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I. Wstęp 
 

 
 
 
 

                 

 

 

Szanowni Państwo, 

    

    Przedstawiam Raport o stanie gminy Skwierzyna za 2021 

rok. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego                           

w minionym roku, zakres opracowanego dokumentu obejmuje 

przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii oraz 

uchwał Rady Miejskiej. 

   W 2021 roku pomimo panującej pandemii, zmiany              

w strukturze dochodów gminy uzyskaliśmy dobre wyniki 

finansowe, pozwalające na inwestycje zwiększające komfort 

życia mieszkańców. Przystąpiliśmy do Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego to historyczny 

moment połączenia Skwierzyny z aglomeracją gorzowską. 

Rozwój skwierzyńskiej strefy gospodarczej i wspólne projekty                 

z MOF Gorzów Wlkp. przyczynią się w przyszłości do bardzo 

dynamicznego rozwoju gminy. 

   Pozyskaliśmy z budżetu państwa środki finansowe na 

wstąpienie do spółki i budowę 100 mieszkań pod wynajem. 

                                                                                                                                        

                                                                       Lesław Hołownia 

                                                                   Burmistrz Skwierzyny 
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II. Informacje ogólne 
 

2.1. Ogólna charakterystyka gminy 

 

Gmina Skwierzyna położna jest w zachodniej części Polski, w województwie lubuskim, w północnej 

części powiatu międzyrzeckiego. Jest to gmina miejsko-wiejska, której siedzibą jest miasto 

Skwierzyna.  

Powierzchnia miasta: 

3.569ha  

Powierzchnia gminy: 

28.481ha 

Rodzaj powierzchni gminy: 

1. lasy i grunty leśne: 69% 

2. użytki rolne: 22% 

3. pozostałe grunty: 9% 

 

Zaludnienie: ok. 44 osoby na 1 km
2
 

Obszary wiejskie Gminy Skwierzyna rozciągają się na północ od miasta. Największym i najbardziej 

zaludnionym wśród sołectw gminy jest Murzynowo, z kolei najdalej wysuniętym na wschód                         

i najmniej zaludnionym - sołectwo Wiejce. Większość (niemal 79%) mieszkańców gminy zamieszkuje 

na terenach miejskich (w mieście Skwierzyna). 

% 

użytki rolne

pozostałe grunty

lasy i grunty leśne
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1 Dobrojewo 94 mieszkańców 

2 Gościnowo 327 mieszkańców 

3 Krobielewko 154 mieszkańców 

4 Murzynowo 800 mieszkańców 

5 Świniary 449 mieszkańców 

6 Trzebiszewo 643 mieszkańców 

7 Wiejce 66 mieszkańców 

 

Ogólna liczba ludności: 11.933 (stan na 31.12.2021) 

mieszkańcy miasta: 9.400                                                                                   

mieszkańcy wsi: 2.533    

 

                                       Ludność gminy pod względem zamieszkania                                         

 

Skwierzyna

Dobrojewo

Gościnowo

Krobielewko

Murzynowo

Świniary

Trzebiszewo

Wiejce
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2.2. Informacje Urzędu Stanu Cywilnego 

 

   Ilość zarejestrowanych zdarzeń w 2021 roku w USC Skwierzyna: 

- 83 liczba urodzeń w roku 2021, 28 zagranicznych urodzeń (transkrypcje)  

- 45 aktów małżeństwa  

- 260 aktów zgonów, w tym z gminy Skwierzyna   168     

     

  urodzenia małżeństwa zgony 

2019 113 93 124 

2020 77 45 161 

2021 83 45 168 

 

 

- Zmigrowano (wprowadzono do systemu BUSC) 5604 akty stanu cywilnego; 

- Wydano 2895 odpisów aktów stanu cywilnego; 

- Usunięto ponad 5000 niezgodności w rejestrze PESEL; 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

urodzenia

małżeństwa

zgony

2021

2020

2019
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- Sporządzono 225 zmianek w aktach stanu cywilnego; 

- Dodano 1749 przypisków do aktów stanu cywilnego; 

- Zmieniono 11 osobom imiona  lub nazwiska; 

- Wydano 41 zaświadczeń. 

