. 

złożono projekt do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.  

W chwili pisania sprawozdania w lutym 2021 projekt jest już realizowany. 

W lutym 2020 r. złożono dwa wnioski pt. „Gminne Różane Dożynki”, i „GCKiB EKO”  

o przyznanie grantu w ramach konkursu grantowego „Bosman dla regionu” -  

nie przyznano środków na realizację. 

 

6.4  Finansowanie działalności kulturalnej 

Działalność Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek była finansowana przez Organizatora, 

tj. Gminę Dobra. Ponadto dodatkowe środki finansowe GCKiB pozyskiwał z: 

 płatnego wynajmu sal klubowych, 

 opłat za własne zajęcia oferowane mieszkańcom gminy (nordic walking i modelowanie 

sylwetki, joga), 

 środków pozyskanych od sponsorów, 

 materiały do zajęć plastycznych, kulinarnych i innych realizowanych w jednostkach GCKIB, 

to również często środki własne uczestników i sponsorów, 

 ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. 
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W 2020 roku w GCKiB wykonano prace remontowe i naprawcze: 

 naprawa kotła co w Klubie w Wąwelnicy oraz konserwacje kotłów,  

 naprawa i konserwacja drukarek w biurze, 

 usunięcie usterek elektrycznych w Klubie w Dobrej, Klubie w Wołczkowie, 

 naprawa samochodu służbowego, 

 remont piwnicy w Klubie w Wołczkowie oraz wymiana instalacji kanalizacyjnej, 

 wymiana drzwi zewnętrznych w Klubie w Wąwelnicy, 

 likwidacja szkody po zalaniu Biblioteki w Mierzynie, malowanie, wymiana podłogi oraz 

wymiana zadaszenia nad drzwiami zewnętrznymi. 

Wykonane remonty sfinansowano ze środków zaplanowanych w budżecie na 2020r.,  

a także przy użyciu własnych środków przeznaczając je na wykonanie dodatkowych prac. 

Kadra: 

W Centrum zatrudnionych jest 29 pracowników, w tym 17 osób na pełen etat, 2 osoby na ¾ etatu, 

8 osób na ½ etatu, 1 osoba na ¼ etatu i 1 osoba na kontrakcie. 

 

Budżet instytucji to: 

 dotacja podmiotowa – od organizatora w kwocie 1 465 500,00 zł. 

 dotacja podmiotowa Biblioteki – od organizatora w kwocie 460 000,00 zł. 

 dotacje celowe (dożynki, wycieczki emerytów i rencistów, spotkanie noworoczne, dzień 

dziecka, mikołajki, ds.) od organizatora (UG) w kwocie 20 000,00 zł. 

 dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – zakup książek – w kwocie 9 400,00 zł. 

 wypracowane dochody własne, w tym darowizny w kwocie 47 194,26 zł. 

 projekty w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 0 zł. 

Budżet wykonano w kwocie 1 880 467,48 zł (zwrot 65 032,52 zł). 
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6.5  Ochrona dziedzictwa kulturowego  

 

Zabytkowe obiekty sakralne na terenie gminy:  

Kościół w miejscowości Stolec  ( XVI wiek ).     Kościół w miejscowości Buk  ( II połowa XIII             

                                                                                wieku z czternastowieczną wieżą ). 

 

Kościół w miejscowości Dobra ( XIII wiek ).        Kościół w miejscowości Wołczkowo 

                                                                                (XIII wiek). 

 Kościół w miejscowości Mierzyn ( XIII wiek ).   Kościół w miejscowości Bezrzecze (XV wiek). 
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Kościół w miejscowości Wąwelnica XIII wiek ).    Kaplica w Kościnie  

 

Lapidarium w Dołujach  

 Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na dawnym 

niewykorzystywanym od ponad 60 lat i sporadycznie odwiedzanym nieczynnym cmentarzu 

ewangelickim z XIX w. w Dołujach (wpisany pod nr A-1566 do Rejestru Zabytków Województwa 

Zachodniopomorskiego decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2016r., znak: DZ.5130.14.2016.AR) w 2020r. zostało 

utworzone lapidarium. Z zarośniętego i zapomnianego byłego miejsca pochówków tutejszych 

mieszkańców (sprzed II wojny światowej oraz z lat 40 i 50 XXw.) zmienił się w zachęcający do 

spacerów pomnik historii. Lapidarium w Dołujach stanowi miejsce pamięci z ponad 170 

poddanymi pracom renowacyjnym nagrobkami, odnowionym murem z polnych kamieni  

i ścieżkami wyposażonymi w sprzyjające chwilom zadumy kamienne ławki oraz dwie wspaniale 

ławy łukowe zmieniło się w lokalizację, którą bez wątpienia warto odwiedzić.  
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Obiekty zabytkowe stanowiące własność prywatną: 

   Pałac w miejscowości Stolec ( XVIII ).               XIX wieczny wiatrak koźlak w miejscowości  

                                                                                 Mierzyn.  

 

Uchwałą Nr X/130/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Rada Gminy Dobra przyjęła Gminny 

Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dobra na lata 2020-2023. Celem tego programu jest 

zahamowanie degradacji substancji zabytkowej i zachowanie wartościowych zasobów 

dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie atrakcyjnego wizerunku Gminy Dobra. Program ten 

został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora w Szczecinie.               

Jego realizacja odbywa się poprzez udzielanie dotacji celowych z budżetu Gminy Dobra na 

sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z uchwałą Nr XIV/176/08 Rady Gminy Dobra  

z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Dobra na sfinansowanie prac konserwacyjnych, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
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Dotacje z budżetu gminy Dobra udzielone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru w 2020r.  

 

ROK 

 

NR UCHWAŁY 

 

INSTYTUCJA 

 

CEL 

 

KWOTA 

2020 

Uchwała Nr 

XVII/236/2020 

Rady Gminy 

Dobra z dnia 24 

września 2020r. 

 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. Chrystusa 

Króla 

Wszechświata w 

Dołujach 

Kontynuacja prac 

remontowych i 

konserwatorskich wieży i 

rynien oraz opaski wokół 

kościoła filialnego p.w. MB 

Częstochowskiej w 

Wąwelnicy; 

50 000,00 zł 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. M.B. 

Królowej Świata w 

Dobrej  

Prace konserwatorskie i 

restauratorskie ściany 

południowej kościoła w 

Dobrej; 

50 000,00 zł 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. M.B. 

Szkaplerznej w 

Wołczkowie 

Wymiana trzech  

kompletów okien 

witrażowych  z szybą 

zespoloną  (I etap)  w 

kościele w Wołczkowie; 

50 000,00 zł 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. N.M.P. Matki 

Kościoła w 

Bezrzeczu 

Wykonanie ogrodzenia i 

naprawa zabytkowego 

muru kamiennego oraz 

remont instalacji 

odgromowej  kościoła w 

Bezrzeczu ; 

50 000,00 zł 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. Św. Urszuli 

Ledóchowskiej w 

Buku 

konserwacja korpusu 

elewacji południowej (I 

etap)  kościoła  w Buku; 

 

remont ratunkowy w celu 

zapobieżenia katastrofie 

budowlanej (etap IV – 

końcowy) wieży kościoła 

filialnego p.w. Św. 

Maksymiliana Marii 

Kolbego w Stolcu; 

50 000,00 zł 

 

 

 

 

 

    100 000,00 zł 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. M.B. Bolesnej 

w Mierzynie  

rewitalizacja cmentarza 

wraz z  parkiem z 

zabytkowym drzewostanem 

(II etap)  przy kościele w 

Mierzynie  

50 000,00 zł 

 

RAZEM 

 

400 000,00 zł 
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Dotacje przyznane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich oraz roboty budowlane przy zabytkach z terenu gminy 

Dobra, wpisanych do rejestru w 2020r. 

 

ROK 

 

NR UCHWAŁY 

 

INSTYTUCJA 

 

CEL 

 

KWOTA 

 

 

 

 

 

 

 

2020 Uchwała nr XV/196/20 

Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego z 

dnia 7 maja 2020 r. 

Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. św. Urszuli 

Ledóchowskiej w 

Buku 

Remont wieży 

kościoła  filialnego 

p.w. św. 

Maksymiliana Marii 

Kolbego w Stolcu w 

celu zapobieżenia 

katastrofie budowlanej 

– nakaz PINB – etap 

końcowy 40 000, 00 zł 

 

   

Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. M.B. 

Królowej Świata 

w Dobrej 

 

Prace konserwatorskie 

i restauratorskie ściany 

południowej kościoła 

w Dobrej; 

 

 10 000, 00 zł  
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7.  Sport i rekreacja  

 

7.1  Baza sportowo-rekreacyjna 

Na terenie gminy w poszczególnych miejscowościach znajdują się następujące obiekty: 

Bezrzecze  

Na terenie rekreacyjnym znajduje się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej,  plac 

zabaw i siłownia plenerowa.   W roku 2020 w ramach realizacji inwestycji pn. „Doposażenie placu 

zabaw w Bezrzeczu”, na które Gmina uzyskała dotację w ramach Konkursu Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego „Aktywna Gmina. Aktywne Osiedle. Aktywne sołectwo”  

doposażono plac zabaw. Zamontowano 10 sztuk urządzeń zabawowych, w tym 3 tablice, zegar, 

lupę, liczydło, cymbałki, dzwony rurowe, bębny, kółko – krzyżyk. 

    

W roku 2020 na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej rozstrzygnięto przetarg 

nieograniczony  na realizację zadania pn.: „Budowa „Orlika” w Bezrzeczu”. Plac budowy 

przekazano w listopadzie 2020r. Zakres prac obejmuje budowę boiska sportowego typu „Orlik”  

o nawierzchni ze sztucznej trawy tkanej wraz z piłkochwytami, małą architekturą w postaci ławek, 

koszy na śmieci oraz oświetlenia boiska. Boisko do piłki nożnej będzie obiektem typowo 

rekreacyjnym do uprawiania sportu amatorskiego, dostosowane zostało wymiarami do miejsca, 

które mieliśmy do dyspozycji i obecnie obowiązującego prawa dotyczącego odległości od 

istniejących dróg publicznych i będzie miało wymiary 26x48.7m z wybiegami: bocznymi 

szerokości 2m i końcowymi 2.88 i 2.65m. 
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 Termin zakończenia prac przewidziano w III kwartale 2021r.  

W roku 2020 podpisano również 

umowę z wykonawcą  prac dla 

realizacji  zadania: „Serce Bezrzecza 

cz. II – PUMPTRUCK – rowerowy 

plac zabaw (proj. 1 BO)”. Inwestycja 

obejmuje budowę osiedlowej 

infrastruktury sportowej – toru 

rowerowego typu Pumptruck, tuż za 

boiskiem.  Zakres prac obejmuje 

budowę samego toru  

z betonowego asfaltu, dojście/dojazd rowerowy do toru, oraz strefy startowej, małą architekturę w 

postaci ławek, koszy i stojaków rowerowych zintegrowanych z tablicą regulaminową korzystania 

z toru oraz prace towarzyszące ds.: wycinką drzew i krzewów, karczowaniem, oraz wywozem 

drewna, krzewów i zbędnych mas ziemskich z terenu inwestycji. Planowany w ramach inwestycji 

obiekt jest przeznaczony do amatorskiego treningu kolarskiego typu „PUMPTRUCK”. Dzięki 

swemu ukształtowaniu (muldy, profilowane zakręty ds.) tor ten umożliwia trenowanie jazdy na 

rowerze na każdym poziomie zaawansowania, na różnych rodzajach rowerów. 
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Dzięki treningowi na torze typu „PUMPTRUCK” rowerzysta wyrabia utrzymanie równowagi na 

rowerze, uczy się płynności jazdy i nabywa obycia z rowerem, dzięki czemu poprawia swoją 

sprawność posługiwania się nim na co dzień. 

Termin zakończenia prac przewidziano w III kwartale 2021r.  

Na podstawie przygotowanego Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego dla ww. zadania, 

Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony w trybie 

„Zaprojektuj i Wybuduj” w następstwie czego  

wyłoniony został wykonawca prac dla zadania:  

„Serce Bezrzecza cz. III – „Wybieg dla psów wg 

nowych zasad” (proj. 1 BO). Inwestycję 

zaplanowano na terenie zlokalizowanym  przy  

ul. Cynamonowej w Bezrzeczu Gminie Dobra,  

w północno wschodniej części działki nr 66/147, 

obręb 0001 Bezrzecze na której aktualnie znajdują 

się nieuporządkowane tereny zielone. W skład ogrodu o powierzchni około 1 100 m2  

i w wchodzą cztery strefy wydzielone niższymi ogrodzeniami z furtkami. Dostęp do ogrodu 

bezpośrednio ścieżką od strony ul. Cynamonowej. Dla całego terenu ogrodu (poza toaletą dla 

psów) przewiduje  się  powierzchnię trawiastą. Termin zakończenia prac przewidziano w III 

kwartale 2021r.  

Buk 

Teren sportowo-rekreacyjny z placem zabaw i boiskiem wielofunkcyjnym przystosowanym do 

gry w piłkę nożną, siatkową i koszykową.  
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Dobra  

Kompleks sportowy „Moje boisko Orlik 2012” posiada  boisko o sztucznej nawierzchni do gry  

w piłkę nożną, boisko wielofunkcyjne, dwa korty tenisowe, skatepark, placem zabaw, 

urządzeniami fitness. 

 

Boisko z nawierzchnią trawiastą i placem imprez przy ul. Sportowej 7. W roku  2020 uzyskano 

pozwolenie na budowę zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie 

Sportowym w Dobrej (proj. 3 BO). 

Plac zabaw przy ul. Osiedlowej  
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W roku 2020 w ramach zadania „ Modernizacja placów zabaw na terenie gminy” wykonano nowe 

ogrodzenie placu zabaw. 

Dołuje  

Plac zabaw dla dzieci oraz siłownia plenerowa przy Klubie. 

 

 

Teren sportowy przy ul. Pięknej 

 

W 2020 roku zakończono i odebrano roboty związane z urządzeniem i zagospodarowaniem terenu 

sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach. Na terenie powstało boiska wielofunkcyjne  

o nawierzchni poliuretanowej, trybuny z donicą, placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych, 

małpi gaj, siłowni plenerowa, wiata rekreacyjna, miejsce na ognisko, a także miejsca do gry  

w ping ponga i szachy. 
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Użytek ekologiczny Ptasi Zakątek 

 

Kościno  

Mieszkańcy mają do dyspozycji plac zabaw i siłownię plenerową.  

 

Grzepnica – plac zabaw, siłownia plenerowa  
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Łęgi – teren sportowo-rekreacyjny   

 

Stolec 

Do dyspozycji mieszkańców jest plac zabaw, boisko sportowe z nawierzchnią trawiastą  

i boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. 

W roku 2020 wykonano boisko do piłki plażowej na terenie rekreacyjnym przy jeziorze Stolsko. 
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Mierzyn  

 

Na terenie sportowo-rekreacyjny Mierzynianka znajdują się boisko ze sztuczną nawierzchnią do 

piłki nożnej, do piłki siatkowej, plac zabaw, urządzenia do ćwiczeń.  

Wybudowany został również budynek 

świetlicy, który został odebrany w 2021. 

Świetlica powstała na bazie zaadaptowanego 

projektu wybudowanych już w gminie trzech 

świetlic  Buku, Grzepnicy i Łęgach.  

W świetlicy jest: pomieszczenie dzienne, 

kuchnia toalety i pomieszczenie gospodarcze.  

 

Boisko sportowe przy ul. Długiej. 
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Redlica -plac zabaw 

 

Rzędziny 

Teren sportowo-rekreacyjny. W roku 2020 zamontowano nowe urządzenie zabawowe na placu 

zabaw oraz zakupiono i zamontowano 7 szt. ławostołów drewnianych w ramach realizacji zadania 

inwestycyjnego „Doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego” w ramach konkursu Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020” zgodnie z umową nr 213/WriR-

IV/06/20 z dnia 30 lipca 2020r. 

Realizacja projektu przyczyniła się do aktywizacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej, 

ułatwienia organizacji wydarzeń i imprez oraz poprawy jakość wypoczynku w tym obiekcie. 
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Skarbimierzyce - Mieszkańćy mają do dyspozycji plac zabaw oraz siłownię plenerową na boisku.  

Wołczkowo 

 boisko z nawierzchnią trawiastą do  piłki nożnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siłownia plenerowa w Parku Rodzinnym  

w Wołczkowie.  
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Wąwelnica 

         na placu zabaw ustawiono altanę                       teren sportowo-rekreacyjny 

W ramach inwestycji „Modernizacja placów zabaw na terenie gminy” wykonano montaż urządzeń 

zabawowych oraz innych urządzeń małej architektury na placach zabaw znajdujących się na 

terenie gminy Dobra w Rzędzinach, Wąwelnicy. Wykonano również ogrodzenie placu zabaw  

w Dobrej i boisko do piłki plażowej przy jeziorze Stolsko. Wartość zamówienia: 93 681,50 zł. 

Zakupiono i zamontowano 7 szt. ławostołów drewnianych w ramach realizacji zadania 

inwestycyjnego „Doposażenie terenu sportowo – rekreacyjnego”. Wartość inwestycji wyniosła 

10 009,93zł. 

Każdego roku, celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom wykonywane są przed sezonem 

przeglądy techniczne urządzeń na planach zabaw i terenach rekreacyjnych oraz prowadzony jest 

nadzór nad ich stanem w ciągu roku. 

Ścieżki rowerowe 

Ścieżka ekologiczno – edukacyjna w Dobrej  

Ścieżka ma długość 3 330,2 m i wykonana została z kruszywa ulepszonego lepiszczem. Przebiega 

terenami leśnymi od ul. Osiedlowej do schroniska dla bezdomnych zwierząt przy  
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ul. Zwierzynieckiej. Na trasie ścieżki znajdują się miejsca odpoczynku, tablice informacyjne, 

przyrządy do ćwiczeń i gry terenowe.  

   

Ścieżkę kończy aleja grabów posadzona w roku 2018 z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości.  

Ścieżka  rowerowa Buk-Łęgi 

 

   

Ścieżka  rowerowa Dobra-Głębokie 

W roku 2020 zakończono realizację ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Dobra z miastem 

Szczecin. Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę ścieżki rowerowej i chodników o długości 

ponad 6 km na odcinku od ulicy Osiedlowej w Dobrej do granicy administracyjnej gminy w ciągu 

ulicy Lipowej w Wołczkowie. W ramach zadania wykonano także nowe rondo na skrzyżowaniu 

ulic Lipowej i Słonecznej w Wołczkowie  oraz przebudowano drogę powiatową nr 3907 na łącznej 

długości 1183 m wraz z korektą geometrii poziomej.  
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Zmiana ta umożliwiła maksymalne wykorzystanie szerokości pasa drogowego i lokalizację w nim 

nowych ścieżek i chodników. W ramach zadania wybudowane zostały również nowe zatoki 

autobusowe, sieci elektroenergetyczne, oświetleniowe, teletechniczne, kanalizacji deszczowej  

i sanitarnej oraz przebudowane zostały istniejące zjazdy. Dodatkowym elementem zadania było 

doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż nowej trasy, które poprawiło bezpieczeństwo najmniej 

chronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych. 

Realizacja  robót budowlanych kosztowała 16 812 607,12 zł. 

Celem realizacji projektu Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej 

miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań 

alternatywnych wobec transportu indywidualnego, Gmina Dobra uzyskała ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  

w ramach działania RPZP.02.02.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania 

adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego, dofinansowanie w wysokości 10.387.997,00 zł. Dzięki współpracy z Powiatem 

Polickim zrealizowano także wspomniane powyżej doświetlenie przejść dla pieszych. 
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Ścieżka  rowerowa Łęgi – Stolec 

W czerwcu 2020 roku przekazano plac budowy na wykonanie ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec. 

Ścieżka przebiega po byłym pasie granicznym. W Łęgach łączyła z istniejącą ścieżką Buk – Łęgi, 

natomiast w Solcu z drogą Stolec – Pampow. Długość ścieżki to  5 220 m, szerokość 3,5m  

o nawierzchni asfaltowej. 

 

   

 

 

 

 

Zakup i montaż urządzeń do samoobsługowej naprawy rowerów. 

Gmina zakupiła 3 sztuki samoobsługowych stacji 

naprawczych dla rowerów, oraz 2 sztuki stojaków - poidła 

dla czworonogów, które ustawiono przy wiatach 

rowerowych na terenie gminy Dobra. 

Wyposażeniem stacji naprawczej jest m.in. pompka, na 

linkach ze stali umieszczone są niezbędne klucze, imbusy, 

łyżki do opon, wkrętaki, szczypce i inne. 

Planowana jest dalsza rozbudowa dróg rowerowych na trenie gminy. Rozbudowa systemu dróg 

rowerowych ma przede wszystkim na celu stworzenie systemu połączonych ze sobą tras 

rowerowych i dlatego w latach kolejnych planowane do realizacji są odcinki z Buku do schroniska 

dla zwierząt w Dobrej i przyszłościowo dalej w kierunku Lubieszyna. W dokumentach 

finansowych gminy zabezpieczono także środki finansowe na budowę dróg rowerowych wzdłuż 

drogi krajowej nr 10, co pozwoli na docelowe połączenie istniejących dróg rowerowych  

z miejscowościami Dołuje, Skarbimierzyce, Mierzyn. Również miejscowość Bezrzecze,  

w planach gminy, ma zostać włączona do systemu dróg rowerowych poprzez realizacje 

bezpiecznej trasy rowerowej wzdłuż projektowanej obecnie drogi alternatywnej łączącej ulicę 

Szafera w Szczecinie z ulicą Lipową w Wołczkowie. 
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7.2 Imprezy sportowo-rekreacyjne 

 

        W ramach swoich kompetencji Wójt Gminy Dobra zaplanowała na 2020 rok szereg imprez 

o charakterze sportowo-rekreacyjnym, adresowanych do wszystkich mieszkańców naszej gminy, 

w tym głównie do dzieci i młodzieży. Niestety sytuacja epidemiczna w Polsce spowodowała, że 

od połowy marca odwołano wszystkie imprezy sportowo-rekreacyjne, co było przejawem troski  

o zdrowie uczestników imprez oraz mieszkańców naszej gminy. 

W roku 2020 zostały zorganizowane następujące imprezy: 

 

Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Taekwon-do 

 

W dniu 18.01.2020 r. w Sali gimnastycznej  PSP w Dobrej po raz drugi odbyły się Mistrzostwa 

Województwa Zachodniopomorskiego w taekwon-do w kategorii wieku od 6 do 16 lat.  

W imprezie wzięło udział 47 młodych zawodniczek i zawodników z terenu naszego województwa 

oraz gościnnie kilkuosobowa grupa z Gorzowa Wielkopolskiego.  W turnieju wystąpiło również 

6 mieszkańców naszej gminy, którzy dwukrotnie stawali na podium (I i III miejsce). Wszyscy 

zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a najlepsi puchary i nagrody rzeczowe. 

Współorganizatorem imprezy był Klub Sportowy „Tornado” Szczecin. 
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Turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży o puchar Wójta Gminy Dobra 

W dniu 23.01.2020 r. w Sali gimnastycznej PSP w Mierzynie odbył się po raz szósty finałowy  

Turniej Tenisa Stołowego Dla Dzieci i Młodzieży, w którym udział wzięło 32 chłopców  

i dziewcząt  ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy.  

Łącznie w eliminacjach szkolnych i turnieju finałowym wystąpiło ponad 280 dzieci. Wszyscy 

uczestnicy finału otrzymali pamiątkowe medale, a najlepsi dodatkowo nagrody rzeczowe. 

Współorganizatorem imprezy było Gminne Zrzeszenie LZS w Dobrej.  

„BIEG  WILKA” 

W dniu 1.02.2020r. już po raz trzeci na leśnych terenach Grzepnicy odbył się zimowy bieg 

terenowy pn. „Bieg Wilka”. Uczestnicy biegu startowali na dwóch dystansach tj. 6 km i 12 km. 

Dodatkową, ekstremalną atrakcją była krótka kąpiel w jeziorku znajdującym się na trasie biegu. 

W imprezie udział wzięła rekordowa liczba zawodników i zawodniczek w ilości prawie 400. 

Współorganizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie „Extreme Wolf” z Dobrej oraz 

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. 
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Turniej piłki siatkowej o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Dobra 

Turniej odbył się w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie  

w dniu 29.02.2020 r. i była to 12 edycja tej imprezy. W turnieju udział wzięło 6 drużyn z różnych 

miejscowości naszej gminy. Po rozegraniu wszystkich spotkań zwycięzcą turnieju została 

reprezentacja OSP Wołczkowo  która w finale pokonała drużynę z Bezrzecza. Trzecie miejsce 

zajęła drużyna LZS Dobra.  Najlepsze 3 zespoły otrzymały puchary i nagrody rzeczowe, a wszyscy 

uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Współorganizatorem imprezy było Gminne Zrzeszenie LZS 

Dobra. 

 

Rajd terenowy „Baja Poland 2020” 

W dniu 6.09.2020 r. na terenie gminy Dobra  odbyła się po raz kolejny runda eliminacyjna 

Mistrzostw Świata w Rajdach Terenowych „Baja Poland  – Wysoka Grzęda 2020”.  Zawodnicy 

mieli do przejechania dwa odcinki specjalne o długości ok. 60 km.  Wszyscy widzowie mieli 

możliwość podziwiać jednych z najlepszych kierowców rajdowych na świecie. Wśród nich byli 

między innymi Krzysztof Hołowczyc, Jakub Przygoński oraz  inni znani kierowcy z zagranicy.  
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W tym roku zwyciężyła załoga z Francji w składzie Stephane Peterhansel – Edouard Boulanger. 

Współorganizatorem tej imprezy była Gmina Dobra. 

 

Nagrody za wysokie osiągnięcia sportowe 

 Na podstawie Uchwały Nr III/20/2010 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2010r.  

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za  osiągnięte wyniki sportowe – Wójt 

Gminy Dobra przyznała takie nagrody dla 66 osób zamieszkujących gminę Dobra. Uroczystość 

wręczenia nagród nie odbyła się tak jak w poprzednich latach,  z powodu pandemii.  Łączna kwota 

przeznaczona na nagrody wyniosła 50.000 zł.  
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8.  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona      

     przeciwpożarowa 

 

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie 

Gminy Dobra realizowane są przy pomocy następujących komórek, jednostek i organów 

pomocniczych oraz samodzielnych stanowisk: 

1. W zakresie zarządzanie kryzysowe: 

1) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

2) Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego, 

3) stanowisko ds. zarządzania kryzysowego. 

2. Jednostki ochrony przeciwpożarowej: 

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej, 

2) Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie. 

3. W zakresie obronności i obrony cywilnej: 

1) stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej, 

2) stanowisko ds. obrony cywilnej i administracji systemów teleinformatycznych. 

4. Straż Gminna. 

 

8.1 Zarzadzanie kryzysowe 

 

Raportując stan bezpieczeństwa ludności można wskazać następujące obszary, jakie były 

przedmiotem monitorowania przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego o zasięgu 

ponadregionalnym i lokalnym w 2020r: 

 rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, 

 rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej afrykańskiego pomoru świń (ASF), 

 występowanie ognisk choroby ptasiej grypy (szczep H5N1), 

 występowanie anomalii pogodowych mogących stanowić zagrożenie dla ludności  

tj. ponadnormatywne, gwałtowne opady, silne wiatry, stany długotrwałej suszy.  

W 2020r. następujące zdarzenia, które miały miejsce na obszarze Gminy Dobra były objęte 

reagowaniem centrum: 

 zgromadzenie publiczne (styczeń), 
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 wprowadzenia przez Premiera RM I stopnia alarmowania Alfa i Alfa-CRP (styczeń), 

 ujawnienie niewybuchu w Dołujach (luty), 

 wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii na obszarze całej RP  

(od marca), 

 wprowadzenia przez Premiera RM II stopnia alarmowania Bravo-CRP (czerwiec), 

 duży pożar zabudowań gospodarskich w Rzędzinach (lipiec), 

 ujawnienie niewybuchów w Mierzynie (listopad). 

Wszystkie zdarzenia nie mały znamion już występującej sytuacji kryzysowej, niemniej jednak 

były istotne dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy.  

W 2020 roku działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w główniej mierze 

nakierowane były na przeciwdziałanie zagrożeniu występującej epidemii COVID – 19 na obszarze 

gminy oraz ograniczaniu skutków jej wystąpienia. W tym zakresie przeprowadzonych zostało 

11 posiedzeń zespołu, na których wypracowywano kierunki reagowania. Odbiło się również 

1 posiedzenie zespołu do „Akcji zima 2020/2021”.  

Uruchamiano 339 837,00 zł rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzanie 

kryzysowe: 

 320 187,00 zł – na działania zwalczania epidemii COVID-19, 

     9 950,00 zł – działania niwelujące skutki pożaru zabudowań gospodarczych w Rzędzinach. 
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W ramach bieżących działań prewencyjno-planistycznych opracowywane i uaktualniano 

dokumentację z zakresu systemu zarządzania kryzysowego, a wynikająca z odrębnych przepisów: 

 Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, 

 Plan Operacyjny Ochrony przed Powodzią Gminy Dobra, 

 oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego gminy Dobra, 

 dane do Wojewódzkiego Planu Działania na Wypadek Epidemii na lata 2018-2021, 

 dane do Powiatowego Planu Dystrybucji Preparatu Jodowego,  

 dotyczących kampanii informacyjnych związanych z zagrożeniami.  

Istotnym elementem bezpieczeństwa publicznego, jaką ustawodawca narzuca na orany 

samorządu terytorialnego jest ochrona przed powodzią. Plany ochrony przeciwpowodziowej 

uwzględniają specyfikę gminy, a przedstawia się ona następująco: 

Od 2011r. stany wód w większości kształtowały się na poziomie niskim, jedynie w okresie  

od początku lutego do końca marca ulegają dużym wahaniom zbliżając się do stanów 

ostrzegawczych. Wykonanie prac melioracyjnych w latach 2010-2012 i w kolejnych latach  

w sposób zasadniczy ograniczyło zagrożenie lokalnymi podtopieniami. Natomiast w 2017r.  

w wyniku ponadnormatywnych, długotrwałych opadów deszczu w miesiącu czerwcu i lipcu  

wystąpiło wiele podtopień. Nastąpiły miejscowe podtopienia w miejscowościach: Bezrzecze, 

Mierzyn, Wołczkowo, Skarbimierzyce, Dobra, Kościno.  

W 2020r. ze względu na panujące długotrwałe susze stan wód na terenie gminy Dobra 

ponownie zaczął kształtować się na poziomie niskim. W analizowanym roku odnotowano 

następujące ilości miejscowych podtopień, które były przyczyną uruchomienia działań: 

- styczeń – 1 wyjazd jednostki OSP do 

podtopień w rejonie: 

Mierzyn ul. Wenus – zlana droga 

- czerwiec – 9 wyjazdów jednostek OSP do 

podtopień w rejonie: Bezrzecze  

ul. Cynamonowa. 

Ogółem we wskazanym okresie jednostki 

OSP z Dobrej i Wołczkowa wyjechały do 

podtopień 8 razy. W trakcie tych wyjazdów 

pompy szlamowe wypompowujące wodę 

pracowały 41 godzin. 
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Obserwuje się pewną cykliczność zjawisk podtopień na obszarze Gminy Dobra,  

w zależności od wystąpienia anomalii ponadnormatywnych opadów deszczu. 

W trakcie akcji przeciwpowodziowych nie stwierdzono występowania zagrożeń dla 

zdrowia i życia ludności.  

Zgodnie ze „Wstępną oceną ryzyka 

powodziowego” opracowaną przez Krajowy 

Zarząd Gospodarki Wodnej na obszarze 

gminy Dobra nie występują tereny 

niebezpieczeństwa powodziowego.  

Natomiast obszarem na którym może 

występować prawdopodobieństwo powodzi 

jest teren jeziora Świdwie. Teren ten jest 

niezamieszkały i brak jest tam infrastruktury 

technicznej narażonej na zalanie /mapa 

obszarów opracowana przez KZGW/. 

Również w ujęciu historycznym na obszarze 

gminy Dobra nie odnotowano znaczących 

powodzi.  

Powierzchnia terenów narażonych na 

podtopienia obrazuje załączona mapka. 
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8.2 Jednostki ochrony przeciwpożarowej  

Na terenie gminy Dobra zagrożenie pożarowe od kilku lat pozostają bez zmian. Wynika  

to z podmiejskiego charakteru części zachodniej, rolniczego charakteru części północnej gminy 

oraz z okalających miejscowości dużych kompleksów leśnych. Zagrożenia pożarowe dotyczą 

przede wszystkim: pożarów zabudowań (zwłaszcza przewodów kominowych), lasu, traw, śmieci. 

Dobrze rozwinięta struktura drogowa, której najważniejszym elementem jest część drogi krajowej 

nr 10 (na odcinku od granica państwa w Lubieszynie do Mierzyna) przy znacznym natężeniu ruchu 

kołowego sprawia, że odnotowuje się wypadki i kolizje drogowe. Oprócz tych zdarzeń drogowych 

istnieje potencjalne zagrożenie wypadkami z udziałem pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne (w tym środki chemiczne, których wyciek może doprowadzić do skażenia terenu: 

kwas, chlor, amoniak). Innym czynnikiem warunkującym działania jednostek ratowniczo-

gaśniczym są sytuacje związane z zagrożeniem powodziowym. Zgodnie ze „Wstępną oceną 

ryzyka powodziowego” opracowaną przez KZGW na obszarze gminy Dobra nie występują tereny 

niebezpieczeństwa powodziowego, niemniej jednak dochodzi do lokalnych podtopień.                 

Istotnymi zagrożeniami występującym na obszarze gminy Dobra są również te związane  

z warunkami pogodowymi, a zwłaszcza z nawalnymi wiatrami. Powodują one powalanie starych 

drzew i łamanie ich konarów, co stwarza potencjalne zagrożenie dla uczestników ruchu kołowego 

i pieszego. 

Terenem działania jednostek gminnych ochotniczych straży pożarnych: OSP w Dobrej  

i OSP Wołczkowo jest obszar Gminy Dobra. W ramach podpisanych porozumień o włączenie 

jednostek OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) teren ten również 

obejmuje teren działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach – obszar 

powiatu polickiego. Jednostki OSP ujęte w KSRG mogą realizować zadania również poza swoim 

terenem, jako siły wojewódzkiej brygady odwodowej. 

 Porozumienia o włączeniu jednostek do KSRG określa ds.: siły i środki przewidziane  

do wykorzystania, zadania ratownicze dla jednostki, wymaganą liczbę i poziom wyszkolenia 

strażaków, sposób utrzymania gotowości jednostki do działań. Zgodnie z „Planem rozwoju sieci 

jednostek ratownictwa specjalistycznego na obszarze powiatu polickiego” OSP w Wołczkowie  

ma poszukiwawczo-ratowniczy rodzaj podstawowy ratownictwa specjalistycznego, natomiast 

OSP w Dobrej ma techniczny rodzaj podstawowy ratownictwa specjalistycznego. 

Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczych przedstawia się 

następująco stan: 
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 OSP Dobra OSP Wołczkowo 

Lata 2019 2020 2019 2020 

Ogólna liczba członków  29 28 62 56 

Ratownicy Grupy Poszukiwawczej  - - 31 26 

Kobieca Drużyna Pożarnicza 7 6 - - 

Młodzieżowa Drużynka Pożarnicza (MDP) 7 7 9 8 

szkolenie w zakresie kursu podstawowego 27 27 29 29 

kurs pomocy przedmedycznej 10 13 16 25 

 

Według przeprowadzonych inspekcji gotowości operacyjnej przez Komendę Powiatową 

PSP w Policach: 

 stan techniczny budynków oraz pomieszczeń jest na poziomie bardzo dobrym, 

 jednostki posiadają sprawny sprzęt, prawidłowo konserwowany wraz z ważnymi przeglądami, 

 w obu jednostkach alarm odbywa się przez wywołanie selektywne oraz poprzez automatyczne 

powiadomienie na telefon komórkowy, 

 stan techniczny pojazdów pożarniczych wprowadzonych do podziału bojowego: 

Dysponent Marka Typ Stan Uwagi 

OSP  

Dobra 

Jelcz GCBA5 
dobry gaśniczy ze zbiornikiem 

 i autopompom  

Renault GBA3/24 
bardzo dobry gaśniczy ze zbiornikiem  

i autopompom  

Fiat GLM12 bardzo dobry lekki  

Uaz SLKw dostateczny kwatermistrzowski 

OSP 

Wołczkowo 

Man GBA2/24 
 

gaśniczy ze zbiornikiem  

i autopompom 

(użyczony z PSP) 

Mercedes GLM8 dobry lekki z motopompom 

Fiat SLGRat bardzo dobry leki poszukiwawczy 

Mercedes SLOp dobry lekki operacyjny 

W roku 2020r. do zamierzeń inwestycyjnych została opracowania dokumentacji 

projektowa do zagospodarowanie terenu p.poż w Wołczkowie w ramach którego rozbudowana 
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zostanie remiza. Powstanie garaż, teren do tresury psów ratowniczych wraz z salą szkoleń 

specjalistycznych (proj.4 z budżetu obywatelskiego). 

 

 

 

W 2020r. w związku z epidemią Covid-19 Państwowa Straż Pożarna nie prowadziła 

inspekcji gotowości operacyjnej oceniających mobilność jednostek OSP. 

Ogółem w 2020r. OSP Dobra realizowała 135 wyjazdy (w 2019r. – 142), a OSP 

Wołczkowo 92 wyjazdy (w 2019r. – 123) do działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych  

w ramach KSRG na zlecenie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Policach oraz gminy.  

Łącznie ochotnicze straże pożarne z Dobrej i Wołczkowa brały udział w 227 akcjach  

(w 2019r.  w 265).  
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Według rodzaju zdarzeń przedstawia się to następująco: 

Ilość zdarzeń 

 Rodzaj zdarzenia 2020 2019 

p
o
ża

ry
: 

 

 domów i na posesjach 

 traw, ścierniska, siana 

 lasów 

 śmieci 

 czujka czadu  

 fałszywe alarm 

31 

21 

5 

7 

5 

3 

43   

23 

14 
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6 

lo
k

a
ln

e 
zd

a
rz

en
ia

: 

 

 zdarzenia drogowe (wypadki, usuwanie skutków wypadków) 

 skutki wichur (powalone drzewa, konary, uszkodzone 

konstrukcje) 

 podtopienia 

 usuwanie gniazd os i szerszeni 

 pomoc pogotowiu, asysta policji (poszukiwania, otwarcie 

drzwi) 

 wyciek gazu z sieci 

 inne lokalne zagrożenia (pomoc zwierzętom, olej na drodze,  

                                                 substancje niebezpieczne),  

 zabezpieczenie imprez z dużą ilością uczestników 

 poszukiwania w ramach KSRG 

 działania COVID-19 (dezynfekcje, pomoc w kwarantannie,  

                                            zabezpieczenie odpadów)  

10 

31 

 

13 

28 

13 
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- 
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Do pożarów jednostki OSP wyjeżdżały 

łącznie 72 razy (w 2019r. – 103), a do innych 

zdarzeń 143 razy (w 2019r. – 141) oraz 

zabezpieczania imprez z dużą ilością 

uczestników 10 razy (w 2019r. – 21). 

Natomiast działań związanych ze 

zwalczaniem zagrożeń epidemią 

koronawirusa SARS-CoV-2 było 31. 

 

Oprócz przedstawionych powyżej danych z interwencji jednostek ratowniczo-gaśniczych 

działających na terenie gminy na uwagę zasługują również działania, jakie prowadzi Sekcja 

Poszukiwawcz-Ratownicza OSP Wołczkowo w ramach sieci ratownictwa specjalistycznego.  

W ramach KSRG w 2020r. prowadzonych było 8 akcji (w 2019r. – 3) ratowniczo-

poszukiwawczych osób, pozostałe akcje poszukiwawcze były prowadzone na zlecenie policji na 

podstawie odrębnych przepisów. 

 

8.3 Działania z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii  

        SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 
Pierwsze komunikaty o mogącym wystąpić 

zagrożeniu epidemicznym koronawirusem SARS-

Cov2 i gotowości służb sanitarnych do działań 

zaczęły wpływać do Gminnego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego pod koniec miesiąca 

lutego 2020r. Stan zagrożenia epidemicznego na 

obszarze całego kraju został ogłoszony w dniu  

13 marca, a stan epidemii 20 marca 2020r.  

Na polecenia organów państwowych odpowiedzialnych za walkę z epidemią takich jak: Rada 

Ministrów, Minister Zdrowia, Wojewoda Zachodniopomorski, Główny Inspektor Sanitarny 

realizowano szereg poleceń, wytycznych i rekomendacji. Zagrożenie epidemiczne, które 

wywołuje chorobę COVID-19 zostało objęte stałym monitorowaniem w ramach sytemu 

zarządzania kryzysowego. Pierwsze posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
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odbyły się już w miesiącu marcu i odbywały się sukcesywnie w trakcie potrzeby realizacji 

kolejnych zadań. W kolejnych etapach rozwoju epidemii koronawirusa, w związku  

z wprowadzoną kwarantanną i ograniczeniami w funkcjonowaniu: 

 podjęto działania związane z pomocą osobom starszym i samotnym w zakresie zakupów, 

 uruchomiono całodobową pomoc psychologiczną na telefon, 

 uzgodniono z lokalami gastronomicznymi odbiór i dostawy do domów posiłków,  

 wprowadzono zakaz korzystania z obiektów sportowych i placów zabaw, 

 wprowadzono procedury udzielana wsparcia dla przedsiębiorców, 

 przeprowadzono dezynfekcje miejsc publicznych na terenie gminy: wiat przystankowych, 

bram, dojść, terenów uruchomionych żłobków i przedszkoli, okolic w miejscu zamieszkania 

osób z dodatnim wynikiem badania na obecność koronawirusa, 

 prowadzono wywóz odpadów mieszanych z gospodarstw domowych, w których przebywają 

osoby z dodatnim testem na Covid-19; 

 prowadzono akcję informacyjną o zasadach postępowania podczas epidemii poprzez stronę 

internetową. 

 W miesiącu kwietniu 2020r. dodatkowe zadanie jakie zostało wyznaczone dla Gminy 

Dobra było prowadzenie kwarantanny zbiorowej zgodnie z poleceniem Wojewody 

Zachodniopomorskiego dla 30 osób wobec których nałożono decyzję o odbyciu kwarantanny. 

Gmina Dobra uruchomiła kwarantannę zbiorową z dniem 16.04.2020r. w Hotelu Silver w Ustowie 

gm. Kołbaskowo (kwarantanna trwała do 10.05.2020r.). 

Na tym etapie również przystąpiono do realizowania zakupów z uruchomionej rezerwy 

celowej na zarządzanie kryzysowe:  

 doposażano magazyn w środki ochrony osobistej (maseczki chirurgiczne, kombinezony 

ochronne, środki dezynfekujące, przyłbice, termometry i inne); 

 doposażano Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w niezbędny sprzęt i wyposażenie 

do działań w trybie ciągłym; 

Prowadzono dystrybucję dla mieszkańców gminy w wieku + 65 maseczek w celu zabezpieczenia 

ich przed epidemią. Również dostarczono do POZ-ów w Mierzynie, Dobrej, Bezrzeczu, Dołujach, 

Domu Seniora w Rzędzinach, oddziałów Poczty Polskiej środki ochrony osobistej (rękawice, 

maseczki, środki dezynfekcyjne). 
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Z zasobów gminnych do szkół publicznych przekazano termometry na podczerwień, przyłbice 

ochronne oraz maseczki wielokrotnego użytku oraz prowadzono dystrybucję środków ochronnych 

i środków dezynfekcyjnych do szkół publicznych z zasobów magazynu wojewódzkiego. 

W związku z rozwojem epidemii i potrzebą realizacji kolejnych działań w zakresie 

zwalczania epidemii podjęto decyzję o poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowych.  

W tym zakresie w 2020r.: 

1) wnioskowano, a następnie realizowano ramach funduszy małych projektów Interreg 

Euroregionu Pomerania projekt pod nazwą: „Przygotowanie centrum zarządzania 

kryzysowego Gminy Dobra do udzielania pomocy podczas epidemii Covid-19 oraz 

niwelowanie negatywnych skutków oddziaływania pandemii na społeczeństwo w wymiarze 

transgranicznym” na kwotę 201 623,99 zł (dotacja EFRR 171 380,35 zł, udział Gminy Dobra 

30 243,64 zł). 
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2) wnioskowano, a następnie realizowano projekt grantowy Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA 

EDUKACJIA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Dział 7.7. RPO i w jego zakresie prowadzenie zakupu sprzętu  

i wyposażenia do szkół z przeznaczeniem do zapobiegania zarażeniom wirusem Covid 19 na 

kwotę 276 148,90 zł (całość środki zewnętrzne e ramach EFS). 
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Ogółem w ramach działań zakresu 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

epidemii SARS-CoV-2 (COVID-19) 

wydatkowano 749 631,49 zł, w tym  

z zewnętrznych źródeł finansowania 

447 529,25 zł.  