 

3 sierpnia 2021r. w Gminie Skwierzyna miała miejsce wspaniała uroczystość – Jubileusz 100. Urodzin 

mieszkanki naszej gminy, która z tej okazji otrzymała Medal Burmistrza Skwierzyny „Bene Meritus 

Skwierzyna - Miasto Królewskie” wraz z aktem nadania, pamiątkowy ryngraf, akt urodzenia oraz kosz 

kwiatów.  

Wzorem lat ubiegłych także w 2021 Urząd Stanu Cywilnego zorganizował uroczystość 50-lecia i 60-

lecia pożycia małżeńskiego. Wspaniały Jubileusz obchodzili mieszkańcy naszej Gminy. 

Uhonorowaniem zasług są przyznane przez Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej Medale za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Na żaden medal nie pracuje się tak długo - przeszło 18.250 nocy i 

dni, prawie pół miliona godzin, ponad 26 milionów minut.  

Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie uhonorowano 23 pary Jubilatów: 

      - 50 lat Złota Rocznica Ślubu- 16 par 

      - 60 lat Diamentowa Rocznica Ślubu- 7 par 
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2.3.  Wykaz jednostek organizacyjnych prowadzonych przez gminę oraz 

spółek z udziałem gminy w roku 2021: 

 

2.3.1. Jednostki budżetowe: 

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Lema w Skwierzynie 

Zespół Edukacyjny w Skwierzynie 

Szkoła Podstawowa w Murzynowie  

Klub Dziecięcy nr 1 w Skwierzynie    

Klub Dziecięcy nr 2 w Skwierzynie    

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie 

Dzienny Dom "Senior - Wigor" w Skwierzynie 

 

2.3.2. Zakłady budżetowe: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skwierzynie 

 

2.3.3. Instytucje kultury: 

Skwierzyński Ośrodek Kultury 

 

2.3.4. Spółki z udziałem gminy: 

 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 

Skwierzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z  o. o. 

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr n. med. Radzimira  Śmigielskiego  Sp. z 

o. o. 

 

  

https://skwierzyna.pl/pl/page/jednostki-organizacyjne-gminy
https://skwierzyna.pl/pl/page/jednostki-organizacyjne-gminy
https://skwierzyna.pl/pl/page/jednostki-organizacyjne-gminy
https://skwierzyna.pl/pl/page/jednostki-organizacyjne-gminy
https://skwierzyna.pl/pl/page/jednostki-organizacyjne-gminy
https://skwierzyna.pl/pl/page/jednostki-organizacyjne-gminy
https://skwierzyna.pl/pl/page/jednostki-organizacyjne-gminy
https://skwierzyna.pl/pl/page/jednostki-organizacyjne-gminy
https://skwierzyna.pl/pl/page/jednostki-organizacyjne-gminy
https://skwierzyna.pl/pl/page/jednostki-organizacyjne-gminy
https://skwierzyna.pl/pl/page/jednostki-organizacyjne-gminy
https://skwierzyna.pl/pl/page/jednostki-organizacyjne-gminy
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III. Informacje finansowe 
 

3.1. Stan finansów gminy: 

 

3.1.1 Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 46,37% 

3.1.2 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 13,03% 

3.1.3 Zadłużenie ogółem 25.554.749,65 

3.1.4 Poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia (dochody 

bieżące – wydatki bieżące - rozchody) 

3.965.355,55 

 

3.2. Wykonanie budżetu gminy: 

 wartość zł % założonego 

planu 

3.2.1 Wykonanie dochodów (w tym dynamika PIT,PN) i wydatków: 

Wykonanie dochodów 

-Udziały w PIT 

- podatek od nieruchomości 

74.298.467,99 

10.228.723,00 

10.263.358,91 

107,1 

108,2 

103,5 

Wykonanie wydatków 69.575.411,86 90,9 

 

3.2.2 Wynik (nadwyżka/deficyt) operacyjny           

wartość zł 

7.515.355,55 

3.2.3 Dotacje celowe i środki  na realizację własnych zadań bieżących i 

majątkowych: 

6.515.398,92 

dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 

majątkowych jednostek sektora finansów publicznych 

809.666,91 

dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów 

współfinansowanych  z budżetu Unii Europejskiej 

1.371.279,29 

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

3.710,239,49 

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 2.495.538,53 

dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 16.875.948,62 

Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami 

administracji rządowej 

5.000,00 

3.2.4 Dochody majątkowe ( bez dotacji)  2.082.299,37 

w tym ze sprzedaży majątku 2.049.861,82 
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Wpływy do budżetu 
% 

dotacje i dochody celowe 34,13 

subwencja 23,42 

PIT 13,77 

CIT 0,51 

podatek od nieruchomości 13,81 

inne podatki i opłaty lokalne 9,19 

pozostałe dochody 2,37 

dochody z majątku 2,8 

 

 

 

Wydatki  

Podstawową część wydatków budżetowych Gminy stanowią wydatki związane z realizacją zadań 

własnych.  