 

 

 

 

l/p Zakupione środki indywidualnej ochrony osobistej  Łączna liczba sztuk  

1)  Maska jednorazowa (chirurgiczna)  22 600 

2)  Półmaski FFP2 479 

3)  Maska materiałowa 2 000 

4)  Przyłbica ochronna 67 

5)  Kombinezon jednorazowy 300 

6)  Rękawice lateksowe 350 opak. (po 100 szt.) 

7)  Preparat dezynfekcyjny 421 litrów 
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8.4   Obronność i obrona cywilna 

 

Główne zadania w zakresie obronności realizowane w Gminie Dobra w 2020r.: 

1) Ze względu na wprowadzenie pandemii w miesiącu marcu szkolenie obronne realizowano    

w ograniczonym zakresie. 

2) Kwalifikacje wojskowe zaplanowane w miesiącu kwietniu zostały przeplanowane na 2021r.. 

3) Przeprowadzono trening Akcji Kurierskiej AP w miesiącu lutym. 

4) Na podstawie wniosków z WKU Szczecin realizowano decyzje Wójta Gminy Dobra  

w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych, łącznie w 2020r. gmina Dobra realizowała na 

rzecz Sił Zbrojnych: 95 świadczeń rzeczowych, 50 osobistych oraz 45 wewnętrznych  

w ramach formacji OC. 

5) Uaktualniono na bieżąco dokumentacje w zakresie obronności. 

6) Na bieżąco realizowano reklamowanie z urzędu i na wniosek osób od obowiązku pełnienia 

czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

7) Uaktualniono zamierzenia dotyczące zaspokojenia potrzeb sił zbrojnych i wsparcia wojsk 

sojuszniczych oraz przeprowadzono przegląd danych usługowej bazy danych dla potrzeb 

realizacji zadań państwa gospodarza /HNS/ na terenie gminy Dobra. 

Obowiązujące dokumenty w zakresie obronności: 

1) Dokumentacja Stałego Dyżuru Wójta Gminy Dobra. 

2) Dokumentacja Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Dobra. 

3) Dokumentacja Akcji Kurierskiej i Administracji Państwowej Gminy Dobra. 

4) Plan Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Dobra w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

państwa i w czasie wojny. 

5) Plan szkolenia obronnego Gminy Dobra na rok 2020r. 

6) Plan zasadniczych zamierzeń szkolenia obronnego Gminy Dobra na 2020r.. 

7) Program szkolenia Obronnego na lata 2018-2020. 

Szkolenie w zakresie obronności realizowano na podstawie Planu Szkolenia Obronnego na 2020r. 

Plan opracowano uwzględniając postanowienia i zadania wynikające z następujących 

dokumentów:  

1) Wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego z 14 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia  

systemu obronnego województwa w 2020 roku. 
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2) Wytycznych Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2019 r. do szkolenia 

obronnego w 2020 roku. 

3) Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Dobra w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

4) Zarządzenia Nr 83/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie 

przygotowania stanowiska kierowania. 

5) Zarządzenia Nr 93/2019 Wójta Gminy z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie organizacji  

i funkcjonowania na obszarze Gminy Dobra stałego dyżuru na potrzeby podwyższania lub 

obniżania gotowości obronnej państwa. 

6) Planu Organizacji Akcji Kurierskiej na terenie gminy Dobra. 

7) Statutu Urzędu Gminy Dobra. 

8) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra. 

Głównym celem szkolenia obronnego w 2020 roku było przygotowanie kierowniczej kadry  

i pracowników  Urzędu Gminy do opracowania kolejnej edycji dokumentacji planowania 

operacyjnego oraz zespołów zadaniowych wchodzących w skład stanowiska kierowana Wójta 

Gminy Dobra do realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz 

z ochroną i obroną ludności w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 

Powyższy cel osiągnięto poprzez: 

1) Szkolenie pracowników urzędu gminy z zasad realizacji zadań operacyjnych oraz organizację 

szkolenia obronnego w gminie. 

2)  Doskonalenie wiedzy i umiejętności osób funkcyjnych w realizacji zadań związanych  

z podwyższaniem gotowości obronnej państwa na obszarze gminy oraz realizacją zadań 

związanych z ochroną i obroną ludności w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa  

i wojny. 

3) Utrwalenie wiedzy poprzez prowadzenie treningów zespołów zadaniowych ze szczególnym 

uwzględnieniem obsad stałego dyżuru oraz wybranych elementów stanowiska kierowania 

umożliwiających sprawne kierowanie obroną gminy. 

4) Wdrożenie bezpiecznego stanowiska komputerowego do klauzuli „zastrzeżone”  

Zaplanowane tematy szkoleniowe dla poszczególnych grup szkoleniowych nie zostały w pełni 

zrealizowane ze względu na wprowadzony od 20 marca 2020r., zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia stan epidemii na terenie kraju spowodowany przez chorobę COVID-19. 

Wprowadzone ograniczenia uniemożliwiły planową realizację szkolenia, spowodowane 



   108 | S t r o n a  
Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020 

 

zachowaniem dystansu społecznego oraz ograniczeniem ilości osób biorących udział w  szkoleniu. 

Planowe szkolenie było realizowane do końca marca 2020r. Niezrealizowane przedsięwzięcia 

szkoleniowe zostały przeplanowane na 2021r. Zrealizowany w lutym trening AKAP wykazał 

dobre przygotowanie osób funkcyjnych. Nałożone wcześniej świadczenia rzeczowe i osobiste do 

realizacji zadań AKAP są wystarczające. Osoby funkcyjne wyznaczone do Stałego Dyżury 

doskonaliły swoje umiejętności w ramach dyżurów, które pismem Wojewody 

Zachodniopomorskiego  BZK-1.68.1.2020.RS z dnia 21.03.2020r. zostały uruchomione. 

Obrona Cywilna 

Na podstawie Wytycznych Starosty Polickiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia  

13 stycznia 2020r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej ustalono podstawowe założenia 

i kierunki działania w zakresie Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego Gminy.  

Na tej podstawie został opracowany „Plan działania w zakresie Obrony Cywilnej Gminy Dobra 

na 2020 rok.” 

Realizacja zadań Obrony Cywilnej w Gminie Dobra przedstawiała się następująco: 

W zakresie organizacyjnym: 

1) Opracowano „Wytyczne Wójta Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 22 stycznia 2020 r. 

2) Przeprowadzono analizę normatywów Szefa Obrony Cywilnej Kraju w zakresie 

zaopatrywania formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie 

niezbędne do wykonywania zadań obrony. 

3) Doposażono formacje obrony cywilnej w 15 kpl. Indywidualnych Pakietów 

Przeciwchemicznych (IPP-95), oraz  100  szt. Jednorazowych opatrunków osobistych.  

4) Zainicjowano współpracę pomiędzy podmiotami w gminie realizującymi zadania obrony 

cywilnej. 

5) Wspierano działania mające na celu realizację szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej 

 

 

                   

 

 

 

 

 

                                 IPP-95                                                     Opatrunek osobisty 
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W zakresie planowania i ratownictwa:  

1) Opracowano ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej gminy Dobra za rok 2020 według 

wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie opracowywania 

oceny stanu przygotowań Obrony Cywilnej w województwach i przesłano do Szefa Obrony 

Powiatu Polickiego. 

2) Sporządzono w gminie analizę realizacji wytycznych do działalności w dziedzinie obrony 

cywilnej w 2020 r. i przesłano wyniki ich realizacji do Szefa Obrony Cywilnej Powiatu 

Polickiego. 

3) Dokonano aktualizacji Gminnego planu przygotowania i dystrybucji preparatów jodowych  

w przypadku zdarzeń radiacyjnych. 

4) W miarę możliwości realizowano proces spójności planowania obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego. 

W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania: 

1) Przeprowadzono analizę i ocenę funkcjonowania w 2020 r. 

SWA.  

2) Brano udział w comiesięcznych zgodnie z planem, treningach 

ostrzegania i alarmowania w sieci radiowej systemu 

powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej  

o zagrożeniu uderzeniami z powietrza ( odwołano od kwietnia 

do końca roku). 

3) Sprawdzono sprawność poszczególnych syren w sołeckich 

punktów alarmowych, protokół przedstawiono do wiadomości 

Wójtowi Gminy. 

4) Zakupiono i włączono w system SWA dwie syreny 

elektroniczne alarmowe OC typu DSE IP w sołectwie Dołuje  

i Rzędziny oraz przekazaną od ZUW  w sołectwie Buk. 

Zaplanowano modernizację  kolejnych dwóch syren 

elektronicznych w 2021 r. w m. Dobra i Mierzyn. 

W zakresie edukacji: 

1) Zamieszczono w lokalnych  mediach tabelę z sygnałami celem upowszechnienia znajomości 

sygnałów alarmowania i komunikatów ostrzegawczych.  
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2) Na stronie internetowej gminy w zakładce „BEZPIECZEŃSTWO” umieszczono poradniki 

w  zakresie postępowania w rożnych niebezpiecznych sytuacjach. 

W zakresie logistycznych przedsięwzięć: 

1) Porównano z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ZUW zgodność 

stanów faktycznych i ewidencyjnych sprzętu OC przekazanego dla gminy w użyczenie przez 

Urząd Wojewódzki. 

2) Przeprowadzono przegląd sprzętu OC będącego w magazynie pod kątem jego sprawności  

i przydatności do dalszego użytkowania. 

3) Wycofano i zutylizowano niesprawny, przestarzały i nieprzydatny do dalszego użytkowania 

sprzęt OC będący na stanie w magazynie gminy. 

4) Zaplanowano nabycie w miarę posiadanych środków finansowych sprzęt i umundurowanie 

niezbędne do realizacji zadań przez formacje obrony Cywilnej. 

5) Przeprowadzono weryfikację poprawności funkcjonowania publicznych urządzeń 

zaopatrujących w wodę w warunkach specjalnych. 

6) Uaktualniono porozumienie z PKS Szczecin w zakresie użyczenia  środków transportowych 

na wypadek ewakuacji. 

7) Przeanalizowano normatywy w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej 

w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony 

cywilnej. 

8) Zakupiono do magazynu OC środki ochrony osobistej w związku z chorobą COVID-19. 

9) Wyremontowano magazyn OC oraz powiększono go o jedno pomieszczenie. 

 

 

8.5  Straż Gminna 

W roku 2020 Straż Gminna w Dobrej pracowała w godzinach 7:00 – 22:00 od poniedziałku 

do piątku, w soboty w godzinach 7:00 – 15:00. Ponadto w niektóre soboty planowane były 

dodatkowe służby w godzinach popołudniowych oraz służby w dni wolne – świąteczne w związku 

z udziałem Straży Gminnej w zabezpieczeniu imprez, świat, wyborów.  

Służbę w Straży Gminnej pełni Komendant Straży oraz 6 strażników. Ze wglądu na 

dodatkowe zadania realizowane wspólnie z Policją w ramach przeciwdziałania COVID 19 od dnia 

26 października zmieniły się godziny pracy zmiany popołudniowej na 12:00-20:00. 
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Lp. Stanowiska w straży gminnej  Liczba 

1   Komendant 1 

2   Starszy inspektor 2 

3   Starszy specjalista 1 

4   Młodszy specjalista 2 

5   Strażnik 1 

 

 Straż Gminna realizowała swoje zadania w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r.  

o strażach gminnych, która stanowi między innymi, że do zadań straży należy w szczególności:  

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,  

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach 

o ruchu drogowym,  

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia o zdrowia obywateli, 

pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych 

miejscowych zagrożeń,  

4) doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli 

osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się 

w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych 

osób.   

W 2020 roku Straż Gminna w Dobrej swoje działania skupiała na kilku głównych 

zagadnieniach. Zagadnienia dotyczące czystości i porządku, ujawniania dzikich wysypisk śmieci, 

składowania odpadów wbrew obowiązującym przepisom, bałaganu na budowach, 

nieprzestrzegania postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i regulaminu 

utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Dobra oraz spalania odpadów przedstawiono  

w punkcie Ochrona środowiska naturalnego. 

Po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego Wojewoda Zachodniopomorski 

dwukrotnie wydał polecenia dla straży gminnych/miejskich w zakresie realizacji zadań. Pierwsze 

polecenie z dnia 31.03.2020 r. obowiązywało do 24 czerwca 2020 r. Kolejne z dnia  

10 października obowiązywało do końca roku. Oba akty prawne w praktyce podporządkowywały 

działania straży gminnych/miejskich lokalnej Policji oraz nakazywały skoncentrować swoje 

działania głównie na przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID 19.  
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Inne czynności zgodnie z poleceniem wojewody miały być ograniczone do niezbędnego 

minimum.  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i poleceniami wojewody znacząco 

zmalała ilość podejmowanych interwencji w poszczególnych obszarach.  

Ponadto wprowadzona nowelizacja ustawy o strażach gminnych z dniem 29 listopada 

wprowadziła nowe uprawnienie Wojewody, tj., że w przypadku powszechnego zagrożenia 

bezpieczeństwa publicznego, katastrofy, klęski żywiołowej, stanu zagrożenia epidemicznego, 

stanu epidemii lub innej sytuacji kryzysowej, na obszarze województwa lub gminy, Wojewoda 

może na czas określony zarządzić użycie straży do wspólnych działań z Policją. O zarządzeniu 

użycia straży do wspólnych działań z Policją wojewoda niezwłocznie informuje właściwego 

terytorialnie wójta, burmistrza (prezydenta miasta). Wojewoda zachodniopomorski nie wydał 

takiego zarządzenia.  

 

Nieprzestrzeganie zasad nadzoru nad psami 

 

Istotnym zagadnieniem, którym zajmuje się Straż Gminna w Dobrej to na problem 

niewłaściwego nadzoru nad psami przez ich właścicieli. Łącznie przeprowadzono w tym zakresie 

87 interwencji.  Nałożono  17  mandatów karnych, w 24 mniej groźnych przypadkach osoby takie 

pouczono. W 3 przypadkach właściciele psów zostali ukarani na podstawie złożonych pisemnych 

zawiadomień przez mieszkańców.  

 Luzem biegające psy. Wniosek do sądu.     Mandat karny. 
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Pies przewieziony do schroniska. Właściciel ukarany 

mandatem karnym 

 

Oprócz działań związanych z wypuszczaniem psów luzem, strażnicy gminni podjęli  

3 interwencji związanych z niewłaściwą opieką nad psami. Wynika to z uprawnień określonych 

w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Działania te były ukierunkowane na 

przypadki niehumanitarnego trzymania psów, w warunkach niezapewniających swobody ruchu, 

 a także bez stałego dostępu do wody i odpowiedniego karmienia oraz na przypadki braku 

aktualnych szczepień. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono 2 mandaty karne, oraz 

udzielono 4 pouczenia. 

Komendant Straży Gminnej merytorycznie przygotował część nowego Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra przyjętego uchwałą Nr XVII/239/2020 

Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w zakresie rozdziału dotyczącego obowiązków 

osób utrzymujących zwierzęta domowe, tak, aby przyjęte regulacje były pomocne  

w egzekwowaniu przez strażników obowiązków właścicieli głównie psów, ale rozwiązania te 

byłyby także zgodne z orzecznictwem sądowym. 

 

Porządek publiczny – 

Kontrola przestrzegania zakazów i nakazów wynikających ze stanu epidemii 

Z dniem wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie 

stanu epidemii Straż Gminna w Dobrej aktywnie włączyła się w realizację przedsięwzięć  

mających na celu organicznie rozprzestrzeniania się COVID 19. W początkowym okresie był  
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to głównie monitoring placów, terenów rekreacyjnych, boisk pod kątem przestrzegania zakazu 

przebywania na takich obiektach.  

 W późniejszym okresie było to kontrolowanie przestrzegania obowiązku zakrywania ust i nosa. 

Z uwagi na wątpliwości prawne strażnicy gminni ograniczali się do pouczania i zwracania uwagi. 

Dopiero z dniem 02 grudnia, gdy jednoznacznie określono odpowiedzialność karną za brak 

zakrycia ust i nosa strażnicy gminni zdecydowanie rozpoczęli egzekwować ten obowiązek. Tylko 

w miesiącu grudniu nałożono 4 mandaty karne, skierowano 2 wnioski do sądu, udzielono  

11 pouczeń.  

   Osoby w punktach handlowych bez żadnego zakrycia ust i nosa.  

    W uzasadnionych przypadkach pobierano monitoring. Wnioski do sądu. 

 

Po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego wojewoda zachodniopomorski 

dwukrotnie wydał polecenia dla straży gminnych/miejskich w zakresie realizacji zadań. Obydwa 

akty prawne w praktyce podporządkowywały działania straży gminnych/miejskich lokalnej Policji 

oraz nakazywały skoncentrować swoje działania głównie na przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania 

się COVID 19. W ramach tych czynności wspólnie z policją oraz samodzielnie strażnicy gminni 

dokonywali sprawdzeń osób przebywających na kwarantannie, monitorowali obiekt, gdzie osoby 

poddawane były kwarantannie.  

 

Porządek publiczny -  Osoby nietrzeźwe 

Strażnicy gminni reagują na przypadki zakłócania porządku publicznego. Bardzo często są 

to osoby będące w stanie nietrzeźwym. Liczne są przypadki spożywania alkoholu w miejscach 

zabronionych., szczególnie w pobliżu punktów handlowych, gdzie osoby takie ,,zaczepiają” 

klientów. Łącznie podjęto 47 interwencji, nałożono 7 mandatów karnych, udzielono 20 pouczeń, 

skierowano 2 wnioski do sądu. W 6 przypadkach osoby nietrzeźwe były odwożone do izby 

wytrzeźwień lub do miejsca zamieszkania.  
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Osoby 

nietrzeźwe. 

W jednym 

przypadku 

skierowano 

wniosek do sądu. 

 

Porządek publiczny – Osoby bezdomne 

W okresie zimowym strażnicy gminni monitorowali potencjalne miejsca przebywania osób 

bezdomnych.  Straż Gminna miała wiedzę, że  w m. Mierzyn w pustostanie w przebywa bezdomny 

mężczyzna. Pustostan ten był stale monitorowany, w stosunku do stanu z poprzedniego roku do 

budynku zostały zamontowane drzwi i okna oraz zainstalowany piec,  tzw. koza. Ponadto strażnicy 

monitorowali dwa pustostany w Lubieszynie. W żadnym przypadku nie było konieczności 

przewożenia osób do schronisk dla osób bezdomnych.   

 

Działalność w  zakresie kontroli  ruchu drogowego i porządku na drogach - 

Parkowania pojazdów  

  Działania w tym zakresie podejmowane były głównie w miejscach, gdzie naruszenie 

przepisów w zakresie zatrzymania i postoju realnie wpływało na zagrożenie ruchu drogowego lub 

jego utrudnienie. Miało to miejsce w rejonie skrzyżowań, przejść dla pieszych, jak również  

w sytuacjach, gdy pojazd stojący na chodniku uniemożliwiał przejście osoby z wózkiem 

dziecięcym. W innych mniej groźnych przypadkach interwencje nie były podejmowane, bądź 

kończyły się pouczeniem. W zakresie nieprawidłowego postoju pojazdów wpływały bardzo 

licznie zgłoszenia, w tym informacje na piśmie lub drogą elektroniczną.  Były to rejony: Mierzyn 

ul. Welecka, Bezrzecze ul. Koralowa, Dolina Słońca i Nowowiejska, Dołuje, ul. Żubrza.  

W innych miejscach interwencje podejmowane były rzadziej, głównie w przypadku rażącego 

naruszenia przepisów oraz w wyniku zgłoszeń mieszkańców. Łącznie podjęto 310 interwencji, 

nałożono 49 mandatów, udzielono 125 pouczeń, skierowano 1 wniosek do sądu.  
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Teren szkoły w Mierzynie, postój na miejscu dla osoby niepełnosprawnej oraz chodnik przed 

szkołą w Dołujach 

 

 

 

 

 

 

Przykłady nieprawidłowego parkowania, brak możliwości przejścia chodnikiem na 

uczęszczanym odcinku drogi. 

 

Mieszkaniec Mierzyna został uhonorowany przez 

Starostę Polickiego nagrodą „Postawa Godna 

Naśladowania” na wniosek władz gminy. 

Nagroda ma charakter honorowy w postaci 

unikalnego medalu, który ma być nie tylko 

rodzajem wyróżnienia, ale również zachętą do 

naśladowania działań mających na celu niesienie 

pomocy drugiemu człowiekowi. 

Mieszkaniec Mierzyna uniemożliwił jazdę 

samochodem pijanemu kierowcy.   
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Niszczenie infrastruktury drogowej 

 

    Przypadki takie miały miejsce głównie na drogach gminnych i chodnikach w obrębie 

budów. Za uszkodzenie drogi lub chodnika nałożono 7 mandatów. Częstym problemem 

występującym na naszych drogach to ich zabłocenie przez pojazdy. Ma to miejsce najczęściej  

           Wylewanie wody na drogę, w jednym przypadku mandat karny, w jednym pouczenie.  

W pobliżu budów. Za zabrudzenie drogi ukarano 10 osób mandatami karnymi, udzielono 

34 pouczeń.   

  

  

  

  

           

Niebezpiecznie ułożone kamienie. Nasadzenie do skraju jezdni roślinami o  kolczastych gałęziach. 
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Uszkodzenie lampy przez pojazd z więźbą dachową. Mandat karny. 

 

Wraki  

Straż Gminna otrzymała 18 zgłoszeń dotyczących porzuconych wraków pojazdów.  

W zdecydowanej większości zgłoszeń brak było podstaw prawnych do przyjęcia, iż parkujący 

pojazd stanowił wrak w rozumieniu ds. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym.  W 5 przypadkach 

dotarto do ich właścicieli i doprowadzono do ich usunięcia. W 7 przypadkach brak było podstaw, 

aby pojazd potraktować jako tzw.,,wrak”. W każdym przypadku pojazd taki jest poddawany 

oględzinom , sprawdzana jest polisa OC i badania techniczne.  W jednym przypadku pojazd 

usunięto z drogi. Było to w Bezrzeczu, przy ul. Górnej. Z innych dróg, w tym z terenów 

prywatnych brak jest podstaw prawnych do usuwania takich wraków przez straże gminne, czy też 

Policję. Tak było w 5 przypadkach. Straż Gminna jedynie ustala właściciela pojazdu i wysyła do 

niego pismo, wskazujące na pozostawiony pojazd. Brak jest możliwości prawnych 

wyegzekwowania usunięcia pojazdu. Właściciel gruntu, na którym stoi wrak musi sam podjąć 

kroki cywilne. Wyjątek stanowił porzucony w rejonie  m. Stobno-Dołuje wrak na drodze polnej 

należącej do Gminy. W tym przypadku właścicielka pojazdu, która pomimo wezwań do usunięcia 

pojazdu nie dokonała tego sąd rejonowy w Policach ukarał ją grzywną z ustawy o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji. Pojazd został usunięty po przejęciu przez Gminę jako rzecz 

porzucona w celu wyzbycia się. 
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Pojazd na gminnej drodze 

gruntowej. Brak podstaw 

prawnych do usunięcia na 

podstawie prawa o ruchu 

drogowym jako wrak. Pojazd 

usunięty w marcu 2020 r. po 

przejęciu przez Gminę jako rzecz 

porzucona w celu wyzbycia się.  

  

Usunięty wrak pojazdu – Bezrzecze, ul. Górna  Pojazd poza drogą publiczną, w wyniku 

podjętych działań usunięty przez jego właściciela 

z Warszawy. 

Bezpieczna szkoła 

 

 

Strażnicy gminni w ramach ferii zimowych. 
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Strażnicy gminni nadzorowali przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w pobliżu szkół 

w okresie, gdy szkoły były otwarte. Miało to miejsce przy szkołach w Dobrej, Bezrzeczu. 

Szczególnie dużo zgłoszeń wpływało na nieprawidłowo parkujące pojazdy w pobliżu szkoły 

 w Dołujach przy ulicy Żubrzej. W miesiącu styczeń – luty przeprowadzono wspólnie  

z dzielnicowymi z Komisariatu Policji w Mierzynie pogadanki we wszystkich szkołach na terenie 

gminy. Ich celem było zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie wolnym 

od zajęć szkolnych, jak również na bezpieczne poruszanie się po drogach.  W okresie późniejszym  

z uwagi stan epidemii nie przeprowadzano żadnych zajęć, czy pogadanek.   

 

Współpraca z Urzędem Gminy 

Straż Gminna współdziała z Urzędem Gminy: 

 Konwojowanie środków pieniężnych, 

 Pomoc w zabezpieczaniu imprez (biegi, rajdy rowerowe, rozgrywki, dożynki, wybory, Baja 

Poland), 

 WSOiOŚ (głównie kontrole pozbywanie się nieczystości ciekłych, zasypywanie oczek 

wodnych). 

 WGOKiE (sprawdzanie sposobu pozbywania się odpadów, segregacji, docieranie do osób  

i firm, które nie złożyły deklaracji), 

 OPS – osoby bezdomne, 

 WKI – stan i niszczenie dróg gminnych. 

 OSP – wypalanie traw, pożary. 

 

Inne działania  

Do Straży Gminnej w Dobrej wpływa szereg innych zgłoszeń mieszkańców. Dotyczą one 

między innymi miejsc niebezpiecznych,  potrąconycych dzikich zwierząt,  uszkodzonych 

urządzeń. Sprawy takie są przekazywane do merytorycznych organów. W przypadku miejsc 

niebezpiecznych straznicy gminni zabezpieczają miejsce, a następnie ustalają osobę/organ 

odpowiedzialny za prawidłowe zabezpieczenie miejsca.  
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        Niebezpieczne miejsce w pobliżu drogi.  Tymczasowe zabezpieczenie otwartej studzienki. 

 

    

          

          

    

Uszkodzona skrzynka elektryczna – ENEA                        Zabezpieczenie niewybuchów 

      

      Wykonanie dokumentacji z w związku z uszkodzeniem pojazdu na drodze powiatowej 

 – dla ubezpieczyciela. 
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                 Zabezpieczenie miejsca wypadku.              Zabezpieczenie przebiegu imprezy. 

Ponadto Straż Gminna w Dobrej otrzymuje dużo zgłoszeń, których tłem jest konflikt sąsiedzki.  

W wielu przypadkach, pomimo braku kompetencji w rozwiązywaniu spraw cywilnych sam 

przyjazd strażników gminnych prowadzi do pozytywnego załatwienia sprawy.  

 

Konflikt sąsiedzki o żywopłot 
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Ewidencja wyników działań straży 

(Zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu  MSW ) 

Lp. 
 

 

 

Rodzaje wykroczeń zawartych w: 
 

Środki 

oddziaływania 

wychowawczego 

(ds. 41 k.w.) 
 

 

 

Nałożona grzywna w 

drodze mandatu 

karnego 
 

 
 

Wnioski do 

sądu 
 

Inny sposób 

zakończenia 
czynności (ds. 

odstąpienie od 

kierowania 
wniosku o 

ukaranie, 

przekazanie 
sprawy innym 

organom 

Razem 

 

Razem 

 

 

 

 

 

 
liczba 

 
kwota 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Ustawie – Kodeks wykroczeń 

 
294 143 23650 2 58 497 

 

 

a) 

 

wykroczenia przeciwko porządkowi 

i spokojowi publicznemu 
 

33 15 2950 0 6 54 

 

 

b) 

 

wykroczenia przeciwko instytucjom 

państwowym, samorządowym i 

społecznym 
 

0 2 1000 0 1 3 

 
 

c) 
 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i mienia 
 

23 16 1200 1 12 52 

 

 d) 

 
 

 

wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi w 

komunikacji 
177 71 9300 1 10 259 

 
 

 

 

 
 

e) 
 

wykroczenia przeciwko osobie 
 

0 0 0 0 0 0 

 

 

f) 

 

wykroczenia przeciwko zdrowiu 

 
23 5 500 0 2 30 

 
 

g) 
 

wykroczenia przeciwko mieniu 
 

1 0 0 0 1 2 

 
 

h) 
 

wykroczenia przeciwko interesom 

konsumentów 

 
0 0 0 0 0 0 

 

 

i) 

 

wykroczenia przeciwko 
obyczajności publicznej 

 
0 1 500 0 1 2 

 

 

j) 

 

wykroczenia przeciwko 
urządzeniom użytku publicznego 

 
27 23 5150 0 20 70 

 

 

k) 

 

szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe 

 
10 10 3050 0 5 25 

2 

 

przepisach wprowadzających Kodeks 
pracy 

 
0 0 0 0 0 0 

3 

 

ustawie o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

 
10 3 300 2 0 15 

4 
 

ustawie o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu  
i wyrobów tytoniowych 

 

0 0 0 0 0 0 

5 

 

ustawie o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach 

 
193 30 4500 1 6 230 

5a 

w związku z ds. 10 ust. 2b (niezłożenie, 

wbrew obowiązkowi deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi) 

29 9 1450 0 0 38 

5b 

w związku z ds. 10 ust. 2c (nieposiadanie 

kompostownika przydomowego lub 

niekompostowanie w nim bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne) 

0 0 0 0 0 

0 (uchwała w 

tym zakresie 
weszła w życie 

od.01.01.2021 

r. 

6 ustawie o ochronie zwierząt 3 0 0 0 1 4 
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7 

 

ustawie o odpadach 

 
13 3 550 0 3 19 

 

8 

 
ustawie – Prawo ochrony środowiska 

 
0 0 0 0 0 0 

9 
 

ustawie – Prawo o miarach 
 

0 0 0 0 0 0 

10 

 

ustawie – Prawo wodne 

 
0 1 200 0 0 1 

11 

 

ustawie o publicznym transporcie 

drogowym 
 

0 0 0 0 0 0 

12 

 

ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami 
 

0 0 0 0 0 0 

13 
Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczania chorób zakaźnych zwierząt 
1 2 100 0 0 3 

14 

 

ustawie o ochronie przyrody 

 
0 0 0 0 1 1 

15 

 

ustawie o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 

 

0 0 0 1 0 1 

16 
 

ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych 
 

0 0 0 0 0 0 

17 
 

ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym 

 
1 0 0 0 0 1 

18 
 

ustawie o bateriach i akumulatorach 
 

0 0 0 0 0 0 

19 

 

ustawie – Kodeks wyborczy 

 
0 0 0 0 0 0 

20 

 

aktach prawa miejscowego (przepisy 
porządkowe) 

 
0 0 0 0 0 0 

21 

 

innych 

 
12 0 0 0 153 165 

 

OGÓŁEM 
527 182 29300 6 222 937 

 

 

Lp. 

 

 Pozostałe wyniki działania 

 

 Liczba 

1 

 

pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół 1 

2 

 

 

 

 Wydane dyspozycje  usunięcia pojazdów, w tym: 1 

a) na podstawie ds. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym 
1 

b) na podstawie ds. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym 
0 

 pojazdy usunięte z drogi 1 

 zastosowanie procedury wynikającej z ds. 130a ust.2a 0 

3 

 

 pojazdy odnalezione 0 

4 

 

 osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 

 
6 

5 

 

 ujawnione przestępstwa 

 
2 
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6 

 

 osoby ujęte i przekazane Policji 4 

7 

 

zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 

zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem 
2 

8 

 

chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej 1 

9 

 

konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości 

pieniężnych na potrzeby gminy 
0 

10 

 

 kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby 

 
0 

11 Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców dotyczące:  

 a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju 87 

b) zagrożeń w ruchu drogowym 385 

c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami 430 

d) zagrożeń życia i zdrowia 129 

e) zagrożeń pożarowych (katastrofy) 2 

f) awarii technicznych 3 

g) zwierząt 229 

Pozostałe zgłoszenia: 31 

 

Informacja o współpracy Straży Gminnej z Policją 
 

Informacje dotyczące działań straży gminnych (miejskich), podejmowanych w związku  

z zadaniami określonymi w ds. 11 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach 

gminnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1795). 

 

Lp. 

 

Rodzaj 

przedsięwzięcia 

 

Krótka informacja dotycząca przedsięwzięcia 

(krótki opis, ew. liczba działań) 

1.  Patrole mieszane 

(strażnik i 

policjant) -ogólny 

opis z podaniem 

liczby wspólnych 

patroli  

w ciągu roku 

Ogółem 92 wspólnych patroli. W trakcie wspólnych służb w 

przeważającej mierze realizowane są zadania Policji, natomiast, 

jeśli jest taka potrzeba realizowane są także zadania Straży 

Gminnej, w szczególności takie, których samodzielne 

zrealizowanie przez Straż Gminną często jest utrudnione. Doraźnie 

planowane były wspólne służby z funkcjonariuszami Policji z 

ruchu drogowego w rejonach wskazywanych do Straży Gminnej 

przez mieszkańców. Zgodnie  

z poleceniami wojewody zachodniopomorskiego z dnia 31.03.2020 

i następnie 10.10.2020 r. strażnicy gminni wykonywali czynności 

zlecone przez Policję,  

w szczególności w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID 19.  

2.  Szkolenia Nie dotyczy 

2  Akcje 

prewencyjne, z 

W okresie poprzedzającym ferie zimowe wspólnie z dzielnicowymi 

przeprowadzono we wszystkich szkołach pogadanki związane  
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podaniem liczby 

zaangażowanych 

strażników i 

liczby akcji 

z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Łącznie odbyto 5 spotkań. 

Ponadto  

w ramach półkolonii odbyto zajęcia w szkołach w Mierzynie, 

Dobrej, Dołujach i Bezrzeczu.  

3  Inne wspólne 

inicjatywy 

Celem właściwego wykorzystania posiadanych sił wspólnie 

zabezpieczane są wszystkie ważniejsze wydarzenia. W roku 2020 

były to: Boże Ciało (zabezpieczanie procesji), ,,Wszystkich 

Świętych” (patrole w pobliżu cmentarzy), rajd Baja Poland 

(zabezpieczanie przebiegu rajdu w pobliżu dróg publicznych) ,  

wybory prezydenckie. 

 

8.6  Infrastruktura drogowa 

Dla zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gmina realizuje szereg zadań 

związanych z budową infrastruktury drogowej. W roku 2020 wydatki inwestycyjne na ten zadania 

wyniosły 29 257 781,14 zł, co stanowiło 52,6 % wszystkich wydatków inwestycyjnych.  

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 9 568 911,77 zł. Poniżej przykłady inwestycji.  

Mierzyn, zmodernizowano ul. Spółdzielców 

W roku 2020 zakończono kolejny etap gruntownej przebudowy ulicy Spółdzielców w Mierzynie. 

Przebudowano odcinek od drogi krajowej, wzdłuż terenów zabudowy mieszkaniowej do odcinka 

zrealizowanego w poprzednich latach, który prowadzi bezpośrednio do zakładów pracy 

znajdujących się wzdłuż ul. Spółdzielców. 

Długość odcinka przebudowanego w roku 2020 wynosi 245m. Podczas modernizacji 

przebudowane zostało skrzyżowanie z drogą krajową nr DK nr 10, poszerzono pas jezdny drogi 

do 6 m, wykonano odwodnienie drogi, wykonano chodniki o szerokości 2 m, nowe oświetlenie 

drogi oraz przebudowano kolidującą infrastrukturę techniczną znajdująca się w pasie drogi. 

Zadanie zostało dofinansowane środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych  

w wysokości 1 188 649, 73 zł przy całkowitym koszcie inwestycji 3 073 822,75 zł. 
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Mierzyn, zmodernizowano  ul. Zakładową. W ramach remontu 

przebudowano konstrukcję jezdni i skrzyżowanie z ul. Welecką, 

wykonano nowe chodniki i zjazdy do posesji oraz zmodernizowano 

sieci: wodociągową, sanitarną i deszczową. 

 

 

 

Mierzyn, wykonano ostatni odcinka ul. Piotra 

(oświetlenie i nawierzchnia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano kolejny etap budowy odcinka  

ul. Mierzyńskiej w Mierzynie. Odcinek o długości 

wynosi 244 m pozwolił na połączenie   

ul. Mierzyńskiej z ul. Okulickiego w Szczecinie. 
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Współfinansowano zrealizowane 

przez Powiat Policki zadanie 

przebudowa drogi powiatowej  

nr 3907Z na odcinku Wołczkowo-

Dobra. Przebudowa drogi na odcinku 

Dobra-Wołczkowo obejmowała 

prawie 5 kilometrów. Położono 

nową nawierzchnię drogi, wykonano 

regulację studni i wpustów 

ulicznych, wyremontowano pobocza 

gruntowe i wymieniono krawężniki. Koszt prac wyniósł 3 458 605, 57 zł. Inwestycję 

dofinansowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 735 272, 29 zł oraz ze 

środków z budżetu Gminy Dobra w kwocie 1 000 000 zł.  

W roku 2020 ogłoszono przetargi i wybrano wykonawców na wykonanie zadań: 

 budowa odcinka ul. Przytulnej w Dobrej – zrealizowano w 2021r. 

 budowa dróg gminnych na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, 

Poetycka, termin wykonania prac przewidziano w pierwszym półroczu 2021r.  

 budowa ul. Elżbiety w Mierzynie, termin wykonania prac przewidziano do dnia   

30 czerwca 2021r. 

 wykonanie III odcinka ul. Mierzyńskiej ( w kierunku ul. Wędrownej ) – zrealizowano w 2021r.  

W roku 2020 wykonano również modernizację dróg płytami drogowymi. 

 

 

Dobra, wykonano wymianę 

uszkodzonych płyt drogowych  

i uzupełnienie skrzyżowania  

ul. Krajobrazowej  

z ul. Kosodrzewiny. 
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Dobra, wykonano utwardzenie odcinka drogi 

ul. Ułańska i Róży Wiatrów – odcinek 

przejęty decyzją ZRID od Lasów 

Państwowych. 

 

 

 

Chodnik 

W roku 2020 oprócz realizacji inwestycji całkowitych inwestycji drogowych realizowano także 

nowe ciągi piesze wzdłuż istniejących dróg. Zrealizowano między innymi nowe chodniki przy  

ul. Topolowej w Mierzynie, w miejscowości Rzędziny oraz wzdłuż drogi powiatowej łączącej 

miejscowości Dobra i Grzepnica. 

 

W roku 2020 w Budżecie Gminy Dobra przeznaczone zostały środki na „Remonty dróg 

gminnych” na terenie Gminy Dobra w wysokości 300 000 zł. W ramach tej kwoty zostały 

wykonane remonty zarówno na drogach o nawierzchni gruntowej jak i utwardzonej kostką 

brukową. Z uwagi na fakt, że potrzeby napraw dróg na terenie naszej gminy są znaczne, uchwałą 

nr XVII/231/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 

na 2020r. zostały przesunięte dodatkowe środki na ten cel w wysokości 200 000 zł. Wszystkie 

środki przeznaczone na remonty dróg gminnych zostały na ten cel wykorzystane.  
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Przykłady realizacji remontów dróg w ramach Remontów dróg gminnych przedstawiamy poniżej. 

 

Wołczkowo ul. Agrestowa  

                     przed wykonaniem prac                                                             po wykonaniu prac 

Kościno ul. Zięby 

                          przed wykonaniem prac                                                             po wykonaniu prac  

 

Bezrzecze ul. Maciejki  

                          przed wykonaniem prac                                                             po wykonaniu prac 

  
Rzędziny droga do dz. 15/2 
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                          przed wykonaniem prac                                                             po wykonaniu prac 

 

Droga alternatywna Wołczkowo-Bezrzecze-Szczecin 

W dniu 23 lipca 2020 r. nastąpiło 

podpisanie Porozumienia  

o Partnerstwie i Współdziałaniu  

w sprawie realizacji nowego 

połączenia drogowego 

miejscowości Bezrzecze  

i Wołczkowo z Miastem 

Szczecin. 

Porozumienie podpisane zostało 

przez przedstawicieli Gminy Dobra, Miasta Szczecin i strony wojskowej. 

Podpisane porozumienie umożliwia przystąpienie do projektowania nowej drogi. Gmina Dobra 

zobowiązała się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z opracowaniem projektu 

budowlanego i rozpoczęła prace przygotowawcze zmierzające do ogłoszenia przetargu na wybór 

projektanta nowej drogi. Porozumienie określa zasady i możliwości realizacji nowego połączenia 

drogowego pomiędzy Gminą Dobra, a miastem Szczecin. 

Droga planowana jest po terenach wojskowych, położonych na terenie dwóch Gmin: Szczecina  

i Dobrej. Prowadzone rozmowy miały na celu pogodzenie wszystkich stron procesu tj. zarówno 

strony samorządowej w zakresie pozyskania możliwie szerokiego pasa terenu od obecnego 

właściciela gruntu tak aby pas jezdni możliwie najdalej odsunąć od istniejących zabudowań jak  
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i użytkowników terenów wojskowych w celu utrzymania celów obronnych, w tym utrzymania 

funkcji strzelnicy. 

Przyjęto, że cel inwestycji zostanie zrealizowany przez budowę jednojezdniowej dwupasmowej 

drogi klasy G z rozmieszczonymi wzdłuż skrzyżowaniami skanalizowanymi typu rondo  

w miejscach przecięcia i zbliżenia do głównych dróg zbiorczych i lokalnych, obsługujących 

przyległe obszary. Wzdłuż trasy zaprojektowano ponadto: 

 chodniki wraz z przejściami dla pieszych, 

 przystanki komunikacji autobusowej, 

 pas dzielący pomiędzy jezdnią, a ciągami pieszymi i rowerowymi, 

 pas na wykonanie skarp i ogrodzenia oraz wykonanie ziemnego ekranu akustycznego celem 

ograniczenia emisji hałasu, 

 ścieżkę rowerową, która będzie połączeniem sieci ścieżek rowerowych w Szczecinie i Dobrej, 

łączącym finalnie obie sieci w jedną całość. 

 

30 grudnia 2020 r. Gmina Dobra ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej.  

Projekt budowlany nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo  

z miastem Szczecin o długości ok. 3,4 km, od. Ul. Lipowej w Wołczkowie do ul. Szafera  

w Szczecinie, ma uwzględniać ds. infrastrukturę służącą drodze oraz likwidację wszelkich kolizji, 

biorąc pod uwagę odwodnienie z uwzględnieniem wszelkich zjazdów na przyległe nieruchomości 

wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.  
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Oświetlenie uliczne  

W ramach budowy ścieżki rowerowej pomiędzy Wołczkowem, a Dobrą wykonano dodatkowe 

oświetlenia 10 przejść dla pieszych. Powiat Policki przekazał Gminie Dobra na ten cel 65 000 zł. 

w formie dotacji celowej. Całkowity koszt doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu 

zrealizowanej ścieżki rowerowej wyniósł 195 570,00 zł.  

W ramach zadania: budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla 

pieszych w Mierzynie” – wykonanie oświetlenia ulicznego elektrycznego dla ulic w Gminie 

Dobra, zlecono wykonanie prac polegających na budowie sieci oświetlenia drogowego ulicznego 

typu LED: 

1) w Dobrej, ul. Dereszowa, ul. Nagietkowa,  ul. Graniczna, ul. Rudawki, ul. Ułańska,  

ul. Oliwkowa,  

2) w Buku na dz. Nr 29,  

3) w Grzepnicy na dz. Nr 39, 34, 53, 45/1, 91, 856/11, 

4) w Dołujach ul. Żubrza oraz na działkach Nr 18, 26, 25, 7/73, 7/74 położonych w Kościnie,  

5) w Wołczkowie ul. Słoneczna, ul. Zimowa, ul. Szarotki, ul. Lipowa, 

6) ul. Górna w Bezrzeczu,  

7) w Bezrzeczu ul. Cynamonowa, 

8) w Dołujach ul. Perkoza, ul. Łosiowa. 

W  listopadzie 2020r. zostało włączone nowe 

oświetlenie elektryczne na ul. Słonecznej na 

odcinku od Wołczkowa do Bezrzecza oraz na 

ul. Cynamonowej w Bezrzeczu i ul. Szarotki  

w Wołczkowie. Planowany termin realizacji 

całości przedmiotu zamówienia ustalono do 

dnia 30 maja 2021 roku. 

W roku 2020 gmina przygotowała i ogłosiła przetarg nieograniczony na realizację budowy 

oświetlenia solarnego nowej technologii w postaci inteligentnych lamp solarnych typu  LED, które 

zostanie  ustawione na ulicach: Akacjowej, Komercyjnej, Cisowej, Łukasińskiego w Mierzynie, 

Kościelnej w Bezrzeczu, Białej Brzozy w Dobrej. Nowo powstałe oświetlenie uliczne poprawia 

bezpieczeństwo zarówno użytkowników drogi jak i pieszych, dlatego też inwestycje w zakresie 

oświetlenia ulicznego stanowią ważne dla gminy zadanie do realizacji. 



   134 | S t r o n a  
Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020 

 

FORMULARZ DANYCH O SIECI DRÓG PUBLICZNYCH POZA GRANICAMI ADMINISTRACYJNYMI MIAST 
  

  gminna                               Stan na 31 grudnia 2020r. 

  
Zachodniopomo
rskie 

  Nr :      Zarządca sieci drogowej:  

Powiat: policki   Nr :     Urząd Gminy Dobra 
Miasto na 

prawach powiatu:     Nr :     ul. Szczecińska 16a 

Gmina: Dobra   Nr :     72-003 Dobra 

A. Dane 
dotyczące dróg 

  

Klasa 
dróg 

Suma długości i 
powierzchni 

Suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni   

Suma 
powierzchni 

poboczy 
utwardzo- 

134ich, zatok 
autobu- 

sowych ds. 