Największe wydatki w wydatkach własnych, Gmina Skwierzyna poniosła na zadania                     

zakresie oświaty i wychowania łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą oraz klubami dziecięcymi, 

pomocy społecznej wraz z działem rodzina (z wyłączeniem klubów dziecięcych).  

Wydatki 
% 

Rolnictwo i łowiectwo 5,7 

Transport i łączność 6,6 

Gospodarka mieszkaniowa 2,1 

Administracja publiczna 9,2 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 

Obsługa długu publicznego 0,6 

Oświata i wychowanie wraz z edukacyjna opieką wychowawczą 33,1 

dotacje i dochody celowe

subwencja

PIT

CIT

podatek od nieruchomości

inne podatki i opłaty

lokalne

pozostałe dochody
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Ochrona zdrowia 0,6 

Pomoc społeczna 7,5 

Rodzina 25,6 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7,8 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,6 

Kultura fizyczna 2,9 

Pozostałe 0,9 

 

 

 

3.3. Zadania inwestycyjne  

 

3.3.1. Zadania inwestycyjne wykonane w roku 2021: 

lp. nazwa zadania wydatkowano w zł 

1 Opracowanie dokumentacji technicznej i inwestorskich przedmiarów dot. 

Rozbudowy ul. Sobieskiego,  

44.280,00 

2 Modernizacja ul. Poznańskiej i Gimnazjalnej (aktualizacja kosztorysów) 3.321,00 

3 Przebudowa skrzyżowania i remont ul. Międzyrzeckiej i ul. Pola 

Międzyrzeckie, a także rozbudowa dróg gminnych znajdujących się w 

obrębie wyżej wymienionych ulic. 

1.506.050,12 

4 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Gościnowie. 505.324,63 

5,7 
6,6 

2,1 

9,2 1 

0,6 

33,1 

0,6 

7,5 

25,6 

7,8 
1,6 

2,9 0,9 

% rolnictwo i łowiectwo

transport i łączność

gospodarka mieszkaniowa

administracja publiczna

bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa
obsługa długu publicznego

oświata i wychowanie

ochrona zdrowia

pomoc społeczna

rodzina

gospodarka komunalna i ochrona

środowiska
kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego
kultura fizyczna
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Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie aktualizacji 

kosztorysów inwestorskich. Kwota 503.479,63 zł stanowi wydatek 

niewygasający   

5 Przebudowa parkingu przy cmentarzu przy ul. Międzyrzeckiej 

(462.010,19 zł to wydatek niewygasający) 

601.000,00 

6 Przebudowa drogi gminnej Warcin-Gościnowo 325.493,23 

7 Przebudowa ul. Żeromskiego  154.264,14 

8 Przebudowa ul. Gimnazjalnej  29.520,00 

9 Przebudowa ul. Dębowej 133.238,82 

10 Wykup wierzytelności z tytułu inwestycji drogowych 589.304,36 

11 Dopłata różnicy wartości nieruchomości zamienianych zgodnie z zawartą 

umową pomiędzy Gminą Skwierzyna a Skarbem Państwa Nadleśnictwo 

Skwierzyna 

3 888,45 

12 Dostawa systemu finansowo-księgowego oraz udzielenie licencji przez 

ZETO SOFTWARE 

57.903,48 

13 Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego typu SUV dla KP 

Policji w Międzyrzeczu 

9.138,50 

14 Dotacja na zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego.   200.000,00 

15 Dostawa urządzenia przeznaczonego do mechanicznej kompresji klatki 

piersiowej 

64.637,99 

16 Modernizacja pokrycia dachowego budynku przedszkola przy ul. 

Garnizonowej – wydatek niewygasający 

458 790,00 

17 Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z 

audytem energetycznym obiektów użyteczności publicznej Zespołu Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących przy ulicy Mickiewicza 1 w 

Skwierzynie oraz budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. 