Suma 
powierzchni 
chodników  i 

ścieżek 
rowero- 

wych 

Średnia 
wielkość 
ruchu na 
drogach 

Długość Powierzchnia twarda gruntowa    

ogółem 

w 
tym:    
dwu

-              
i 

wiel
o-  

jezd
niow

e 

ogółem 

w tym:    
dwu-              

i 
wielo-  
jezdni
owe 

w tym: ogółem w tym:    

Ulepszona nieulepszona  
wzmocniona 

żwirem, żużlem 
ds.. 

naturalna (z 
gruntu rodzimego) 

   

bitumiczna Betonowa kostka brukowcowa tłuczniowa      pojazdów 

km km tys.m2 tys.m2 km tys.m2 km tys.m2 km tys.m2 km tys.m2 km tys.m2 km tys.m2 km tys.m2 km tys.m2 m2 m2 
rzeczyw/d

obę 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

A  0,000   0,000                       0,000 0,000               

S  0,000   0,000                       0,000 0,000               

GP 0,000   0,000                       0,000 0,000               

G  0,000   0,000                       0,000 0,000               

Z  0,000   0,000                       0,000 0,000               

L  
23,512   127,994   13,329 74,866 4,882 23,881 3,197 17,245     0,961 5,120 1,143 6,882 1,047 5,344 0,096 1,537 3525 25708   

D  
120,308   686,369   7,125 39,942 35,111 149,083 23,386 119,687 0,415 1,279 11,501 50,906 42,770 325,471 17,702 71,950 25,068 253,521 12272 38639   

RAZEM 143,820   814,363   20,454 114,808 39,993 172,964 26,583 136,932 0,415 1,279 12,462 56,026 43,913 332,353 18,749 77,294 25,164 255,058 15797,000 64347,000   

 



 

 

C. Dane rzeczowo – finansowe o wykonaniu robót drogowo – mostowych w roku 2021 

L.p. 

Zakresy rzeczowe 

Wydatki 

finansowe w 

tys. zł 

Wyszczególnienie Jednostka Ilość  

1 Budowa dróg km 2,66985 12 150,86 

2 Budowa obiektów mostowych m/m2       

3 Przebudowa lub rozbudowa dróg km/m2       

4 
Przebudowa lub rozbudowa obiektów 

mostowych, tuneli i promów 
m/m2 

  
  

  

5 Remont dróg km/m2 13,457 69 268,00 502,09 

6 Remont obiektów mostowych, tuneli i promów m/m2       

7 Wykupy gruntów   

8 Pozostałe wydatki na drogi   

9 Pozostałe wydatki na obiekty mostowe, tunele i promy   

10 Pozostałe wydatki zarządcy drogi   

 

OGÓŁEM 12652,9504 
 

W roku 2020 zmniejszyła się ogólna ilość dróg publicznych z uwagi na wyłączenie drogi gminnej 

(190032Z) z kategorii dróg publicznych. Przedmiotowa droga nie była urządzona i stanowi dojazd 

do przepompowni ścieków. Na terenie gminy Dobra w każdym roku są prowadzone inwestycje 

związane z budową lub modernizacją dróg gminnych czego efektem jest zmniejszająca się ilość 

dróg gruntowych. W dużym stopniu na terenie gminy Dobra powstają drogi o nawierzchni 

wykonanej z kostki betonowej, ponieważ są to głównie drogi dojazdowe do posesji tzw. drogi 

osiedlowe. Dodatkowo ważnym elementem w poprawie bezpieczeństwa w ruchu lądowym są 

inwestycje związane z budową chodników w ciągu dróg gminnych jak i powiatowych poprzez 

podpisanie stosownych umów z zarządcą drogi powiatowej. W każdym roku powiększa się 

długość chodników jak i ścieżek rowerowych celem odseparowania ruchu pojazdów od ruchu 

pieszego i rowerowego. 

 

8.7  Komunikacja autobusowa  

Zgodnie z Porozumieniem międzygminnym zawartym w dniu 14 listopada 2014r. § 1 ust. 1 Gmina 

Dobra powierzyła Gminie Miasto Szczecin do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego na całym terenie Gminy Dobra oraz na trasach pomiędzy Gminą Miasto 

Szczecin, a Gminą Dobra.    
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W ramach powierzonego zadania Gmina Miasto Szczecin dokonywać będzie wyboru przewoźnika 

i utrzymywać linie w czasie trwania porozumienia.  

Wykaz linii autobusowych obsługujących Gminę Dobra     

Nr linii  Kierunek 
Okres 

kursowania 

 

Liczba 

kursów/

dzień                           

dni 

powszed

nie 

Liczba 

kursów/ 

dzień                       

dni 

świąteczne 

Uwagi 

74 

Bezrzecze-Mierzyn Szkoła IV-X 49 37   

Linia była zawieszona 

w czasie ograniczenia 

zajęć w szkołach  

w związku z pandemią 

  

 

Mierzyn Szkoła – Bezrzecze IV-X 11 38 

Bezrzecze-Mierzyn Szkoła XI-III 49 37 

Mierzyn Szkoła – Bezrzecze XI-III 11 38 

105 

Klonowica Zajezdnia – 

Dobra Osiedle całoroczny 34 19   

Dobra Osiedle-Klonowica 

Zajezdnia całoroczny 34 19   

108 

Gumieńce-Lubieszyn Rondo całoroczny 34 21   

Lubieszyn Rondo – 

Gumieńce całoroczny 33 21   

121 

Głębokie – Sławoszewo całoroczny 16 6 

 3 kursy tylko do pętli 

Grzepnica 

Sławoszewo – Głębokie całoroczny 17 6 

 1 kurs tylko do 

przystanku Dobra 

Rondo 

122 
Kościno – Bezrzecze całoroczny 18 8  

Bezrzecze – Kościno całoroczny 18 8  

123 
Lubieszyn  Rondo -Stolec całoroczny 13 8 

1 kurs z przystanku 

Dobra Rondo 

Stolec – Lubieszyn Rondo całoroczny 12 8 

1 kurs do przystanku 

Dobra Rondo 

124 

Gumieńce – Mierzyn Pod 

Lipami całoroczny 16 12   

Mierzyn Pod Lipami – 

Gumieńce całoroczny 16 12   

535 

Klonowica Zajezdnia – 

Stolec 

pt/sob                 

i sob/ndz   1 
Linia nocna 

- zawieszona  

w związku z pandemią 
Stolec – Klonowica 

Zajezdnia 

pt/sob              

i sob/ndz   1 

536 
Gumieńce – Grzepnica 

pt/sob            

i sob/ndz   1 
Linia nocna 

- zawieszona  

w związku z pandemią 
Grzepnica – Gumieńce 

pt/sob              

i sob/ndz   1 
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  Linia dzienna (7 linii)     
  Linia nocna (2 linie)     

 

Wydatki związane z utrzymaniem komunikacji autobusowej 

 

 

Umowa ZdiTM – wydatki 2020r. 

 

Lp. Umowa Wartość umowy Zwrot dotacji Poniesione wydatki 

1. I półrocze 2020r.  3 301 939,00 128 357,74 3 173 581,26 

2. II półrocze 2020r.  3 291 132,00 51 999,64 3 239 132,36 

Suma poz. 1-2 6 593 071,00 180 357,38 6 412 713,62 

 

W roku 2020 przeprowadzono konsultacje społeczne w zakresie nowego układu 

komunikacyjnego, który w lepszym stopniu będzie odpowiadał mieszkańcom  w zaspokojeniu ich 

codziennych potrzeb transportowych wynikających z dojazdów do pracy, szkoły czy na zakupy. 

Zaproponowano dwa warianty, które przede wszystkim zapewniają: 

 bezpośredni dojazd do węzłów przesiadkowych na terenie Szczecina z każdego punktu gminy, 

 poprawę częstotliwości obsługi na najważniejszych ciągach, 

 wprowadzenie cykliczności w rozkładach jazdy. 
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Z uwagi na sytuację związaną z pandemią wprowadzenie zmian w zakresie komunikacji 

przesunięto w czasie.  
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9.  Ochrona środowiska naturalnego 

 

9.1  Usuwanie Barszczu Sosnowskiego 

 

W roku 2020 w Gminie Dobra prowadzony był monitoring terenu pod kątem pojawiania 

się barszczu Sosnowskiego. Reagowano także na każde zgłoszenie mieszkańców dotyczące jego 

występowania. Potwierdzono pojedyncze, małe skupiska tej inwazyjnej rośliny,  

w związku z powyższym podejmowano działania mające na celu jego likwidację. Wykonywano 

między innymi opryski preparatami chemicznymi o skutecznym działaniu na rośliny barszczu 

Sosnowskiego w dawkach umożliwiających skuteczne niszczenie tej rośliny, które były zgodne  

z obowiązującymi przepisami. Ponadto rośliny te były usuwane poprzez wycinanie, aby nie 

doprowadzić do jej rozsiania.  

 

W roku 2020 utrzymywano trwałość projektu pn.: „Usuwanie barszczu Sosnowskiego 

z terenu gminy Dobra” realizowanego w latach 2017-2019 przy udziale środków 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

W kwietniu 2020r. pracownicy Wydziału ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska  

przeprowadzili oględziny działek w obrębie ewidencyjnym Kościno pod kątem występowania 

barszczu Sosnowskiego. Nie stwierdzono, aby na przedmiotowym terenie pojawiły się odrosty 

przedmiotowej rośliny. Jednocześnie przedstawiciele Urzędu Gminy Dobra byli w stałym 

kontakcie z dzierżawcą wyżej wymienionych działek. W wyniku monitoring przedmiotowego 

obszaru prowadzonego w roku 2020 nie stwierdzono konieczności dokonywania oprysków 
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preparatami chemicznymi, zasadnym było wykonanie zabiegów mechanicznych poprzez 

talerzowanie terenu, do czego zobowiązał się jego dzierżawca.  

W wyniku prac prowadzonych w latach 2017 – 2020 udało się prawie całkowicie 

wyeliminować barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Dobra.  

W roku 2021 Gmina Dobra zamierza kontynuować monitoring terenów zagrożonych 

ponownym pojawieniem się wyżej wymienionej rośliny oraz niezwłocznie reagować na każde 

zgłoszenie mieszkańców. 

 

9.2  Program usuwania azbestu 

W marcu 2020 roku złożony został wniosek do Ministerstwa Rozwoju w ramach 

ogłoszonego konkursu pod nazwą „Azbest 2020” na realizację zadań wynikających  

z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Na podstawie porozumienia 

zawartego w dniu 18 czerwca 2020 roku pomiędzy Gminą Dobra, a Skarbem Państwa 

reprezentowanym przez Ministra Rozwoju, otrzymaliśmy wsparcie finansowe na realizację 

zadania pod nazwą: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie 

Gminy Dobra”.  

W ramach porozumienia Gmina Dobra uzyskała dofinansowanie w kwocie 12 300,00 zł 

na realizację zadań polegających między innymi na aktualizacji inwentaryzacji wyrobów 

zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów oraz wprowadzeniu danych 

z przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest do Bazy Azbestowej pod 

adresem: www.bazaazbestowa.gov.pl.  Udział własny Gminy w całości kosztów realizacji zadania 

wyniósł 3 700,00 zł brutto. 

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Dobra, a  Zakładem Analiz 

Środowiskowych „EKO-Precyzja” Paweł Czupryn z Ustronia, firma dokonała przeglądu wyrobów 

zawierających azbest na terenie wszystkich miejscowości Gminy Dobra. W wyniku jego realizacji 

Gmina Dobra otrzymała aktualną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Prace wcześniej 

poprzedzono akcją informacyjną wśród mieszkańców na temat planowanego spisu wyrobów 

azbestowych. Ponadto w ramach umowy firma dokonała również aktualizacji Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra, gdyż Program usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra na lata 2007-2032 przyjęty Uchwałą  

nr X/120/07 Rady Gminy Dobra z dnia 20 września 2007 r. wymagał aktualizacji. Nowy dokument 

pn.: Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2020-2032 został 

przekazany do Rady Gminy Dobra.  

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/
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Niezmiennie jednym z założeń gminnego programu jest wsparcie przez Gminę 

mieszkańców w usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Co roku ogłaszane są nabory wniosków 

na sfinansowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. W ramach 

realizacji wyżej wymienionego programu finansowane są w całości prace związane  

z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem pokryć dachowych z eternitu oraz  usunięciem 

materiałów zawierających azbest składowanych na posesjach. O pomoc mogą ubiegać się osoby 

fizyczne – posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Dobra, wspólnoty 

mieszkaniowe, spółdzielnie oraz  przedstawiciele kościoła. 

W 2020 roku w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego wyłoniono firmę EKO24, 

Barbara Plewko z Dębna, która przeprowadziła na terenie gminy prace związane z demontażem 

płyt eternitowych z 6 nieruchomości o wadze 11,67 ton oraz dokonała zbiórki wyrobów 

zawierających azbest, składowanych na 5 posesjach o wadze 5,46 ton. Łączny koszt realizacji 

zadania wyniósł 11 451,70 zł. 

 

 

 

9.3  Gospodarka ściekowa 

Na podstawie ds. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r., poz.1439 z późn. zm. ) Gmina zobowiązana jest do 

prowadzenia ewidencji  zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Urząd gromadzi wyżej wymienione dane między innymi w celu aktualizacji prowadzonej bazy 

danych, identyfikacji miejsc w których należy przeprowadzić kontrole częstotliwości opróżniania 

zbiorników oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 
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Informacje dotyczące nowo podpisanych umów na usługi asenizacyjne (opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych) i tym samym nowe punkty adresowe pozyskiwane są przez urząd 

ze sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez firmy asenizacyjne w ramach realizacji 

obowiązku sprawozdawczego. Kolejnym źródłem informacji na temat gospodarki ściekowej są 

kontrole w terenie prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Gminnej w Dobrej w zakresie 

sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości. Dane w zakresie 

punktów adresowych podłączonych do kanalizacji przekazywane są do Urzędu Gminy przez 

eksploatatora gminnych sieci kanalizacji sanitarnych, co pozwala na zweryfikowanie pozostałych 

lokalizacji, gdzie sposób odprowadzenia ścieków nie został jeszcze zewidencjonowany.  

Należy wskazać, że w zakresie eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków 

eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej 

eksploatacji zgodnie z ds. 152-153, ds. 378 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska. Druk zgłoszenia należy złożyć do Urzędu gminy Dobra. W 2020 roku 

otrzymaliśmy 7 zgłoszeń przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W systemie GOMIG (Gospodarka Odpadami na terenie miast i gmin) na koniec 2020  roku 

zarejestrowane były:  

 202 przydomowe oczyszczalnie, 

 466 zbiorników bezodpływowych, 

 6 870 podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Na terenie Gminy zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych w 2020 roku 

posiadało 14 podmiotów (firm asenizacyjnych), wydano również 2 nowe zezwolenia.  

 

 

192
468

6695

202
466

6870

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

przydomowe oczyszczalnie zbiorniki bezodpływowe podłączenia do sieci kanalizacji

sanitarnej

Gospodarka ściekowa

2019 r. 2020 r.



   144 | S t r o n a  
Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020 

 

9.4    Czystość i porządek 

 
  Jest to jedno z głównych zadań realizowanych przez Straż Gminną. Działania 

ukierunkowane są z jednej strony na ujawniania ,,dzikich” wysypisk śmieci, ustalaniu i karaniu 

ich sprawców, z drugiej strony na działania prewencyjne. Należały do nich kontrole zawarcia 

umów na odbiór nieczystości ciekłych  oraz kontrole terenów budów. Ponadto we współpracy  

z Wydziałem ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji sprawdzano nieruchomości, 

których właściciele nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

 

SYNTETYCZNY WYKAZ REALIZOWANYCH ZADAŃ W ZAKRESIE 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

L.p. Nazwa zadania Ilość patroli w okresie 01.01.-31.12.2020 r./ilość 

kontroli 

1 Kontrolowanie miejsc, gdzie 

często wyrzucane są odpady, 

dążenie do ustalania ich 

sprawców 

 

Łącznie Straż Gminna w Dobrej podjęła 474 interwencji 

związanych z ochroną środowiska i gospodarki 

odpadami. Z tego zrealizowano 167 patroli 

ekologicznych, w ramach których ujawniono i ukarano  

15 sprawców  zaśmiecenia terenu, wyrzucenia odpadów. 

W większości były to przypadki drobnego zaśmiecenia 

miejsc publicznych. W 31 drobniejszych przypadkach 

przy braku sprawców, przekazano do uprzątnięcia do 

Urzędu Gminy Dobra lub Nadleśnictwa Trzebież.   

W  7 przypadkach wystąpiono do właściciela terenu  

o uprzątnięcie odpadów zgodnie z ds. 26 u.o.o.   

2 Natychmiastowe reagowanie na 

sygnały od mieszkańców o 

wszelkich nieprawidłowościach 

związanych z gospodarką 

odpadami 

Przyjęto 430 zgłoszeń od mieszkańców. Interwencje 

dotyczyły głównie podejrzenia spalania odpadów, 

zaśmiecenia miejsc publicznych, jak również terenów 

prywatnych, niewłaściwej gospodarki odpadami na 

budowach. Na podstawie zgłoszeń mieszkańców 

ustalono i ukarano 21 sprawców naruszeń przepisów  

w zakresie ochrony środowiska.  
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3 Kontrolowanie terenów budów 

w zakresie prawidłowej 

gospodarki odpadami 

(składowanie, potwierdzenie 

wywozów, spalanie) 

27 doraźnych  kontroli, 9 zakończonych sporządzeniem 

protokołu  w trybie ds. 180 ustawy prawo ochrony 

środowiska. Nałożono 23 mandatów karnych za 

niewłaściwe składowanie odpadów oraz 3 mandaty karne 

za bałagan na budowach.  

4 Kontrolowanie nieruchomości 

w zakresie pozbywania się 

odpadów komunalnych 

(kontrola segregowania 

odpadów oraz wyposażenia w 

pojemniki) oraz usuwania 

nieczystości ciekłych 

33 kontrole w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi (głównie w zakresie prawidłowej 

segregacji),  nałożono 11 mandatów, udzielono  

13 pouczeń. 189 kontroli nieruchomości w zakresie 

pozbywania się nieczystości ciekłych. Nałożono  

5 mandatów karnych 

5 Kontrola nieruchomości w 

zakresie spalania odpadów w 

piecach 

13 kontroli zakończonych sporządzeniem protokołu. 43 

kontroli doraźnych  ( nałożono 3 mandaty karne, 

udzielono 5 pouczeń, 32 zgłoszeń nie potwierdzono – 

spalany był głównie węgiel, tzw. ekogroszek lub drewno. 

Pobrano 1 próbkę z paleniska.    

 

 

9.5  Ujawnianie dzikich wysypisk śmieci 
 

  Do Straży Gminnej w Dobrej wpływa dużo zgłoszeń związanych z ujawnianiem 

przypadków wyrzucania śmieci. Część przypadków stwierdzają sami strażnicy gminni. Obecnie 

najczęściej dochodzi do małych zanieczyszczeń spowodowanych okazyjnym wyrzucaniem 

odpadów przez przypadkowe osoby. W przypadku ujawnianych większych ilości odpadów 

praktyka wskazuje, że pochodzą one bądź z terenu budów, bądź z remontu nieruchomości.  

W każdym przypadku odpady są bardzo dokładnie sprawdzane pod kątem ujawnienia sprawcy. 

Przypadki ujawnienia większych ilości wyrzuconych odpadów, gdzie ustalono sprawców i ich 

ukarano miały miejsce: 

1) W pobliżu m. Dołuje, gdzie wyrzucono szereg śmieci komunalnych wskazujących 

najprawdopodobniej na jedną z okolicznych nieruchomości. Sprawców nie ustalono, 

dokonano kompleksowej kontroli okolicznych nieruchomości. W jednym przypadku 

stwierdzono brak zawartej umowy na odbiór odpadów.  
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2) W pobliżu m. Skarbimierzyce w 2 miejscach ujawniono łącznie około 200 sztuk wyrzuconych 

opon. Dzięki informacji od mieszkanki zawężono czas wyrzucenia opon do 1-2 godzin. 

Pozwoliło to na analizę nagrań z monitoringów z wielu punktów, w tym także ze Szczecina. 

Po blisko tygodniu intensywnych czynności ustalono pojazd, który dowoził opony (jednej  

z firm kurierskich) i kierowców oraz zakład wulkanizatorski ze Szczecina, skąd pochodziły 

opony. Ukarano zarówno sprawców bezpośrednich, jak również 2 właścicieli warsztatu.  

3) Na terenie po byłej jednostce wojskowej w Dobrej. Ujawniono szereg wyrzuconych mebli, 

sprzętu AGD, śmieci. Sprawcami okazali się ds. Ukrainy. Odpady pochodziły z lokalu 

wynajmowanego w Szczecinie.  

4) W lesie w rej. M. Dobra-Grzepnica. Ujawniono dużą ilość odpadów, które pochodziły  

z budowy w m. Szczecin. Sprawcami podobnie byli ds. Ukrainy, także właścicielem firmy 

budowlanej był ds. Ukrainy.  

W każdym takim przypadku oprócz ukarania sprawcy ma on obowiązek uprzątnąć odpady  

i przedstawić dokument świadczący o ich przekazaniu do uprawnionego podmiotu.  

W przypadkach braku możliwości ustalenia sprawcy przekazywane są zalecenia do uprzątnięcia 

terenu do jego właściciela. Jeśli są to tereny publiczne robią to pracownicy gminni. W  roku 2020 

takich zaleceń było 7. Z zdecydowanej większości zalecenia takie spełniają swoją rolę.  
  

 

    Śmieci z terenu osiedla w Szczecinie na terenie działki w  Mierzynie                 Śmieci na działce z pustostanem. Właściciele uprzątnęli odpady. 

   Właściciel działki-firma wezwana do uprzątnięcia.  
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Dwa miejsca wyrzucenia po około 100 opon w rej. M. Skarbimierzyce. Ustalonych 2 sprawców oraz warsztat, skąd 

pochodziły opony.  8 Mandatów karnych. 
 

 

       Odpady na terenie byłej jednostki. Sprawcy – ds. Ukrainy ukarani i zobowiązani do posprzątania. 

Wyrzucone śmieci w lesie k. Grzepnicy. Sprawcy -ds. Ukrainy ukarani i zobowiązani do posprzątania. 

 

9.6    Składowanie odpadów wbrew obowiązującym przepisom 

 

 Straż Gminna w Dobrej podejmowała szereg interwencji związanych ze świadomym 

składowaniem odpadów na terenie nieruchomości. Były to głównie przypadki zwożenia  

i składowania mas ziemnych, których skład wskazywał, że są to odpady zaliczane do jednej  

z kategorii ujętych w Katalogu odpadów będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. W związku ze zmianą ustawy 

o odpadach i uchyleniem jednego przepisów karnych brak jest kompetencji prowadzenia takich 

spraw przez Straż Gminną. Po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń materiały przekazywane są  



   148 | S t r o n a  
Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020 

 

do Wydziału ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska celem ewentualnego przeprowadzenia 

postępowania administracyjnego.  

Zwożenie mas ziemnych -sprawy przekazane do wyjaśnienia do WSOiOŚ 

 

9.7  Bałagan na budowach 

 

 Strażnicy gminni z własnej inicjatywy oraz w wyniku licznych zgłoszeń mieszkańców 

podejmowali liczne kontrole terenów budów związane z nieprawidłowym składowaniem 

odpadów. Obowiązujące przepisy ustawy o odpadach połączone z ustawą prawo budowlane  

i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazują, że odpady powinny być 

gromadzone w odpowiednich pojemnikach. Bardzo często są składowane na ziemi, w takiej 

sytuacji pomijając, że jest to niezgodne z przepisami, bardzo często luźne śmieci są rozwiewane 

przez wiatr po okolicznych terenach. Tylko za takie nieprawidłowości ukarano mandatami 

karnymi łącznie  26 osoby.  

 

Nieprawidłowe składowanie odpadów. Luźne śmieci zanieczyszczały tereny sąsiednie.  Mandaty karne. 
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 9.8   Nieprzestrzeganie postanowień ustawy o utrzymaniu czystości   

         i porządku w gminach i Regulaminu utrzymania czystości  

         i porządku na terenie Gminy Dobra  
 

  Do straży gminnej wpływało bardzo dużo zgłoszeń, min. Od firmy odbierającej odpady  

związanych z nieprawidłową gospodarką odpadami komunalnymi. Do najczęstszych 

nieprawidłowości należały przypadki niewłaściwej segregacji odpadów. Bardzo często  

w pojemnikach na konkretny rodzaj odpadów segregowanych znajdowały się inne odpady. 

Kontrole dokonywane były w obecności właściciela nieruchomości lub w przypadku nieobecności 

w obecności pracownika Jumaru odbierającego odpady. Z czynności kontrolnych sporządzany jest 

protokół oraz dokumentacją fotograficzna. O ile w pojedynczych przypadkach można było mówić 

o niezamierzonych pomyłkach, to w większości było to całkowite nieprzestrzeganie zasad 

segregacji. Postępowanie takie naraża gminę na ponoszenie zwiększonych kosztów związanych  

z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.  

Źle posegregowane odpady traktowane są jako odpady zmieszane. W kilku przypadkach 

ujawniono podrzucanie odpadów do pojemników należących do innych właścicieli lub do 

podstawionych przez gminę kontenerów na odpady zielone. Najczęściej sprawcy podrzucali 

odpady pochodzące z remontów.  

  W uzgodnieniu z WGOKiE przeprowadzano 33 kontrole nieruchomości pod kątem ich 

zamieszkania i wypełnienia obowiązku złożenia deklaracji oraz prawidłowej segregacji. 

Ujawniono 7 zamieszkałych nieruchomości, których właściciele nie złożyli deklaracji.  

  W roku 2020 przeprowadzono 189 kontroli nieruchomości w zakresie pozbywania się 

nieczystości ciekłych. Udzielono 23 pouczeń (brak umów), nałożono 5 mandatów karnych (brak 

wystarczającej ilości potwierdzeń opróżniania zbiorników bezodpływowych).  

 Podrzucane śmieci komunalnych do kontenera na gabaryty.         Wyrzucenie odpadów przez nowego mieszkańca gminy, brak   

Ustalany i ukarany sprawca.                                 Złożonej deklaracji, 2 mandaty karne 
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Nieprzestrzeganie zasad segregacji. Mandaty karne. 

 

9.9   Spalanie odpadów 

 

Do Straży Gminnej w Dobrej w sezonie grzewczym wpływa bardzo duża ilość 

zgłoszeń/skarg, w których wskazywane jest spalanie odpadów w piecu. Osoby zgłaszając wręcz 

wskazują, że spalane są odpady. W zdecydowanej większości przypadków zgłoszenia takie nie 

potwierdziły się. Pomimo widocznego wydobywającego się dymu z komina, często ciemnego  

i o nieprzyjemnym zapachu kontrole wykazywały spalanie dozwolonego opału.  W obecnym 

stanie prawnym w piecu wolno spalać praktycznie każdy opał oprócz odpadów oraz węgla 

brunatnego i jego pochodnych oraz mułów. Bardzo często spalanie węgla, mokrego drewna, ale 

także ,,ekogroszku” a nawet pelletu powoduje w początkowej fazie rozpalania duże zadymienie. 

Niestety negatywne wyniki kontroli nie spotykają się ze zrozumieniem osób zgłaszających.  

W uzasadnionych przypadkach może być pobrana próbka popiołu z paleniska  i wysłana do 

laboratorium. 
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Ekspertyza pobranej próbki z paleniska. Wynik wskazał na  spalanie niedozwolonych materiałów, pomimo, 

że ogólnie nie zostały przekroczone dopuszczalne normy Mandat karny. 

 

W obecnym stanie prawnym ustawa o odpadach zakazuje termicznie przekształcać (spalać) 

odpady poza spalarnią lub współspalarnia odpadów. Taki czyn jest wykroczeniem, za który grozi 

kara grzywny lub aresztu. A więc tylko gdy wydobywający się dym jest wynikiem spalania 

odpadów strażnicy gminni mają pełne podstawy prawne do ukarania sprawcy.  

W innych przypadkach, gdy dym powstaje w wyniku spalania dozwolonego opału brak jest 

możliwości zakazania spalania. W takich sytuacjach jedynie każdorazowo strażnicy apelują  

o umiejętne podkładania opału, gdyż w początkowej fazie, gdy komin jest jeszcze zimny ma do 

istotny wpływ. Ale jest to tylko apel.  
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Zgłoszenia podejrzenia spalania odpadów, duży wydobywający się z komina dym. Spalany sam węgiel. 

  

 Spalane na budowach odpady. Mandaty karne. 

 

 

 

9.10   Inne czynności w zakresie ochrony środowiska 

 

  

Bałagan przy pojemnikach na odzież używaną. Systematyczne powiadamianie odpowiedzialnej firmy, 

brak szybkiej reakcji.  Urząd Gminy nakazał usunąć pojemniki z dróg gminnych.   
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9.11   Melioracje, sieci wodociągowe i kanalizacja sanitarna  

 

Jako gmina wiejska, gmina Dobra posiada rozbudowany system urządzeń melioracyjnych, 

których pierwotną funkcją była regulacja stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności 

produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. Do wskazanych urządzeń można zaliczyć zarówno 

bogatą sieć rowów melioracyjnych jak również sieć istniejących drenaży. W związku ze 

zmieniającym się charakterem terenów oraz intensywnym rozwojem budownictwa na terenie 

gminy istniejące urządzenia melioracyjne przestają pełnić swoją pierwotną funkcję, ale nadal 

pełnia istotna rolę zagospodarowaniu i odprowadzaniu nadmiaru wód gruntowych z terenów 

gminnych. Dlatego też Gmina Dobra corocznie przeprowadza konserwację rowów 

melioracyjnych oraz wykonuje roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń wodno-

melioracyjnych, tak aby zapewnić możliwie największy odbiór wód z przyległych terenów.  

 

Gmina Dobra sukcesywnie rozbudowuje również system kanalizacji deszczowej. Na terenie 

gminy Dobra znajduje się ok. 64 323,25 metrów sieci kanalizacji deszczowej w zakresie średnic 

od Ø 100mm do 1400 mm. 

Na terenie gminy Dobra zlokalizowane są cztery zbiorniki retencyjne na wodę deszczową.  

Dwa znajdują się w miejscowości Bezrzecze, jeden w miejscowości Dobra i jeden  

w miejscowości Skarbimierzyce. 
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Sieci wodociągowe i kanalizacja sanitarna  

Sieci sanitarne: 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej – 255,40 km. 

W 2020 roku wybudowano 2,9 km sieci kanalizacji sanitarnej. Część inwestycji związanych  

z rozbudową sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Dobra została zrealizowana w oparciu 

 o partycypację Gminy z mieszkańcami. 

Poniższy wykres obrazuje znaczną tendencję wzrostową w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji 

na terenie gminy Dobra w stosunku do lat ubiegłych. 

 

 

 

Eksploatację sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy prowadzi Firma 

Poldek Polikowscy Spółka Jawna z siedzibą w Dobrej. 

Rozbudowa i modernizacja urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobra odbywa  

się  na podstawie obowiązującej Uchwały nr XXX/406/2018 Rady Gminy Dobra z dnia  

22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobra na lata 2018- 2021. 

Planowane inwestycje na kolejne lata w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji 

sanitarnej zostały przyjęte uchwałą nr XIX/268/2020 Rady Gminy Dobra  z dnia 26 listopada 

2020r. w sprawie  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacji sanitarnej na 

terenie Gminy Dobra na lata 2021-2025.  
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Ponadto uchwałą nr XIX/269/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 26 listopada 2020r. została 

wyznaczona aglomeracja gminy Dobra o równoważnej liczbie mieszkańców  (RLM) 18853 oraz 

aglomeracja Mierzyn zgodnie z uchwałą nr XIX/270/2020 Rady Gminy Dobra z dnia  

26 listopada 2020r. o równoważnej liczbie mieszkańców  (RLM) 4352.  

 

Sieci  wodociągowe:  

Długość sieci wodociągowej 180,46 km. 

W 2020 roku wybudowano 4,81 km sieci wodociągowej na terenie Gminy Dobra. Część 

inwestycji związanych z rozbudową sieci wodociągowych na terenie Gminy Dobra została 

zrealizowana w oparciu o partycypację Gminy z mieszkańcami. 

 

Analiza danych wskazuje znaczny przyrost wybudowanych sieci w 2020roku  w stosunku do roku 

2019, w którym wybudowano 1,25 km sieci. Przyrost sieci na przełomie ostatnich trzech lat 

obrazuje poniższy wykres. 

 

Eksploatację sieci wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy prowadzi Spółka z o. o 

Wodociągi Zachodniopomorskie z siedzibą w Goleniowie.  

Na terenie gminy Dobra działa siedem stacji uzdatniania wody, które są rozbudowywane do 

aktualnych potrzeb. Stacje uzdatniania wody zlokalizowane są w miejscowościach: Wołczkowo, 

Bezrzecze Dobra, Grzepnica, Buk, Dołuje i Skarbimierzyce. 

Rozbudowa i modernizacja urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Dobra odbywa się  na 

podstawie obowiązującej Uchwały nr XXX/405/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018r. 
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w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na 

terenie Gminy Dobra na lata 2018- 2021. 

Gmina sukcesywnie w ramach posiadanych środków finansowych dokonuje konserwacji  

i wymiany hydrantów  p.poż. na sieciach wodociągowych. W związku z tym została podpisana 

umowa na wymianę 8 sztuk hydrantów p.poż. na terenie Gminy Dobra oraz opracowanie projektu 

budowlanego wraz z pracami polegającymi na przebudowie węzła hydrantowego w m. 

Wołczkowo ul. Agrestowa. 

Planowane inwestycje w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych na przestrzeni kolejnych  

4 lat zostały ujęte w  wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na 

terenie Gminy Dobra na lata 2021-2024, który został przyjęty w dniu 26 listopada 2020r. uchwałą 

nr XIX/267/2020 Rady Gminy Dobra 

 

9.12   Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych   

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w granicach administracyjnych  

Gminy Dobra w roku 2020, była firma Z.P.H.G. JUMAR z siedzibą  przy ul. Długiej 20   

w Mierzynie, jako Lider Konsorcjum Remondis Szczecin  Sp. z o.o. oraz Z.P.H.G. Jumar Julian 

Maruszewski.  

Nieruchomości objęte systemem gospodarowania odpadami na dzień 31.12.2020r. 

Ilość nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  objętych zorganizowanym systemem 

odbioru odpadów komunalnych na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 7 408, z czego 6 974  

(ok. 94 %) są to nieruchomości zamieszkałe, a 434  (ok. 6 %)  nieruchomości niezamieszkałe 

(firmy, szkoły itp.). Około 6 574 (ok. 94 %) nieruchomości zamieszkałych stanowiły 

nieruchomości, których właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, 

pozostałe 660 (ok. 9 %) to nieruchomości, w których się jej nie prowadzi.  

Realizacja ustawowych zadań dotyczących gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

1. Przygotowano zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w m. Dobra ul. Zwierzyniecka 4 na rok 2021. 
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2. Przygotowano projekty uchwał regulujących gospodarkę odpadami w Gminie Dobra: 

1) Uchwała NR XVII/239/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobra, 

2) Uchwała NR XVII/240/2020 Rada Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobra i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

3) Uchwała NR XVII/241/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

4) Uchwała NR XVII/242/2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek 

oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

5) Uchwała NR XVII/245/2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

6) Uchwała NR XVII/243/2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 

7) Uchwała NR XVII/244/2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

3. Ustalano  zobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi 

dokonuje się na podstawie: 

 otrzymanych z Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie zestawień zużycia wody 

na poszczególnych nieruchomościach, 

 informacji otrzymanych z zespołu podatków (nowe nieruchomości zgłoszone do 

opodatkowania), Straży Gminnej, mieszkańców, firmy „Poldek” (kanalizacja), podmioty 

gospodarcze –WSOiOŚ. 

4. Zapewniono właścicielom nieruchomości zamieszkałych i podmiotom gospodarczym odbiór 

odpadów komunalnych poprzez: 
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1) Bieżące, codzienne koordynowanie i nadzór  wydziału nad odbiorem odpadów  

komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Dobra realizowanego przez Z.P.H.G. 

JUMAR Julian Maruszewski.  

2) Umieszczanie na stronie internetowej urzędu gminy oraz aplikacji BLISKO informacji  

i komunikatów dotyczących zmian w świadczeniu usługi odbioru odpadów komunalnych. 

3) Koordynowanie  poświątecznej zbiórki choinek oraz odbiór i transport przeterminowanych 

leków  z aptek i punktów aptecznych zlokalizowanych na terenie gminy.  

4) Prowadzenie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 

prowadzenie mobilnego PSZOK-u który obejmował  zbiórki następujących odpadów 

komunalnych: 

 

Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

Odpady wielkogabarytowe w przedmiotowym okresie  odbierane były  od właścicieli 

nieruchomości dwa razy w roku w ramach akcji prowadzonej przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne w drodze przetargu  czyli Z.P.H.G. JUMAR JULIAN MARUSZEWSKI  

z siedzibą przy ul. Długiej 20 w Mierzynie (zabudowa jednorodzinna i zagrodowa). 

Akcja polegała na podstawieniu kontenerów we wskazane miejsca  

w poszczególnych miejscowościach Gminy. Kontenery zostały zapełnione odpadami 

dostarczonymi  przez mieszkańców Gminy. Firma Z.P.H.G. Jumar odebrała kontenery tuż po ich 

zapełnieniu. Zużyty sprzęt  elektryczny i elektroniczny był ustawiany przez mieszkańców przy 

kontenerach, a następnie  odbierane  przez ww. przedsiębiorcę. 

W przedmiotowym okresie akcje odbyły się: 

 07 marca 2020 r. -  I ETAP obejmował miejscowości Dobra, Bezrzecze, Wołczkowo, 

 14 marca 2020 r. -  II ETAP obejmował miejscowości: Mierzyn, Skarbimierzyce, Lubieszyn, 

Dołuje, Kościno, Redlica, Wąwelnica 

 21 marca  2020 r. – III ETAP obejmował miejscowości: Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec, 

Grzepnica, Sławoszewo, Płochocin. 

 05 września 2020 r. - I ETAP obejmował miejscowości: Dobra Bezrzecze, Wołczkowo, 

Redlica. 

 12 września 2020 r. – II ETAP obejmował miejscowości: Mierzyn, Skarbimierzyce, 

Lubieszyn, Dołuje, Kościno, Wąwelnica 



   159 | S t r o n a  
Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020 

 

 19 września 2020 r. – III ETAP obejmował miejscowości: Buk, Łęgi, Rzędziny, Stolec, 

Grzepnica, Sławoszewo, Płochocin.  

 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odpadów  

komunalnych 

7.14.21.

03 

5.12.1

9.09 
Razem 

  

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

2,5 1,90 4,40 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

3,53      2,60    6,13 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 106,73 128,86 235,59 

16 01 03 Zużyte opony 4,18 1,78 5,96 

 

W 2020r. odpady wielkogabarytowe z terenu nieruchomości wielolokalowych (spółdzielnie 

wspólnoty) były odbierane dwa razy w roku w ramach umowy   

nr i WKI.ZP.272.28.2019.AA z dnia 20.05.2019 r. i WKI.ZP.272.29.2019.AA z dnia 20.05.2019r. 

przez firmę Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski. 

GABARYTY SPÓŁDZIELNIE (Z.P.H.G. JUMAR) 

MIESIĄC/ROK Ilość odpadów w Mg 20 03 07 

Marzec /2020 23,02 

Wrzesień /2020 27,72 

RAZEM 50,74 

 

Opony 

W  2020 r. opony zbierano od mieszkańców w PSZOK-u. Również podczas akcji zbiórki 

gabarytów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, niektórzy mieszkańcy, pomimo zakazu, 

podrzucali opony. 
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Odpady zielone    

Zbiórka odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych 2020r. prowadzona była  

w ramach odbioru selekcji w systemie workowym jak i również  w systemie kontenerowym. 

Skierowana była do wszystkich mieszkańców gminy, którzy chcą pozbyć się odpadów zielonych 

pochodzących z ich gospodarstw domowych. Zbiórka obejmowała odpady zielone miękkie, czyli 

pokosy trawy, liście, a także miękkie kocówki przycinanych żywopłotów. Warunkiem było 

przywiezienie odpadów i wsypanie ich do podstawionych kontenerów w poszczególnych 

miejscowościach. W 2020r. zbiórka  odpadów zielonych w kontenerach odbywała się od  1 marca 

do 15 kwietnia i od 1 października do końca listopada. Kontenery były ustawione w następujących 

miejscach:  

 teren parkingu przy boisku sportowym w Wołczkowie przy ul. Lipowej, 

 teren przy Terenie Rekreacyjnym „ Mierzynianka” w miejscowości Mierzyn, 

 na terenie  przy Urzędzie Gminy Dobra  przy Wydziale ds. Gospodarki Odpadami  

Komunalnymi  i Egzekucji z siedzibą  przy ul. Granicznej 39b w miejscowości Dobra, 

 teren przy boisku sportowym przy ul. Sportowej w miejscowości Dobra, 

 teren przy basenie przeciwpożarowym   przy ul. Daniela w miejscowości Dołuje, 

 teren przy boisku sportowym przy ul. Górnej w miejscowości Bezrzecze. 

Prowadzono również odbiór odpadów zielonych w kontenerach z terenu nieruchomości 

wielolokalowych (spółdzielnie, wspólnoty). 

Odbyła się zbiórka choinek naturalnych w miesiącach styczeń, luty z częstotliwością 1 raz na 

miesiąc (tj. ostatni dzień roboczy danego miesiąca) z miejsc/punktów wywozowych wskazanych 

przez UG Dobra. 

Zebrano następujące ilości odpadów: 

Kod odebranych 

odpadów  

komunalnych 

Rodzaj odpadów  

komunalnych 
Akcje Ilość w  [Mg] PSZOK w [Mg] 

16 01 03 Zużyte opony               5,96 24,83 



   161 | S t r o n a  
Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020 

 

 

Zużyte baterie 

Przez cały rok  2020 na terenie Gminy Dobra  była prowadzona  zbiórka zużytych baterii. 

Mieszkańcy w sposób ciągły mogli oddawać zużyte baterie do Punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych przy ul. Zwierzynieckiej 4 w Dobrej. Ponadto baterie są również 

gromadzone w przeznaczonych do tego celu kartonach umieszczonych w obiektach ogólnie 

dostępnych (wydziały urzędu gminy, placówki handlowe, szkoły).  

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odpadów komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych[Mg] 

20 01 33* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i 

akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 

06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i 

akumulatory 

1,10 

 

Przeterminowane leki  

 

W  2020  roku na terenie Gminy  odbierano odpady w postaci przeterminowanych leków z aptek, 

punktów aptecznych. Mieszkańcy Gminy Dobra całorocznie mogą oddawać/wrzucać 

przeterminowane leki  do pojemników usytuowanych w aptekach, punktach aptecznych.  

Do pojemników na przeterminowane leki  należy wrzucać: tabletki, drażetki, ampułki, maści, 

proszki, syropy, krople, roztwory w szczelnych pojemnikach. Nie należy wrzucać: aerozoli, 

termometrów, używanych igieł i strzykawek. 

Powyższe odpady mieszkańcy oddawali również  do PSZOK-u. 

 

 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 rok 2020 Masa w [Mg] 

kontenery zielone  372,27 

kontenery  zielone wspólnoty, spółdzielnie  41,59 

worki duża umowa w tym odbiór choinek 2222,91 

RAZEM 2636,77 
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Masa  poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych od właścicieli  

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w  granicach 

administracyjnych Gminy Dobra *. 

KOD ODEBRANYCH 

ODPADÓW  

KOMUNALNYCH 

RODZAJ ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ŁĄCZNA MASA 

ODEBRANYCH 

ODPADÓW 

KOMUNALNYCH  

[MG] 

20 03 01 Niesegregowane( zmieszane) odpady komunalne 6441,74 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 667,71 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 636,236 

15 01 07 Opakowania ze szkła 633,814 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 2636,77 

16 01 03 Zużyte opony 5,96 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 286,32 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia  elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające  

niebezpieczne składniki 

4,40 

20 01 36 
Zużyte urządzenia  elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23  i 20 01 35 
3,63 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,73 

* Ilość odpadów zebranych w 2020 r. na podstawie comiesięcznych faktur otrzymanych od firmy Jumar.  

 

 

Przeterminowane leki zebrane z aptek i punktów aptecznych 

Rok 2020 Rok 2020 

Kwartał Ilość odpadów w Mg Kwartał Ilość odpadów w Mg 

I 0,18 III 0,26 

II 0,18 IV 0,11 

 

 

 

 

RAZEM 0,73 
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Masa odebranych poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w roku 2020.  