Mickiewicza 3 w Skwierzynie – wydatek niewygasający  

158 670,00 

18 Zakup pianina w ramach realizacji programu Gang Bystrzaków w 

Gminie Skwierzyna 

11.967,00 

19 Zakup modułów do aparatu USG  96.760,00 

20 Dostawa i montaż urządzeń małej architektury do skateparku w 

Skwierzynie, zagospodarowanie terenu 

367.740,01 

21 Modernizacja budynku internatu ZSTiO (przyłącze do sieci 

ciepłowniczej, termomodernizacja budynku, wykonanie barier, 

wykonanie instalacji wentylacyjnej)- wydatek niewygasający  

1.998.580,68 

22 Dotacje dla 11 gospodarstw domowych na dofinansowanie kosztów 

wymiany źródła ciepła 

36.000,00 

23 Montaż i dostawę lamp solarnych na teren Dobrojewa 14.497,10 

24 Montaż i dostawę lamp solarnych na teren Skrzynicy 6.666,60 

25 Montaż i dostawę lamp solarnych na teren Trzebiszewa 13.333,20 

26 Wykup wierzytelności z tytułu inwestycji na oświetleniu drogowym 146.714,40 

27 Wykonanie modernizacji   oświetlenia na terenie Gminy Skwierzyna- 

wydatek niewygasający 

620.940,90 

28 Częściowy zwrot wydatków na budowę studni wierconych w Gminie 

Skwierzyna dla 4 gospodarstw domowych 

16.750,00 

29 Mapa do celów projektowych dot. Budowy altany w Murzynowie, 19.928,80 
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budowa wiaty przy Sali wiejskie 

30 Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Sali wiejskiej 14.671,44 

31 Sporządzenie Studium Wykonalności dla zadania rewitalizacja SOK w 

Skwierzynie  

10.947,00 

32 Opracowanie dokumentacji technicznej na montaż elementów siłowni 

zewnętrznej na działce numer ewid. 433/32 obręb 3 Skwierzyna przy ul. 

Leśnej łącznie z wykonaniem map do celów projektowych  

2.706,00 

33 Dostawa i montaż dwóch, fabrycznie nowych elementów siłowni 

zewnętrznej na działce numer ewid. 433/32 obręb 3 Skwierzyna przy ul. 

Leśnej. 1. urządzenie siłowe: wyciąg górny + pylon 2. urządzenie: 2 w 1 

wahadło +pylon+odwodziciel  

9.200,00 

34 Budowa hali sportowej w Trzebiszewie 24.600,00 

35 Koncepcja oraz dokumentacja projektowo-kosztorysową budynku hali 

sportowej pełnowymiarowej wraz z zagospodarowaniem terenu i 

niezbędną infrastrukturą na terenie ZE w Skwierzynie, aktualizacja 

kosztorysów 

140.974,00 

36 Dokumentacja na wybudowanie drabinek sprawnościowych w ramach 

projektu Skwierzyńska Gwiazda OCR 

4.800,00 

37 Dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie na modernizację 

boiska 39.878,60 zł oraz zakup kosiarki wrzecionowej oraz zakup i 

montaż trybuny siedzącej dla kibiców w kwocie 30.000,00 

69.878,60 

38 Zakup autobusu dla OSIR 595.935,00 

razem 9.064.527,00 

 

 

 

 

 

Budowa sakateparku na terenie OSiR 
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Przebudowa parkingu przy cmentarzu 

Zakup autobusu szkolnego 

Termomodernizacja internatu ZSTiO 
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3.3.2. Wydatki inwestycyjne w Gminie Skwierzyna w latach 2015-2021 

1 2015 
4.884.488,77 zł 

2 2016 
6.177.328,21 zł 

3 2017 
12.333.629,77 zł 

4 2018 
14.594.972,99 zł 

5 2019 
9.523.160,89 zł 

6 2020 
3.403.776,48 zł 

7 2021 9.064.527,00 zł 

razem 59.984.745,56 zł 

Remont drogi Gościnowo - Kolonia 

Przebudowa ul. Międzyrzeckiej i ul. Pola Międzyrzeckie 
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Nadwyżka budżetowa i operacyjna w latach 2019-2021 

 

 

3.4. Wieloletnia prognoza finansowa 

 

3.4.1. Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia         

rok Kapitał  w zł odsetki w zł 

2022 2.650.000,00 1.225.680,00 

2023 3.700.000,00 1.126.238,00 

2024 3.800.000,00 1.025.625,00 

2025 3.200.000,00 943.125,00 

2026 3.700.000,00 870.625,00 

2027 4.000.000,00 805.000,00 

2028 4.100.000,00 729.687,00 

2029 4.200.000,00 653.125,00 

2030 4.000.000,00 522.500,00 

2031 3.500.000,00 81.562,00 

2032 3.900.000,00 36.563,00 

 

3.4.2. Wskaźnik G dochodów podatkowych na jednego mieszkańca: 1.948,80 
 

 

3 393 064,84 zł 

4 759 445,07 zł 

7 515 355,55 zł 

3 870 063,47 zł 

5 681 837,46 zł 

4 723 056,13 zł 

0,00 zł 2 000 000,00 zł 4 000 000,00 zł 6 000 000,00 zł 8 000 000,00 zł

2019

2020

2021

Nadwyżka budżetowa

Nadwyżka operacyjna
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Dochód podatkowy na jednego mieszkańca 
 

 

 

Głównym zadaniem gminy jest zaspokajanie podstawowych potrzeb wspólnoty, czyli wszystkich 

mieszkańców Gminy zgodnie z art. 6,7,8 ustawy o samorządzie gminnym. Gospodarka finansowa 

Gminy polega na gromadzeniu dochodów, celem realizacji wydatków. 

 

3.5. Podatki i opłaty lokalne 

 
Jednym z ważniejszych, a jednocześnie trudniejszych zadań gminy jest naliczanie oraz pobór 

podatków i opłat lokalnych determinujących możliwości realizacji zadań bieżących oraz realizację 

inwestycji na terenie Gminy Skwierzyna.  Rokrocznie Gmina wydaje kilka tysięcy decyzji 

podatkowych oraz wystawia kilkaset upomnień, wezwań i tytułów wykonawczych.  

Proces ten jest częściowo wspierany przez sołtysów, którzy dostarczają decyzje podatkowe na terenie 

swoich sołectw  i pobierają  podatki. 

W 2021 roku wystawiono: 

 

decyzje podatkowe ilość wartość 

podatek od nieruchomości 3090 1 407 163,00 zł 

podatek rolny 263 65 417,00 zł 

podatek leśny 1 29,00 zł 

łączne zobowiązanie pieniężne 1418 1 669 660,00 zł 

razem 4772 3 142 269,00 zł 

deklaracje podatkowe ilość wartość 

zł

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2019
2020

2021

1668,74 1729,1 

1948,8 
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podatek od nieruchomości 227 8 063 241,00 zł 

podatek rolny 54 29 574,00 zł 

podatek leśny 30 598 406,00 zł 

podatek od środków transportowych 118 397 239,00 zł 

razem 429 9 088 460,00 zł 

ŁĄCZNIE DOCHÓD  11 704 726,82 zł 

 

Zaległości w podatkach i opłatach w 2021 roku: 

upomnienia ilość wartość 

podatek od nieruchomości, rolny, leśny 952 1 038 001,78 zł 

podatek od środków transportowych 5 6 594,64 zł 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1334 313 831,40 zł 