KOD ODEBRANYCH 

ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

RODZAJ ODEBRANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

ŁĄCZNA MASA 

ODEBRANYCH ODPADÓW 

KOMUNALNYCH  [MG] 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 134,32 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 31,93 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 8,25 

15 01 07 Opakowania ze szkła 9,87 

20 01 10 Odzież 3,22 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 121,53 

 

20 01 36 i  

20 01 35* 

 

Zużyte urządzenia  elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23  i 20 01 35 i zawierające 

niebezpieczne składniki 

 

               36,75 

20 01 11 Tekstylia 3,22 

 

20 03 99 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

 

68,36 

 

20 01 27 

Farby, tusze, kleje, farby drukarskie, 

lepiszcze i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne 

 

                0,20 

 

            20 01 28  

Farby, tusze, kleje, farby drukarskie, 

lepiszcze i żywice inne niż wymienione 

w 20 01 27 

                 8,35 

16 01 03 Zużyte opony                24,83 

20 01 39 Tworzywa sztuczne PCV 2,26 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,14 

16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych urządzeń 

inne niż wymienione w 16 02 15 
0,14 

13 02 … 
 Odpadowe oleje silnikowe, 

przekładniowe i smarowe 
0,79 
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20 01 21 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć, żarówki, świetlówki 
0,24 

16 80 01 
Magnetyczne i optyczne nośniki 

informacji 
0,42 

20 01 33 Baterie i akumulatory 1,10 

20 01 99 Igły i strzykawki z domowych iniekcji 0,02 

     

 Koszty funkcjonowania systemu 

    Wydatki poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

    i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

Zestawienie wydatków poniesionych przez Gminę w roku 2020  – gospodarka 

odpadami 

Wyszczególnienie Koszty w zł  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów  (Z.P.H.G.JUMAR) 8 344 757,40 

Edukacja ekologiczna     7 606,07 

Obsługa administracyjna systemu  955 796,82 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych  
330 185,92 

Razem 9 638 346,21 

Suma przypisów (z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych) w zł 

Wymiar z deklaracji na rok 2020r. na dzień 

31.12.2020r. 

Suma wpłat na dzień 31.12.2020r. 

9 081 319,04 zł 9 217 999,03 zł 

 

Poziomy recyklingu 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw 

sztucznych i szkła w poszczególnych latach do 31.12.2020 r. został określony w załączniku 

do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie  poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). 
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Papier, 

metal, 

tworzywa 

sztuczne, 

szkło1) 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 

 

2012  

 

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

 

2020  

 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

Gmina Dobra w 2020 r. osiągnęła następujący poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła na poziomie – 57,96 %. Gmina Dobra 

osiągnęła wymagany poziomu odzysku. 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w poszczególnych latach 

do 31.12.2020 r. został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  

14 grudnia 2016 r. w sprawie  poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167) 

  

  

Inne niż 

niebezpieczne 

odpady 

budowlane i 

rozbiórkowe 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami [%] 

 

 

2012  

 

 

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020 

330 336 338 440 442 445 550 60 70 

Gmina Dobra w 2020 r. osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych 

 w wysokości 49,22 %. Gmina Dobra nie osiągnęła wymaganego poziomu odzysku. Zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r.  w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poziomy 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach  przedstawia 

poniższa  tabela: 
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Rok 2017 2018 2019 
16 lipca 

2020 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć 

w poszczególnych latach pr % 

45 40 40 35 

 

Gmina Dobra w 2020 r. osiągnęła wymagany w rozporządzeniu poziom ograniczenia masy 

bioodpadów przekazanych do składowania.  Wynosił 0 %. 

Gminie Dobra udało się ograniczyć masę bioodpadów kierowaną do składowania poprzez 

wysegregowanie i odbiór tych odpadów „u źródła” oraz przez organizowane zbiórki odpadów 

zielonych w kontenerach prowadzonych na terenie gminy. 

Kontrola podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej oraz 

kontrola właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę 

odpadów. 

W 2020 r. nie przeprowadzano kontroli podmiotów odbierającego odpady komunalne  

tj. wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych na 

terenie Gminy Dobra,  pod kątem przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia  

13 września  1996  r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz spełniania przez 

przedsiębiorcę wymagań i warunków niezbędnych do wykonywania działalności regulowanej  

w zakresie odbioru odpadów komunalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska  

z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wszystkie podmioty gospodarcze ujęte w rejestrze 

zostały poddane kontroli w latach poprzednich. Do rejestru działalności regulowanej na wniosek 

przedsiębiorcy  wpisano jeden podmiot. 

Kontrola właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  położonych w granicach 

administracyjnych Gminy Dobra  odbyła się na podstawie art. 9u, 9v art. 10 ustawy z dnia  

3  września 1996 r. o utrzymaniu  czystości  porządku w gminach. Wystąpiono do Straży Gminnej 

o kontrolę 176 nieruchomości pod kontem prowadzenia poprawnej segregacji, a także pod kontem 

posiadania pojemnika i złożonej deklaracji. 
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Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach terminy 

sprawozdań za 2020 r. składanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi: 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania 

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. 

Powyższe sprawozdania zostały złożone w terminie, za pośrednictwem Bazy Danych o Odpadach 

(BDO). 

 

Edukacja ekologiczna 

1) Gmina Dobra przygotowała cykl prezentacji w postaci 4 odcinkowego filmu animacyjnego, 

który wyjaśniał wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami  

i naliczaniem opłat za odbiór śmieci. 

2) Zakupiono Aplikację BLISKO - moduł  GOSPODARKA ODPADAMI, która świetnie 

uzupełnia system zarządzania gospodarką odpadami w naszej gminie. Pomaga mieszkańcom  

w prawidłowej  segregacji odpadów, informuje na bieżąco o harmonogramie wywozu 

odpadów komunalnych, przypomina o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za 

odbiórodpadów i wszelkich informacji i komunikatów przesyłanych do mieszkańców przez 

urząd gminy. 
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W dniu 24 września 2020 r. Radni Gminy Dobra uchwalili pakiet uchwał związanych  

z całością gospodarki odpadami komunalnymi, które wchodziły  w życie z dniem 01 stycznia 2021 

roku. Konieczność przyjęcia nowych uchwał wymusiła nowelizacja ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. W związku z powyższym,  wydział do spraw gospodarki 

odpadami komunalnymi przygotował  ulotkę informacyjną dla właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych nie zamieszkałych (firm), w której to poinformował o najważniejszych zmianach 

w systemie gospodarki odpadami w Gminie Dobra. 

 

 

 

 

Ulotka dla właścicieli 

nieruchomości 

zamieszkałych  

i niezamieszkałych 

(firm) 

 

 



   169 | S t r o n a  
Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020 

 

Działania podjęte przez wydział ds. Gospodarki odpadami komunalnymi  

i egzekucji w czasie trwania pandemii wywołanej koronawirusem sars-cov-

2 w stosunku do właścicieli nieruchomości objętych  izolacją domową.  

Na podstawie Wytycznych Ministerstwa Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego  

w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń 

koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19  

(w czasie trwania pandemii/epidemii) podjęto następujące działania: 

1. Przygotowano i dostarczono ulotkę informacyjną (instrukcję) dotyczącą sposobu gromadzenia 

i odbioru odpadów komunalnych dla właścicieli   nieruchomości, w których odbywała  się 

izolacja domowa. 

2. Przyjmowano telefoniczne zgłoszenia od mieszkańców gminy (prowadzono rejestr) objętych 

izolacją  domową a następnie przekazywano informację na stanowisko zarządzania 

kryzysowego w celu indywidualnego odbioru odpadów komunalnych. 

3. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyznaczono miejsce 

 i  zorganizowano pojemniki na odpady komunalne wytwarzane przez osoby będące 

 w izolacji. Na bieżąco koordynowano działania związane z odbiorem tych odpadów przez 

firmę JUMAR. 

 

 

9.13   Inwestycje w zakresie ochrony środowiska  

W ciągu roku 2020 wykonano jak i rozpoczęto zadania wieloletnie związane z infrastrukturą 

sanitarną, deszczową oraz wodociągową. Poniżej przedstawiono przykładowe inwestycje. 

 

 Zadanie: Uporządkowanie systemu  kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto 

Szczecin.  

W dniu 18-09-2020 r. podpisano odbiór końcowy dla zadania: 

Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin.                               
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Celem zadania było uregulowanie gospodarki ściekami oraz wodami deszczowymi w zlewni na 

granicy obu gmin. Zadanie było finansowane wspólnie ze środków Gminy Dobra, Gminy Miasto 

Szczecin, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie oraz dotacji ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Gmina Dobra sfinansowała rozdział kanalizacji ogólnospławnej od sanitarnej w ramach której 

został wybudowany kolektor deszczowy na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do 

przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych  

o łącznej długości blisko 248 m i średnicach od 300 do 1400 mm.  Ponadto w ramach inwestycji 

zlikwidowano oczyszczalnię ścieków w Mierzynie oraz wybudowano przepompownie ścieków 

wraz z rurociągiem tłocznym, który włączony został do istniejącego kanału sanitarnego  

w ul. Sandomierskiej na terenie Szczecina. Zakres tych prac został sfinansowany przez ZWiK 

Szczecin przy udziale środków unijnych. Gmina Miasto Szczecin sfinansowała natomiast budowę 

kolektora deszczowego i modernizację cieku Wierzbak od granicy gmin do j. Słonecznego. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł  6 927 000 zł netto. Natomiast udział Gminy Dobra  

to 1 316 130 zł netto, z czego dotacja ze środków UE wyniosła 617 tyś zł. 

Wykonanie inwestycji pozwoliło na rozdział ścieków sanitarnych i wód deszczowych w zlewni 

na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin, w tym likwidację wyeksploatowanej 

oczyszczalni ścieków w Mierzynie przy ul. Spółdzielców przy jednoczesnym rozwiązaniu 

problemu przedostawania się ścieków do cieku Wierzbak i dalej j. Słonecznego.  

 

W roku 2020 rozpoczęto I etap budowy 

systemu kanalizacji deszczowej  

od zbiornika retencyjnego poprzez  

ul. Cynamonową i ul. Korzenną  

w Bezrzeczu, Budowany kanał deszczowy 

będzie odbierał wody opadowe z północno 

wschodniej części Bezrzecza. Planowany 

termin zakończenia robót - II kwartał 2021 

roku. 
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Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni 

przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż 

ul. Zgodnej, Tytusa, Kokosowej  

i Ozdobnej na terenie Mierzyna. W 2020 

roku zakończono i odebrano roboty 

związaną z danym zamierzeniem.  

W zakres całej inwestycji wchodziła: 

 budowa kanałów sanitarnych, 

 budowa kanału prowadzącego wody melioracyjne i deszczowe wraz z przełączeniem do niego 

istniejących kanałów oraz nowych kanałów melioracyjnych, 

 przebudowa koligującego odcinka linii kablowej 15 kV wraz z odtworzeniem nawierzchni 

dróg i budową nowego odcinka drogi. 

 

Wymiana sieci wodociągowej, Wołczkowo, ul. Słoneczna. W 2020 roku zakończono i odebrano 

roboty związaną z danym zamierzeniem. W zakres całej inwestycji wchodziło: 

1. Budowa sieci wodociągowej od pkt w1-w62 z rury PE Ø160 [mm], 

2. Przełączenie istniejących sieci wodociągowych wzdłuż trasy projektowanej sieci od pkt w3-

w3.4, w14-w14.2,w18-w18.2,w26-w26.2,w30-w30.2 i w34-w34.4 z rury PE Ø110 [mm], 

3. Wykonanie komory redukcji ciśnienia. 

4. Wybudowanie hydrantów. 

5. Przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych do nowobudowanej sieci wodociągowej 

od pkt w1-w1.1, w2-w2.1, w6-w6.1, w7-w7.1, w11-w11.1 i w12-w12.1 z rury PE Ø32 [mm], 

6. Przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych do nowobudowanej sieci wodociągowej 

od pkt w9-w9.2, i w14-w14.1 z rury PE Ø40 [mm], 

7. Przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych do nowobudowanej sieci wodociągowej 

od pkt w4-w4.2, i w5-w5.1 z rury PE Ø50 [mm]. 
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Dołuje, budowa nowej stacji uzdatniania wody. W 2020 

roku zakończono i odebrano roboty związaną z budową 

nowej stacji. Celem inwestycji było zwiększenie dostaw 

oraz równomierności w dostawach wody uzdatnionej dla 

mieszkańców Dołuj oraz okolicznych miejscowości. Nowa 

stacja uzdatniania zapewnia równomierność dostaw poprzez 

dobudowę nowego zbiornika retencyjnego, dobrą jakość 

wody uzdatnionej poprzez  zabudowę nowego systemu 

uzdatniania wody w hali filtrów oraz ochronę środowiska 

poprzez zabudowę zbiornika wód popłucznych. 

 

Wykonano również kanał doprowadzający wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej 

kanalizacji deszczowej. W 2020 roku zakończono i odebrano roboty. Wykonano kanały 

deszczowe i przykanaliki.  Wartość całej inwestycji: 507 797,74  zł brutto.  
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10.   Ochrona zwierząt 

 

10.1 Program opieki nad zwierzętami 

 

W Gminie Dobra każdego roku uchwalany jest Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra. Program 

dotyczący 2020 roku przyjęty został uchwałą Nr XIII/190/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 30 

marca 2020r.  

Od 2018r. możliwe jest  wpisywanie się mieszkańców do Rejestru Społecznych 

Opiekunów Kotów Wolno Żyjących z terenu gminy Dobra. Łącznie na terenie gminy jest 

zarejestrowanych 46 opiekunów w tym 19 wpisanych w 2020 r. Wpis do rejestru upoważnia do 

nieodpłatnej sterylizacji i kastracji kotów pozostających pod opieką opiekunów oraz otrzymania 

karmy suchej i mokrej służącej dokarmianiu tych wolno żyjących zwierząt. 

 

 

 

W ramach Programu w 2020 r. wykonano łącznie 73 zabiegi sterylizacji i kastracji kotów. 

Opiekunom kotów wolno żyjących przekazano ponadto 460 kg suchej karmy i 480 puszek  

o wadze 0,4 kg z karmą mokrą. 

 

17
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OPIEKA NAD KOTAMI W LATACH 2018 -2020 

Przyrost liczby zarejestrowanych społecznych opiekunów
kotów
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10.2  Realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt przez   

         Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej  

 

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIII/190/2020 Rady Gminy Dobra z dnia  

30 marca 2020r.  w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra 

w roku 2020 schronisko wykonywało zadania poprzez: 

1) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dobra. 

2) Ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację wszystkich 

zwierząt domowych ( psów i kotów) będących pod opieką Schroniska oraz bezpłatne eutanazje 

ślepych miotów. 

3) Poszukiwanie nowych  właścicieli dla bezdomnych zwierząt. 

4) Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Dobra. 

5) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt bezdomnych. 

6) Edukację mieszkańców gminy Dobra w zakresie opieki nad zwierzętami.  

 

Funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w roku 2020 

Statystyka 

W roku 2020 Schronisko przyjęło pod opiekę 131psów z terenu czterech gmin.  Z terenu gminy 

Dobra  Schronisko przyjęło 47 psów. Do adopcji przekazano  150 psów, z czego  87 psy zostały 

odebrane przez właścicieli. Wskaźnik adopcji wyniósł  114,50 %  

W omawianym okresie Schronisko przyjęło pod opiekę 357 kotów z terenu czterech gmin.  

Z terenu gminy Dobra  Schronisko przyjęło 176 kotów. Do adopcji przekazano 286 kotów.  

W miejsca bytowania, po wyleczeniu,  odwieziono 39 kotów wolno żyjących.  

Wskaźnik adopcji wyniósł 80,11% 

Przyjęcia psów i kotów w roku 2020 przedstawione zostały na wykresie.  

Jak widać najwięcej psów przyjętych  do schroniska było z terenu gminy Police - 60 szt. oraz  

z gminy Dobra – 47 szt. Natomiast  kotów, najwięcej trafiło z gminy Dobra – 176 szt. oraz gminy 

Police – 130 szt. 
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Analizując okres 7 lat funkcjonowania schroniska zaobserwowano zdecydowaną tendencję 

spadkową w ilości przyjęć  psów, co przedstawiono na poniższym wykresie. 
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Jak widać z przedstawionego wykresów największa ilość przyjmowanych i adoptowanych ze  

schroniska kotów przypada na miesiące czerwiec – październik. 

Analizując okres 7 lat funkcjonowania schroniska zaobserwowano lekką tendencję spadkową  

w ilości przyjęć  kotów, co przedstawiono na wykresie  5.
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Przeciwdziałanie bezdomności 

W celu przeciwdziałania bezdomności zwierząt, Schronisko prowadziło obligatoryjną  

sterylizację i kastrację  wszystkich zdrowych zwierząt schroniskowych. Sterylizacje oraz wszelkie 

inne zabiegi weterynaryjne wykonywane były przez dwóch lekarzy weterynarii. W omawianym 

okresie wykonano 271 zabiegów sterylizacji, w tym sterylizację 29 suk, kastrację 44 dorosłych 

psów, sterylizację i kastrację 198 kotów. Ponadto wszystkie adoptowane ze schroniska szczenięta 

i kocięta po osiągnięciu dojrzałości mają prawo do darmowej sterylizacji, która przeprowadzana 

jest przez schronisko.  

W ramach swojej działalności, a także zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie zwierząt Schronisko 

nieodpłatnie przeprowadza eutanazje ślepych miotów. W omawianym okresie, eutanazji poddano 

1 ślepy miot koci, w sumie 10 sztuk. Wszystkie zwierzęta przebywające  

w Schronisku są szczepione przeciwko wściekliźnie, temu zabiegowi poddano 318 psów  

i kotów.  

Upadki i eutanazje 

W omawianym okresie eutanazji poddano 2 psy i 13 kotów. Odnotowano upadki 1 psa  

i 49 kotów. Decyzje o poddaniu zwierząt eutanazji spowodowane były złym rokowaniem  

w leczeniu. Pies padł podczas pobytu w domu tymczasowym, przyczyna zgonu nieznana.  Upadki 
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kociąt spowodowane były dostarczaniem do schroniska już zarażonych kociąt zaraźliwym 

wirusem panleukopeni kotów ( tyfus koci ). 

Odławianie zwierząt 

Zgodnie ze Statutem jednym z zadań wykonywanych przez naszą jednostkę jest 

prowadzenie pogotowia interwencyjnego dostarczającego do Schroniska bezdomne, chore, 

błąkające się, zagrażające zdrowiu ludzi i zwierząt psy i koty z terenu czterech gmin.  

W miesiącach styczeń - grudzień 2020 r. funkcję pogotowia interwencyjnego prowadziła firma 

PSIA FARMA Czesław Olszewski ze Szczecina. Podjęto 213 interwencji i odłowiono 245 psów 

i kotów, co obrazuje wykres 6. 

 

Całodobowe pogotowie weterynaryjne 

Jednym z zadań koordynowanych przez schronisko w roku 2020, było zapewnienie zwierzętom, 

które uległy wypadkom komunikacyjnym całodobowej opieki weterynaryjnej.  

W roku 2020 całodobowe pogotowie weterynaryjne prowadził  gabinet weterynaryjny Wojciech 

Halkiewicz „W Pałacyku” ze Szczecina. Po udzieleniu pierwszej pomocy zwierzęta przewożone 

były do Schroniska.                                                
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Wolontariat 

W roku 2020 ze względu na panującą pandemię nie przeprowadzano grupowych naborów  

na wolontariuszy. Przeprowadzono 4 indywidualne/rodzinne szkolenia pod kątem bezpieczeństwa  

i higieny pracy na stanowisku wolontariusz. Przez rodzinne szkolenia należy rozumieć rodzica  

z niepełnoletnim dzieckiem. Pracę na rzecz bezdomnych zwierząt w roku 2020 wykonywało 11 

aktywnych  Wolontariuszy. 

   

 

 

Police Nowe Warpno Dobra Kołbaskowo

1

2

1

4

1 1

Ilość zwierząt dostarczonych przez Psia Farma do lecznicy 

pogotowia Wojciech Halkiewicz " W Pałacyku" w 2020 r.

psy koty
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Zatrudnienie 

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej  zatrudnionych w 2020 roku było 16 osób.: 

ośmiu Opiekunów Zwierząt, którzy pracują w systemie zmianowym 12 godzinnym, dwóch 

lekarzy weterynarii,  jedna osoba na stanowisku głównej księgowej ¾ etatu, 1 osoba – urlop 

macierzyński, dwie osoby ds. adopcji, księgowości i kadr, jedna osoba na 3/4 etatu zajmująca się 

sprzątaniem pomieszczeń socjalnych i biurowych oraz jedna osoba na stanowisku dyrektora 

Schroniska.   

 

Organizacja 

Schronisko jest czynne dla osób odwiedzających codziennie  

w godzinach 8.00 - 16.00,  adopcje są prowadzone  

w godzinach 10.00-15.30. Zagubione zwierzęta przyjmowane są 

przez całą dobę. Schronisko posiada swoją stronę internetową 

www.schronisko.dobraszczecinska.pl, na której umieszczane są 

wszystkie informacje dotyczące działalności jednostki,  

a w szczególności zdjęcia zwierząt zagubionych przebywających 

w naszym Schronisku. Ponadto wszystkie psy po ukończeniu 

kwarantanny, a także te, które są odbierane przez właścicieli  

są czipowane. Schronisko gwarantuje również właścicielom adoptowanych kociąt i szczeniąt 

późniejszą darmową sterylizację i kastrację.  

 

 

http://www.schronisko.dobraszczecinska.pl/


 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020                           181 | S t r o n a  
 

Edukacja 

Ze względu na panującą pandemię COVID-19  w roku 2020   w miesiącu lutym odwiedziła nas 

tylko jedna zorganizowana  grupa  dzieci w ilości 24 osób z Klubu 12 Dywizji Zmechanizowanej.    

Każda osoba przebywająca w Schronisku lub odwiedzająca naszą stronę internetową ma 

możliwość zapoznania się z ulotką pn „Wszyscy szanujmy kocie prawa”, które znajdują się 

ogólnodostępnych miejscach w Schronisku.   

 

Praktyki i staże  

Na podstawie podpisanych umów ze szkołami, uczniowie szkół średnich mieli możliwość 

odbywania   tygodniowych praktyk. Praktyki przy pielęgnacji kotów w Domu Kota odbyły  

4 uczennice z Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie. 

 

Promocja 

Wystawa Kotów w Galerii Handlowej w Kaskadzie.  

Z okazji Światowego Dnia Kota i Wystawy Kotów w dniu 29 lutego 2020r. 

promowaliśmy nasze koty w galerii handlowej Kaskada w Szczecinie.  

Dzień psa  w GOKSiR w Przecławiu.  

W dniu 22 sierpnia 2020r. nasze Wolontariuszki gościły w Gminnym  

Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji  w Przecławiu z okazji Dnia Psa. 

 

Schronisko w czasie pandemii 2020 

Pomimo panującej pandemii, licznych obostrzeń, ograniczeń, do Schroniska nieustannie 

napływali nowi podopieczni, którzy wymagali  codziennej opieki wszystkich pracowników.   

Opiekunowie, lekarze, pracownicy administracji oraz wolontariusze cały czas dbali o zapewnienie 

naszym podopiecznym wszystkiego, co jest im niezbędne i potrzebne do prawidłowego 

bytowania.  Wszyscy szczekający podopieczni w swoich wewnętrznych pomieszczeniach mieli 

podgrzewane podłogi, a legowiska na których mogły odpoczywać, wyściełane były kołdrami lub 

kocami.  
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Zamontowane wahadłowe drzwi pomiędzy wybiegami, a pomieszczeniami wewnętrznym 

ograniczały przedostawanie się zimnego powietrza do środka boksu, co pozwoliło utrzymać 

odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach wewnętrznych.   

Koty, ciepłoluby w sezonie zimowym większość czasu spędzały w Domu Kota w dwóch do tego 

przeznaczonych pomieszczeniach: w pomieszczeniu dla kotów wychodzących oraz  

w pomieszczeniu dla kotów niewychodzących. Oba pomieszczenia były ogrzewane ze stałym 

dostępem do karmy, wody i zabawy.   

W kocim przedszkolu panowała ciepła i milusia atmosfera,  a miejsca w kociej business class były 

zawsze zajęte jako pierwsze. Na bieżąco również uzupełniano  zapasy karmy i leków dla różnych 

grup wiekowych wszystkich podopiecznych.   

Wprowadzono także procedury bezpieczeństwa podczas odwiedzin w schronisku tak, aby osoby 

odwiedzające i pracownicy schroniska czuli się bezpieczni. Podstawową zasadą były 

obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk przed wejściem do Schroniska, a także ograniczenie 

ilości osób w biurze adopcyjnym do jednej osoby i maksymalnie czterech osób na terenie 

schroniska.  

Aby mieszkańcy i osoby zainteresowane mogły bezpiecznie odwiedzać podopiecznych schroniska   

proszono o wcześniejszy kontakt i zapisywanie się na konkretną godzinę.   

Przed wejściem do budynku schroniska ustawiony został  pojemnik na karmę i inne podarunki 

typu: koce, prześcieradła, ręczniki, kołdry, które można było bezpiecznie  zostawić  bez 

wchodzenia do biura.   

Pomimo wprowadzonych obostrzeń  w roku 2020 Schronisko przyjęło pod opiekę  131  psów  

z terenu czterech gmin. Z terenu gminy Dobra,  Schronisko przyjęło  47 psów.  

Do adopcji przekazano  150 psów, z czego  87 psy zostały odebrane przez właścicieli.  

Wskaźnik adopcji wyniósł  114,50 %  

 

W omawianym okresie Schronisko przyjęło pod opiekę  357 kotów z terenu czterech gmin.  

Z terenu gminy Dobra  Schronisko przyjęło  176 kotów.  

Do adopcji przekazano 286 kotów. W miejsca bytowania, po wyleczeniu,  odwieziono 39 kotów 

wolno żyjących.  

Wskaźnik adopcji   wyniósł 80,11% 

W roku 2020 zaobserwowano zdecydowaną tendencję spadkową w ilości przyjętych psów  

w porównaniu do lat ubiegłych. Natomiast w przypadku przyjęć kotów w porównaniu do lat  

wcześniejszych zaobserwowano tylko niewielki spadek przyjęć.     
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11.  Funkcjonowanie gminnych jednostek   

       organizacyjnych 
 

11.1  Urząd Gminy Dobra 
 

Podstawa prawna funkcjonowania Urzędu Gminy w Dobrej: 

1) art. 9 ust. 1, art. 33 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),  

2) Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Gminy Dobra ze zmianami. 

 

Wykaz zadań realizowanych przez Urząd Gminy: 

 

Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących 

w strukturze Gminy.  

Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie należytego wykonywania spoczywających na 

Gminie:  

1) zadań własnych, 

2) zadań zleconych, 

3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, 

4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,  

5) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego  

z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom 

komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów, 

6) innych zadań nałożonych na organy Gminy przepisami ustaw szczególnych, szczególnych 

aktów wydanych w celu ich wykonania. 

Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonaniu ich zadań  

i kompetencji. 

W szczególności do zadań Urzędu należy:  

1) przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, 

postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych 

czynności prawnych przez organy gminy, 



 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020                           184 | S t r o n a  
 

2) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących 

w zakres zadań gminy, 

3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwianie 

skarg i wniosków, 

4) przygotowanie uchwalenia i wykonania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy, 

5) realizacja innych obowiązków uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał 

organów Gminy,  

6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz 

innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy, 

7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w Urzędzie, 

8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa, a w szczególności:  

a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, 

b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt, 

c) przechowywanie akt, 

d) przekazywanie akt do archiwów. 

9) realizacja obowiązków uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie 

 z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy, 

10) realizacja zadań z zakresu spraw obronnych w tym:  

a) planowania obronnego, 

b) organizacji i funkcjonowania systemu kierowania obronnością w Gminie, w szczególności 

stałego dyżuru i stanowiska kierowania, 

c) przygotowanie Gminy w ramach systemu obronnego państwa do realizacji zadań 

umożliwiających mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych, w szczególności 

zorganizowania Akcji Kurierskiej, 

d) planowanie i nakładanie na terenie gminy obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych 

na rzecz obrony, 

e) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby obronności poprzez prowadzenie rejestracji 

poborowych, 

f) przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, 

g) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego. 
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Kadra Urzędu Gminy w Dobrej (według stanu na dzień 31.12.2020r.) 

Nazwa stanowiska Liczba zatrudnionych  

w osobach 

Liczba zatrudnionych  

w etatach 

Pracownicy administracyjni 92 90,45 

Pracownicy obsługi 21 19,5 

Razem 113 109,95 

 

W zakresie obsady kadrowej: 

Zarządzeniem Nr 3/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania zastępcy wójta – z dniem 

13 stycznia 2020 r. powołano Zastępcę Wójta Gminy Dobra w osobie Pana Rafała Zahorskiego. 

 

Funkcjonowanie placówki w czasie pandemii Covid-19: 

W związku z wprowadzeniem przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 

2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 

epidemicznego (Dz. U. poz. 433 i 441), stanu zagrożenia epidemicznego w związku  

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, obowiązującego od dnia 14 marca 2020 r., wprowadzone 

zostały czasowe ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra. 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w celu 

realizacji zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z późn.zm.) Wójt Gminy Dobra 

zarządził: 

1. Zarządzeniem Nr 38/2020 z dnia 13 marca 2020 r. od godziny 12.00 wprowadzono zmiany  

w zakresie obsługi interesantów oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra poprzez 

podjęcie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się 

choroby zakaźnej (wirus SARS-Co-V-2): 

1) wprowadzono zmiany w sposobie obsługi interesantów Urzędu Gminy Dobra poprzez 

podjęcie następujących działań: 

a) w wejściu do budynku Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a w Dobrej 

przygotowano dla Interesantów miejsce do wypełnienia dokumentów oraz ustawiono 

pojemnik do pozostawiania tych dokumentów, 

b) w wejściu do budynku Urzędu Gminy Dobra, Wydział ds. Gospodarki Odpadami  

i Egzekucji przy ul. Granicznej 39b w Dobrej przygotowano dla Interesantów miejsce 
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do wypełnienia dokumentów oraz ustawiono pojemnik do pozostawiania tych 

dokumentów, 

c) w wejściu do budynku Urzędu Gminy Dobra, Wydział ds. Komunalnych  

i Inwestycji przy ul. Granicznej 24a w Dobrej przygotowano dla Interesantów miejsce 

do wypełnienia dokumentów oraz ustawiono pojemnik do pozostawiania tych 

dokumentów, 

d) w holu budynku Urzędu Gminy Dobra, Referat ds. Planowania Przestrzennego  

i Warunków Zabudowy przy ul. Granicznej 24a w Dobrej przygotowano dla 

Interesantów miejsce do wypełnienia dokumentów oraz ustawiono pojemnik do 

pozostawiania tych  dokumentów, 

e) przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Dobra, Wydział ds. Obywatelskich  

i Ochrony Środowiska przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie przygotowano dla 

Interesantów miejsce do pozostawiania dokumentów, 

f) zalecono ograniczenie w przemieszczaniu się pracowników Urzędu Gminy Dobra 

miedzy poszczególnymi lokalizacjami komórek organizacyjnych, korespondencja 

przekazywana była raz dziennie pomiędzy wydziałami przez Kierowcę, 

g) Straż Gminna w Dobrej w ramach podejmowanych działań prewencyjnych  

w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej, priorytetowo 

traktowała interwencje dotyczące zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na 

terenie Gminy Dobra oraz szczególny nadzór nad miejscami i obiektami publicznymi.  

2. Zarządzeniem Nr 49/2020 z dnia 09 kwietnia 2020 r. w sprawie godzin pracy Urzędu Gminy 

Dobra: 

1) z dniem 14 kwietnia Urząd Gminy Dobra został wyłączony z bezpośredniej obsługi 

interesantów: 

a) wprowadzono dla pracowników Urzędu Gminy Dobra następujące godziny pracy, 

w Urzędzie Gminy: 

- od godziny 07.00 do godziny 13.00, 

- od godziny 14.00 do godziny 20.00, 

- w godzinach 13.00 – 14.00 w pomieszczeniach biurowych przeprowadzana była 

dezynfekcja oraz wietrzenie przestrzeni biurowej, 

b) w celu przekazywania dokumentów do Urzędu Gminy Dobra w wersji papierowej,  

w wejściach do Urzędu Gminy Dobra z siedzibą w Dobrej przy ul. Szczecińskiej 16a  

i ul. Granicznej 24a oraz zostały wyłożone najpotrzebniejsze druki dla Interesantów, 
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c) ponadto, pojemniki na dokumenty zostały ustawione w Urzędzie Gminy Dobra  

z siedzibą Dobrej, w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji 

oraz w Urzędzie Gminy Dobra z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51, 

d) w tym czasie kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Dobra był możliwy telefoniczny 

lub mailowy - dokumenty można było przesyłać przez internet: drogą e-mailową oraz 

przez platformę E-PUAP (www.epuap.gov.pl), 

e) sprawy związane z dowodami osobistymi i ewidencja ludności można było załatwić po 

wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu  

91 311 23 00,  

f) w przypadku postępowań administracyjnych (w związku z koniecznością zapoznania 

się z dokumentami) udostępnianie dokumentów następowało po wcześniejszym 

telefonicznym uzgodnieniu terminu. 

3. Zarządzeniem Nr 105/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia obowiązków 

związanych z obsługą interesantów w Urzędzie Gminy Dobra: 

1) w celu minimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2 zobowiązano 

pracowników Urzędu Gminy Dobra do: 

a) do dezynfekcji rak przy wejściu do obiektu, 

b) pracownicy mający bezpośredni kontakt z Interesantem mają obowiązek noszenia 

maseczki (przyłbicy), 

c) zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w obiekcie, 

d) ograniczenia rozmów z innymi pracownikami oraz interesantami, 

e) ograniczenia przemieszczania się po obiekcie oraz pomiędzy poszczególnymi 

komórkami organizacyjnymi urzędu, 

f) stosowania się do zaleceń i procedur obowiązujących w obiekcie. 

2) W celu minimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2 zobowiązano 

Interesantów Urzędu Gminy Dobra do: 

a) noszenia osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy, 

b) dezynfekcji rak przy wejściu do obiektu, 

c) zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w obiekcie, 

d) ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w obiekcie, 

e) ograniczenia rozmów (w tym także używania telefonów komórkowych) w trakcie 

przebywania w obiekcie, 

f) stosowania się do zaleceń obowiązujących w obiekcie. 

http://www.epuap.gov.pl/
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3) Wprowadzono dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Dobra obowiązkowe poddanie 

się kontroli pomiaru temperatury. 

a) Czynności pomiaru temperatury dokonywał przy wejściu do urzędu pracownik urzędu, 

b) W przypadku osób, u których pomiar temperatury wykazał temperaturę ciała równą 

lub przekraczającą 37,5o pomiar został wykonany ponownie po odczekaniu  

5 minut.  

4) Odmawia się wstępu do budynku Urzędu osobom, u których drugi pomiar temperatury 

wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 37,5 o, oraz informuje te osoby  

o konieczności telefonicznego zgłaszania się do lekarza. 

5) W celu ustalenia listy interesantów obecnych w tym samym czasie w obiektach Urzędu 

Gminy Dobra prowadzona była lista osób przebywających, załatwiających sprawy  

w Urzędzie w danym dniu. 

4. Zarządzeniem Nr 117/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów 

oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra: 

1) z dniem 31 sierpnia 2020 r. Urząd Gminy Dobra (budynek główny) wznowił bezpośrednią 

obsługę interesantów z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

5. Zarządzeniem Nr 150/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej 

w Urzędzie Gminy Dobra, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowymi oraz rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii, ogłoszonym z powodu COVID-19, wprowadzono pracę zdalną w Urzędzie Gminy 

Dobra. Praca zdalna będzie wykonywana na polecenie Wójta Gminy Dobra lub za jego zgodą.   

6. Zarządzeniem Nr 166/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie obsługi interesantów 

oraz sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra: 

1) z dniem 16 grudnia 2020 r. wprowadzono zmiany w zakresie obsługi interesantów oraz 

sposobu funkcjonowania Urzędu Gminy Dobra poprzez podjęcie działań prewencyjnych 

mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej (wirus SARS-

CoV-2). 

Zmiany dotyczyły obsługi: Urzędu Gminy Dobra z siedzibą w Dobrej przy  

ul. Szczecińskiej 16a; Wydziału ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska  

w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51; Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji w Dobrej 
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przy ul. Granicznej 24a; Referatu ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy 

w Dobrej przy ul. Granicznej 24a, poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi Interesantów. 

2) W wejściu do budynku Urzędu Gminy Dobra przy ul. Szczecińskiej 16a w Dobrej, 

Referatu ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy w Dobrej, Wydziału  

ds. Komunalnych i Inwestycji w Dobrej, przygotowano dla Interesantów miejsce do 

wypełnienia dokumentów oraz ustawiono pojemnik do pozostawiania dokumentów. 

3) Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w Dobrej przy  

ul. Granicznej 39b prowadził bezpośrednią obsługę Interesantów z zachowaniem zasad 

wprowadzonych Zarządzeniem Nr 105/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 14 sierpnia 2020r. 

w sprawie wprowadzenia obowiązków związanych z obsługa interesantów  

w Urzędzie Gminy Dobra. 

4) Pracownicy zostali zobowiązani zostali do ograniczenia przemieszczania się między 

poszczególnymi lokalizacjami komórek organizacyjnych. 

5) Korespondencja przekazywana była raz dziennie pomiędzy Wydziałami i Referatem przez 

Kierowcę.  

Pracownicy Urzędu zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej ( maseczki, przyłbice, 

rękawiczki ) a także w środki do dezynfekcji. Pomieszczenia biurowe były ozonowane. 

W roku 2020 w związku z pandemią borykaliśmy się z problemami kadrowymi wynikającymi ze 

zwiększonej liczby zwolnień lekarskich, kwarantanny, izolacji pracowników. Miało to duży 

wpływ na funkcjonowanie Urzędu i obsługę Interesantów. 

Wprowadzono także zmianę w ocenie ryzyka zawodowego w Urzędzie Gminy Dobra, a także dla 

wszystkich stanowisk pracy wprowadzono dodatkową analizę ryzyka zawodowego dla tego 

zagrożenia biologicznego. 

Postępowania przetargowe: 

W roku 2020 przeprowadzono łącznie 43 postępowania. Szczegóły przedstawiono w tabeli 

poniżej. 

 

Tryb postępowania 

 

Dostawy 

 

Usługi 

 

Roboty budowlane 
 

Przetarg nieograniczony 
 

4 
 

13 
 

20 
 

Inny tryb 
 

0 
 

3 
 

3 
 

Budżet Urzędu Gminy Dobra  (wg. stanu na dzień 31.12.2020r.): 10 397 861,65 zł (wzrost  

o 2%). 
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11.2   Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej jest jednostką organizacyjną Gminy Dobra. 

Powołany został uchwałą Nr V/15/90 Rady Gminy w  Dobrej  z dnia 24 lipca 1990r. w sprawie 

powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.   

Zasięgiem swojego działania obejmuje 17 miejscowości, które wchodzą w skład  

12 sołectw Gminy. Siedziba Ośrodka mieści się w Dobrej przy ul. Granicznej 24a. Organem 

zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Wójt  Gminy  Dobra. Zakres działania 

Ośrodka  określają; ustawy i akty wykonawcze do ustaw, oraz uchwały Rady Gminy Dobra  

i zarządzenia Wójta Gminy Dobra.  Podstawą działalności  jest Statut Ośrodka zawierający zapisy 

dotyczące organizacji wewnętrznej Ośrodka. 

Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz. Kierownik podlega 

bezpośrednio Wójtowi Gminy Dobra.  

Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb 

społecznych, kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji 

życiowych w celu doprowadzenia ich do życiowego usamodzielnienia i integracji ze 

środowiskiem. Świadczenie pomocy społecznej służy  umacnianiu rodziny. Ośrodek wspiera 

rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

przeciwdziała marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. Współpracuje ze społecznością 

lokalną i partnerami lokalnymi.  

 Ośrodek  Pomocy Społecznej jest najczęściej pierwszym i zasadniczym miejscem,  

do którego osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zwracają się o pomoc. Strukturę 

organizacyjną Ośrodka oraz wykaz stanowisk i zadań na poszczególnych stanowiskach określa  

Regulamin Organizacyjny Ośrodka. W skład struktury Ośrodka wchodzi: Zespół Pomocy 

Środowiskowej,  Zespół Świadczeń  Rodzinnych, Zespół finansowo-księgowy, wieloosobowe 

stanowisko usług opiekuńczych. 

Obsadę kadrową Ośrodka na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiło 23 osoby, a w przeliczeniu 

na etaty 21,45 etatu w tym: 4 pracowników socjalnych, asystent rodziny, kierownik Ośrodka, 

główna księgowa, informatyk, 4 opiekunki świadczące usługi opiekuńcze, 4 pracowników 

zatrudnionych w Zespole Świadczeń Rodzinnych w tym kierownik Zespołu zajmujących  

się realizacją świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 Plus”, Programu 

„Dobry start” i obsługą funduszu alimentacyjnego w tym kierownik Zespołu. Ponadto    
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1 pracownik zajmujący się realizacją dodatków mieszkaniowych, obsługą Zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup roboczych w zawiązku z przemocą w rodzinie, oraz pracownik 

zajmujący się  realizacją zadań  w ramach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

narkomanii.  Ponadto 6 pracowników zatrudnionych w świetlicach wiejskich  na terenie Gminy 

 w tym 3 wychowawców i 3 pracowników  obsługi. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawowe zadania pomocy społecznej o charakterze 

obligatoryjnym i fakultatywnym zarówno w formie finansowej jak i rzeczowej. Do zadań 

pracownika socjalnego należy w szczególności: 

 przeprowadzanie rodzinnych  wywiadów środowiskowych,  

 udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 

 udzielanie informacji, wskazówek i pomocy  w zakresie rozwiązywania spraw życiowych   

osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie  rozwiązywać problemy   będące 

przyczyną ich trudnej sytuacji życiowej, 

 pomoc osobom potrzebującym  w uzyskaniu pomocy prawnej,   poradnictwa,   załatwianiu 

spraw urzędowych oraz   wspieranie  w  uzyskaniu pomocy, 

 współpraca i współdziałanie z  instytucjami i specjalistami na rzecz poprawy sytuacji 

mieszkańców,  podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie  marginalizacji  

i wykluczeniu społecznemu, 

 inicjowanie nowych form pomocy dla  osób  i rodzin  w trudnej sytuacji życiowej, 

 pracownicy socjalni kładą duży nacisk na realizację pomocy w formie pracy socjalnej mającej 

na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu i odzyskaniu zdolności  

do funkcjonowania w społeczeństwie.  

Ponadto pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzają wywiady 

środowiskowe na rzecz innych instytucji. Realizują szereg działań mających na celu 

przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.  Podejmują działania interwencyjne 

i pomocowe  na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin z  terenu Gminy. Współpracują z pedagogami 

szkolnymi z terenu gminy w zakresie pomocy dla rodzin niewydolnych wychowawczo, oraz  

w związku z realizacją  rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”. Kierują wnioski  

do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w przedmiocie uzależnienia  

od alkoholu i objęcia leczeniem, jak również monitorują jego przebieg . Kierują wnioski do Sądu 

Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzin niewydolnych wychowawczo i ustanowienie kuratora, jak 



 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020                           192 | S t r o n a  
 

również współpracują z kuratorami sądowymi w zakresie prowadzonego nadzoru w rodzinach 

zagrożonych odebraniem dzieci.  

 Ośrodek pozostaje we stałej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Wsparcia Rodziny 

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” oraz Komisariatem Policji w szczególności poprzez 

kierowanie osób i rodzin do uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych, oraz monitorowania 

środowisk zagrożonych przemocą. Współpracuje ze Strażą Gminną w zakresie pomocy  

i monitorowania sytuacji osób bezdomnych na terenie Gminy zwłaszcza w okresie zimowym. 

Wykonanie  budżetu  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej w 2020 r. wyniosło – 41.864.320.99zł  

w tym:  Pomoc Społeczna - 2 .568.738,37  zł,  Rodzina  - 39.295.582,62 zł.  

Funkcjonowanie placówki w czasie pandemii Covid-19: 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w 2020r. z uwagi na sytuację epidemiczną  związaną z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 nie realizowali projektów socjalnych  

o charakterze środowiskowym. Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie pandemii pracował   

w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Pracownicy socjalni ograniczyli wyjścia w teren. Wywiady 

środowiskowe przeprowadzane  były  zarówno zdalnie, jak również w siedzibie Ośrodka  

w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu. W Zespole Świadczeń  Rodzinnych przyjmowanie 

wniosków  odbywało się przy wydzielonym stanowisku. Była  również  możliwość złożenia 

wniosku do urny ustawionej przy drzwiach wejściowych i za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych. Opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej pracują codziennie wg. ustalonego 

harmonogramu z zachowaniem obostrzeń i zasad sanitarnych.      

 Stan  epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS Cov-2 wymusił szereg 

zmian co do formy udzielanej pomocy, osobom i rodzinom doznającym przemocy. Pracownik  

i uczestnicy grup roboczych  często byli   ograniczeni do zdalnych kanałów komunikacji takich 

jak: rozmowy telefoniczne, korespondencja mailowa czy  komunikatory internetowe.  

W sytuacjach wymagających interwencji oraz  podczas spotkań  grup roboczych i posiedzeń 

Zespołu Interdyscyplinarnego  zachowywano wymogi sanitarne dotyczące bezpieczeństwa  

w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia  koronawirusem. Grupy robocze w miesiącach 

marzec-maj w większości  odbywały się bez udziału ofiar/ sprawców przemocy. Interweniowano 

tylko w szczególnych sytuacjach z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. Służby 

starały się otoczyć opieką osoby doznające przemocy w rodzinie, aby mimo znacznie 

ograniczonych możliwości działania, miały poczucie, iż w obecnym wyjątkowo trudnym czasie 

mogą liczyć na pomoc służb i instytucji na co dzień zajmujących  problematyką przeciwdziałania 
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przemocy. Przeprowadzono liczne rozmowy wspierająco-monitorująco- informujące z ofiarami 

przemocy, Najczęściej po przeprowadzonej rozmowie ofiary otrzymywały poprzez sms  odnośnik 

do strony internetowej zawierający informacje o „Instytucjach  dla osób dotkniętych przemocą 

działających na Terenie gminy Dobra” oraz „Plan bezpieczeństwa dla osób dotkniętych 

przemocą”. Szczególnie zachęcano do  kontaktu z psychologiem z Gminnego Ośrodka Wsparcia 

Rodziny w Dołujach , do którego otrzymywali telefon zapewniający pomoc całodobową. 

Staraliśmy się, aby pomoc ofiarom świadczyć  w sposób nieprzerwany w trybie zdalnym pomimo 

braku możliwości kontaktu osobistego. Osoby potrzebujące mogły również w trybie zdalnym 

skorzystać z  konsultacji prawnych. 

 

11.3   Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej 

 

Podstawa prawna funkcjonowania ZEAS w Dobrej: 

1) art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt  9 lit. h ustawy z dnia  

8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020  r. poz. 713 z późn. zm.)                               

oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869  poz. z późn. zm.), 

2) uchwała Nr XVII/244/2016 Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 2016r.  

w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół w Dobrej i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

z 2016 r. poz. 4909 oraz z 2020 r. poz. 3037). 

Do zakresu działania ZEAS należy w szczególności:  

Do zakresu działania ZEAS należy w szczególności:  

1) w zakresie obsługi finansowo-księgowej: 

a) prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

b) organizowanie i prowadzenie obsługi kasowej i bankowej jednostek obsługiwanych, 

c) bieżące monitorowanie realizacji planu finansowego, 

d) bieżące monitorowanie i informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu, 

e) organizowanie, naliczanie i  dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz innych  należności 

wynikających ze stosunku pracy oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym 

świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US itp., 

f) wypłata stypendiów uczniowskich za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,  
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g) wypłata stypendiów Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych, 

h) sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, 

i) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej jednostek obsługiwanych, 

j) prowadzenie rozliczeń pobranych zaliczek przez dyrektorów jednostek obsługiwanych  

i upoważnionych pracowników, 

k) rozliczanie delegacji służbowych, druków ścisłego zarachowania i innych dokumentów, 

l) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,  

m) sporządzanie sprawozdawczości finansowej, 

n) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

o) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogo-Pożyczkowej, 

p) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 

q) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a ustawy – Karta 

Nauczyciela, 

r) prowadzenie ewidencji umorzenia środków trwałych, 

s) określenie zasad (polityki) rachunkowości, 

t) prowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów, 

u) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji 

przewidzianej przepisami prawa, 

2) w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej: 

a) prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników ZEAS oraz osób zatrudnionych  

w jednostkach obsługiwanych, 

b) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej, 

c) prowadzenie spraw osobowych pracowników jednostek obsługiwanych, przygotowanie 

dokumentacji w tym zakresie, 

d) organizowanie i prowadzenie praz statystycznych oraz opracowywanie okresowych 

sprawozdań i analiz z przebiegu wykonywania planowych zadań, 

e) udział w aktualizacji bazy danych Systemu Informacji Oświatowej, 

f) wstępna weryfikacja sporządzanych przez jednostki obsługiwane danych liczbowych  

i zestawień, 

g) opracowywanie kalkulacji skutków finansowych określonych przedsięwzięć  

i zamierzeń, 
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h) koordynacja spraw organizacyjno-administracyjnych dla zapewnienia odpowiednich 

warunków działania jednostek obsługiwanych, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy orz nauki, opieki i wychowania w jednostkach obsługiwanych, 

i) archiwizowania dokumentacji, 

j) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie wykonywania zadań 

merytorycznych oraz prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej, 

k) organizowanie i planowanie prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników  

i limitów określonych w planach, 

3) realizacja innych zadań zleconych do prowadzenia ZEAS, a w szczególności: 

a) organizacja dowozu uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych) do szkół                                        

i placówek oświatowych, 

b) obsługa finansowa dowożenia uczniów do szkół, 

c) sprawdzanie realizacji obowiązku szkolnego, 

d) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia  

młodocianych pracowników, 

e) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie  dofinansowania dokształcania 

zawodowego nauczycieli,  

f) prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu 

prowadzącego, 

g) planowanie sieci i obwodów szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych                                    

i punktów przedszkolnych, 

h) wstępna weryfikacja projektów organizacyjnych  jednostek obsługiwanych pod względem 

zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, 

i) obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela 

mianowanego, 

j) obsługa techniczno-administracyjna prac komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

dyrektora jednostki obsługiwanej, 

k) obsługa techniczno-administracyjna w zakresie nagród Ministra Edukacji Narodowej, 

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Wójta Gminy Dobra, 

l) koordynowanie funkcjonowania działalności jednostek obsługiwanych, 

m) przygotowanie dokumentacji dotyczącej zadań zleconych podmiotom  prowadzącym 

działalność w zakresie oświaty oraz nadzorowanie realizacji tych zadań i kontrolowanie 

wykorzystania przyznanych na te zadania środków z budżetu gminy, 



 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020                           196 | S t r o n a  
 

n) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, o którym mowa  

w art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

 z 2013 r. poz. 1457 z późn. zm.),  

o) prowadzenie ewidencji placówek oświatowych niepublicznych, o którym mowa w art. 82 

ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2156  

z późn. zm.),  

p) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji oświatowych przez Gminę Dobra. 

 

Kadra ZEAS w Dobrej (wg. stanu na dzień 31.12.2020r.) 

Nazwa stanowiska Liczba zatrudnionych  

w osobach 

Liczba zatrudnionych  

w etatach 

Pracownicy administracyjni 9* 8,8* 

Pracownicy obsługi 1 0,5 

Razem 9 8,5 

*w tym jedna osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim 

 

Wykaz inwestycji zrealizowanych w roku 2020: 

1) Budowa przedszkola w Mierzynie. 

Wykaz inwestycji rozpoczętych w roku 2020: 

1)  Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz. nr 149, 

2)  Budowa przedszkola w Bezrzeczu na dz. nr 69/11. 

Budżet ZEAS w Dobrej (wg. stanu na dzień 31.12.2020r.): wykonanie 1 204 833,08 zł ( wzrost 

o 2,6 % ). 

 

Funkcjonowanie placówki w czasie pandemii Covid-19: 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Dobrej w okresie pandemii pracował  

w zaostrzonym rygorze sanitarnym. Pracownicy zostali wyposażeni w sprzęt ochrony 

indywidualnej ( przyłbice, maseczki, rękawiczki ), a także w środki do dezynfekcji. Ograniczone 

zostały przyjęcia Interesantów, korespondencję było można zostawić w przygotowanym przy 

drzwiach wejściowych pojemniku i przesyłać za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. 

W okresie pierwszego zamknięcia gospodarki pracownicy pracowali  w systemie rotacyjnym  

tj. zdalnie lub w siedzibie ZEAS. Ponadto, w okresie epidemii nie przyjmowano wpłat do kasy,  

a wszelkie płatności dokonywane były bezpośrednio na rachunek bankowy. 



 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020                           197 | S t r o n a  
 

11.4  Publiczna  Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu  

 

Podstawa prawna funkcjonowania szkoły: 

1. Akt założycielski Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu. 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).  

Wykaz zadań realizowanych przez szkołę: 

1. W szkole funkcjonują Oddziały Przedszkolne (4 grupy), Punkt Przedszkolny (1 grupa) oraz 

oddziały klasowe (27 klas). 

2. Szkoła realizuje program profilaktyczno-wychowawczy oraz Program Doradztwa 

Zawodowego. 

3. Szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkoły oraz zajęcia z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Szkoła organizuje dla uczniów wyjścia, wycieczki i uroczystości. 

5. Na terenie szkoły funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej. 

6. Szkoła zapewnia podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczniom. 

7. Szkoła organizuje dożywanie dzieci/uczniów. 

 

Liczba oddziałów i uczniów w szkole (wg stanu na dzień 30.09.2020r.): 

1. Klasy I-VIII: 27 oddziałów (było 25), liczba uczniów 607 (było 562). 

2. Oddziały Przedszkolne: 4 grupy, liczba dzieci 87 (było 85). 

3. Punkt Przedszkolny: 1 grupa (były 2), liczba dzieci 25 (było 30). 

Liczba uczniów  w oddziałach przedszkolnych i punkcie przedszkolnym (wg stanu na dzień 

30.09.2020r.): 

1. Oddziały Przedszkolne: 87 dzieci ( było 85). 

2. Punkt Przedszkolny: 25 dzieci ( było 30). 

Kadra pedagogiczna szkoły z podziałem na stopnie awansu zawodowego (wg stanu na dzień 

30.09.2020r.): 

Stopień awansu 

zawodowego 

Bez 

stopnia 
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani razem 

 

Liczba nauczycieli 

 

1 

 

3 

 

23 

 

23 

 

22 
 

72 

 

Liczba nauczycieli wzrosła o 7 w stosunku do stanu na dzień 30.09.2019r.  
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Postępowania przetargowe: 

1. „Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Bezrzeczu” z dnia 12.05.2020r. – kwota przeznaczona przez Zamawiającego 

na sfinansowanie zamówienia 330.000,00 zł. Wygrała oferta 18.420,00 zł za 1 m-c 

świadczenia usługi na okres od 03.08.2020r. do dnia 25.06.2021r. 

Zapytania ofertowe dla zadań inwestycyjnych: 

1. Dostawa i montaż 18 rolet zewnętrznych w celu poprawy warunków nauki uczniów  

i nauczycieli: 79 846,00 zł. 

2. „Zagospodarowania terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu – kontynuacja  

I etapu”: 14 200,00 zł. 

3. „Zagospodarowania terenu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu – II etap”:  

26 300,00zł. 

Prace remontowe przeprowadzone w roku 2020: 

1. Prace remontowe wykonane we własnym zakresie: 12.814,51 zł - malowanie sali 

gimnastycznej oraz sal lekcyjnych nr 1, 3, 7, 8, 22, 23, 119, drobne naprawy i serwis. 

2. Serwis kamer i systemu alarmowego: 6.416,88 zł. 

3. Serwis klimatyzacji: 1.476,00 zł. 

4. Serwis projektora multimedialnego: 599,00 zł. 

5. Serwis urządzeń kuchennych (BEMAR): 340,00 zł. 

6. Oklejenie folią szyb pomieszczeń klasowych: 943,00 zł. 

Zakupy inwestycyjne zrealizowane w roku 2020: 

1. Zakup środków i pomocy dydaktycznych dla osób niepełnosprawnych: 11.616,90 zł.  

2. Zakup pomocy naukowych: 9.268,25 zł. 

3. Zakup ławek i krzeseł szkolnych dla uczniów (wyposażenie do sali nr 9 – „ciharmonia”): 

3,440,00 zł. 

4. Kontynuacja/Zakup licencji firmy Librus: e-dziennik, e-biblioteka, e-świadectwa, generator 

stron www oraz programu antywirusowego ESET: 6.832,46 zł.  

5. Zakup środków ochrony indywidualnej oraz chemii w ramach przeciwdziałania  

i zwalczania COVID-19: 3.874,28 zł. 

Budżet szkoły (wg stanu na dzień 31.12.2020r.): wykonanie 6 236 262,66 zł (wzrost o 15,5 %).       
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Funkcjonowanie placówki w czasie pandemii Covid-19: 

1. Pozyskano komputery do nauki zdalnej dla uczniów i nauczycieli: 

1) pozyskano komputery z projektu Zdalna szkoła (8sztuk) i Zdalna szkoła + (6 sztuk) –  

w sumie 14 sztuk laptopów wraz z licencją MS Office 2019 i systemem operacyjnym 

Windows 10 Standard. 

2) pozyskano komputery od firmy DGS – 5 sztuk laptopów z systemem operacyjnym 

Windows. 

3) pozyskano komputery od firmy STr Shipping&Trading – 5 sztuk komputerów 

stacjonarnych PC z systemem operacyjnym Windows 7. 

4) zakupiono laptopa z licencją MS Office i systemem operacyjnym Windows 10. 

2. Pozyskano/zakupiono sprzęt ochrony indywidualnej oraz myjąco-dezynfekujący: 

1) zakupiono przyłbice dla nauczycieli i pracowników szkoły – 70 sztuk, 

2) pozyskano sprzęt od Gminy Dobra z projektu grantowego pn. Pomorze Zachodnie 

Bezpieczna Edukacja: 

a) odkurzacz dezynfekująco-piorący, 

b) parownica, 

c) generatory ozony, 

d) automatyczne stacje dezynfekujące, 

e) lampy UV, 

f) mop parowy, 

g) bramka do pomiaru temperatury, 

h) pakiet rękawiczek jednorazowych, 

i) pakiet maseczek jednorazowych, 

j) płyn do dezynfekcji rąk. 

3) Zakupiono środki czystości (ręczniki papierowe) i odkurzacza do punktu przedszkolnego. 

3. Organizacja pracy szkoły (zarządzenia, regulaminy, kodeksy, zasady) w celu zmniejszenia 

mobilności rodziców oraz uczniów, a także zapobieganiu gromadzenia się większej ilości ludzi 

oraz dodatkowej dezynfekcji miejsc wrażliwych (klamki, poręcze, balustrady): 

1) osobne sale dla klas, 

2) na sali gimnastycznej tylko jedna klasa, 

3) obowiązkowa dezynfekcja rak przed wejściem do sali komputerowej. 

4) wyznaczenie dróg poruszania się po szkole, 

5) wprowadzenie nauki zdalnej,  
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6) stworzenie harmonogramu korzystania ze stołówki szkolnej – jedna klasa na stołówce, 

7) stworzenia kart monitorowania czystości dla zewnętrznej firmy sprzątającej. 

8) organizacja pracy sekretariatu szkoły oraz dyrekcji – wprowadzenie zmianowości, montaż 

przesłon z poliwęglanu. 

9) montaż przesłon z poliwęglanu na stołówce szkolnej. 

4. Napotkane problemy: 

1) wyznaczenia terminu szczepień dla wszystkich nauczycieli w jednym dniu na zbliżone 

godziny, 

2) doskonalenie nauczycieli ze względu na panującą pandemię COVID-19 odbywało się 

zdalnie.  

 

11.5   Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego  

           w Dobrej 

 

Podstawa prawna funkcjonowania szkoły:   

1. Akt założycielski Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej. 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).  

Wykaz zadań realizowanych przez PSP w Dobrej: 

1) szkoła prowadzi oddziały szkolne i przedszkolne, 

2) w szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka, gabinet profilaktyki zdrowotnej, gabinet 

logopedyczny, pedagog, 

3) szkoła podejmuje działania w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki. 

4) praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o obowiązującą 

podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania 

5) szkoła organizuje zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami, 

6) szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, 

7) szkoła organizuje wyjazdy i wyjścia kulturalno-dydaktyczne dla uczniów, jeśli sytuacja 

pandemiczna na to pozwala 

8) szkoła zapewnia podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów, 
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9) szkoła organizuje pomoc  i opiekę dla uczniów w trudnej sytuacji rozwojowej, rodzinnej, 

losowej- jeśli jest taka potrzeba, 

10) szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, 

11) szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, 

12) w szkole prowadzi się działania związane z wolontariatem, 

13) w PSP w Dobrej działa ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów szkół Gminy Dobra  

i ZEAS, 

14) realizacja projektu unijnego „Edukacja bez barier”, 

15) udział w programie MEN „Aktywna tablica” - zakup  dwóch tablic interaktywnych ( kwota 

17 500,00 zł), 

16) organizuje wsparcie nauki zdalnej w postaci użyczenia komputerów oraz umożliwia naukę 

zdalną na terenie szkoły z wykorzystaniem komputerów  w świetlicy szkolnej.  

17) w okresie pandemii nauka zdalna odbywa się na platformie MS Teams. 

 

Liczba oddziałów i uczniów  w PSP w Dobrej (stan na 30.09.2020r.): 

 17 oddziałów klas I-VIII - 392 uczniów, 

  5 oddziałów przedszkolnych – 125 dzieci, 

Razem: 22 oddziały – 517 uczniów. 

Liczba uczniów klas I-VIII systematycznie wzrasta ze względu na zwiększająca się liczbę 

mieszkańców z obwodu szkoły, w poprzednim roku było 482 uczniów. 

Kadra pedagogiczna szkoły z podziałem na stopnie awansu zawodowego (wg stanu na 

30.09.2020r.):  

Stopień awansu 

zawodowego 

Bez 

stopnia 
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani razem 

 

Liczba nauczycieli 

 

0 

 

0 

 

14 

 

13 

 

25 
 

52 

 

Postępowania przetargowe: 

Przetarg na kompleksowe świadczenie usługi utrzymania w czystości budynku PSP w Dobrej 

26.05.2020r. 
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Prace remontowe przeprowadzone w roku 2020: 

-    drobne prace remontowe w budynku szkoły przygotowujące do rozpoczęcia roku szkolnego 

2020/21 wykonane we własnym zakresie – na materiały remontowe wydano 1.799,65  zł, zakup 

usług remontowych 5.622,16 zł. 

Budżet szkoły (wg stanu na dzień 31.12.2020r.):  wykonanie 4 949 023,58 zł (wzrost o 19,5%). 

Projekt „Edukacja bez barier”:  37 228,96 zł. 

Funkcjonowanie placówki w czasie pandemii Covid-19: 

1. Organizacja zdalnego nauczania poprzez platformę MS Teams. 

2. Przygotowanie odpowiednich procedur pracy zdalnej, uwzględniających bezpieczeństwo  

i higienę pracy. Opracowanie procedur funkcjonowania placówki w czasie epidemii. 

3. Wypożyczenie dla uczniów i nauczycieli komputerów przenośnych, będących na wyposażeniu 

PSP w Dobrej(razem 28 komputerów). 

4. W sekretariacie szkoły wykonano przeszklenia w celu ochrony pracowników administracji. 

5. Wydzierżawiono dyspenser automatyczny do dezynfekcji rąk na potrzeby szkoły  a także 

zapewniono rękawiczki oraz zakupiono płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, maski oraz 

przyłbice dla wszystkich pracowników. 

6. Z budżetu szkoły zakupiono 2 laptopy do celów edukacyjnych i organizacji zdalnego 

nauczania. 

7. Z programu „Zdalna Szkoła” otrzymaliśmy 6 laptopów oraz z programu Zdalna szkoła + 

kolejne 5 laptopów dla wsparcia zdalnego nauczania. 

8. Z projektu grantowego ”Pomorze Zachodnie- Bezpieczna edukacja” szkoła doposażona 

została w następujący sprzęt wspomagający utrzymanie czystości i dezynfekcję: odkurzacz 

dezynfekująco-piorący, opryskiwacz ogrodowy, myjka ciśnieniowa, parownica, dwa 

generatory ozonu , cztery automatyczne stacje dezynfekujące, cztery mat dezynfekujące pod 

drzwi, trzy lampy UV, folie bio i wirusobójcze, oczyszczacz powietrza, mop parowy, bramka 

do pomiaru temperatury oraz maski medyczne i rękawiczki. 

9. W roku 2020 w związku z pandemią borykaliśmy się z problemami kadrowymi wynikającymi 

ze zwiększonej liczby zwolnień lekarskich, kwarantanny, izolacji. W procesie zdalnego 

nauczania największa przeszkodą były problemy techniczne zgłaszane przez rodziców 

uczniów oraz nauczycieli dotyczące słabej jakości Internetu, braku sprzętu komputerowego  

i braku wiedzy w zakresie zdalnego nauczania. Nauczyciele szkolili się w bardzo szybkim 
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tempie z wykorzystaniem szkoleń online, tylko takie możliwości, były dostępne ze względu 

na ograniczenia kontaktu. Odrębną grupą problemów był brak uczestnictwa  kilku uczniów  

w zdalnym nauczaniu. Utrudniony kontakt z tymi uczniami i ich rodzicami, spowodował 

konieczność wystąpienia do sądu rodzinnego z wnioskami o wgląd w sytuację rodziny.   

 

11.6  Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach  

Podstawa prawna funkcjonowania szkoły:  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach funkcjonuje na podstawie aktu założycielskiego oraz  

Uchwały Rady Gminy Dobra z dnia 30  marca  2017 roku   w sprawie dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, na mocy której Zespół Szkół  

w Dołujach przekształcony został w ośmioletnia szkołę podstawową oraz Ustawa z dnia  

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).  

Wykaz zadań realizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Dołujach: 

1) szkoła prowadzi oddziały szkoły podstawowej, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny, 

2) w szkole działa biblioteka, świetlica szkolna, gabinet logopedyczny, 

3) szkoła realizuje zadania określone w  ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe 

w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki, 

4) praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o obowiązująca 

podstawę  programową kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego, zgodnie  

z przyjętymi programami nauczania, 

5) szkoła organizuje zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

6) szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, 

7) szkoła zapewnia podręczniki i materiały ćwiczeniowe,  

8) szkoła otacza opieką  uczniów  w trudnej sytuacji materialnej, rozwojowej, rodzinnej, losowej, 

jeśli jest taka potrzeba; co roku organizujemy, w ramach współpracy z fundacją Rotary, 

obuwie na zimę  dla dzieci z najuboższych rodzin, 

9) szkoła realizuje program profilaktyczno – wychowawczy i szereg przedsięwzięć związanych 

z jego założeniami, 

10) szkoła prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów, 

11) w szkole prowadzone są działania w ramach wolontariatu, 

12) szkoła współpracuje z różnymi instytucjami   na rzecz dzieci i rozwoju placówki, 
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13) szkoła od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje, 

organizując wspólnie szereg imprez o charakterze środowiskowym, 

14) od września 2018 roku w szkole był realizowany projekt,, Edukacja bez Barier”, w ramach 

którego odbywały się zajęcia rozwijające zainteresowania  uczniów. W ramach projektu 

wyposażone zostały również pracownie przedmiotowe w sprzęt multimedialny i pomoce 

dydaktyczne, 

15) szkoła uczestniczy w programie Szkolny Klub Sportowy pod patronatem Wojewódzkiego  

Szkolnego Klubu Sportowego  

16) od marca 2020 roku, w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce, szkoła podjęła 

działania celem zorganizowania platformy edukacyjnej dla potrzeb uczniów.  Taka platforma 

została dla nas przygotowana i umożliwia zdalne prowadzenie zajęć obowiązkowych  

i dodatkowych - realizację podstawy programowej. 

Liczba Oddziałów i uczniów w szkole podstawowej i oddziałach gimnazjalnych ( wg. stanu 

na dzień 30.09.2020r.) 

Liczba oddziałów w szkole podstawowej – 8,  liczba uczniów 115, 

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych i punkcie przedszkolnym (wg. stanu na dzień 

30.09.2020r.)  

1) 4 oddziały przedszkolne – 73 dzieci w budynku przy ulicy Żubrzej 5, 

2) 1 oddział  - Punkt Przedszkolny – 15 dzieci w budynku przy ulicy Słoneczny Sad 24. 

Kadra pedagogiczna szkoły z podziałem na stopnie awansu zawodowego (wg. stanu na dzień 

30.09.2020r.) 

Stopień awansu 

zawodowego 
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani razem 

 

Liczba nauczycieli 

 

3 

 

7 

 

9 

 

18 
 

37 

 

Postępowania przetargowe i zapytania ofertowe: 

1. Zapytanie ofertowe na przebudowę i  remont instalacji elektrycznej na piętrze budynku przy 

ulicy Daniela 18 – 103 560,67 zł. 

2.  Zatrudnienie inspektora nadzoru do w/w inwestycji - 3.690 zł. 
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Wykaz prac remontowych przeprowadzonych w roku 2020. 

1. Prace wykończeniowe po remoncie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Daniela 18 – 

23.151,77 zł, 

2. Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku przy ulicy Żubrzej 5 – 8.970,00 zł. 

3. Wykonanie odbojnic na  górnym korytarzu i w salach lekcyjnych  – 5.252,90 zł. 

4. Usługi remontowe – 24 814,77 zł. 

 

Ponadto zrealizowano: 

1. Zakup mebli do sal lekcyjnych (łącznie w roku) – 3.993,51. 

2. Zakup zestawu multimedialnego do  sali 104 – 8.900,00. 

3. Zakup zestawu głośników – 1.047,00. 

4. Zakup pomocy dydaktycznych (łącznie w roku) – 4.219,70. 

5. Zakup książek do biblioteki szkolnej – 943,65. 

6. Zakup przyłbic ochronnych dla pracowników – 1.783,50. 

7. Zakup licencji (dziennik elektroniczny i program antywirusowy ) – 2.511,00. 

Budżet szkoły ( wg. stanu na dzień 31.12.2020r.) wykonanie:  3 362 256,25 zł ( zmniejszenie 

o 4 % ). 

Projekt „Edukacja bez barier” – 22 344,14 zł. 

Funkcjonowanie placówki w czasie pandemii Covid-19: 

Od marca 2020 roku, w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce uczniowie przeszli na 

tryb nauki zdalnej. W związku z tym, szkoła podjęła działania celem zorganizowania platformy 

edukacyjnej dla potrzeb uczniów. Platforma Teams umożliwiła zdalne prowadzenie zajęć 

obowiązkowych i dodatkowych - realizację podstawy programowej i rozwój zainteresowań. 

Nauczyciele i uczniowie zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy zdalnej. 

Za pomocą platformy nawiązywany był kontakt z nauczycielami poprzez np. przeprowadzanie rad 

pedagogicznych. W okresie zamknięcia przedszkoli nauczyciele realizowali podstawę 

programową wychowania przedszkolnego w formie zdalnej za pomocą komunikatorów.  

W związku z nauczaniem na odległość szkoła otrzymała komputery dla uczniów w ramach 

projektów „Zdalna szkoła” i „ Zdalna szkoła +”. Komputery te zostały wypożyczone uczniom, 

którzy nie dysponowali własnym sprzętem lub dla rodzin wielodzietnych, które nie dysponowały 

odpowiednią ilością komputerów dla wszystkich dzieci.  
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Ponadto w ramach projektu grantowego pn. „Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja”, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, szkoła 

otrzymała urządzenia służące do dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu szkolnego na kwotę 

41.939,14zł. Zakupiono również maseczki medyczne, rękawiczki, przyłbice oraz płyny do 

dezynfekcji. 

Wsparcie otrzymali również nauczyciele w ramach programu rządowego 500+. Dzięki 

programowi nauczyciele zakupili lub mogli dofinansować zakup m.in.: laptopów, tabletów, 

urządzeń  wielofunkcyjnych, drukarek, skanerów, routerów, słuchawek, mikrofonów itp..  

Podczas trwania nauki zdalnej nie spotkaliśmy się z większymi trudnościami. Wszyscy uczniowie 

łączyli się każdego dnia z nauczycielami. Jednakże występowały krótkotrwałe problemy 

polegające na braku dostępu do internetu, które były na bieżąco zgłaszane nauczycielom. Ponadto 

niewielka grupa uczniów realizowała zajęcia zdalne ze szkoły, z powodu braku dostępu do 

internetu w domu. Uczestnictwo uczniów w zajęciach było na bieżąco monitorowane poprzez 

dziennik elektroniczny Librus i platformę edukacyjną Teams.  

Zdalne nauczanie stanowiło największy problem dla uczniów klas 1-3, którzy bez wsparcia  

i obecności rodziców nie daliby rady samodzielnie pracować.  

Według naszej wiedzy największym dyskomfortem dla uczniów był brak bezpośredniego kontaktu 

z nauczycielami i rówieśnikami.  

 

11.7    Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie im. Przyjaciół  

              Dzieci w Mierzynie  

 

Podstawa prawna funkcjonowania szkoły: 

1. Akt założenia z dnia 24.05.1993 r. Szkoły Podstawowej w Mierzynie.  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).  

Wykaz zadań realizowanych przez szkołę: 

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (jedn. tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1327 ze zm.) oraz przepisach wydanych na jej 

podstawie. W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny 

i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psycho-fizycznymi, w warunkach 

poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej  i wyznaniowej.  
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W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także 

zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw 

Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka. 

Szkoła realizuje: 

 podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzonych przez MEN, 

 tygodniowy rozkład zajęć, 

 wewnątrzszkolny System Oceniania zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, 

 szkolny Program Wychowawczy zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, 

 szkolny Program Profilaktyki zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. 

 

Liczba oddziałów i uczniów w szkole podstawowej (wg. stanu na dzień 30.09.2020r.): 

- 39 oddziałów – 870 uczniów. 

 

Liczba oddziałów i uczniów w oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych (wg. 

stanu na dzień 30.09.2020r.):  Z dniem 1.09.2020r. zadanie to prowadzi nowo utworzona  

jednostka – Zespołu Przedszkoli w Mierzynie.  

 

Kadra pedagogiczna szkoły z podziałem na stopnie awansu zawodowego (wg. stanu na dzień 

30.09.2020r.) 

 

Stopień awansu 

zawodowego 
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani razem 

 

Liczba nauczycieli 

 

2 

 

28 

 

16 

 

39 
 

85 

 

Postępowania przetargowe i zapytania ofertowe: 

1. Podpisana umowa na kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości z firmą: 

Społeczne Przedsiębiorstwo Usługowe SPN.S, ul. Dworcowa 2 66-470 Kostrzyn nad Odrą.  

 

Prace remontowe przeprowadzone w roku 2020: 

1. Prace remontowe wykonane we własnym zakresie (koszt materiałów: 10.925,48 zł.). 

Wykonano: malowanie ścian w klasach lekcyjnych, malowanie holu, szatni sportowych,  

malowanie świetlicy, malowanie klatek schodowych, wymianę desek w ławkach na zewnątrz, 

wymiana toalet WC, wymianę zawiasów i zamków w drzwiach do kabin wc, uszczelnianie 

silikonami w toaletach. 

2. Prace remontowe zlecone firmom zewnętrznym: 
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 naprawa systemu SAP (przeniesienie czujek na sali gimnastycznej), 

 wymiana drzwi zewnętrznych (1 szt.), 

 montaż kamery CCTV na klatce schodowej, 

 naprawa modułu PPOŻ komunikacji z systemem wentylacji, 

 demontaż zalanego sufitu w toalecie, wymiana płyt gipsowo kartonowych, gładź,                        

szpachlowanie , malowanie, montaż klapy rewizyjnej. 

 

Wykaz inwestycji zrealizowanych w roku 2020 

 

1. Budowa nowego przedszkola przy PSP im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie ul. Kolorowa 27, 

zakończenie inwestycji 31.08.2020r. 

2. Zakup kotła gazowego kondensacyjnego (wartość 144 894,00 zł). 

 

 

Wykaz zakupów inwestycyjnych zrealizowanych  w roku 2020 

1. Zakupiono rolety zaciemniające do sal lekcyjnych 41 szt. – 150.000,00 zł. 

 

Budżet szkoły (wg. stanu na dzień 31.12.2020r.) wykonanie: 22 995 410,93  zł 

 Budowa przedszkola: 13 634 770,10 zł 

 

Funkcjonowanie placówki w czasie pandemii Covid-19: 

1. Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ,GIS zostały przygotowane wewnętrzne regulaminy  

i procedury pracy PSP im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, rodzice naszych uczniów, 

nauczyciele oraz wszyscy pracownicy szkoły na bieżąco byli informowani o wszystkich 

zmianach i zaleceniach. 

2. Pedagodzy szkolni każdego dnia w godzinach od 8.00- 15.30 byli do dyspozycji uczniów i ich 

rodziców, udzielały porad oraz wsparcia.  

3. W ramach projektu ,,Zdalna szkoła" zakupiono 14 laptopów, które w czasie nauki zdalnej 

zostały wypożyczone uczniom z wielodzietnych rodzin oraz nauczycielom. 

4. Na bieżąco wykorzystujemy wyposażenie, które zostało zakupione w ramach projektu 

POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 automatyczne stacje dezynfekujące,  

 generator ozonu, 
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 lampy UV, 

 maty dezynfekujące pod drzwi, 

 oczyszczacz powietrza, 

 odkurzacz dezynfekująco-piorący,  

 parownica, 

 mop parowy, 

 maseczki medyczne, rękawiczki. 

5. Problemem utrudniającym działanie szkoły zwłaszcza przy okazji zdalnego nauczania były 

kłopoty zarówno z prędkością łącza internetowego, jak i domowymi nośnikami 

elektronicznymi. 

        

11.8   Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach  

 

Podstawa prawna funkcjonowania szkoły:  

1. Akt założycielski Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach. 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).  

 

Wykaz zadań realizowanych przez szkołę: 

1) funkcjonowanie oddziałów szkolnych i przedszkolnych, 

2) działalność biblioteki, świetlicy, gabinetu pedagoga i logopedy, 

3) podejmowane są działania w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki w tym realizacja 

programu wychowawczo-profilaktycznego, 

4) praca dydaktyczno-wychowawczo i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o obowiązującą 

podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania, 

5) organizacja zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnościami, 

6) zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz doposażenie biblioteki 

szkolnej, 

7) organizacja pomocy i opieki dla uczniów w trudnej sytuacji rozwojowej, rodzinnej, losowej- 

jeśli zaistnieje taka potrzeba, 

8) organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. 
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Liczba oddziałów i uczniów w szkole podstawowej i oddziałach gimnazjalnych  

(wg. stanu na dzień 30.09.2020r.): 7 oddziałów, 71 uczniów. 

 

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych (wg. stanu na dzień 

30.09.2020r.): 2 oddziały - 33 dzieci. 

 

Kadra pedagogiczna szkoły z podziałem na stopnie awansu zawodowego (wg. stanu na dzień 

30.09.2020r.):  

Stopień awansu 

zawodowego 
Stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani razem 

 

Liczba nauczycieli 

 

0 

 

4 

 

5 

 

11 
 

20 

 

Postępowania przetargowe: 

1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku szkoły 

wraz z rozbudową szatni w PSP w Rzędzinach”. 

 

Prace remontowe przeprowadzone w roku 2020: 

 zakup materiałów remontowych – 4 223,26 zł, 

  zakup usług remontowych – 9 649,97 zł. 

 

Wykaz inwestycji zrealizowanych w roku 2020: 

1) Termomodernizacja budynku szkoły wraz z rozbudową szatni w PSP w Rzędzinach – kwota 

704 457,27 zł. 

Budżet szkoły (wg. stanu na dzień 31.12.2020r.):  wykonanie – 2 521 039,04 zł.  

Projekt „Edukacja bez barier – 17 458,49 zł. 

Funkcjonowanie placówki w czasie pandemii Covid-19: 

1. Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ,GIS zostały przygotowane wewnętrzne regulaminy  

i procedury pracy PSP w Rzędzinach, rodzice naszych uczniów, nauczyciele oraz wszyscy 

pracownicy szkoły na bieżąco byli informowani o wszystkich zmianach i zaleceniach. 

2. W czasie epidemii szkoła działała zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi pracy 

stacjonarnej.  
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3. Na potrzeby pracy  wszystkim uczniom, których rodzice wyrazili taka chęć, wypożyczono 

komputery/tablety. 

4. W ramach projektu ,,Zdalna szkoła" zakupiono 3 laptopy dla uczniów wraz  

z oprogramowaniem.  

5. W ramach projektu POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

szkoła otrzymała urządzenia związane z walką i zapobieganiem Covid-19 na łączną kwotę 

26 724,22 zł.  

6. Największa trudność sprawiała jakość połączeń internetowych, nieobecność uczniów podczas 

zajęć zdalnych. 

7. Szkoła  wyposażona jest w niezbędne środki i urządzenia dezynfekujące i środki ochrony 

osobistej.  

8. Dotychczas nie zanotowano przypadku zawieszenia zajęć w związku z podejrzeniem 

zakażenia u pracownika czy ucznia szkoły.  

 

11.9  Zespół Przedszkoli w Mierzynie  

 

Z dniem 1 września 2020r. rozpoczęła działalność jednostka organizacyjna prowadzona w formie 

jednostki budżetowej pn. Zespół Przedszkoli w Mierzynie z siedzibą w Mierzynie przy  

ul. Kolorowej 25, w skład której weszły:  

 Przedszkole Publicznej nr 1 w Mierzynie z siedzibą w Mierzynie przy ul. Kolorowej 25,  

 Przedszkole Publicznej nr 2 w Mierzynie z siedzibą w Mierzynie przy ul. Weleckiej 30.  

Podstawa prawna funkcjonowania przedszkola:   

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).  

2) Uchwała Nr  XIV/196/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 30 kwietnia 2020 w sprawie utworzenia  

Zespołu Przedszkoli w Mierzynie. 

Wykaz zadań realizowanych przez Zespół Przedszkoli (ZP) w Mierzynie: 

1) ZP prowadzi oddziały przedszkolne., 

2) w ZP prowadzone są zajęcia logopedyczne, rozwijające zainteresowania dzieci, 

umuzykalniające, przygotowujące do nauki języka angielskiego, gimnastyka korekcyjna 

3) ZP podejmuje działania w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki, 
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4) ZP pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą prowadzi w oparciu o obowiązującą 

podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania, 

5) ZP organizuje zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, 

6) ZP organizuje wyjazdy i wyjścia kulturalno-dydaktyczne dla dzieci, jeśli sytuacja 

pandemiczna na to pozwala, 

7) ZP organizuje pomoc  dla dzieci w trudnej sytuacji rozwojowej, rodzinnej, losowej- jeśli jest 

taka potrzeba, 

8) ZP realizuje projekt unijny „DLA DOBRA DZIECI – utworzenie 75 nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego w gminie Dobra”, 

9) ZP w okresie pandemii organizuje pracę stacjonarną w celu zapewnienia opieki dzieciom, 

których rodzice spełniają przesłanki ujęte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 

26 marca 2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

10) w ZP w okresie pandemii nauka zdalna odbywa się z wykorzystaniem metod i technik 

zaproponowanych przez nauczyciela w uzgodnieniu z rodzicami np. na platformie ZOOM, 

drogą mailową, poprzez komunikator Messenger. 

Liczba oddziałów i dzieci w Zespole Przedszkoli w Mierzynie (stan na 30.09.2020r.): 

Łącznie: 13 oddziałów – 315 dzieci: 

 Rocznik 2014 – 97 dzieci, 

 Rocznik 2015 – 61 dzieci, 

 Rocznik 2016 – 86 dzieci, 

 Rocznik 2017 – 71 dzieci. 

 

Przedszkole Publiczne nr 1 – 9 oddziałów – 225 dzieci. 

Przedszkole Publiczne nr 2 – 4 oddziały – 90  dzieci. 

 

Kadra pedagogiczna szkoły z podziałem na stopnie awansu zawodowego (wg. stanu na dzień 

30.09.2020r.):  

Stopień awansu 

zawodowego 
Stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani razem 

 

Liczba nauczycieli 

 

5 

 

9 

 

4 

 

6 
 

24 

 

Wykaz przeprowadzonych postępowań przetargowych i zapytań ofertowych: 
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1. Przetarg na „Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku Przedszkola 

Publicznego nr 1 w Zespole Przedszkoli w Mierzynie”. 

 

Budżet placówki (wg stanu na dzień 31.12.2020r.): wykonanie 790,090,60 zł. 

Funkcjonowanie placówki w czasie pandemii Covid-19: 

1. Zespół Przedszkoli w Mierzynie w tym Przedszkole Publiczne nr 1 ul. Kolorowa 25  

i Przedszkole Publiczne nr 2 ul. Welecka 30, w okresie epidemii Covid-19 pracują zgodnie  

z planem w godz. 7.00 – 17.00, z wyłączeniem okresu zamknięcia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji i Nauki. Pojedyncze grupy były na kwarantannie w przypadku kontaktu 

dzieci lub pracowników z chorymi na cocid-19 lub izolacji. Każdorazowo było to związane  

z poleceniem Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Policach, był powiadomiony Organ 

Prowadzący i Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 

2. Zgodnie z zaleceniami GIS, obydwie placówki zostały zaopatrzone w dozowniki z płynem 

dezynfekującym przy każdych drzwiach wejściowych. W widocznych miejscach, 

odpowiednio – na korytarzach, przy drzwiach wejściowych jak i w łazienkach są wywieszone 

informacje o konieczności zachowania dystansu jak i używania maseczek, konieczności 

dezynfekcji rąk, sposobu bezpiecznego ściągania maseczek, prawidłowego mycia rąk. 

Również w łazienkach dziecięcych wiszą takie informację w formie rysunków zrozumiałych 

dla najmłodszych. 

3. Obydwie placówki zostały doposażone w niezbędny sprzęt pozwalający na efektywne 

utrzymanie czystości i przeprowadzanie niezbędnej dezynfekcji: dwa odkurzacze 

dezynfekująco-piorące, dwa  opryskiwacze ogrodowe kilkulitrowe na szelkach i dwie myjki 

ciśnieniowe- sprzęty do dezynfekcji powierzchni użytkowych na placu zabaw i w placówce 

oraz zabawek, dwie myjki Karcher K7 Premium Full Control Plus 3000W, dwie parownice 

Karcher SG 4/4 w celu dezynfekcji. 

4. Zgodnie z zaleceniami GIS, rodzice w Przedszkolu Publicznym nr 1 mają wstęp tylko do szatni 

w zgodzie z obostrzeniami sanitarnymi, tj. w maseczkach i po dezynfekcji rąk przy wejściu. 

Kontakt z rodzicami odbywa się poprzez służbowe maile, rozmowy telefoniczne, spotkania na 

platformie Zoom lub Teams, lub w przypadkach tego wymagających – spotkanie po uprzednim 

umówieniu wizyty rodziców w przedszkolu z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych. 

5. Zgodnie z zaleceniami GIS, rodzice grupy najmłodszej w Przedszkolu nr 2 mają wstęp do 

szatni. Pozostałe dzieci, pomoce nauczyciela odbierają w przedsionku przedszkola  

i odprowadzają je do szatni, toalety a następnie do grupy przedszkolnej. 



 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020                           214 | S t r o n a  
 

6. W obydwóch placówkach, zgodnie z zaleceniami, pracownicy cateringu nie maja wstępu. 

Posiłki są podawane przez pomoce nauczycieli które zostały doposażone w odpowiedni ubiór. 

Została również odpowiednio zmieniona procedura podawania posiłków. 

7. W okresie kiedy Zespół Przedszkoli nie pracował w związku z epidemią Covid-19, każdy 

nauczyciel był zobowiązany do kontaktu z podopiecznymi. Nauczyciele robili to poprzez 

nagrywanie filmików i prezentacji pdf – wysyłanych mailowo, poprzez bezpośredni kontakt 

przez platformę Zoom i Teams o umówionych porach, poprzez wysyłanie materiałów 

graficznych, wierszy, opowiadań drogą mailowa. Jesteśmy świadomi, że w rodzinach 

wielodzietnych dzieci uczące się w szkole mają pierwszeństwo w korzystaniu z domowego 

komputera, dlatego nauczycielki indywidualnie uzgadniały z rodzicami w swoich grupach 

sposób kontaktowania się z dziećmi. Nauczycielki zostały również zobowiązane do wysłania 

krótkiego raportu z prowadzonych działań po powrocie do stacjonarnej pracy. 

8. Nauczycielki które nie dysponują odpowiednim sprzętem w domu, warunkami technicznymi, 

w placówce miały dostęp do komputera stacjonarnego oraz trzech laptopów. Żadna z nich nie 

skorzystała z tej możliwości. 

 

11.10  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 

 

Podstawa prawna funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej: 

1. Uchwała XXVI/367/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 19 września 2013 r. w sprawie 

utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt  

w  Dobrej. 

2. Statut jednostki budżetowej Gminy Dobra stanowiący Załącznik Nr 1 do Uchwały  

Nr XXVI/367/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 19 września 2013 r. 

3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. 

7.  Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. 
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Wykaz zadań realizowanych przez jednostkę: 

Schronisko wypełnia swoje zadania również w stosunku do zwierząt z terenu gminy Dobra oraz  

innych gmin: Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno na podstawie odrębnych porozumień 

międzygminnych. 

 

Do zakresu działania Schroniska należy w szczególności:  

1) w zakresie obsługi finansowo-księgowej: 

a) prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

b) organizowanie i prowadzenie obsługi kasowej i bankowej, 

c) bieżące monitorowanie realizacji planu finansowego, 

d) bieżące monitorowanie i informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu, 

e) organizowanie, naliczanie i  dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz innych  należności 

wynikających ze stosunku pracy oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym 

świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US itp., 

f) sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, 

g) rozliczanie delegacji służbowych, druków ścisłego zarachowania i innych dokumentów, 

h) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,  

i) sporządzanie sprawozdawczości finansowej, 

j) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 

k) prowadzenie ewidencji  środków trwałych, 

l) określenie zasad (polityki) rachunkowości, 

m) prowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów, 

n) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji 

przewidzianej przepisami prawa, 

2) w zakresie obsługi administracyjno-organizacyjnej: 

a) prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników, 

b) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej, 

c) prowadzenie spraw osobowych pracowników, 

3) w zakresie zadań merytorycznych:  

a) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom 

domowym, 
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4) Prowadzenie wśród mieszkańców gminy Dobra ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  

i młodzieży działań edukacyjnych w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami  

i humanitarnego ich traktowania.  

5) Przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska w celu 

ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt. 

6) Leczenie chorych zwierząt przebywających w Schronisku, rokujących nadzieję na 

wyzdrowienie. 

7) Prowadzenie działań zmierzających do odszukania właścicieli oraz pozyskiwania nowych 

właścicieli i oddania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym. 

8) Współpraca z Inspekcja Weterynaryjną i Państwowa Inspekcja Sanitarną w zakresie 

zwalczania chorób zakaźnych, wśród zwierząt przebywających w Schronisku. 

9) Współpraca z zakładami leczniczymi dla zwierząt, służbami porządkowymi  

i technicznymi gminy Dobra, organizacjami pozarządowymi i instytucjami zajmującymi się 

ochrona zwierząt. 

10) Organizowanie wolontariatu. 

11) W przypadku zaistnienia przyczyn określonych w art.4 pkt 3  ustawy o ochronie zwierząt 

przeprowadzanie humanitarnego usypiania zwierząt przebywających w schronisku. 

12) Bezpłatne usypianie ślepych miotów. 

13) Odławianie bezdomnych zwierząt. 

14) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

 

 Kadra Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej (wg. stanu na dzień 31.12.2020r.) 

Nazwa stanowiska Liczba zatrudnionych  

w osobach 

Liczba zatrudnionych  

w etatach 

Pracownicy administracyjni 5 4,5 

Lekarze weterynarii 2 2 

Pracownicy obsługi 8 8 

Razem 15 14,5 

 

Wykonanie budżetu Schroniska za rok 2020:  1 616 240,59 zł, Udział Gminy Dobra 36%  

w wysokości 581 846,62 zł.  Gminy:  Police, Kołbaskowo oraz Nowe Warpno udział 64%    

na kwotę 1 034 393,97 zł. 
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Funkcjonowanie placówki w czasie epidemii Covid-19: 

 W celu zminimalizowania ryzyka objęcia kwarantanną wszystkich pracowników 

Schroniska i związanego z tym zagrożenia pozbawienia zwierząt przebywających w Schronisku 

podstawowej opieki bytowej i weterynaryjnej, a także ryzyka zakłócenia funkcjonowania 

jednostki wprowadzono procedury postepowania oraz zmiany w organizacji pracy Zarządzeniem 

nr 2 Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej z dnia 19 marca 2020 r. 

1) Schronisko zostało zamknięte dla osób odwiedzających i wolontariuszy.  Osoby odbierające 

zwierzęta mogły odbierać zwierzęta wyłącznie w godzinach pracy biura adopcyjnego  

tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00. 

2) Pracownicy adopcji oraz Opiekunowie nie pobierali od petentów gotówki. Płatność odbywała 

się wyłącznie kartą płatniczą. 

3) Zwłoki zwierząt przyjmowane były wyłącznie w godzinach pracy biura adopcyjnego  

tj. poniedziałek- piątek w godzinach 8.00-16.00. Po godzinach pracy biura adopcyjnego    

przekazywano  informację o firmie Adiuvans, która świadczyła takie usługi. 

4) Na zmianie dziennej pracowało tylko dwóch Opiekunów Zwierząt. Pracownicy 

wykorzystywali urlopy zaległe.  

5) Przekazywanie zwierząt dostarczanych przez firmę odławiającą odbywało się  na zewnątrz 

budynku. Podczas przejęcia zwierzęcia   

6) Wszyscy pracownicy zobowiązani byli do noszenia maseczek na terenie schroniska oraz  

zachowania bezpiecznej odległości podczas rozmów minimum 1,5 m. 

7) Pomieszczenia biurowe, a także klatki dla zwierząt były systematycznie dezynfekowane.  

8) Wprowadzono ograniczenia z korzystania w pomieszczeniu kuchnia.  

9) Dla lekarzy weterynarii, których praca przypadała w sobotę wprowadzono dyżur na telefon.  

10) Świadczenie pracy przez pracowników adopcji odbywało  się będzie od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8.00-16.00.  

1  kwietnia 2020 r.  Zarządzeniem nr 3/2020 Dyrektora  Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  

w Dobrej w sprawie wprowadzono procedury postępowania przy przyjmowaniu zwierząt 

właścicielskich, których dotychczasowi opiekunowie zostali objęci obowiązkową izolacją lub 

kwarantanną spowodowaną  przez koronawirus COVID 19. 

4 maja 2020 r wprowadzono Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt w Dobrej zmieniające Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt w Dobrej z dnia 19 marca 2020 r  w  sprawie wprowadzenia procedury postępowania 
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oraz zmiany w organizacji pracy  w okresie  związanym z epidemią spowodowaną przez 

koronawirus COVID 19.  Wprowadzono procedurę postepowania oraz zmiany w organizacji pracy  

w tzw. okresie przejściowym związanym z epidemią spowodowaną przez koronawirus COVID19   

Schronisko zostało otwarte dla osób odwiedzających oraz wolontariuszy na określonych zasadach: 

1) wszystkich pracowników obowiązywały szczególne zasady ostrożności podczas kontaktu  

z klientem lub wolontariuszem tj: obowiązkowa maseczka na twarz, odległość min 1,5 metra, 

rękawiczki jednorazowe, mycie i dezynfekcja rąk,  

2) petenci zainteresowani adopcją zwierząt zobowiązani byli do telefonicznego umawiania się na 

określony dzień i godzinę.    

3) na terenie schroniska jednorazowo nie mogło przebywać więcej niż 6 osób z zewnątrz  

w tym wolontariusze, 

4) na terenie schroniska jednorazowo mogło przebywać maksymalnie 2 wolontariuszy,    

5) petenci odwiedzający schronisko oraz wolontariusze zobowiązani byli do noszenia maseczek 

na twarz, 

6) w biurze adopcyjnym, holu, gabinecie weterynaryjnym mogła  przebywać wyłącznie jedna 

osoba zainteresowana adopcją, 

7) dopuszczono odbiór zwierząt  przez właściciela po godzinie 16.00 z zachowaniem 

szczególnych środków bezpieczeństwa ( odstęp min. 1,5 metra, obowiązkowa maseczka na 

twarz, rękawiczki jednorazowe )  oraz przy zachowaniu zasad higieny ( dezynfekcja rąk, 

długopisu ), 

8) dopuszczono pobieranie przez pracowników adopcji oraz opiekunów gotówki przy 

zachowaniu szczególnych zasad higieny ( rękawiczki jednorazowe, dezynfekowanie rąk, 

odstęp min. 1,5 metra ), 

9) dopuszczono przyjmowanie zwłok przez Opiekunów zwierząt po godzinach pracy biura 

adopcyjnego  przy zachowaniu szczególnych zasad higieny ( rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekowanie rąk, odstęp min. 1,5 metra ). 

 
Dnia 18 sierpnia 2020r. wprowadzono Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w sprawie wprowadzenia obowiązków związanych z obsługą 

interesantów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 

W celu minimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2  pracownicy  

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej zobowiązani byli do: 

1) do dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu, 



 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020                           219 | S t r o n a  
 

2) pracownicy mający bezpośredni kontakt z Interesantem mają obowiązek noszenia maseczki 

(przyłbicy), 

3) do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w obiekcie, 

4) do ograniczenia rozmów z innymi pracownikami oraz interesantami, 

5) do ograniczenia przemieszczania się po obiekcie,  

6) do stosowania się do zaleceń i procedur obowiązujących w obiekcie. 

W celu minimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2  Interesanci  

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej zobowiązani byli: 

1) do noszenia osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy, 

2) do dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu, 

3) do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w obiekcie, 

4) do ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w obiekcie, 

5) do ograniczenia rozmów (w tym także używania telefonów komórkowych) w trakcie 

przebywania w obiekcie, 

6) do stosowania się do zaleceń obowiązujących w obiekcie. 

 

Wprowadzono  dla wszystkich pracowników Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 

obowiązkowe poddanie się kontroli pomiaru temperatury. Czynności pomiaru temperatury 

dokonywał  pracownik Schroniska przy wejściu na teren Schroniska. 

Wprowadzono listę  interesantów  przebywających, załatwiających sprawy w Schronisku w danym 

dniu. 

Zarządzeniem 7/2020 Dyrektora Schroniska z dnia 19 października 2020 wprowadzono kolejną  

procedurę postępowania oraz zmiany w organizacji pracy  w okresie  związanym z epidemią 

spowodowaną przez koronawirus COVID 19.  

1. Schronisko zostało otwarte dla osób odwiedzających oraz wolontariuszy na określonych 

zasadach: 

1) wszystkich pracowników obowiązywały szczególne zasady ostrożności podczas kontaktu  

z klientem lub wolontariuszem tj: obowiązkowa maseczka na twarz, odległość min 1,5 

metra, rękawiczki jednorazowe, mycie i dezynfekcja rąk,  

2) petenci zainteresowani adopcją zwierząt lub  sterylizacją swoich zwierząt  zobowiązani 

byli do telefonicznego umawiania się na określony dzień i godzinę. Wszystkie wizyty 

odnotowywane były  przez pracownika adopcji w zeszycie pn „Harmonogram wizyt  
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w Schronisku” znajdującym się w biurze adopcyjnym schroniska oraz na liście osób 

odwiedzających schronisko, 

3) na terenie schroniska jednorazowo nie mogło przebywać więcej niż 4 osoby z zewnątrz w 

tym wolontariusze, 

4) wszyscy pracownicy, petenci odwiedzający schronisko oraz wolontariusze zobowiązani 

byli do  noszenia maseczek na twarz lub przyłbic, 

5) w biurze adopcyjnym, holu, mogła przebywać wyłącznie jedna osoba zainteresowana 

adopcją, 

6) darowizny rzeczowe petenci pozostawiali wyłącznie przed wejściem do budynku 

głównego schroniska. 

2. Dopuszczono odbiór zwierzęcia przez właściciela po godzinie 16.00 z zachowaniem 

szczególnych środków bezpieczeństwa ( odstęp min. 1,5 metra, obowiązkowa maseczka na 

twarz, rękawiczki jednorazowe )  oraz przy zachowaniu zasad higieny ( dezynfekcja rąk, 

długopisu ). 

3. Dopuszczono pobierania przez pracowników adopcji oraz opiekunów gotówki przy 

zachowaniu szczególnych zasad higieny ( rękawiczki jednorazowe, dezynfekowanie rąk, 

odstęp min. 1,5 metra ). 

4. Dopuszczono przyjmowanie zwłok przez Opiekunów zwierząt po godzinach pracy biura 

adopcyjnego  przy zachowaniu szczególnych zasad higieny ( rękawiczki jednorazowe, 

dezynfekowanie rąk, odstęp min. 1,5 metra ). 

5. Opiekun, który zgodnie z harmonogramem pracy obsługiwał w danym dniu Dom Kota nie 

wykonywał innych czynności poza terenem Domu Kota. 

6. Praca Opiekunów Zwierząt była ustalana w taki sposób, aby na zmianie dziennej nie 

przebywało więcej aniżeli dwóch Opiekunów.   Zmiana nocna – jeden Opiekun. 

7. W celu zapewnienia ciągłości pracy wprowadzono pracę zdalną  lub pracę rotacyjną co drugi 

dzień dla pracowników administracji i lekarzy. 

a) pracowników adopcji, kadr i księgowości  - rotacyjnie co drugi dzień, 

b) dla lekarzy weterynarii – rotacyjnie co drugi dzień, 

c) dla głównego księgowego  –  zdalnie co drugi dzień. 

8. Na stanowisku sprzątaczki wprowadzono pracę w określonych godzinach, ustalanych na 

bieżąco z pracodawcą. 
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Zarządzeniem 9/2020 Dyrektora Schroniska z dnia 30.11.2020 roku wprowadzono procedurę  

postępowania oraz zmiany w organizacji pracy  w okresie  związanym z epidemią spowodowaną 

przez koronawirus COVID 19.  

1. Dla  pracowników zatrudnionych na stanowisku Opiekun Zwierząt wprowadzono pracę 

zgodnie z harmonogramem pracy obowiązującym na dany miesiąc.   

2. Dla  pracowników zatrudnionych na stanowisku  adopcji, kadr i księgowości, na stanowisku 

lekarz weterynarii, na stanowisku główny księgowy  wprowadza się pracę zgodnie  

z harmonogramem pracy obowiązującym na dany miesiąc. 

3. Dla  pracowników zatrudnionych na stanowisku Sprzątaczka wprowadza się pracę zgodnie  

z harmonogramem pracy obowiązującym na dany miesiąc.  
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12 .  Realizacja uchwał podjętych przez Radę  

    Gminy Dobra w roku 2020 
 

Nr uchwały Przedmiot uchwały Sposób realizacji uchwały 

XII Sesja Rady Gminy Dobra w dniu 27 lutego 2020r. 

XII/168/2020 
 w sprawie zmian budżetu Gminy 

na 2020 rok 

Dokonano stosownych zmian  

w budżecie. Opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 4 marca 

2020 r. poz. 1257. 

XII/169/2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy 

Dobra na lata 2020 – 2025 

Dokonano stosownych  zmian w WPF. 

XII/170/2020 
w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Polickiemu 

Podpisano umowę z powiatem na 

udzielenie pomocy finansowej. 

XII/171/2020 
w sprawie przyjęcia Programów 

Polityki Zdrowotnej na rok 2020 

W 2020 r. zostały przyjęte i 

zrealizowane 2 programy polityki 

zdrowotnej:1) "Program kompleksowego 

leczenia dietetyczni-reahabilitacyjnego 

dla pacjentów otyłych z zaburzeniami 

metabolicznymi, kardiologicznymi i 

endokrynologicznymi dla mieszkańców 

gminy Dobra na lata 2020-2021 w 

którym wzięło udział i ukończyło 13 

osób. Koszt Programu wyniósł 30.690 

zł. 2) "Szczepienia ochronne przeciwko 

grypie dla mieszkańców gminy Dobra  

z grupy szczególnego ryzyka (osób od 

65 roku życia) na lata 2020-2021" .  

W ramach Programu zaszczepiono 165 

osób. Koszt realizacji to 5.874,00 zł. 

XII/172/2020 
w sprawie utworzenia Publicznego 

Przedszkola Nr 1 w Mierzynie 

Uchwałę zrealizowano. Opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 27 marca 

2020 r. poz. 1620.  
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XII/173/2020 

 w sprawie przekształcenia Punktu 

przedszkolnego w Publicznej 

Szkole Podstawowej im. 

Przyjaciół Dzieci w Mierzynie w 

Przedszkole Publiczne Nr 2 

Mierzynie 

Uchwałę zrealizowano. Opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 27 marca 

2020 r. poz. 1619. 

XII/174/2020 

w sprawie ustalenia zasad 

 i warunków sytuowania obiektów 

małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich 

gabarytów, standardów 

jakościowych oraz rodzaju 

materiałów budowlanych, z jakich 

mogą być wykonane 

Uchwała w trakcie realizacji. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego  

w dniu 27 marca 2020 r. poz. 1618. 

XII/175/2020 
w sprawie ustanowienia 

służebności gruntowej 
W trakcie realizacji. 

XII/176/2020 
 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Dobra 

Skarga uznana za bezzasadną. Uchwałę 

przekazano Skarżącemu. 

XII/177/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Dobra 

Skarga uznana za bezzasadną. Uchwałę 

przekazano Skarżącemu. 

XII/178/2020 
 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Dobra 

Skarga uznana za bezzasadną. Uchwałę 

przekazano Skarżącemu. 

XII/179/2020 
 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Dobra 

Skarga uznana za bezzasadną. Uchwałę 

przekazano Skarżącemu. 

XII/180/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Dobra 

Skarga uznana za bezzasadną. Uchwałę 

przekazano Skarżącemu. 

XII/181/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Dobra 

Skarga uznana za bezzasadną. Uchwałę 

przekazano Skarżącemu. 

XII/182/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Dobra 

Skarga uznana za bezzasadną. Uchwałę 

przekazano Skarżącemu. 

XII/183/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Dobra 

Skarga uznana za bezzasadną. Uchwałę 

przekazano Skarżącemu. 

XII/184/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Dobra 

Skarga uznana za bezzasadną. Uchwałę 

przekazano Skarżącemu. 

XII/185/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Dobra 

Skarga uznana za bezzasadną. Uchwałę 

przekazano Skarżącemu. 

XIII Sesja Rady Gminy Dobra w dniu 30 marca 2020r. 

XIII/186/2020 
w sprawie zmian budżetu Gminy 

Dobra na rok 2020 

Dokonano stosownych  zmian  

w budżecie. Opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu  

2 kwietnia 2020 r. poz. 1725. 
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XIII/187/2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy 

Dobra na lata 2020 – 2025 

Dokonano stosownych  zmian w WPF. 

XIII/188/2020 

w sprawie nie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego w budżecie Gminy 

Dobra w roku 2021. 

Nie wyodrębniono funduszu sołeckiego. 

XIII/189/2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

poboru podatków w drodze inkasa, 

określenie inkasentów oraz 

wysokości wynagrodzenia za 

inkaso 

Zgodnie z zapisami zawartymi  

w niniejszej uchwale naliczano  

i wypłacano wynagrodzenie  inkaso,  

w wysokości określonej w załączniku do 

uchwały. Opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu  

4 kwietnia  2020 r. poz. 1724. 

XIII/190/2020 

w sprawie określenia Programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Dobra w 2020 roku 

Realizowano poszczególne punkty 

programu m.in. prowadzenie Schroniska 

dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, 

sterylizacja i kastracja kotów 

wolnożyjących, zakup i dystrybucja 

karmy dla społecznych opiekunów 

kotów. Opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 8 maja 

2020 r. poz. 2202. 

XIII/191/2020 

w sprawie w sprawie 

zatwierdzenia projektu pn. „DLA 

DOBRA DZIECI - utworzenie 75 

nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego w gminie Dobra" 

współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej VIII Edukacja, 

Działanie 8.1 Upowszechnienie 

edukacji przedszkolnej 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 

oraz określenia wysokości 

środków finansowych 

przeznaczonych przez Gminę 

Dobra na realizację tego projektu. 

Uchwałę zrealizowano. 
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XIV Sesja Rady Gminy Dobra w dniu 30 kwietnia 2020r. 

XIV/192/2020 
w sprawie zmian budżetu Gminy 

na 2020 rok 

Dokonano stosownych zmian  

w budżecie. Opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 08 maja 

2020 r. poz. 2180. 

XIV/193/2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy 

Dobra na lata 2020 – 2025 

Dokonano stosownych  zmian w WPF. 

XIV/194/2020 

w sprawie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości wskazanych 

przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w 

związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID 

– 19 

Zgodnie z zapisami zawartymi  

w niniejszej uchwale przyznano ulgi 

podatkowe w postaci zwolnienia z 

podatku od nieruchomości. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego  

w dniu 7 maja 2020 r. poz. 2179. 

XIV/195/2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia Punktu przedszkolnego 

w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Bezrzeczu 

Uchwałę zrealizowano. Opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 28 maja 

2020 r. poz. 2494. 

XIV/196/2020 
w sprawie utworzenia Zespołu 

Przedszkoli w Mierzynie 

Uchwałę zrealizowano. Opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 28 maja 

2020 r. poz. 2495.  

XIV/197/2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dyrektorom, wicedyrektorom 

oraz nauczycielom pełniącym inne 

stanowiska kierownicze oraz 

określenia zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest 

różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego, zatrudnionych w 

szkołach prowadzonych przez 

Gminę Dobra 

 Uchwałę zrealizowano. Opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 28 maja 

2020 r. poz. 2491. 
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XIV/198/2020 

w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego  

w publicznych przedszkolach, 

zespołach przedszkoli, oddziałach 

przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę 

Dobra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Uchwałę zrealizowano. Opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 28 maja 

2020 r. poz. 2492.  

XIV/199/2020 

w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w użytkowanie wieczyste 

części działki nr 1517/14, 

położonej w Dobrej 

Uchwała w trakcie realizacji. 

XIV/200/2020 

 w sprawie częściowego przejęcia 

do realizacji powierzonego Gminie 

Dobra zadania własnego Gminy 

Kołbaskowo w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania 

ścieków 

Po podjęciu uchwały Gminy Dobra  

i Kołbaskowo zawarły Porozumienie 

Międzygminne,  które umożliwia 

odebranie ścieków i dostawę wodę dla 

części terenu Gminy Kołbaskowo  

z zasobów Gminy Dobra. 

XIV/201/2020 
w sprawie nadania nazwy ulicy  

w miejscowości Bezrzecze 

Od uchwalonej nazwy ulicy nadawana 

jest numeracja porządkowa. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego  

w dniu 28 maja 2020 r. poz. 2493.  

XV Sesja Rady Gminy Dobra w dniu 28 maja 2020r. 

XV/202/2020 
w sprawie zmian budżetu Gminy 

na 2020 rok 

Dokonano stosownych  zmian  

w budżecie. Opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 

 3 czerwca 2020 r. poz. 2615.  

XV/203/2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy 

Dobra na lata 2020 – 2025 

Dokonano stosownych  zmian w WPF.  

XV/204/2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla 

nauczycieli 

Uchwałę zrealizowano. Opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu  

25 czerwca 2020 r. poz. 3035. 
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XV/205/2020 

zmieniającą uchwałę w sprawie 

ustalenia regulaminu 

wynagrodzenia nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach na 

terenie Gminy Dobra 

Uchwałę zrealizowano. Opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 25 

czerwca 2020 r. poz. 3036.  

XV/206/2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia samorządowej 

jednostki organizacyjnej Zespół 

Ekonomiczno – Administracyjny 

Szkół w Dobrej i nadania jej 

statutu 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego  

w dniu 25 czerwca 2020 r. poz. 3037. 

Uchwałę zrealizowano. 

XV/207/2020 

w sprawie założenia cmentarza 

komunalnego na terenie Gminy 

Dobra 

Wystąpiono z wnioskiem do Starosty 

Polickiego o przekazanie w drodze 

darowizny na rzecz Gminy działek  

nr 436/1 i 436/2 na cel publiczny - 

rozbudowę cmentarza w Wołczkowie. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego  

w dniu 25 czerwca 2020 r. poz. 3038.  

XV/208/2020 
w sprawie ustanowienia 

służebności gruntowej (dz. nr 44/1) 
W trakcie realizacji. 

XV/209/2020 
w sprawie ustanowienia 

służebności gruntowej (dz. nr 246) 
W trakcie realizacji. 

XV/210/2020 
w sprawie zbycia nieruchomości 

gruntowej 
W trakcie realizacji. 

XV/211/2020 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Dobra, w obrębie  

Mierzyn 1 

Uchwała została przekazywana Staroście 

Polickiemu oraz wydawane są 

zaświadczenia, wypisy i wyrysy  

z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Opublikowano  

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu  

25 czerwca 2020 r. poz. 3039 

XV/212/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy 

Skarga uznana za bezzasadną. Uchwałę 

przekazano Skarżącemu. 

XV/213/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy 

Skarga uznana za bezzasadną. Uchwałę 

przekazano Skarżącemu 

XV/214/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy 

Skarga uznana za bezzasadną. Uchwałę 

przekazano Skarżącemu 

XVI Sesja Rady Gminy Dobra w dniu 25 czerwca 2020r. 

XVI/215/2020 
w sprawie udzielenia wotum 

zaufania Wójtowi Gminy Dobra 
a/a. 
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XVI/216/2020 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy 

Dobra wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy za rok 

2019 

Dokonano zamknięcia ksiąg 

rachunkowych. 

XVI/217/2020 
w sprawie absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2019 
a/a. 

XVI/218/2020 
w sprawie zmian budżetu Gminy 

na 2020 rok 

Dokonano stosownych  zmian  

w budżecie. Opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 1 lipca 

2020 r. poz. 3143. 

XVI/219/2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy 

Dobra na lata 2020 – 2025 

Dokonano stosownych  zmian w WPF. 

XVI/220/2020 
zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia statutu Gminy Dobra 

Uchwała została realizowana. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego  

w dniu 23 lipca 2020 r. poz. 3520. 

XVI/221/2020 

  w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w gminie Dobra 

na rok szkolny 2020/2021 

Uchwałę zrealizowano. Opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu  

23 lipca 2020 r. poz. 3516. 

XVI/222/2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dyrektorom, wicedyrektorom 

oraz nauczycielom pełniącym inne 

stanowiska kierownicze oraz 

określenia zasad rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest 

różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego, zatrudnionych w 

szkołach prowadzonych przez 

Gminę Dobra 

Uchwałę zrealizowano. Opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu  

23 lipca 2020 r. poz. 3519. 

XVI/223/2020 

w sprawie ustalenia sieci 

prowadzonych przez Gminę Dobra 

publicznych przedszkoli, punktów 

przedszkolnych i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych 

 Uchwałę zrealizowano. Opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu  

23 lipca 2020 r. poz. 3517. 
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XVII Sesja Rady Gminy Dobra w dniu 24 września 2020r. 

 XVII/224/2020 

w sprawie nadania nazwy ulicy  

w miejscowości Mierzyn (ul. 

Niezapominajki) 

Od uchwalonej nazwy ulicy nadawana 

jest numeracja porządkowa. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego w 

dniu 29 października 2020 r. poz. 4713. 

XVII/225/2020 

w sprawie nadania nazwy ulicy  

w miejscowości Mierzyn  

(ul. Zeusa) 

Od uchwalonej nazwy ulicy nadawana 

jest numeracja porządkowa. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego w 

dniu 29 października 2020 r. poz. 4717. 

XVII/226/2020 

w sprawie nadania nazwy ulicy  

w miejscowości Mierzyn  

(ul. Dereniowa) 

Od uchwalonej nazwy ulicy nadawana 

jest numeracja porządkowa. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego w 

dniu 29 października 2020 r. poz. 4718. 

XVII/227/2020 
w sprawie nadania nazwy ulicy  

w miejscowości Grzepnica 

 Od uchwalonej nazwy ulicy nadawana 

jest numeracja porządkowa. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego w 

dniu 29 października 2020r. poz. 4714. 

XVII/228/2020 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Dobra, w obrębie Dobra 

Uchwała przekazywana jest Staroście 

Polickiemu oraz wydawane są 

zaświadczenia, wypisy i wyrysy  

z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Opublikowano  

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 29 

października 2020 r. poz. 4715. 

XVII/229/2020 

w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dobra, 

obejmującego teren w obrębie 

Bezrzecze, w rejonie ul. Szkolnej 

Uchwała przekazywana jest Staroście 

Polickiemu oraz wydawane są 

zaświadczenia, wypisy i wyrysy  

z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Opublikowano  

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 29 

października 2020 r. poz. 4716. 

XVII/230/2020 

w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Dobra, w 

obrębie Mierzyn 2 

Stwierdzenie  nieważności uchwały 

poprzez Rozstrzygnięcie Nadzorcze 

Wojewody Zachodniopomorskiego                              

nr P-1.4131.272.2020.EM z dnia 

30.10.2020 r. (Dziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego  

z dnia 2 listopada 2020 r. poz. 4741). 
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XVII/231/2020 
w sprawie zmian budżetu Gminy 

Dobra na rok 2020 

Dokonano stosownych  zmian  

w budżecie. Opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu  

29 września 2020 r. poz. 4217. 

XVII/232/2020 

zmieniającą uchwałę w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy 

Dobra na lata 2020 – 2025 

Dokonano stosownych  zmian w WPF. 

XVII/233/2020 
w sprawie pomocy finansowej dla 

Powiatu Polickiego 
Zawarto umowę i udzielono dotacji. 

XVII/234/2020 

w sprawie pomocy finansowej dla 

Powiatu Polickiego (dot. ul. 

Granicznej) 

Zawarto umowę o pomocy finansowej  

i zrealizowano przedmiot uchwały 

(opracowano koncepcję). 

XVII/235/2020 
w sprawie pomocy finansowej dla 

Gminy Jawornik Polski 
Zawarto umowę i udzielono dotacji. 

XVII/236/2020 

w sprawie udzielania dotacji na 

prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków  

w 2020 r. 

Zawarto umowy i udzielono dotacji. 

XVII/237/2020 

w sprawie wysokości i zasad 

ustalenia oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobek lub klub 

dziecięcy na terenie Gminy Dobra 

 

Zastosowano zasady wynikające  

z uchwały. Opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 

 29 września 2020r. poz. 4220. RIO 

uchwałą Nr XXIV/165.S.2020 

stwierdziła nieważność uchwały  

w części. 

 

XVII/238/2020 

 

w sprawie tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela, zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Dobra 

 Uchwałę zrealizowano. Opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 24 

października 2020 r. poz. 4712. 
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XVII/239/2020 

w sprawie ustalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Dobra 

Uchwała realizowana od 01.01.2021 r. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego w 

dniu 30 października 2020 r. poz. 4725. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr P-

1.4131.281.2020.EM Wojewody 

Zachodniopomorskiego stwierdzono 

nieważność §9 ust.8 w zakresie wyrazów 

"pochodzące z samochodów 

osobowych" 

XVII/240/2020 

w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy 

Dobra i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną 

opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Uchwała realizowana od 01.01.2021r. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego w 

dniu 19 października 2020 r. poz. 4710. 

XVII/241/2020 

w sprawie postanowienia  

o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne 

Uchwała realizowana od 01.01.2021r. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego w 

dniu 29 października 2020 r. poz. 4711. 

XVII/242/2020 

w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki 

opłaty za pojemnik lub worek oraz 

określenia stawki opłaty 

podwyższonej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Uchwała realizowana od 01.01.2021r. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego  

w dniu 29 września 2020 r. poz. 4222. 

XVII/243/2020 

w sprawie zwolnienia w części  

z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym 

Uchwała realizowana od 01.01.2021r. 

Udzielana jest ulga w opłacie za 

kompostowanie bioodpadów w 

kompostowniku. Opublikowano w 

Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 29 

września 2020r. poz. 4223.  
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XVII/244/2020 

w sprawie określenia wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości 

Uchwała realizowana od 01.01.2021r. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego  

w  dniu 29 września 2020 r. poz. 4224. 

Uchwałą nr XXVII.187.S.2020 z dnia 

18.11.2020 r. Kolegium RIO stwierdziło 

nieważność § 2 pkt 4  uchwały. 

Przygotowano druki deklaracji. 

XVII/245/2020 

w sprawie określenia górnych 

stawek opłat za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych 

Uchwała realizowana od 01.01.2021r. 

Opublikowano w Dzienniku  

Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu 

 29 września 2020 r. poz. 4226. 

XVII/246/2020 
w sprawie ustanowienia 

służebności gruntowej. 
Uchwałę zrealizowano. 

XVIII Sesja Rady Gminy Dobra w dniu 29 października 2020r. 

XVIII/247/2020 
w sprawie zmian budżetu Gminy 

na 2020 rok. 

Dokonano stosownych  zmian  

w budżecie. Opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu  

4 listopada 2020 r. poz. 4834. 

XVIII/248/2020 

zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy 

Dobra na lata 2020 – 2025. 

Dokonano stosownych  zmian w WPF. 

XVIII/249/2020 
w sprawie zasad budżetu 

obywatelskiego na rok 2021. 

Zrealizowano, przeprowadzono 

procedurę wyboru projektów zgodnie  

z przedstawioną uchwałą. Opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu  

4 listopada 2020 r. poz. 4824. 

XVIII/250/2020 

zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 

rok 2020. 

Zmiana uchwały wynikała  

z wprowadzenia dodatkowego zadania 

Nr 5 związanego z przeciwdziałaniem 

COVID -19 podejmowanie czynnością 

związanych ze zwalczaniem zakażenia, 

zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 

profilaktyką oraz zwalczaniem skutków 

w tym społeczno-gospodarczych chorób 

COVID-19 oraz planu wydatków na 

powyższe zadanie. 
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XVIII/251/2020 

w sprawie określenia stawek 

podatku od nieruchomości  

za 2021 r. 

Umieszczono treść uchwały  

w Biuletynie Informacji Publicznej, 

naliczono podatek od nieruchomości na 

rok 2021 z uwzględnieniem treści 

uchwały.   Opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu  

4 listopada 2020 r. poz. 4822. 

XVIII/252/2020 

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków 

transportowych na 2021 rok. 

Umieszczono treść uchwały  

w Biuletynie Informacji Publicznej, 

naliczono podatek od środków 

transportowych na 2021 rok z 

uwzględnieniem treści uchwały.  

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego  

w dniu 4 listopada 2020 r. poz. 4831. 

XVIII/253/2020 

w sprawie przyjęcia programu 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego 

na rok 2021. 

W trakcie realizacji. 

XVIII/254/2020 

w sprawie w sprawie 

wprowadzenia zasad i trybu 

korzystania z terenu sportowo- 

rekreacyjnego „Mierzynianka”  

w Mierzynie przy ulicy Nasiennej 

20 będącego własnością Gminy 

Dobra. 

Uchwała w trakcie realizacji. Zlecono 

wykonanie tabliczek z regulaminem 

korzystania z obiektu. Zamontowano 

regulamin w widocznym miejscu. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego  

w dniu 1 grudnia 2020 r. poz. 5277. 

XVIII/255/2020 

w sprawie w sprawie 

wprowadzenia zasad i trybu 

korzystania z kompleksu boisk 

sportowych Moje boisko „ORLIK 

2012” w Dobrej przy ul. 

Poziomkowej 7. 

Uchwała w trakcie realizacji. Zlecono 

wykonanie tabliczek z regulaminem 

korzystania z obiektu. Zamontowano 

regulamin w widocznym miejscu. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego  

w dniu 1 grudnia 2020 r. poz. 5278. 

XVIII/256/2020 

w sprawie wprowadzenia zasad  

i trybu korzystania z placów 

zabaw, siłowni zewnętrznych, 

boisk sportowych, kompleksów 

sportowych i terenów 

rekreacyjnych zlokalizowanych  

na terenie gminy Dobra, będących 

własnością Gminy Dobra. 

Uchwała w trakcie realizacji. Zlecono 

wykonanie tabliczek z regulaminem 

korzystania z obiektów. Zamontowano 

regulaminy w widocznym miejscu.  

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego  

w dniu 1 grudnia 2020 r. poz. 5280. 

XVIII/257/2020 

w sprawie ustanowienia 

służebności gruntowej  

(dz. nr 874/9). 

Uchwała została zrealizowana. 
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XVIII/258/2020 

w spawie przystąpienia  do 

sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Dobra, w 

obrębie Bezrzecze. 

  Procedura planistyczna nie została 

jeszcze rozpoczęta. Niniejsza uchwała 

jest podstawą do uchwalenia uchwały  

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

XVIII/259/2020 

w spawie przystąpienia  do 

sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Dobra, w 

obrębie Mierzyn 3. 

Procedura planistyczna nie została 

jeszcze rozpoczęta. Niniejsza uchwała 

jest podstawą do uchwalenia uchwały  

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

XVIII/260/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Dobra 

Skarga uznana za bezzasadną. Uchwałę 

przekazano Skarżącemu. 

XIX Sesja Rady Gminy Dobra w dniu 26 listopada 2020r. 

XIX/261/2020 
w sprawie uchwalenia zmian  

w budżecie na 2020rok 

Dokonano stosownych  zmian  

w budżecie. Opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu  

2 grudnia 2020 r. poz. 5351. 

XIX/262/2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy 

Dobra na lata 2020 – 2025. 

Dokonano stosownych  zmian w WPF. 

XIX/263/2020 

 zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach na 

terenie Gminy Dobra. 

Uchwałę zrealizowano. Opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu  

18 grudnia 2020 r. poz. 5771.  

XIX/264/2020 

 w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt  

w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi. 

Podjęcie uchwały miało na celu 

uregulowanie zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schroniskach dla 

osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi. Jest to wymóg ustawy  

o pomocy społecznej. Zasady określone 

w w/w uchwale obowiązują od dnia  

01 stycznia 2021 r. Opublikowano  

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu  

18 grudnia 2020 r. poz. 5773. 
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XIX/265/2020 

 zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia statutu Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Dobrej. 

Zmiana uchwały wynikała z 

przekazaniem do Ośrodka Pomocy 

Społecznej od dnia 01 stycznia 2021 

roku do realizacji zadania wynikającego 

z ustawy z dnia 07 września 1991 r.  

o systemie oświaty. Opublikowano  

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu  

18 grudnia 2020 r. poz. 5776. 

XIX/266/2020 

 w sprawie upoważnienia 

Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dobrej do 

prowadzenia postępowań oraz 

wydawania decyzji 

administracyjnych z zakresu 

świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy 

Dobra. 

Od dnia 01 stycznia 2021 r. przekazane 

zostało Ośrodkowi do realizacji zadanie 

wynikające z ustawy z dnia 07 września 

1991 r. o systemie oświaty. Z uwagi na 

powyższe zgodnie z art. 90 m cyt. 

Ustawy Rada Gminy upoważniła 

kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Dobrej  do wydawania decyzji 

administracyjnych z zakresu świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie gminy Dobra. Opublikowano 

w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu  

18 grudnia 2020 r. poz. 5779. 

XIX/267/2020 

w sprawie uchwalenia 

wieloletniego planu rozwoju  

i modernizacji urządzeń 

wodociągowych na terenie Gminy 

Dobra na lata 2021-2024. 

Realizacja zgodnie z planem. 

XIX/268/2020 

w sprawie uchwalenia 

wieloletniego planu rozwoju i 

modernizacji urządzeń kanalizacji 

sanitarnej na terenie Gminy Dobra 

na lata 2021-2025. 

Realizacja zgodnie z planem. 

XIX/269/2020 

 w sprawie w sprawie wyznaczenia 

obszaru i granic aglomeracji 

gminy Dobra. 

Uchwała została zrealizowana. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego  

w dniu 18 grudnia 2020 r. poz. 5783. 

XIX/270/2020 

w sprawie w sprawie wyznaczenia 

obszaru i granic aglomeracji 

Mierzyn. 

Uchwała została zrealizowana. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego  

w dniu 18 grudnia 2020 r. poz. 5784. 

XIX/271/2020 
 w sprawie nabycia nieruchomości 

gruntowej. 

Uchwała została zrealizowana. Nabyto 

nieruchomość. 

XIX/272/2020 
 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójt Gminy Dobra. 

Skarga uznana za bezzasadną. Uchwałę 

przekazano Skarżącemu. 
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XX Sesja Rady Gminy Dobra w dniu 22 grudnia 2020r. 

XX/273/2020 
w sprawie zmian budżetu Gminy 

na 2020 rok. 

Dokonano stosownych  zmian  

w budżecie. Opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego w dniu  

30 grudnia 2020 r. poz. 5997. 

XX/274/2020 
w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Dobra na 2021 rok. 

Budżet na 2021 rok został przyjęty. 

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego  

w dniu 30 grudnia 2020 r. poz. 5999. 

XX/275/2020 

w sprawie uchwalenia wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy 

Dobra na lata 2021-2025. 

WPF został przyjęty. 

XX/276/2020 

w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie dla Gminy Dobra na lata 

2021 – 2025. 

Konieczność opracowania  Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie wynika z  art. 6 

ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

r. o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie (Dz. U. z 2020r. poz.218 i 956). 

Program ten będzie realizowany w latach 

2021-2025. 

XX/277/2020 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 

2021 rok. 

Za realizację zadań zawartych w 

Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2021 rok odpowiedzialna 

jest Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Dobrej. 

Program realizowany jest w oparciu   

o art. 41 ustawy z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 

z 2019r. poz. 2277, z 2020 r. poz. 1492) 

i art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655, 1818,  

z 2020 r. poz. 322, 1337 i 1493). 

XX/278/2020 

w sprawie przejęcia do realizacji 

zadania własnego Gminy 

Kołbaskowo na rzecz Gminy 

Dobra w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków.  

Zrealizowano i podpisano z Gminą 

Kołbaskowo stosowne porozumienie. 
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XX/279/2020 

w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy stałych komisji Rady Gminy 

Dobra na rok 2021. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

XX/280/2020 

w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Rady Gminy Dobra na rok 

2021. 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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13.  Planowanie przestrzenne 

 

W 2020r. uchwalono następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

1) Uchwałę nr XV/211/2020 Rady Gminy Dobra z dnia. 28 maja 2020 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 1, (Dz. U. Woj. 

Zach. poz. poz.  3039  z dn. 25.06.2020 r ) obejmującego część działki nr 8/26 Mierzyn 1,  

z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz poszerzenie drogi 

publicznej klasy lokalnej o powierzchni 0,1652 ha. 

2) Uchwałę nr XVII/228/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra,  

(Dz. U. Woj. Zach. poz. poz.  4715  z dn. 29.10.2020 r. ) obejmującego teren działek nr 126/1-

126/10 obręb Dobra, z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wraz z ustaleniem zasad zabudowy, zagospodarowania oraz obsługi w zakresie komunikacji  

i infrastruktury technicznej o powierzchni 3,1286 ha. 

3) Uchwałę nr XVII/229/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującego teren  

w obrębie Bezrzecze, w rejonie ul. Szkolnej  (Dz. U. Woj. Zach. poz. poz.  4716   

z dn. 29.10.2020 r. ) z przeznaczeniem pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zmiany zasad podziału terenu 1MN i 1a MN wraz z dostosowaniem wskaźników wielkości 

działek oraz zmiany linii rozgraniczających tereny 02KDW i 07KP, o powierzchni               

10,433 ha. 

W 2020 r. w Gminie Dobra było 128 uchwalonych obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

wielorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi nieuciążliwymi, 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, zabudowy ogrodniczej, 

terenów  usług rzemiosła, handlu, składów, usług różnych, gastronomii, usług komunikacyjnych, 

centrum handlowego, rekreacji, zieleni, pod drogę lokalną, uprawy rolne, usług opiekuńczo – 

wychowawczo – edukacyjno – rehabilitacyjnych, parku, zabudowy pensjonatowej oraz terenów 

sportowo-rekreacyjnych, terenów pod budowę stacji transformatorowej, terenów leśnych, terenu 

zbiornika retencyjnego wód deszczowych wraz z urządzeniami budowlanymi, terenów usług 

sakralnych, usług oświaty, terenów działalności komercyjnej, terenów komunikacji zieleni 
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ogólnodostępnej, przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, upraw ogrodowych, 

cmentarza komunalnego, przebudowy linii elektroenergetycznej 220kV Krajnik-Glinki. 

Podjęta została Uchwała nr VI/79/2019 Rady Gminy Dobra z dnia  30 maja 2019r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmująca obszar w granicach 

administracyjnych gminy. W związku z koniecznością zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra przyjętym Uchwałą Nr III/48/02 

Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionym Uchwałą Nr XXXVIII/558/10 Rady 

Gminy w Dobrej z dnia 24 czerwca 2010 r. zmienionym uchwałą Nr VII/88/2015 Rady Gminy 

Dobra z dnia 25 czerwca 2015 r., zmienionym Uchwałą Nr XXIV/320/2017 Rady Gminy Dobra 

z dnia 25 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXVI/485/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 

18 października 2018r., na podstawie art. 10 ust. 1, pkt 7 lit. b Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, opracowany został bilans terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, który zgodnie z art. 10 niniejszej ustawy, jest jednym z elementów 

uwzględnianym i określanym w studium.  

Na  podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ) w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnia się uwarunkowania wynikające 

w szczególności z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności  bilans 

terenów przeznaczonych pod zabudowę. Zgodnie z art. 10 ust. 5-7 przedmiotowej ustawy 

dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, kolejno: 

1) formułuje się, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz 

demograficznych oraz możliwości finansowych gminy, maksymalne w skali gminy 

zapotrzebowanie na nową zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy,  

w podziale na funkcje zabudowy, 

2) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej, rozumianą jako 

możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni 

użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, 

3) szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach 

miejscowych pod zabudowę, rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach 

nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje 

zabudowy, 
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4) porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę oraz sumę 

powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, a następnie, gdy 

maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę: 

a) nie przekracza sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy - 

nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami 

b) przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy - 

bilans terenów pod zabudowę uzupełnia się o różnicę tych wielkości wyrażoną  

w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, i przewiduje się 

lokalizację nowej zabudowy poza obszarami, maksymalnie w ilości wynikającej  

z uzupełnionego bilansu; 

5) określa się: 

a) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury 

technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, 

b) potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, 

związane z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach, poza tymi obszarami. 

6) w przypadku gdy potrzeby inwestycyjne przekraczają możliwości finansowania, dokonuje się 

zmian w celu dostosowania zapotrzebowania na nową zabudowę do możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej oraz społecznej. 

Działania, o których mowa w ust. 5 przedmiotowej ustawy, mogą wymagać powtórzenia,  

na zasadzie analizy wariantów lub realizacji procesu iteracyjnego, oraz powtórzenia wszystkich 

lub części z nich, także w połączeniu z innymi czynnościami przeprowadzanymi w ramach prac 

nad projektem studium. 

Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę bierze się pod uwagę: 

1) perspektywę nie dłuższą niż 30 lat, 

2) niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością zwiększenia zapotrzebowania 

w stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%. 

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, określa politykę przestrzenną gminy jednak ustalenia 

studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych.  

Obecnie prowadzona jest procedura zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmująca obszar w granicach 

administracyjnych gminy, na podstawie podjętej Uchwały nr VI/79/2019 Rady Gminy Dobra  

z dnia  30 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra. Zakończenie prac projektowych 

zmierzających do przyjęcia  zmiany studium planowane jest we wrześniu 2022 r.  

Podjęta została Uchwała Nr X/133/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Dobra, obejmująca teren działki nr 304/61 oraz części 

działek nr 304/16, 304/62 w obrębie  Dobra. Celem opracowania zmiany studium jest określenie 

polityki przestrzennej dla przedmiotowych działek, pod teren rozwoju funkcji mieszkalnej 

jednorodzinnej oraz terenów wyłączonych z zabudowy. Zmiana Studium została przyjęta uchwałą 

nr XXI/291/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra. 

We wrześniu 2020 r. została rozpoczęta procedura zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, na podstawie podjętych uchwał: 

1. Uchwała nr IX/125/2019 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra,  

w obrębie geodezyjnym Grzepnica; część dz. nr 868/10 o. Grzepnica - planowany kierunek: 

pod ogrody działkowe. 

2. Uchwała nr XXXV/475/2018 z 20.09.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra,  

w obrębie Mierzyn 2; planowany kierunek: dz. nr 45/16, 45/18, 45/19, 921/2, 921/4 i części 

działek nr 45/21, 921/17, 45/20, 921/5 w obrębie Mierzyn 2 pod zabudowę mieszkaniową 

jedno- i wielorodzinną oraz działek nr 45/17, 921/3 pod drogę. 

3. Uchwała nr XXIII/313/2017 z dnia 27.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, 

w obrębach: Mierzyn 2, Wołczkowo, Bezrzecze; planowany kierunek: dokonanie 

pojedynczych zmian w zakresie uzupełnień zapisów dotyczących wysokości zabudowy 

wielorodzinnej obejmujących teren działek nr 928/1, 928/2, 928/3,  928/4, 276/179 w obrębie 

Mierzyn 2 oraz wyznaczenie terenów zamkniętych dla obszaru działek nr  254, 254/1, 255, 

258, 259, 437/1, 437/2, 438, 439, 440, 441 w obrębie Wołczkowo i działki nr 27/1 w obrębie 

Bezrzecze. 

4. Uchwała nr XXII/301/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra,  

w obrębie geodezyjnym Wąwelnica, oraz Uchwały Nr XXIX/392/2017 r. z dnia 28 grudnia 
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2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie 

geodezyjnym Wąwelnica. planowany kierunek: obszar działek nr 146, 147, 149, 151/1, 151/2, 

155, 153, 152 w obrębie Wąwelnica pod funkcję produkcji i składowania; Uchwała  

Nr XXIX/392/2017 Rady Gminy Dobra z dn. 28.12.2017 planowany kierunek: obszar działek 

nr 146, 147, 149, 150, 151/1, 151/2, 155, 153, 152 w obrębie Wąwelnica pod funkcję produkcji 

i składowania. 

5. Uchwała nr IX/125/2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obręb 

Grzepnica. planowany kierunek: działek nr 11/13, 13/1, 17, 19/1, 19/4, 68, 68/1, 69, 69/2, 70, 

83/1, 85, 708/3, 695/2 części działek nr 11/14, 15 w obrębie Grzepnica na cele rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej, z dopuszczeniem ekstensywnej zabudowy gospodarczej  

i produkcyjnej związanej z prowadzeniem rolniczej gospodarki roślinnej i zwierzęcej, oraz na 

cele zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem działalności agroturystycznej. 

Zakończenie prac projektowych zmierzających do przyjęcia powyższej zmiany studium 

planowane jest w listopadzie 2021r. 

W ramach projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18), 

pomiędzy Gminą Dobra, a Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych, została 

zawarta umowa nr Grant/19/2019  z dnia 26.02.2020 r. o powierzenie grantu na konsultacje 

społeczne w sprawie sporządzenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Dobra. Zgodnie z zatwierdzonym 

Indywidualnym Planem Konsultacji, wypracowanym w ramach projektu „Planowanie  

z mieszkańcami” Urząd Gminy Dobra rozpoczął prace nad organizacją konsultacji społecznych  

w sprawie w/w dokumentu. Głównym celem konsultacji jest możliwie szerokie poznanie opinii  

i preferencji mieszkańców gminy i innych grup interesariuszy na temat zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra. Konsultacje 

przeprowadzane będą w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie opinii i propozycji, w formie 

papierowej poprzez składanie wniosków i opinii w punkcie konsultacyjnym, w formie spotkań  

z mieszkańcami wg harmonogramu w Sołectwach. W ramach w/w konsultacji zostało 

przeprowadzone spotkanie z przedsiębiorcami, spotkanie eksperckie z instytucjami, 

zorganizowano punkt informacyjno – promocyjny. W dniu 09 października 2020 r. Zarządzeniem 

nr 134/2020 Wójta Gminy Dobra, została powołana Grupa Robocza w sprawie konsultacji 
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społecznych przy realizacji dokumentu planistycznego – Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra. 

 

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

 

Uchwała 

 

Podstawowe przeznaczenie 

Powierz-

chnia            

w ha 

Wołczkowo 

I/11/2000  

z dnia 24 lutego 2000r.  

(Dz. Urz. 16, poz. 167 5.04.2000 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

0,7947 

 

VI/73/01 

 z dnia 30 sierpnia 2001r.  

(Dz. Urz. 38, poz. 887, 16.11.2001 r.) 

Zabudowa usługowa: 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi 

24,05 

 

V/70/02  

z dnia 14 sierpnia 2002r.  

(Dz. U. 64, poz. 1398, 13.09.2002r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

towarzyszącymi nieuciążliwymi 

6,0408 

 

II/23/2014 

z dnia 30.12.2014 r.  

(Dz. Urz. poz. 320 z 30.01.2015 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

towarzyszącymi nieuciążliwymi 

11,58 

 

 

VIII/103/2019 

 z dnia 26.09.2019r. 

 (Dz.U. poz. 5331 z dn. 25.10.2019 r.) 

Zmiana uchwały VI/73/01 

 z dnia 30 sierpnia 2001 r. dla 

dz. nr 411 dot. wykreślenia zb. 

p.poż, linia zabudowy 

 

IX/126/2019  

z dnia 24.10.2019r. 

 (Dz.U. poz. 6365, z dn. 05.12.2019 r.) 

Cmentarz komunalny 3,7 

MIERZYN 

VIII/85/97 

 z dnia 30 września 1997r. 

 (Dz. Urz. 13 poz. 108 z 14.11.1997) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi, droga krajowa 

nr 10 

2,69 
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II/11/98 

 z dnia 26 lutego 1998r.  

 (Dz.Urz.4, poz. 50 z dnia 1.04.1998 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi; 

Teren usług sportu, składy 

4,04 

 

 

 

VI/56/98 

z 18 czerwca 1998r.  

(Dz. Urz. 17, poz.123, 25.07.1998 r.) 

 

 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi, zabudowa 

ogrodnicza 

Teren usług rzemiosła, handlu, 

składy 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi 

18,57 

 

 

 

 

 

 

 

IV/58/01 

z dnia 31 maja 2001r.  

(Dz.Urz.22, poz. 467 z 6.07.2001 r.) 

Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami 

nieuciążliwymi 

5,06 

 

VII/96/01  

z dnia 25 października 2001r. 

 (Dz. Urz. 50, poz. 1341 z 11.12.2001r.) 

Tereny przemysłowo-usługowe 4,72 

 

V/71/02 

z dnia 14 sierpnia 2002r.  

(Dz.Urz.64, poz. 1399, 13.09.2002r.) 

Teren usług rzemiosła 1,10 

 

 

II/22/02 

 z dnia 5 grudnia 2002r.  

(Dz .Urz.1 poz. 9, 10.01.2003 r.) 

Teren usług handlu, usług 

różnych, gastronomii, usług 

komunikacyjnych, centrum 

handlowego, zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z 

usługami nieuciążliwymi, 

rekreacji, zieleni 

17,27 

 

III/41/02 

z dnia 30 grudnia 2002r.  

(Dz. Urz. 3 poz. 62 z 30.01.2003r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

towarzyszącymi nieuciążliwymi 

36,4272 

 

III/46/02 Teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i jednorodzinnej, 

droga lokalna 

7,58 
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 z dnia 30 grudnia 2002r.  

(Dz. Urz. 3 poz. 67 30.01.2003r.) 

VI/91/03 

 z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

 (Dz. Urz. 57, poz. 1013, 15.07.2003r.) 

Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami 

nieuciążliwymi 

0,7003 

 

VII/105/03 

 z dnia 26 czerwca 2003r.  

(Dz. Urz. 64, poz. 1149 12.08.2003r.) 

Zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna do 6 mieszkań, do 

wys. 3 kondygnacji z usługami 

nieuciążliwymi 

1,41 

 

VIII/128/03 

z dnia 28 sierpnia 2003r.  

(Dz.Urz.90, poz. 1493 16.10.2003r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

towarzyszącymi  nieuciążliwymi 

1,73 

 

IX/145/03  

z dnia 16 października 2003r. 

(Dz.Urz.104, poz. 1749 z dnia 14.11.2003r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostojącej 

0,3448 

 

IX/146/03 

z dnia 16 października 2003r.  

(Dz.Urz.104, poz. 1750 z dnia 14.11.2003r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, usług sportu, 

drogę lokalną, uprawy rolne. 

42,80 

 

IX/158/03 

z dnia 16 października 2003r.  

(Dz.Urz.108, poz. 1820 z dnia 27.11.2003r.) 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolnostojącej z usługami 

towarzyszącymi nieuciążliwymi. 

35,3759 

 

X/187/03 

z dnia 27 listopada 2003r.  

(Dz.Urz.4 poz. 35 z 16.01.2004r.) 

Zabudowa mieszkaniowa  

jednorodzinna z usługami 

nieuciążliwymi 

1,44 

 

XXXVII/474/06  

z dnia 26.10.2006 r.  

(Dz. Urz. 114, poz. 2182 z dnia 

30.11.2006r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, droga lokalna 

0,19 

 

VI/69/07 

z dnia 26.04.2007r.  

(Dz.Urz.72. poz. 1155 z 15.06.2007r.) 

Teren mieszkaniowy o niskiej 

intensywności-wielorodzinny 

0,31 

 

VII/79/07 

z dnia 31 maja 2007r. 

(Dz.Urz.81 poz. 1299 z dnia 10.07.2007r.) 

Teren mieszkaniowy o niskiej 

intensywności-wielorodzinny 

0,48 

 



 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020                           246 | S t r o n a  
 

X/119/07 

z dnia 20 września 2007r. 

(Dz. Urz. 113 poz.1947 z dnia 15.11.2007r.) 

Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami 

towarzyszącymi 

0,4903 

 

XXXII/476/09 

z dnia 26.11.2009r. 

 (Dz.Urz.6 poz. 93 z dnia 22.01.2010r.) 

Teren rekreacyjno- 

wypoczynkowy 

1,6974 

 

XXXVI/542/10 

z dnia 29 kwietnia 2010r. 

(Dz. Urz. 46 poz. 962 z dnia 08 czerwca 

2010r.)  

Zabudowa mieszkaniowa, linia 

energetyczna 220 Kv 

 

2,0552 

 

XXX/416/2014  

z dnia 27 lutego 2014r. 

(Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 1197  

z 18.03.2014 r.) 

Funkcja usług opiekuńczo – 

wychowawczo – edukacyjno – 

rehabilitacyjnych 

0,0811 

 

IX/124/2015  

z dnia 29.10.2015r. (Dz. Urz. Woj. Zach. 

poz.5239 z 08.12.2015r.)  

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostojącej, 

bliźniaczej z usługami 

nieuciążliwymi 

4,1130 

 

XIX/258/2016 

z dnia 24.11.2016r. (Dz. Urz. Woj. Zach. 

poz. 5209 z 28.12.2016 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostojącej, 

bliźniaczej, szeregowej 

0,263 

 

XXII/299/2017 

z dnia 30.03.2017r. (Dz. Urz. Woj. Zach.  

poz. 1944 z 05.05.2017 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej bliźniaczej, 

szeregowej 

0,1712 

XXIII/312/2017  

z dnia 27.04.2017r. (Dz. Urz. Woj. Zach.  

z 2017r. poz. 2418 z 30.05.2017 r.)  

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

0,72 

 

XXXIII/439/2018  

z dnia 24.05.2018 r.(DZ.U. Woj. Zach.  

poz. 3041 z dnia 28.06.2018 r. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi  wraz z 

niezbędną infrastrukturą 

techniczną 

1,4364 

III/46/2019  

z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. Woj. Zach. 

poz. 1528 z dn. 22.03.2019 r.)  

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

0,2870 

 

 

XI/150/2019  

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, wraz z 

0,96 
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z dnia 19.12.2019 r.(Dz.U. Woj. Zach. poz. 

403  z dn. 17.01.2020 r. 

ustaleniem zasad zabudowy, 

zagospodarowania oraz obsługi 

w zakresie komunikacji i 

infrastruktury technicznej 

XV/211/2020 

z dnia 28.05.2020 r.(Dz.U. Woj. Zach. 

 poz. 3039  z dn. 25.06.2020 r. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz poszerzenie 

drogi publicznej klasy lokalnej 

0,1652 

DOBRA 

II/11/98 

z dnia 26 lutego 1998r. (Dz.Urz.4, poz. 50, 

1.04.1998 r.) 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, usługi rzemiosła 

4,04 

 

V/90/2000 

z dnia 24 sierpnia 2000r. (Dz. Urz. 33,  

poz. 419, 13.10.2000)  

 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

44,83 

 

IV/55/01 

z dnia 31 maja 2001r. (Dz. Urz. 22,  

poz. 464, 6.07.2001 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi; 

Usługi oświaty, sportu 

3,94 

 

VI/71/01 z dnia 30 sierpnia 2001r.  

(Dz. Urz. 38, poz. 885, 16.11.2001 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi 

0,78 

 

VI/72/01 

z dnia 30 sierpnia 2001 r. (Dz. Urz. 38,  

poz. 886, 16.11.2001) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

4,7543 

 

VII/92/01 

z dnia 25 października 2001 r. (Dz. Urz. 50, 

poz. 1337, 11.12.2001) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

i produkcyjno-usługowej w 

zakresie usług nieuciążliwych 

5,0666 

 

 

VII/93/01  

z dnia 25 października 2001 r. (Dz. Urz. 50, 

poz. 1338, 11.12.2001) 

Teren zabudowy jednorodzinnej 

i wielorodzinnej, usługi 

turystyczne, sportowe, 

rekreacyjne, gastronomia, handel 

39,27 

 

VII/94/01 

z dnia 25 października 2001 r. (Dz.Urz.50, 

poz. 1339, 11.12.2001) 

 

Teren usług rzemiosła 

4,17 

 

VIII/112/01 

 z dnia 29 listopada 2001 r. (Dz. Urz. 7, 

poz.115, 5.03.2002r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi 

12,5 

 

V/67/02  

z dnia 14 sierpnia 2002 r. (Dz. Urz. 64,  

poz. 1396, 13.09.2002 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

towarzyszącymi nieuciążliwymi 

56,9712 

 

V/68/02 

 z dnia 14 sierpnia 2002r. (Dz. Urz. 64,  

poz. 139, 13.09.2002 r.) 

Zabudowa mieszkaniowa, teren 

usług handlu, rzemiosła 

2,43 
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VI/128/02  

z dnia 10 października 2002r. (Dz. Urz. 82, 

poz. 1654, 15.11.2002) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, niskiej 

intensywności dopuszczeniem 

usług nieuciążliwych 

21,4504 

 

V/79/03 

z dnia 27 marca 2003r. (Dz. Urz. 39,  

poz. 616 14.05.2003 r.) 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi, łąki i pastwiska 

3,03 

 

VIII/123/03  

z dnia 28 sierpnia 2003r. (Dz. Urz. 90,  

poz. 1488 16.10.2003 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi 

2,43 

 

VIII/124/03 

z dnia 28 sierpnia 2003r. (Dz. Urz. 90 

 poz. 1489 16.10.2003 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi 

6,71 

 

X/184/03 

z dnia 27 listopada 2003r. (Dz. Urz. 128, 

poz. 2459 z dnia 24.12.2003 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi 

3,31 

 

X/185/03 

z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz. Urz. 4  

poz. 33 z dnia 16.01.2004 r.) 

Teren parku, zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, 

pensjonatowa oraz tereny 

sportowo-rekreacyjne 

4,3901 

 

XI/211/03 

z  dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. 8  

poz. 146 30.01.2004 r.) 

Realizacja zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z 

osiedlowymi usługami 

towarzyszącymi. 

55,12 

 

XXVII/371/05 

z dnia 27 października 2005 r. (Dz. Urz. 98, 

poz. 1975 z dnia 14.12.2005 r.) 

Teren pod budowę stacji 

transformatorowej 

0,0220 

 

X/118/07  

z dnia 20 września 2007 r. (Dz.Urz.113  

poz. 1946 z dnia 15 listopada 2007 r.) 

Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

0,7773 

 

XIV/195/08 

z dn. 28 lutego 2008r.(Dz. Urz. 39,  

poz. 808, z dnia 14 kwietnia 2008 )  

Zieleń urządzona niepubliczna o 

charakterze parkowym  

0,9205 
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XXVIII/391/09  

z dnia 28 maja 2009r. (Dz. Urz. 45,  

poz. 1124 z 08. 07. 2009 r.) 

 Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej  

i obszary łąk, tereny wyłączone 

z zabudowy 

0,9999 

 

XXV/352/09 

z dnia 26.02. 2009 r. Dz. Urz. 20 poz. 794  

z 29 maja 2009 r. 

Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, usługi, handel, 

6,1 

 

XLII/606/10  

z dnia 28 października 2010 

(Dz. Urz. 134, poz.2670 z 28.12.2010r.) 

Zabudowa mieszkaniowa 0,0703 

 

 

XXVIII/392/2013  

z dnia 28 listopada 2013 r.  

(Dz. Urz. Poz. 314, 20.01.2014 r.) 

Teren zbiornika retencyjnego 

wód deszczowych wraz z 

urządzeniami budowlanymi jako 

część uzbrojenia terenów 

otaczającej zabudowy 

mieszkaniowej 

0,3531 

 

IV/60/2015  

z dnia 26 marca 2015 r. (Dz. Urz.   

poz. 1580 z 28.04.2015 r.) 

Produkcja, składy, magazyny 1,6073 

XVII/229/2016  

z 29.09.2016 r.  

(DZ. Urz. z 2016 r. poz. 4068 z 

03.11.2016r.)  

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi, 

1 

XX/268/2016  

z dnia 29.12.2016 r. (DZ. Urz. z 2016r.  

poz. 532 z 31.01.2017 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem 

usług wbudowanych.  

 

1,309 

XXI/299/2017 

z dnia 23.02.2017 r. (DZ. Urz. z 2017r.  

poz. 1240 z 23.03.2017 r.) 

Przepompownia ścieków 0,02 

XVII/228/2020  

 

z dnia 24.09.2020 r.(DZ.U. Woj. Zach. poz. 

4715  z dn. 29.10.2020 r. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, wraz z ustaleniem 

zasad zabudowy, 

zagospodarowania oraz obsługi  

w zakresie komunikacji  

i infrastruktury technicznej 

3,1286 

BEZRZECZE 

VII/79/99 Teren zabudowy jednorodzinnej 

i wielorodzinnej o niskiej 

intensywności oraz zabudowy 

42,16 
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z dnia 9 listopada 1999 r. (Dz. Urz. 45, poz. 

706,  z 29 listopada 1999r.) 

 

gospodarczej, turystycznej, 

rekreacyjnej 

VII/117/2000 

z dnia 23 listopada 2000 (Dz.Urz.40,  

poz. 513, z 29 grudnia 2000r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi, tereny leśne 

15,44 

 

IV/36/02 

 z dnia 13 czerwca 2002 r. (Dz.Urz.50,  

poz. 1047, z 5.07.2002r. ) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi 

1,34 

 

VI/129/02 

z dnia 10 października 2002 r. (Dz.U. 82, 

poz. 1655, 15.11.2002 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej do wys. 2,5 

kondygnacji z usługami 

nieuciążliwymi 

4,92 

 

III/47/02 

z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. 3,  

poz. 68 z dnia 30.01.2003 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

towarzyszącymi nieuciążliwymi 

35,72 

 

VIII/121/03 

z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. 89  

poz. 1482 z 15.10.2003 r.) 

 Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami  

nieuciążliwymi 

1,2 

 

VIII/122/03 

z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. 90  

poz. 1487 z dnia 16.10.2003 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

1 

 

IX/157/03 

z dnia 16 października 2003 r. 

 (Dz.Urz.105, poz. 1780 z 21.11.2003 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

towarzyszącymi  nieuciążliwymi 

6,1 

 

X/186/03 

 z dnia 27 listopada 2003 r. (Dz. Urz. Nr 4, 

poz. 34 z 16.01.2004 r.) 

ZMIANA 34/50, 34/35, ZMIANA 34/54 

Tereny pod realizację zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i 

wielorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi oraz realizację 

terenów usług sakralnych 

8,65 

 

XIV/343/05 

z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.Urz. 66,  

poz. 1442 z dnia 19.08.2005 r.) 

Zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna o wysokości do 

trzech kondygnacji 

mieszkalnych z usługami 

nieuciążliwymi 

0,7569 

 

XIV/344/05 Zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna (o wysokości do 

trzech kondygnacji 

 

1,9615 
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z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.Urz. 66,  

poz. 1443 z dnia 19.08.2005 r.) 

mieszkalnych) i zabudowy 

usługowej w zakresie usług 

nieuciążliwych 

XXXV/443/06 

z dnia 24 lipca 2006 r.(Dz. Urz. Nr 89,  

poz. 1639 z dnia 04.08.2006 r.) 

Zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna i jednorodzinna z 

usługami towarzyszącymi 

zabudowie mieszkaniowej wraz 

z infrastrukturą techniczną. 

 

14,7090 

 

IV/46/07 

z dnia 22 lutego 2007 r. . (Dz. Urz. 45,  

poz. 649,  z dnia 13 kwietnia 2007r. ) 

Teren zabudowy usługowej z 

urządzeniami towarzyszącymi 

obiektom budowlanym oraz 

dopuszczeniem funkcji 

mieszkaniowej. 

 

0,3 

 

XXXVIII/559/10 

z dnia 24 czerwca 2010r. (Dz. Urz. 81 poz.1503, 

z dnia 24.08.2010r.) 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

 

10,433 

XL/575/10 

z dnia 9 września 2010r.  (Dz. Urz. 105 

poz.1865, z dnia 15.10.2010r.) 

 

Usługi oświaty 

 

0,2711 

XVI/233/2012 

z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. poz. 

1885 z 10.08.2012 r) 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

 

10,433 

XXII/323/2013 

Rady Gminy Dobra z dnia 28 marca 2013 r.  

(Dz. Urz. poz.1973, z dnia 14.05.2013r.) 

 

Obsługa komunikacyjna 

 

0,0160 

XXV/350/2013 

z dnia 27 czerwca 2013 r.  (poz.2851 z dnia 

31.07.2013r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

 

0,0828 

XXXIII/454/2014  

z dnia 29.05.2014 r. (Dz. Urz. poz. 2755 z 

03.07.2014 r.)  

 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

 

10,433 

III/51/2015  

z dnia 26.02.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. 

poz. 955 z 23.03.2015 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, szeregowej 

 

0,0161 

III/52/2015  

z dnia 26.02.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. 

poz. 956 z 23.03.2015 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, szeregowej 

 

0,0159 

III/53/2015  

z dnia 26.02.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. 

poz. 957 z 23.03.2015 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, szeregowej 

 

0,0499 



 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020                           252 | S t r o n a  
 

XVII/230/2016 z 29.09.2016 r.  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 4069  

z 03.11.2016 r.)  

Teren usług handlu działalności 

gospodarczej 

0,4469 

 

VII/104/2019 z 26.09.2019 r. (Dz. U.  

poz. 5332 z 25.10.2019 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

0,0802 

 

XVII/229/2020 

z dnia  24.09.2020 r. (Dz. U. W. Z. poz. 

4716 z 29.10.2020 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zmiany zasad 

podziału terenu 1MN i 1a MN 

wraz z dostosowaniem 

wskaźników wielkości działek 

oraz zmiany linii 

rozgraniczających tereny 

02KDW i 07KP 

10,433 

DOŁUJE 

V/35/98 

z dnia 28 maja 1998r. w sprawie zmiany 

(Dz. Urz.15,poz.102, z dnia 01.07.1998) 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

 

35,54 

VI/54/98 

z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany 

(Dz. Urz. 17, poz. 122 z dnia 25.07.1998) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi 

 

5,98 

VI/55/98 

z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany 

(Dz. Urz. 17, poz.133 z  25.7.1998) 

Teren usług oświaty; Teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi 

 

4,23 

V/91/2000 

z dnia 24 sierpnia 2000 w sprawie zmian 

(Dz.Urz.32, poz. 400, 2.10.2000) 

 

Tereny przemysłowe 

 

13,71 

IV/56/01  

z dnia 31 maja 2001 (Dz. Urz. 22, poz.465, 

6.7.2001) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi 

1,38 

III/28/02  

z dnia 25 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. 35, poz. 

652, 21.5.2002) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi 

2,38 

 

XXIII/311/2017  

z 27.04.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 

r. poz. 2417 z 30.05.2017r.) 

Tereny komunikacji zieleni 

ogólnodostępnej, 

0,312 

 

XXXI/421/2018  

z 22.03.2018 r.(Dz.U. Woj. Zach. z 2018 r. 

poz. 1844 z 23.04.2018 r.)  

Tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów wraz z 

niezbędną infrastrukturą 

1,52 
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KOŚCINO 

VIII/109/01  

z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie 

zmiany (Dz.Urz.7, poz. 113, 5.3.2002) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 16,38 

 

WĄWELNICA 

VI/63/99 

z dnia 7.10.1999 w sprawie zmiany 

(Dz. Urz. 42, poz. 673, 8.11.1999) 

 

Teren usług nieuciążliwych, 

handel 

 

0,6509 

 

VI/74/01 

z dnia 30 sierpnia 2001 w sprawie zmiany 

(Dz.Urz.38,poz.888, 16.11.2001) 

 

Teren rekreacyjny 

ogólnodostępny 

 

0,0335 

 

VII/95/01 

z dnia 25 października 2001 w sprawie 

zmiany (Dz.Urz.50, poz. 1340, 11.12.2001) 

Teren zabudowy jednorodzinnej 

i wielorodzinnej, usług 

turystycznych, sportowych, 

rekreacyjnych, gastronomii, 

handlu 

 

3,04 

 

VIII/126/03 

z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. Urz. 90, 

 poz. 1491 16.10.2003 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi, projektowana 

droga krajowa 10 

 

6,1917 

 

XXV/352/05 

z dnia 14.07.2005 r. (Dz.Urz.83 poz. 1717, 

28.10.2005 r.) zmieniona Uchwałą Nr 

XXVI/359/05 z dnia 22.09.2005 r. (Dz. Urz. 

80 poz. 1670, 17.10.2005 r.) 

 

Tereny działalności komercyjnej 

 

4,4728 

 

GRZEPNICA 

VI/53/98 

z dnia 18 czerwca 1998 w sprawie zmiany 

(Dz.Urz.19, poz.149, 10.8.1998) 

 

Zalesienie 

 

71,03 

I/10/2000 

z dnia 24 lutego 2000 w sprawie zmiany 

(Dz. Urz. 16,poz.166, 5.4.00) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

 

12,43 

IV/57/01 

z dnia 31 maja 2001 w sprawie zmian (Dz. 

Urz. 22, poz. 466, 6.7.01) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

towarzyszącymi, nieuciążliwymi 

 

2,79 

XX/269/2016  

29.12.2016 r. (DZ. Urz. z 2016 r. poz. 533 z 

31.01.2017 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolnostojącej 

 

8,3809 
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BUK 

VI/64/99 

z dnia 7 października 1999 w sprawie zmian 

(Dz. Urz. 43, poz. 686, 17.11.1999) 

 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

 

47,103 

VIII/111/01 

z dnia 29 listopada 2001 (Dz. Urz. 48,  

poz. 1306, 7.12.2001) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

z usługami towarzyszącymi 

nieuciążliwymi 

 

123,1037 

III/42/02  

z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz .3  

poz. 63 30.01.2003 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

towarzyszącymi nieuciążliwymi 

 

0,5500 

IV/63/03 

z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz. Urz. 44  

poz. 716 z dnia 26.05.2003 r.) 

 

Teren upraw ogrodniczych 

 

0,9071 

RZĘDZINY 

VI/53/98  

z dnia 18 czerwca 1998 w sprawie zmiany 

(Dz.Urz.19, poz.149, 10.8.1998) 

 

zalesienie 

 

71,03 

III/45/02 

z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. 3  

poz. 66 30.01.2003 r.) 

 

Uprawy ogrodnicze 

 

1,09 

ŁĘGI 

VII/104/03 

z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. 64  

poz. 1148 12.08.2003 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi 

 

5,6980 

VIII/101/11  

z 08.09.2011 r. (Dz. Urz. 2011, nr 122, 

poz. 2193 z 24.10.2011 r. ) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

 

0,47 

STOLEC 

III/43/02 

z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. 3  

poz. 64 z dnia 30.01.2003 r.) 

 

Usługi sportu i rekreacji 

 

2,02 

 

III/44/02 

z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. 3  

poz. 65 z dnia 30.01.2003 r.) 

 

Uprawy ogrodowe 

 

1,4250 

 

VI/92/03  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. Urz. 57  

poz. 1014 z dnia 15.07.2003 r.) 

Teren rekreacyjny – cele 

letniskowe 

 

0,3288 

 

SŁAWOSZEWO 

II/22/02  

z dnia 28 marca 2002 w sprawie zm. 

(Dz.Urz.29,poz.564, 10.05.2002 r.) 

Teren budownictwa 

mieszkaniowego 

jednorodzinnego 

 

0,9071 
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VII/103/03 

z dnia 26 czerwca 2003r. (Dz. Urz. 64  

poz. 1147 z dnia 12.08.2003 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi, uprawy rolne 

 

8,29 

 

REDLICA 

V/64/97  

z dnia 03 lipca 1997 r. w sprawie zmiany 

(Dz. Urz. 9, poz. 85, z dnia 01.09.97) 

 

Oczyszczalnia ścieków 

 

10,73 

 

VIII/110/01 

z dnia 29 listopada 2001 (Dz. Urz. 7,  

poz. 114, 5.3.2002) 

Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

 

10,85 

 

IV/62/03 

z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz. Urz. 39  

poz. 614, 14.05.2003 r.) 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami 

nieuciążliwymi z wydzieleniem 

terenu pod kontynuację drogi nr 

16 

 

1,1511 

 

SKARBIMIERZYCE 

XII/177/2016  

z dnia 25 lutego 2016 r. 

(dz. Urz. poz. 1284 z dn. 24.03.2016 r. ) 

Infrastruktura drogowa, 

kanalizacja deszczowa zbiornik 

retencyjny wraz z 

przepompownią 

 

0,737 

 

ŁĘGI , RZĘDZINY 

Uchwała nr VII/86/2015  

z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dobra, (Dz. Urz. 

Woj. Zach. z  29.07.2015 r. poz. 2979) 

 

Dotyczy zmiany przebiegu 

gazociągu wysokiego ciśnienia 

Dn 700 w obrębach Łęgi, 

Rzędziny 

 

BUK, GRZEPNICA, SKARBIMIERZYCE, STOLEC, RZĘDZINY 

Uchwała nr VIII/112/2015  

z dnia 24.09.2015 r. w sprawie 

miejscowego panu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dobra obejmującego 

tereny w obrębach: Buk, Grzepnica, 

Skarbimierzyce, Stolec, Rzędziny. (Dz. Urz. 

Woj. Zach. z 30.10.2015 r. poz. 4155). 

uprawy ogrodowe 3,94 

Uchwała nr VII/91/2019  

z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Dobra, dla przebudowy linii 220kV Krajnik-

Glinki (Dz. U. Woj. Zach. poz. 4092 z dn. 

24 lipca 2019 r.). 

przebudowa linii 

elektroenergetycznej 220kV 

Krajnik-Glinki 

57,5553 
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Poniżej mapa aktualnie obowiązujących planów zagospodarowani przestrzennego. 
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Zagospodarowanie terenu po byłej JW  Dobrej 

W dniu 6 kwietnia 2006 r. na mocy aktu notarialnego Repertorium A Nr 996/2006 Skarb Państwa 

reprezentowany przez WAM z siedzibą w Warszawie przekazał na rzecz gminy Dobra 

nieruchomość częściowo zabudowaną położoną w Dobrej o urządzonej KW Nr 16317. Darowizna 

została dokonana w celu realizacji zadań publicznych Gminy Dobra zgodnych z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, który określał te zadania dla poszczególnych działek 

w szczególności pod szkołę publiczną – gimnazjalną.  

Gmina kilkakrotnie zwracała się do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o zmianę umowy 

darowizny tj. budowę szkoły,  niestety odpowiedzi były negatywne. Zmiana przedmiotu 

(celu)  darowizny stworzyłaby szersze możliwości wykorzystania  darowizny  

z pożytkiem dla mieszkańców naszej gminy.       

 W roku 2018 przedstawiciele Gminy wspólnie z przedstawicielami Agencji Mienia 

Wojskowego OT Szczecin wypracowali wstępne zakresy propozycji zmian w obowiązującym 

planie miejscowym, które pozwolą na przyszłościowe wykorzystanie przedmiotowych terenów. 

Na podstawie dokonanych ustaleń została przygotowana, a następnie podjęta Uchwała  

nr III/44/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra,  

w obrębie Dobra, mającą na celu zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Dobra, przyjętego uchwałą XI/211/03 Rady Gminy w Dobrej z dnia   30 grudnia 2003 r. 

w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy 

Dobra, obręb geodezyjny Dobra (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego  

Nr 8, poz. 146 z dnia 30.01.2004 r.). Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 

Nr 8, poz. 146 z dnia 30.01.2004 r.). 

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zmiana zapisów 

dla terenu działek w obrębie Dobra, gmina Dobra: 

 nr 1517/5 z terenu usług publicznych w zakresie sportu i rekreacji (oznaczenie 7UPs), 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, 

 nr 1517/6 z terenu parkingów ogólnodostępnych (oznaczenie 1KS), pod usługi sakralne, 

 nr 1517/8 w zakresie zapisów szczegółowych dla przeznaczenia terenu pod teren usług 

publicznych w zakresie oświaty (oznaczenie 3 UPo), 
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 nr 1517/9 z terenu istniejących urządzeń ujęcia wody (oznaczenie 1WZ), pod teren usług 

publicznych w zakresie oświaty, 

 nr 1517/10 z terenu parkingów ogólnodostępnych (oznaczenie 2KS), pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, 

 nr 1517/11 z terenu istniejących urządzeń ujęcia wody (oznaczenie 2WZ), pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, 

 nr 1517/14 z terenu usług publicznych w zakresie administracji, zdrowia, kultury, nauki 

(oznaczenie 4UP), pod usługi publiczne w zakresie zdrowia i pomocy społecznej, 

 nr 1517/15 z trenu usług publicznych w zakresie sportu i rekreacji (oznaczenie 6UPs), 

pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 

 nr 1517/16 z terenu parkingów ogólnodostępnych (oznaczenie 3KS), pod zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, 

 nr 1517/18 z terenu usług publicznych w zakresie administracji, zdrowia, kultury, nauki 

(oznaczenie 4UP), pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 

 termin realizacji umowy w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie Dobra w terminie do dnia 31 sierpnia 2022r. 

 

W dniu 7 kwietnia 2020r. podpisano umowę w ramach zadania pn. "Rozbiórka budynków po byłej 

JW w Dobrej".  Wykonawca wykona rozbiórkę budynków, placów manewrowych, parkingów, 

dróg asfaltowych oraz innych elementów infrastruktury ujętych w dokumentacji na terenie  

po byłej jednostce wojskowej znajdujących się na terenie działek ewidencyjnych 1517/8, 1517/14 

oraz 1517/15 położonych w Dobrej w terminie do dnia 30 października 2021r. 
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14.   Plany, programy i strategie realizowane  

        przez Gminę Dobra 
 

14.1  Strategia (Program) Rozwoju Lokalnego Gminy Dobra          

 

Strategia (Program) Rozwoju Lokalnego Gminy Dobra przyjęta została uchwałą Rady Gminy 

Dobra nr XVI/254/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. 

Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dobra jest dokumentem obowiązującym do 2020 roku.  

W ramach Strategii wybrano obszary strategiczne takie jak: 

1) Przedsiębiorczość i turystyka 

2) Opieka zdrowotna i społeczna 

3) Indywidualne budownictwo mieszkaniowe 

4) Sport i rekreacja 

5) Infrastruktura techniczna 

6) Kultura i oświata 

7) Rolnictwo 

Strategia realizowana jest na bieżąco, niemniej jednak w roku 2020 podjęto pierwsze czynności 

celem opracowania zaktualizowanej strategii rozwoju. Prac nad opracowaniem strategii 

ostatecznie nie podjęto ze względu na zmiany w systemie prawnym dotyczące zasad 

opracowywania strategii. Wpływ na niepodjęcie w roku 2020 nowej strategii miał również stan 

pandemii Covid-19 ogłoszony na terenie kraju. 

 

14.2  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobra 

Gmina posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjęty uchwałą Nr XXVIII/380/2017 Rady 

Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia 

do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra, opracowanego w ramach 

realizacji projektu pn. "Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego"  
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobra jest dokumentem wyznaczającym 

główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym także gazów cieplarnianych (benzo(a)pirenu, 

dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). 

Zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dokument ten jest otwarty i tworzony 

przez wszystkie zainteresowane podmioty, a jego aktualizacja wykonywana jest w miarę 

zapotrzebowania zgłaszanego przez jego interesariuszy. W 2020 roku nie wpłynęły żadne wnioski 

dotyczące Planu Gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobra w związku z czym nie 

dokonywano aktualizacji ww. dokumentu. 

 

14.3  Lokalny Program Rewitalizacji 

Gmina posiada Program rewitalizacji  przyjęty Uchwałą Nr XXXXII/431/2018 Rady Gminy 

Dobra z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla gminy Dobra na lata 2017-2023. 

Celem Programu Rewitalizacji jest praktyczne przeciwdziałanie w pięciu płaszczyznach 

problemowych: sfera społeczna, gospodarcza, środowiskowa, zagospodarowanie przestrzenne 

oraz sfera techniczna. Ma on wpływać na zmiany w tych obszarach poprzez działania całościowe 

integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, 

skoncentrowanie terytorialnie. 

W ramach programu wyznaczono  obszary rewitalizacji na terenie Gminy Dobra, tj. Sołectwa 

Stolec, Rzędziny, Buk, Skarbimierzyce (Redlica) oraz Wąwelnica (Lubieszyn).                       

W 2020 roku nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące wpisania nowego zadania do Lokalnego 

Programu Rewitalizacji  dla Gminy Dobra na lata 2017-2023 w związku z czym nie 

przeprowadzono aktualizacji ww. dokumentu. 

 

14.4   Program Ochrony Środowiska Gminy Dobra na lata 2017 -2020  

         z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 
 

Program został przyjęty Uchwałą Nr XLI/576/10 Rady Gminy Dobra z dnia 9 września 

2010 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska Gminy Dobra na lata 2009 - 2012  
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z perspektywą do roku 2016. Program został zaktualizowany Uchwałą Nr XXVI/353/2013 Rady 

Gminy Dobra z dnia 19 września 2013 r. na lata 201- 2016 z perspektywą na lata 2017-2020 oraz 

Uchwałą Nr XXIX/393/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia 

aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Dobra na lata 2017-2020 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2024. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska 

Wójt Gminy Dobra zobowiązany jest  co 2 lata do przedstawienia Radzie Gminy raportu  

z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Przygotowanie raportu ma na celu zebranie w jednym 

dokumencie danych, które będą stanowiły podstawę do oceny stanu realizacji celów wynikających 

z Programu Ochrony Środowiska. W związku z powyższym w 2020 roku Gmina Dobra zleciła 

firmie Terra Legis Katarzyna Helińska wykonanie Raportu z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska Gminy Dobra  na lata  2017-2020 z perspektywą  do roku 2024, za lata  2018-2019. 

W raporcie została zamieszczona analiza wykonania zadań określonych w wyżej wymienionym 

Programie Ochrony Środowiska. Ponadto dokument ten zobrazował postępy w realizacji zadań  

z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska zapisanych w Programie. W okresie od 1 stycznia 

2018 r. do 31 grudnia 2019 r. w ramach Programu Ochrony Środowiska wyznaczonych zostało  

41 zadań, zrealizowano 34, a 12 z nich prowadzonych było w trybie ciągłym. Daje to stopień 

realizacji na poziomie 87,18%, zaś koszty poniesione na wykonanie tych zadań wyniosły 

71 710 545,79 zł. Dodatkowo wykonano zadania nieuwzględnione w programie ochrony 

środowiska, na których realizacje wydatkowano 57 829 699,20 zł. Wskazane w Raporcie, 

całkowite koszty poniesione na ochronę środowiska w latach 2018-2019 na terenie Gminy Dobra 

wynosiły 129 540 244,99 zł.  

W oparciu o dokonaną analizę w Raporcie ustalono, że największy postęp można zaobserwować 

w przypadku realizacji działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, gospodarki 

wodno–ściekowej oraz zagrożenia poważnymi awariami. Ponadto zadania, mające na celu 

poprawę stanu środowiska na terenie gminy były wykonywane głównie przez jednostki 

budżetowe. W kolejnych latach należy podjąć się realizacji zadań, których nie udało się 

zrealizować w latach 2018 – 2019, głównie z zakresu gospodarowania wodami, zasobami 

geologicznymi oraz gospodarką odpadami Należy jednak zweryfikować te zadania 

i przeprowadzić szczegółową analizę potrzeb i stanu środowiska, ponieważ część tych zadań 

mogła się zdezaktualizować.  
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14.5   Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem     

          Gminy Dobra 
 

Uchwałą Nr XXVIII/368/2017 z dnia 30 listopada 2017r. Rada Gminy Dobra przyjęła Wieloletni 

program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2018-2022. Następnie 

uchwalą Nr XXIX/390/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. dokonano zmiany Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2018-2022. Ogólnym założeniem 

programu jest stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania istniejących zasobów 

mieszkalnych, który tworzą lokale mieszkalne usytuowane w budynkach stanowiących w całości 

własność gminy oraz lokale położone w budynkach będących współwłasnością gminy i osób 

fizycznych. 

Gmina posiada w swoich zasobach mieszkaniowych 18 lokali o łącznej powierzchni 763,47 m2 

w tym: 

1) 16 lokali w budynkach stanowiących w całości własność gminy Dobra: 

a)  Dobra  7 lokali  o powierzchni łącznej  429,56 m2, 

b)  Dołuje 1 lokal        45,02 m2, 

c)  Dołuje 1 lokal        44,00 m2, 

      w tym lokale socjalne: 

a) Dołuje  1 lokal        52,64 m2, 

b) Grzepnica 1 lokal        36,60 m2, 

c) Grzepnica 1 lokal        26,31 m2, 

d) Wołczkowo 4 lokale  o powierzchni łącznej    73,93 m2  

 

2) 2 lokale o powierzchni 55,41 m2 w budynkach będących współwłasnością gminy i osób 

fizycznych, w tym lokale socjalne: 

a) Buk  1 lokal        28,11m2 

b) Rzędziny 1 lokal        27,30m2 

 

3) 1lokal użytkowy o powierzchni 178,00 m2 

W lokalach socjalnych przeprowadzone zostały bieżące prace remontowe. Gmina planuje 

sukcesywnie zbywanie lokali na rzecz dotychczasowych najemców, na podstawie przepisów 

ustawy o gospodarce  nieruchomościami. 
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14.6  Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

Uchwałą Nr XXVII/362/2017 z dnia 26 października 2017 r.  Rada Gminy Dobra przyjęła 

uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy 

Dobra. Zaktualizowano dotychczas obowiązujący „Projekt założeń do planu zaopatrzenia  

w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobra przyjęty Uchwałą  

Nr XIX/272/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 29 listopada 2012 r.                        

Opracowany dokument zawiera:  

1) ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło,  

2) przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła przez odbiorców i użytkowników, 

3) możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów energii,  

z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz 

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,  

4) zakres współpracy z innymi gminami. 

Działa gminy podejmowane w ramach realizacji programu dotyczą między innymi 

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, co umożliwi finalne ograniczenie 

zapotrzebowanie na ciepło. Ponadto Gmina Dobra w zakresie realizacji programu współpracuje  

z innymi gminami. Zakres współpracy z innymi gminami polega na:     

 skoordynowaniu działań w rozwiązywaniu problemów modernizacyjno-inwestycyjnych, 

dotyczących linii energetycznych, telekomunikacyjnych, rurociągów gazu ziemnego 

przewodowego, szczególnie znajdujących się na pograniczu gminy oraz infrastruktury 

komunikacyjnej,  

 zasadach rozwoju turystyki w obszarach przyrodniczych i chronionych, 

 rozwiązywaniu problemów gospodarki odpadami stałymi, 

 współpracy w zakresie usług, oświaty, kultury, obsługi, ochrony zdrowia, 

 ochrony walorów zasobów środowiska przyrodniczego, 

 koordynacji przebiegu głównych magistral energetycznych - dotyczy to szczególnie obszaru 

granicy sąsiadujących gmin, 

 wspólnym ubieganiu się o środki finansowe dla rozbudowy i modernizacji tej infrastruktury. 
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Na podstawie art. 19 ust. 2  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne projekt 

założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz 

na 3 lata. W kwietniu 2020 r. ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na aktualizację założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobra. W kwietniu 

2020r.  zostało unieważnione zapytanie ofertowe na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobra, w związku z ustawą z dnia  

31 marca 2020 r. o zmianie stawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.  

 

14.7 Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami  

          pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3    

          ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie 

 

Zgodnie z zapisami art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.)  Wójt Gminy Dobra  

w terminie do 31 maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyć Radzie Gminy Dobra 

sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.  

Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty 

został przez Radę Gminy Dobra uchwałą nr XI/142/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.  

Współpraca finansowa - otwarte konkursy ofert 

Na realizację zadań w 2020r., ujętych w programie współpracy, ogłoszono 3 konkursy ofert.  

Konkursy dotyczyły następujących obszarów:  

- pomoc i polityka społeczna, z dotacją w kwocie 40 000,00 zł, wpłynęła  

1 oferta od 1 podmiotu. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert podpisano 

umowę na realizację w/w zadania. 
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- opieka nad osobami objętymi domową i stacjonarną opieką paliatywno-

hospicyjną, z dotacją w kwocie 20 000,00 zł, wpłynęła 1 oferta od  

1 podmiotu. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert podpisano umowę 

na realizację w/w zadania. 

 

- rozwój kultury fizycznej i turystyki, z dotacją w kwocie 80 000,00 zł,  

do konkursu wpłynęła 1 oferta od 1 podmiotu. W wyniku rozstrzygnięcia 

konkursu ofert podpisano umowę na realizację w/w zadania. 

 

Poniżej zdjęcia z realizacji zadania: 

     

    

    

           

We wszystkich konkursach rozdysponowano łącznie kwotę 140 000,00 zł.  
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Zgodnie z procedurą konkursową określoną w programie współpracy, oferty zostały 

zweryfikowane pod względem formalnym przez upoważnionego pracownika, a następnie 

skierowane zostały do zaopiniowania przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa 

powołana została Zarządzeniem nr 4/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 13 stycznia 2020 r. Komisja 

Konkursowa opiniująca oferty w ramach otwartych konkursów ofert w 2020 roku składała się 

odpowiednio z trzech przedstawicieli Urzędu Gminy Dobra oraz organizacji pozarządowych.     

W roku 2020 przeprowadzono kontrole realizowanych przez organizacje pozarządowe 

zadań. Kontrolowano dokumentację z zadań realizowanych przez organizacje w ramach umów 

zawartych w 2019 roku, czyli po zakończeniu realizacji. Podczas kontroli sprawdzano  

w szczególności: stan realizacji zadania, efektywności, rzetelność i jakość wykonania zadania; 

prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 

prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. 

Pozostałe formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 

Gmina Dobra w 2020 roku realizowała również projekty w partnerstwie z trzecim sektorem,  

w formie przyznawania dotacji w trybie poza konkursowym.  

 

1. Dotacje w formie tzw. „małych grantów” 

W 2020 r., ze względu na trudną sytuację, spowodowaną wystąpieniem pandemii Covid-19, nie 

udzielono żadnych dotacji w trybie pozakonkursowym, w formie tzw. „małych grantów”. 

2. Dotacje wynikające z ustawy o sporcie, udzielone klubom sportowym 

 zł-

 zł20 000,00

 zł40 000,00

 zł60 000,00

 zł80 000,00

Pomoc i polityka

społeczna

Opieka paliatywno-

hospicyjna

Rozwój kultury

fizycznej i turystyki
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Gmina Dobra w 2020 r. udzieliła dotacji klubom sportowym, na podstawie uchwały,  

w dyscyplinach: 

 piłka nożna 

 tenis ziemny  

Dotację otrzymało sześć klubów sportowych działających na terenie gminy w łącznej wysokości  

350 000,00 zł. 

 

Poniżej zdjęcia z realizacji w/w zadań:  

0,00 zł

20 000,00 zł

40 000,00 zł

60 000,00 zł

80 000,00 zł

100 000,00 zł

"Ehrle"

Dobra

Akademia

Sportu

Mierzyn

KS

Wołczkowo-

Bezrzecze

GKS

Mierzyn

GKS MAPA Akademia

Tenisowa

Family

Garden

Serie1 zł70 000,00 zł40 000,00 zł100 000,00 zł100 000,00 zł10 000,00 zł30 000,00



 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020                           268 | S t r o n a  
 

      

   

        

Pozostałe formy pomocy finansowej. 

Dofinansowanie przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej: 

1) OSP Dobra: 

 dotacja celowa w wysokości 15 052,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Zapewnienie 

gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG”, jako 

uzupełnienie wkładu własnego do dotacji otrzymanej przez KSRG. 

2) OSP Wołczkowo: 

 dotacja celowa w wysokości 7 500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: Organizacja 

konferencji pt. „Działania poszukiwawczo – ratownicze. Nowoczesny system poszukiwań 

osób zaginionych – wdrażanie innowacji” wraz z kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

 dotacja celowa w wysokości 15 084,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „Zapewnienie 

gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG” 
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 dotacja celowa w wysokości 6 500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie: Organizacja 

konferencji pt. „Działania poszukiwawczo – ratownicze. Nowoczesny system poszukiwań 

osób zaginionych – wdrażanie innowacji” wraz z kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Przekazano również dofinansowanie dla: 

1) Dofinansowanie dla Gminy Jawornik Polski pomoc finansowa w formie dotacji celowej  

w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę zniszczonej po powodzi 

infrastruktury na terenie Gminy Jawornik Polski. 

2) Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Policach zakup sprzętu  mundurowego, 

techniki policyjnej oraz sprzętu biurowego, z kwotą dotacji 10 000,00 zł. 

 

 

 

OPIEKA NAD ZABYTKAMI 

O dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach usytuowanych na 

terenie Gminy Dobra w roku 2020 starali się proboszczowie  parafii usytuowanych na terenie 

naszej gminy. Pozytywnie zaopiniowano wszystkie 7 wniosków. 

 

 

 

 zł-

 zł10 000,00

 zł20 000,00

 zł30 000,00

 zł40 000,00

 zł50 000,00

OSP Dobra (łącznie) OSP Wołczkowo
(łącznie)

Komenda Policji
Police

Gmina Jawornik
Polski
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Przyznano dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków Uchwałą nr XVII/236/2020 z dnia 24 września 2020 r. na: 

 

1. Kontynuacja prac remontowych i konserwatorskich 

wieży i rynien oraz opaski wokół kościoła filialnego 

p.w. MB Częstochowskiej w Wąwelnicy – w kwocie  

50 000 zł. 

 

2. Wymiana trzech kompletów okien witrażowych z szybą 

zespoloną (I etap) w kościele w Wołczkowie –  

w kwocie 50 000 zł. 

 

 

3. Prace konserwatorskie i restauratorskie ściany 

południowej kościoła w Dobrej - w kwocie 100 000 zł. 

 

 zł-

 zł20 000,00

 zł40 000,00

 zł60 000,00

 zł80 000,00

 zł100 000,00

Wąwelnic

a

Wołczkow

o

Dobra Mierzyn Stolec Buk Bezrzecze

Serie1 zł50 000, zł50 000, zł50 000, zł50 000, zł100 000 zł50 000, zł50 000,

Prace przy zabytkach w 2020 r.
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4. Rewitalizacja cmentarza wraz z parkiem z zabytkowym 

drzewostanem (II etap) przy kościele w Mierzynie –  

w kwocie 50 000 zł. 

 

5. Remont ratunkowy w celu zapobieżenia katastrofie 

budowlanej (IV etap - końcowy) wieży kościoła 

filialnego p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego  

w Stolcu - w kwocie 100 000 zł. 

 

 

6. Konserwacja korpusu elewacji południowej (I etap) 

kościoła w Buku - w kwocie 50 000 zł. 

 

 

7. Wykonanie ogrodzenia i naprawa zabytkowego muru 

kamiennego oraz remont instalacji odgromowej 

kościoła w Bezrzeczu, w kwocie 50 000 zł. 

 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej 

Środki finansowe otrzymało również Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej. Od 

wielu lat efektywnie ośrodek ten wspiera działania na rzecz lokalnej społeczności, organizując 

liczne imprezy, m.in.: wycieczki turystyczne, dożynki gminne, imprezę choinkową i Dzień 

Dziecka, festyny sportowe, WOŚP, wieczorki literackie wraz ze spotkaniami z autorami książek  

i wiele innych ciekawych zajęć. Niestety, ze względu na pandemię Covid-19 ośrodek zdołał 

przeprowadzić mniej imprez, takich jak np. dożynki, które w ubiegłych latach skupiały znaczną 

ilość mieszkańców naszej gminy, jak i gmin ościennych, wliczając nawet sąsiadów z za granicy 

polsko-niemieckiej. W roku 2020 r. GCKiB skupił się na pracy stacjonarnej oraz online. Praca na 
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zasadach online kształtowała się w odniesieniu do sytuacji w kraju i regionie. W sieci realizowano 

zadania kulturalne na wielu płaszczyznach, prowadzono lekcje biblioteczne, czytanie powieści dla 

dorosłych, bajek dla dzieci i lektur dla młodzieży. Filie klubowe i biblioteczne zaaranżowały  

i poprowadziły warsztaty tematyczne, zajęcia fitness (modelujące sylwetkę ciała), konkursy, 

wystawy i prezentacje multimedialne.  

      

    

       

 

Łącznie przyznano dla GCKiB dotację w kwocie: 1 880 000,00 zł. 

 zł-

 zł200 000,00

 zł400 000,00

 zł600 000,00

 zł800 000,00

 zł1 000 000,00

 zł1 200 000,00

 zł1 400 000,00

idea samorządowa podmiotowa podmiotowa biblioteki
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15.  Budżet  Obywatelski 

 

 

Ideą budżetu obywatelskiego jest wzrost świadomości oraz zaangażowania mieszkańców w życie 

gminy. Budżet Obywatelski w gminie Dobra działa od roku 2017. Corocznie na działania  

w ramach BO planowany jest milion złotych w ramach budżetu gminy. W ciągu roku 2020 

realizowane oraz przygotowywane do realizacji były projekty wybrane przez mieszkańców  

w latach poprzednich takie jak: 

1. Serce Bezrzecza część II pumptruck (II edycja BO) – w trakcie realizacji. 

2. Park Rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie – (II edycja BO) – w trakcie realizacji. 

3. Serce Bezrzecza cz. III - "Wybieg dla psów wg. nowych zasad" - (III edycja BO) - w trakcie 

realizacji w formule zaprojektuj wybuduj. 

4. Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym  

w Dobrej – (III edycja BO) – opracowano dokumentację projektową.  

5. Sala szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie - (III edycja BO) – opracowano 

dokumentację projektową. 

6. Modernizacja boiska w Skarbimierzycach - (III edycja BO) - opracowano dokumentację 

projektową, poszukiwanie możliwości współfinansowania inwestycji. 

7. Budowa wiaty w Rzędzinach. – zrealizowano inwestycję. 

8. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego drogi ul. Graniczna w Dobrej – opracowano koncepcję 

możliwości realizacji oświetlenia wraz z ciągiem pieszym. 
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9. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Mierzynie - Montaż urządzeń BRD (poprawiających 

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) – sygnalizatorów – zrealizowano zadanie. 

10. Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie. – w trakcie opracowywania dokumentacji 

projektowej. 

11. Piękne i bezpieczne Sołectwo Dołuje - dzięki Nam i dla Nas - zadanie zrealizowano częściowo 

w zakresie dotyczącym organizacji ruchu). 

12. "Dobry Impuls". Stworzenie sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), 

dostępnych dla każdego w Gminie Dobra -  zadanie planowane do realizacji w roku 2021. 

13. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Bezrzeczu - Montaż sygnalizatorów przekroczonej 

prędkości oraz oświetlenia przejść dla pieszych. – zamontowano sygnalizatory oraz trwały 

prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. 

14. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Buku – zrealizowano. 

W ciągu roku 2020  rozpoczęto kolejna edycję Budżetu Obywatelskiego, jednak ze względu na 

stan pandemii Covid-19, wybór projektów wybranych do realizacji przesunięty został na I kwartał 

2021r. 

Realizacja projektów wybranych przez mieszkańców stanowi cały proces. Mieszkańcy składają 

propozycje, do których trzeba opracować dokumentację projektową i kosztorysową. To wydłuża 

proces realizacji zadań.  

Niezależnie od projektów inwestycyjnych, w ramach Budżetu Obywatelskiego realizowane są 

także corocznie działania miękkie w poszczególnych sołectwach takie jak np.: organizacja 

mikołajek, festynów rodzinnych, dnia dziecka itp. 

W 2020 r. wybrane zostały w głosowaniu przez mieszkańców projekty nieinwestycyjne: 

Nr 

projektu 
Nazwa projektu Kwota Miejscowość Realizator 

19 

Festyny Rodzinne „Żyj 

zdrowo i sportowo” 

„Mierzyński Wór Przygód” 

– Dzień Dziecka 

5 000,00 zł Mierzyn 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 

Sołectwa Mierzyn 

30 Aktywne Bezrzecze 2020 5 000,00 zł Bezrzecze 
Gminne Zrzeszenie 

LZS  

26 Tradycja integruje 5 000,00 zł Wołczkowo 

Stowarzyszenie 

Ochrony Zabytków  

i Miłośników 

Wołczkowa 
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29 Integracja nas wzbogaca 5 000,00 zł Dołuje 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju 

Sołectwa Dołuje 

27 
Piknik rodzinny i Mikołajki 

w Buku 
5 000,00 zł Buk 

Gminne Zrzeszenie 

LZS  

18 
Festyn rodzinny 

w Skarbimierzycach 
5 000,00 zł Skarbimierzyce 

Gminne Zrzeszenie 

LZS  

22 
Piknik rodzinny i Mikołajki 

dla dzieci w Stolcu 
5 000,00 zł Stolec GCKiB 

24 
Organizacja Dnia Grzepnicy 

oraz zabawy Mikołajkowej 
5 000,00 zł Grzepnica GCKiB 

23 

Organizacja zabawy 

mikołajkowej oraz pikniku 

rodzinnego w Rzędzinach 

5 000,00 zł Rzędziny GCKiB 

25 

Organizacja Dnia Dziecka 

oraz Dnia Sąsiada dla 

mieszkańców Łęgów 

5 000,00 zł Łęgi 
Gminne Zrzeszenie 

LZS  

28 
Integracyjny wyjazd 

krajobrazowy 
5 000,00 zł Wąwelnica GCKiB 

 

Edycja 2020r. budżetu obywatelskiego cieszyła się zainteresowaniem ze strony 

mieszkańców, oddano łącznie 1 693 prawidłowe głosy, w porównaniu do edycji z 2019 r. ilość 

oddanych głosów wzrosła o 384.  

Podsumowanie 

Realizację tych projektów niestety pokrzyżowały obostrzenia, związane z pandemią 

Covid-19. W wyniku wprowadzonego zakazu zgromadzeń, zdołano zrealizować tylko jeden 

projekt „Aktywne Bezrzecze 2020” z dotacją w kwocie 5 000,00 zł. Zarówno mieszkańcy, jak  

i realizatorzy projektów rozsądnie zdecydowali, aby nie realizować innych projektów, ponieważ 

zdrowie i życie mieszkańców w tym trudnym czasie jest wartością nadrzędną. 

Realizacja programu współpracy w 2020 r. była szczególnie trudna, ze względu na trudny 

czas, w jakim znalazł się cały świat, w tym również nasza społeczność lokalna. Pomimo pandemii 

Gmina Dobra realizując cele programu współpracy w 2020 roku wspierała lokalnie działające 

organizacje pozarządowe wspierając finansowo. Szczególnie, że organizacje takie jak 
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Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów, czy Stowarzyszenie SOS dla Rodziny przede 

wszystkim w czasie epidemicznym, potrzebowały wsparcia finansowego. Policja czy Ochotnicze 

Straże Pożarne bez względu na epidemię musiały czynnie działać i świadczyć na rzecz 

społeczności lokalnej swoją pracę w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Podobnie zabytki, które są 

umieszczone na terenie gminy, również czekać nie mogą, a zachowanie ich dobrego stanu jest 

niezwykle ważne, ponieważ świadczy o naszej kulturze i tradycji naszych przodków. 

Pomimo epidemii organizacje pozarządowe otrzymały również wsparcie finansowe na 

realizację zadań publicznych w zakresie: edukacji dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń 

kulturalnych, imprez sportowych, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji gminy, 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, rozwój sportu. Organizacje starały się 

realizować swoje cele statutowe m. in. często zmieniając formę prowadzenia zajęć, przenosząc się 

do Internetu.  Działania te, były dotowane z budżetu Gminy w mniejszym stopniu, niż w latach 

ubiegłych, również ze względu na zmniejszone wpływy do budżetu, jednak gminne władze starały 

się w trudnej sytuacji zdrowotnej zachować balans. Poniżej przedstawiam porównanie 

przyznanych dotacji wg kategorii, gdzie porównano rok 2019 do 2020 roku: 

Przyznane dotacje 2019 r. 2020 r. 

GCKiB 2 580 500,00 zł  1 880 000,00 zł  

Pomoc innym gminom/powiatom 525 000,00 zł  50 000,00 zł  

Otwarte konkursy ofert 135 000,00 zł  140 000,00 zł  

Małe granty 26 180,00 zł  -   zł  

Kluby sportowe 299 394,00 zł  350 000,00 zł  

Ochotnicze Straże Pożarne 263 317,00 zł  44 136,00 zł  

Policja 10 000,00 zł  50 000,00 zł  

Ochrona zabytków 450 000,00 zł  400 000,00 zł  

Budżet obywatelski 55 000,00 zł 5 000,00 zł 

Razem 4 344 391,00 zł  2 919 136,00 zł  
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Działania gminy nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do 

zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz 

mieszkańców, uzupełnieniu działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez samorządowe 

struktury, a także zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.  

Gmina Dobra współpracuje z organizacjami społecznymi na wielu płaszczyznach 

związanych z rozwojem regionu oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. 

Pozytywne nastawienie, chęć współpracy samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa 

udzielana organizacjom pozarządowym wpływają na kontakty i wzajemne relacje z trzecim 

sektorem.  
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16.  Współpraca z partnerami zagranicznymi  

        w roku 2020 
 

 

  

 

Gmina Dobra od lat współpracuje z partnerami zagranicznymi z Niemiec  

i Włoch. Dążąc do ustanowienia rozwoju przyjacielskich i dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy 

mieszkańcami Gmin oraz współpracy, szczególnie w dziedzinie kultury i sportu, ochrony 

środowiska naturalnego oraz gospodarczej i turystycznej na przestrzeni lat podejmowano 

rozmowy, podpisywano kolejne umowy i porozumienia. 

 W maju 1996 roku podpisano umowę o współpracy pomiędzy Gminą Blankensee i Gminą 

Dobra. Umowa została podpisana na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest wzajemne 

wspieranie się w dziedzinie kultury i sportu, poprzez nawiązywanie kontaktów pomiędzy 

instytucjami kultury; organizowanie wystaw kulturalnych i artystycznych; wymianę zespołów 

szkolnych, artystycznych i młodzieżowych oraz dbanie o rozwój bazy kulturalnej. 

 W lutym 2001 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy przygranicznej zawarte 

pomiędzy gminami Powiatu Uecker – Randow służące umacnianiu zaufania między stronami  

i rozwoju wzajemnej współpracy międzygminnej gmin działających w obrębie Euroregionu 

„POMERANIA”. Porozumienie obejmuje wymianę doświadczeń w dziedzinie kultury, sportu, 

wymiany młodzieży i dzieci, organizację wspólnych imprez; rozwój turystyki; uściślenie 

kontaktów przygranicznych; wzajemne wspieranie oraz wymianę doświadczeń dotyczących 

infrastruktury oraz ochrony środowiska. 

 W maju 2001 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy przygranicznej zawartej 

pomiędzy Powiatem Uckermunde, a gminami polskimi: Nowe Warpno, Dobra, Kołbaskowo. 
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Porozumienie zostało podpisane na czas nieokreślony, przedmiotem porozumienia jest 

umacnianie zaufania między stronami i rozwój wzajemnej współpracy międzygminnej gmin 

działających w obrębie Euroregionu „POMERANIA”. Wymiana doświadczeń w dziedzinie 

kultury, sportu, wymiany młodzieży i dzieci, organizacji wspólnych imprez; rozwoju turystyki; 

wzajemnego wspierania oraz wymiany doświadczeń dotyczących rozwoju infrastruktury oraz 

ochrony środowiska. 

 W lipcu 2008 roku zostało podpisane porozumienie partnerskie z Miastem Eggesin. 

Porozumienie zostało zawarte w oparciu o wytyczne do realizacji Programu Operacyjnego Celu 3 

„Europejska Współpraca Terytorialna” - Współpraca Transgraniczna Meklemburgii – Pomorza 

Przedniego/ Brandenburgii i Rzeczpospolitej Polskiej (Woj. Zachodniopomorskie)”. 

 W 2012 roku została podpisana deklaracja współpracy między Gminą Dobra, a włoską 

Gminą Ponte San Nicolo. Przedmiotem deklaracji jest wymiana informacji oraz organizacja 

spotkań przedstawicieli organów i instytucji w celu poznania ich roli i zakresu kompetencji a także 

bliższego poznania systemów administracyjnych i samorządowych obu stron, oraz wzajemna 

promocja w sektorze turystycznym. W dziedzinie handlu i działalności małych i średnich 

przedsiębiorstw; wzajemna promocja lokalnych wyrobów rzemieślniczych  

i ułatwienie kontaktów między rzemieślnikami w zakresie wystaw, targów  

i pokazów, ponadto promocja i organizacja wydarzeń adresowanych do małych  

i średnich przedsiębiorstw (wystawy, targi, seminaria, misje handlowe).  

W dziedzinie kultury; realizacja przedstawień muzycznych i teatralnych, organizacja wystaw 

 i festiwali artystycznych (malarstwo, rzeźba, fotografia, kinematografia) oraz w dziedzinie sportu; 

organizację wydarzeń, wymianę trenerów i sportowców. 
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16.1  Współpraca z Niemcami 

Realizacja projekt „Przygotowanie centrum zarządzania kryzysowego Gminy 

Dobra do udzielenia pomocy podczas pandemii COVID-19 oraz niwelowanie 

negatywnych skutków oddziaływania pandemii na społeczeństwo w wymiarze 

transgranicznym”. 

 

Projekt miał na celu wypracowanie metod zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu 

się Covid-19, podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich oraz poprawę bezpieczeństwa na terenie 

przygranicznym. W ramach realizowanego projektu przygotowano i wyemitowano cykle 
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programów telewizyjnych, które m.in. miały za zadanie wzmacnianie więzi międzyludzkich, 

wskazanie jak radzić sobie z izolacją społeczną i funkcjonowaniem w nowych warunkach, które 

wywołał COVID-19. Za pomocą programów emitowanych w serwisach internetowych i mediach 

społecznościowych były realizowane moduły informacyjne, kulturalne i sportowe.  

Dzięki projektowi udało się także poprawić bezpieczeństwo na terenie gminy Dobra, poprzez: 

 doposażenie centrum w zintegrowany system powiadamiania. Syrena z komunikatorem 

została usytuowana w pobliżu granicy polsko-niemieckiej w miejscowości Buk 

 doposażenie centrum w komputer dostosowany do prowadzenia wideokonferencji; 

 doposażenie zespołu zarządzania kryzysowego w nasobne radiotelefony cyfrowe; 

 stworzenie mobilnego stanowiska dla zespołu zarządzania kryzysowego wraz z punktem 

sanitarno-kontrolnym (ekspresowe namioty stelażowe); 

 doposażenie magazynu zarządzania kryzysowego w środki ochrony osobistej (przyłbice  

i maski, kombinezony, rękawice jednorazowe, środki odkażające). Środki te będą stanowić 

zasób magazynowy w przypadku wystąpienia kolejnej fali epidemii i mogą posłużyć do 

wsparcia partnera niemieckiego. 

  

Transgraniczna Rada Seniorów - II edycja 

 

Projekt "Transgraniczna Rada Seniorów - II edycja" powstał we współpracy z beneficjentami 

pierwszej edycji i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców obu gmin związane z nauką 

języka polskiego i niemieckiego oraz wspólnego spędzania czasu wolnego w swoich grupach 

rówieśniczych. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:  

 warsztaty aktywizacji społecznej seniorów,  

 kurs języka niemieckiego (dla polskich uczestników),  

 kurs języka polskiego (dla niemieckich uczestników),  

 2 wycieczki językowe po Meklemburgi - Pomorzu Przednim i województwie 

zachodniopomorskim,  

 Transgraniczny Dzień Seniora: spotkanie integracyjne, zabawa taneczna, powołanie 

Transgranicznej Rady Seniorów.  



 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020                           282 | S t r o n a  
 

Dzięki współpracy z Gminą Blankensee i Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, 

wszystkie warsztaty i kursy były prowadzone w klubach i świetlicach po obu stronach granicy  

od 10 października 2019r. do 11 marca 2020r. Ze względu na sytuację związaną z pandemią 

COVID 19, zajęcia zostały zawieszone 12 marca do końca sierpnia 2020r. W związku  

z poluzowaniem obostrzeń, we wrześniu zajęcia odwieszono, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

W związku z pogarszającą się sytuacją w kraju, zajęcia ponownie zawieszono pod koniec 

października, a projekt został przedłużony do końca sierpnia 2021r.   

Projekt FMP-0315-19 "Transgraniczna Rada Seniorów - II edycja" jest dofinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 

(Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-

Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). 

                      

                  Być jak Elizabeth - II edycja 

Od października 2019 r. do października 2020r. Gmin   

            Dobra  realizowała  projekt „Być jak Elizabeth – II 

edycja”. W ramach projektu regularnie odbywały się zajęcia jogi oraz “zdrowa miednica”, 

wpływające korzystnie na całe ciało. Zajęcia cieszyły się olbrzymią popularnością.  

Na warsztatach integracyjnych mieszkanki gmin Dobra i Blankensee brały udział  

w ćwiczeniach mających na celu lepsze poznanie siebie oraz innych uczestniczek projektu. 

Integracja odbywa się również poprzez zajęcia florystyczne i rękodzielnicze. Panie podczas 

warsztatów wykonują też piękną biżuterię ze sznurka, ceramiki, kamieni czy korali. Stylistka 

prowadziła zajęcia z cyklu “Piękna jak Elizabeth”. Na zajęciach Panie uczyły się doboru strojów 

do sylwetki oraz wykonywania makijażu. W ramach projektu odbywały się też warsztaty 

motywacyjne „Kobieca Strona Mocy”, oraz warsztaty literackie.  

Dzięki współpracy z Gminą Blankensee i Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, 

wszystkie warsztaty i kursy były prowadzone w klubach i świetlicach po obu stronach granicy.  

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID 19, zajęcia zostały zawieszone 12 marca  

do końca sierpnia 2020 r. W związku z poluzowaniem obostrzeń, we wrześniu zajęcia odwieszono, 

z zachowaniem reżimu sanitarnego. W związku z pogarszającą się sytuacją w kraju, zajęcia 
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ponownie zawieszono pod koniec października, a projekt został przedłużony do końca sierpnia 

2021r.   

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy 

Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie 

Pomerania). 

   Otwarte Ogrody Sztuki 
 

W okresie od października 2020r. do końca listopada 2020r. Gminy Dobra i Blankensee 

były partnerem w projekcie „Otwarte Ogrody Sztuki” przygotowanego przez Stowarzyszenia 
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Carpe diem. W ramach projektu zostało zrealizowanych 5 odcinków internetowego programu 

„Otwarte ogrody”, które nakręcono w prywatnych ogrodach mieszkańców obu gmin. Projekt 

zakładał również realizację 10 warsztatów on-line – rękodzielniczych, ogrodniczych, 

florystycznych i rękodzielniczych, które zostały przygotowane w pięknych plenerach po obu 

stronach granicy. Projekt w wersji zdalnej pozwolił na realizację transgranicznych aktywności, 

które zostały ograniczone w wersji stacjonarnej ze względu na pandemię COVID 19. 

Projekt FMP-0422-20-C "Otwarte Ogrody Sztuki" był dofinansowany przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych 

Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze 

Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). 

16.2  Współpraca z  Włochami 
 Sytuacja związana z pandemią Covid-19 zarówno w Polsce jak i na świecie spowodowała, 

że współpraca z partnerami zagranicznymi ograniczona została w wielu przypadkach do 

kontaktów za pośrednictwem poczty e-mail. Tak było i w tym przypadku. W lutym 2020r. 

otrzymaliśmy zaproszenie na wspólne świętowanie 40-lecia Miast Partnerskich Crest, Cromer  

i Nidda oraz wzięcie udziału w finansowanym przez UE projekcie: „Miasta partnerskie – 

przeszłość, teraźniejszość i przyszłość: mapa drogowa 2060”. Pandemia spowodowała brak 

możliwości realizacji tych zamierzeń. Pozostajemy w kontakcie e-mail i wymieniamy 

doświadczenia dotyczące podejmowanych działań w zakresie COVID-19. 
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17.  Budżet  Gminy 

 

17.1  Dochody  budżetu Gminy Dobra w roku 2020 

 

W 2020r. zrealizowano dochody w wysokości 178 931 556,22 zł, co stanowi 95,73 % kwoty  

186 894 837,78 zł zaplanowanej na rok 2020. 

Najbardziej znaczące  pozycje dochodów gminy stanowią: 

Źródła dochodów Kwota 

zrealizowanych 

dochodów w 2019r. 

Kwota 

zrealizowanych 

dochodów w 2020r. 

Dochody z tytułu udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób fizycznych  

 

55 231 831,00 

 

54 968 050,00 

Dochody z tytułu udziału we wpływach z 

podatku dochodowego od osób prawnych 

 

993 209,94 

 

1 187 634,62 

Dochody z podatków i opłat 28 453 446,53 30 967 834,38 

Dochody  majątkowe 9 693 652,34  25 158 705,49 

Dochody z subwencji oświatowej 18 171 536,00 19 462 696,00 

Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone   30 082 526,84 41 231 466,13 

Pozostałe dotacje 2 109 723,56 2 918 940,55 

Pozostałe dochody 4 917 902,72 3 036 229,05 

 

Razem 

 

149 653 828,93 

 

178 931 556,22 
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Dochody budżetu gminy Dobra w roku 2020 wyniosły 178 931 556,22 zł, co stanowi wzrost 

dochodów w stosunku do roku 2019 o 19,56 %.  

 

 

Dochody majątkowe obejmują:    

 

 

Dotacje na zadania inwestycyjne: 

 

Kwota w zł 

 

Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

w miejscowości Mierzyn w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

 

617 737,50 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra ze środków 

NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                         

i Środowisko 2014-2020   

 

2 403 077,15  

Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej 

łączącej miejscowości Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie  

w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  

oraz dofinasowanie od Powiatu Polickiego 

 

9 349 197,44 

 

 

65 000,00 

 

Budowa Punktu Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie 

Dobra w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 

 

 

78 974,76 
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Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie ze środków Funduszu Dróg  

Samorządowych  

 

1 256 584,00 

Utworzenie 75 miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra ze 

środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach RPO WZ 2014-

2020 

 

361 831,36 

Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w 

Dołujach – dofinansowanie od Województwa Zachodniopomorskiego 

 

19 000,00 

Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego ze środków 

Województwa Zachodniopomorskiego dla Sołectwa Rzędziny jako 

laureata konkursu „Granty sołeckie 2020” 

 

10 000,00 

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bezrzecze ze środków 

Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Aktywna 

Gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo” 

 

24 971,46 

Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego w kwocie 

 

3 407 843,79 

Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  oraz 

wpływy ze sprzedaży składników  majątkowych 

 

14 926,09 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego   

w prawo własności 

 

15 522,94 

Dotacje z gmin Police, Kołbaskowo i Nowe Warpno na zakup 

traktorka do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 

 

10 350,00 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Funduszu 

Inwestycji Lokalnych  

 

7 523 689,00 

Razem 

 

25 158 705,49 
 

Dotacje obejmują:    

 

Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone 

 

Kwota w zł 

Dotacje z budżetu Państwa na zadania zlecone 

 

39 668 646,11  

Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne 

 

1 562 820,02 

Dotacje celowe od gmin na  realizację zadań z zakresu oświaty, za 

dzieci uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych na 

terenie Gminy Dobra  

 

670 141,17 

Dotacje celowe od gmin na bieżące funkcjonowanie Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 

 

1 056 049,70 

 

Dotacje celowe ze Stowarzyszenia Euroregionu Pomerania w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów: 

 

Polsko-Niemiecki Szlak Elizabeth -rajd rowerowy  

 

59 427,68 
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Transgraniczna Rada Seniorów  

 

96 782,65 

 

Ogrody Sztuki Elizabeth 

 

42 476,51 

 

Grupy Poszukiwawcze  

 

23 777,41 

 

Festiwal Róż  

 

46 609,10 

 

Dobra Cup  

 

15 297,40 
 

Dotacja celowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt 

grantowy "Zdalna Szkoła" obejmujący zakup 29 komputerów dla 29 

uczniów na potrzeby kształcenia zdalnego realizowany we wszystkich 

szkołach w gminie Dobra  

 

 

79 999,98  

 

Dotacja celowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt 

grantowy "Zdalna Szkoła+" obejmujący zakup 20 szt. laptopów wraz z 

oprogramowaniem dla wszystkich szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Dobra 

 

 

 

54 972,40 

 

Dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji 

Pozarządowych w ramach programów  finansowanych z udziałem 

środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na projekt "Planowanie z mieszkańcami" obejmujący 

konsultacje społeczne przy opracowaniu studium uwarunkowań 

przestrzennych gminy Dobra  

 

 

 

 

18 568,10 

 

Dotacja celowa z Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w 

ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt 

"Edukacja bez barier"  realizowany we wszystkich szkołach w gminie 

Dobra  

 

 

 

34 689,55 

   

Utworzenie 75 miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra ze 

środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2020  

 

 

430 000,0 

  

Dotacja celowa z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację 

projektu grantowego "Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja"  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

 

 

276 148,90 

  

Dotacja celowa z Ministerstwa Rozwoju na aktualizację wyrobów 

zawierających azbest-inwentaryzacja  

 

12 300,00 

 

Środki z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent Rodziny  

 

1 700,00 

 

Razem  

 

44 150 406,68 
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17.2  Wydatki  budżetu Gminy Dobra w roku 2020 

 

Na 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 188 509 387,87zł, a wykonano je w 92,57 %  

w kwocie 170 799 380,52 zł. 

Plan wydatków bieżących w kwocie 123 503 561,70 zł wykonano w 93,28%  

co daje kwotę 115 209 954,62 zł, natomiast plan wydatków majątkowych w kwocie   

61 005 826,17, wykonano w 91,12%,  co stanowi kwotę 55 589 425,90 zł.  Wykonane wydatki 

były mniejsze od zrealizowanych dochodów o kwotę 8 132 175,70 zł. 

 

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się 

następująco:  

 

Dział 

 

Wydatki 

 rok 2019 

 

Wydatki  

rok 2020 

 

Wzrost/ 

Spadek 

010 - Rolnictwo i łowiectwo  22 924 354,11 

 

7 094 609,95 

 

- 69,05 

600 - Transport i łączność  27 039 873,92 

 

37 003 723,50 

 

+ 36,85 

630 - Turystyka  298 842,70 

 

346 977,81  

 

+ 16,11 

700 - Gospodarka mieszkaniowa  965 562,89 

 

935 775,93 

 

- 3,08 

710 - Działalność usługowa  1 445 197,16 

 

2 185 903,84 

 

+ 51,25 

750 - Administracja publiczna  10 193 281,23 

 

10 397 861,65 

 

+ 2,01 

751 - Urzędy naczelnych organów władzy   

         państwowej kontroli i ochrony  prawa oraz  

         sądownictwa  102 053,44 

 

 

105 134,28 

 

 

+ 3,02 

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  

          przeciwpożarowa 1 528 286,76 

 

1 686 427,33 

 

+ 10,35 

757 - Obsługa długu publicznego  431 560,54 

 

272 174,23 

 

- 36,93 

758 – Różne rozliczenia  210 253,00 

 

352 643,00 

 

+ 67,72 

801 - Oświata i wychowanie  33 694 792,42  

 

45 381 696,74 

 

+ 34,68 

851 - Ochrona zdrowia  541 425,33 

 

449 755,04 

 

- 16,93 
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852 - Pomoc społeczna  2 750 145,13 

 

2 300 108,45 

 

- 16,36 

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki  

         społecznej 207 455,94 

 

318 880,50 

 

+ 53,71 

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  1 333 068,02 

 

1 738 986,77 

 

+ 30,45 

855 - Rodzina  29 857 984,84 

 

40 732 113,81 

 

+ 36,42 

900 - Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 13 287 875,94 

 

14 983 067,47 

 

+ 12,76 

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  3 221 130,33 

 

2 421 804,79 

 

- 24,82 

926 - Kultura fizyczna  2 643 222,52 

 

2 091 735,43 

 

- 20,86 

 

Razem  152 676 366,22 

 

170 799 380,52 

 

+ 11,87 

 

W roku 2020 przeprowadzone zostało Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Dobra, na 

które poniesiono wydatki w kwocie 31 730,86 zł ( dział 750 - Administracja publiczna ).  

 

Strukturę wydatków przedstawia poniższy wykres. 
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Stan zobowiązań przedstawia poniższa tabela 

 

 

Lp. Tytuł zobowiązania 

Kwota 

zaciągniętego 

zobowiązania 

w zł 

 

Pozostało do spłaty   

na 31.12.2020r. 

 

1 Kredyt obrotowy w PKO BP  26 000 000,00 13 000 000,00 

  
 

Razem 26 000 000,00 13 000 000 ,00 

 

Zadłużenie Gminy Dobra z tytułu kredytów i pożyczek stanowi 7,27 % wykonanych dochodów 

budżetowych, co stanowi o tym, że Gmina Dobra jest w dobrej sytuacji finansowej. 

W roku 2020 udzielone zostały z budżetu Gminy Dobra dotacje celowe na pomoc finansową 

innym jednostkom samorządu terytorialnego. Zestawienie udzielonych dotacji zawiera poniżej 

zamieszczona tabela.  

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania JST 
Kwota dotacji % 

Plan Wykonanie 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 600 60014 

Projekt i budowa 

oświetlenia ulicznego drogi 

ul. Graniczna w m. Dobra  

( proj. 4 ) 

Powiat  

policki 
190 000,00 0,0 0,00 

2 600 60014 

Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 3907Z 

Wołczkowo-Dobra 

Powiat  

policki 
1 100 000,00 1 100 000,00 100,00 

3 600 60014 

Wykonanie chodnika 

 i drogi rowerowej  

ul. Graniczna Dobra  

2020-2023 

Powiat  

policki 
50 000,00 23 247,00 46,49 

4 852 85295 

Pomoc na odbudowę 

infrastruktury po powodzi 

w Gminie Jawornik 

Gmina 

Jawornik 
50 000,00 50 000,00 100,00 

5 852 85295 

Prowadzenie ośrodka 

wsparcia Dzienny Dom 

Senior Plus w Policach 

Powiat 

 policki 
35 000,00 35 000,00 100,00 
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Ogółem 1 425 000,00 1 208 247,00 84,79 

Wydatki inwestycyjne w roku 2020 

 

Dział 

 

Nazwa działu klasyfikacji budżetowej 

 

Wykonanie za 

rok 2019 

 

Wykonanie za 

rok 2020 

 

Spadek/

wzrost 

010 Rolnictwo i łowiectwo 21 936 526,90 5 548 032,21 - 74,71 

600 Transport i łączność 19 688 869,37 29 257 781,14 + 48,60 

630 Turystyka 69 476,00 244 414,56 + 251,80 

700 Gospodarka mieszkaniowa 182 219,80 639 025 + 250,69 

710 Działalność usługowa 1 242 032,70 1 755 546,73 + 41,34 

750 Administracja publiczna 31 851,70 0,00  

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

389 142,20 391 859,94 + 0,70 

801 Oświata i wychowanie 8 097 623,41 15 185 356,24 + 87,53 

 

852 

 

Pomoc społeczna 

 

500 000,00 

 

0,00 

 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

2 649 417,06 1 896 582,82 - 28,42 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 674 570,68 0,00  

926 Kultura fizyczna  1 625 233,51 670 827,26 58,72 

  

O G Ó Ł E M 

 

57 086 963,33 

 

55 589 425,90 

 

- 2,62 
 



 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020                           294 | S t r o n a  
 

 

 

 

 

 

 

0,00 5 000 000,0010 000 000,0015 000 000,0020 000 000,0025 000 000,0030 000 000,0035 000 000,00

Rolnictwo i łowiectwo

Transport i łączność

Turystyka

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Administracja publiczna

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Oświata i wychowanie

Pomoc społeczna

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna

1
0

6
0
0

6
3
0

7
0
0

7
1
0

7
5
0

7
5
4

8
0
1

8
5
2

9
0
0

9
2
1

9
2
6

Wykonanie za rok 2020 Wykonanie za rok 2019



 

 

 

 

Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2020                           295 | S t r o n a  
 

17.3  Skutki COVID-19 dla budżetu  

 

Rok 2020 był trudnym okresem. Rozprzestrzeniająca się na świecie i w Polsce pandemia 

spowodowała konieczność wprowadzenia wielu obostrzeń. Odczuli to również Przedsiębiorcy, 

którzy w pełni nie mogli prowadzić swoich działalności. 

Rada Gminy Dobra uchwałą Nr XIV/194/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID – 19 zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki  

i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez podmioty, których 

działalność została ograniczona przepisami prawa. Złożono 8 wniosków, z czego  3 wnioski 

zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Ponadto podatnicy w 2020 roku złożyli 105 wniosków o udzielenie ulgi w postaci 

umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych Pozytywnie rozpatrzono 38 

wniosków. Umorzono opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu COVID-19 – 

5 podmiotom.  

W sumie w 2020r. ubytek dochodów Gminy z tytułu umorzeń i niedochodzonych 

należności wyniósł 208 230 zł, a z tytułu  zwolnień 17 319 zł. 

Jednocześnie w związku z pandemią zostały poniesione z budżetu Gminy znaczne wydatki 

na przeciwdziałanie COVID-19 w kwocie 985 020 zł, w tym wydatki bieżące to 786 678 zł,  

a wydatki majątkowe to 198 342 zł. W wydatkach majątkowych kwota 125 000 zł to zakup 

wysokospecjalistycznego sprzętu do walki z epidemią wywołaną wirusem COVID – 19  

z przeznaczeniem dla szpitala w Policach.  

 

17.4 Pozycja gminy na tle innych samorządów 

 

W listopadzie 2018r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy wojewodą zachodniopomorskim,  

a prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie na mocy, którego corocznie 
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publikowana jest informacja finansowa o stanie  finansów zachodniopomorskich jednostek 

samorządu terytorialnego. 

Najważniejsze cele prezentowanego zestawienia to: 

 przejrzystość finansów publicznych, 

 dbanie o kulturę finansowej samorządów, 

 wymiana dobrych praktyk w zarządzaniu finansami między jednostkami samorządu 

terytorialnego,  

 upowszechnianie dobrych rozwiązań. 

Zgodnie z informacją finansową jednostek samorządu terytorialnego województwa 

zachodniopomorskiego za rok 2020 Gmina Dobra wśród 47 gmin wiejskich znalazła się na 

pierwszym miejscu.  

 

W poprzednich latach: 

 za rok 2017 – 1 miejsce wśród 48 gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego,  

 za rok 2018 – 2 miejsce wśród 48 gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego,  

 za rok 2019 – 1 miejsce wśród 47 gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego.  

 

W 2020r. ogłoszony został ranking Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego, w którym 

Gmina Dobra zajęła 1. miejsce w  Polsce wyprzedzając 1 547 gmin wiejskich. W 2019r. także 

uplasowaliśmy się na 1. Miejscu, a w2018r. na drugim.  
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Gmina Dobra została 

sklasyfikowana na 19. 

miejscu wśród 1 538 gmin 

wiejskich o najwyższym 

poziomie rozwoju w XVII 

edycji Rankingu 

Zrównoważonego Rozwoju 

Jednostek Samorządu 

Terytorialnego. Ranking opracowany pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka 

powstaje na podstawie danych GUS za 2019r. w oparciu o 15 zmiennych wskaźników, 

obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska.  