opłaty za zajęcie pasa drogowego 7 2 748,37 zł 

w sprawach wieczystego użytkowania gruntów 1 53 387,60 zł 

opłaty adiacenckiej 2 24 696,00 zł 

przekształcenia wieczystego użytkowania 18 5 665,51 zł 

razem 2319 1 444 925,30 zł 

wezwania do zapłaty ilość wartość 

w sprawach czynszu za dzierżawę terenu 25 34 540,00 zł 

w sprawach użytkowania wieczystego 109 218 698,70 zł 

w sprawach przekształcenia wieczystego użytkowania w 

prawo własności 

57 14 910,50 zł 

razem 191 268 149,20 zł 

tytuły wykonawcze do naczelnika Urzędu Skarbowego ilość wartość 

w sprawach podatku od środków transportowych 1 687,70 zł 

w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 261 882 318,60 zł 

w sprawach opłaty za zajęcie pasa drogowego 3 706,80 zł 

w sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

315 140 491,60 zł 

w sprawach dodatkowej opłaty rocznej w wieczystym 

użytkowaniu 

1 53 387,60 zł 

w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania w 

prawo własności 

16 5 456,60 zł 

razem 597 1 083 048,90 zł 

wnioski na drogę postępowania sądowego o nakaz 

zapłaty 

ilość wartość 

w sprawie czynszu za dzierżawę terenu  3 16 750,61 zł 

w sprawie wieczystego użytkowania gruntów 18 137 784,24 zł 

razem 21 154 534,85 zł 
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ustanowiono hipoteki przymusowe ilość wartość 

w podatku od nieruchomości 10 1 219 162,20 zł 

za odpady komunalne 3 15 441,00 zł 

w wieczystym użytkowaniu gruntów 1 132 241,42 zł 

razem 14 1 366 844,62 zł 

 

    Wydano 43 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, 7 zezwoleń na 

wykreślenie hipoteki. 

 

Podatki i opłaty stanowią największy udział w dochodach własnych gminy.  

 

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 

 

OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI 

PRAWNEJ 

 

Podatek od nieruchomości  7.270.000,00 7.535.622,61 103,65 

Podatek rolny  35.000,00 29.640,10 84,69 

Podatek leśny 598.000,00 598.414,00 100,07 

Podatek od środków 

transportowych  

334.500,00 335.612,00 100,33 

OSOBY FIZYCZNE 

 

Podatek od nieruchomości  2.650.000,00 2.727.736,30 102,93 

Podatek rolny  395.000,00 403.048,31 102,04 

Podatek leśny 3.000,00 3.149,00 104,97 

Podatek od środków 

transportowych  

71.000,00 71.504,50 100,71 
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Poza postępowaniami mającymi na celu ustalenie bądź określenie zobowiązań podatkowych 

prowadzone były  postępowania w sprawie ulg i zwolnień podatkowych. 
 

Rodzaj decyzji Ilość 

postępowań 

Łączna 

kwota  

W sprawie zastosowania zwolnienia w podatku rolnym z tytułu 

zakupu gruntów rolnych w celu utworzenia lub powiększenia 

gospodarstwa rolnego 

2 1.233,00 

W sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym 2 32.560,50 

W sprawie umorzenia zaległości podatkowych 2 14.342,00 

W sprawie odmowy umorzenia zaległości podatkowych 2 20.644,00 

 

 

Wydano również 3 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na brak zaległości 

podatkowych,  5 postanowień w sprawie  pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia ze względu na 

nieuzupełnienie braków formalnych podania. 
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IV. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
 

4.1  Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Skwierzyna na lata 

2016-2022 

4.1.1 Stan realizacji założonych w strategii przedsięwzięć: 

 

Cel Strategiczny 1 

Wzrost gospodarczy w oparciu o potencjał strefy ekonomicznej, atrakcyjność inwestycyjną oraz 

wsparcie rozwoju biznesu. 

Tworzenie dogodnych warunków dla inwestycji zewnętrznych i aktywności gospodarczej: 

 

nazwa zadania realizacja uwagi 

Realizacja polityki przestrzennej uwzględniająca tworzenie 

stref dedykowanych przedsiębiorczości 

zrealizowano  

Uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w trakcie realizacji  

Rozwój i poszerzenie istniejącej Podstrefy KSSSE 

(Regionalnego Parku Przemysłowego) 

zrealizowano  

Tworzenie warunków dla rozwoju biznesu - współpraca z 

Cechem Rzemieślników  i Przedsiębiorców w Skwierzynie 

zrealizowano Targi rzemiosła, 

Spotkania z 

pracodawcami 

Stworzenie efektywnego systemu pozyskiwania i obsługi 

inwestora 

zrealizowano  

Dostosowanie kadry zawodowej do potrzeb lokalnego rynku pracy: 

 

Modernizacja i doposażenie Centrum Kształcenia 

Praktycznego 

zrealizowano CKZ 

Realizacja programów nauczania dopasowanych do potrzeb i 

zmian na lokalnym rynku pracy 

zrealizowano Program autorski 

czterostronny 

Cel Strategiczny 2 

Rozwój infrastruktury dla podniesienia jakości życia, wzrostu atrakcyjności osiedleńczej przy 

zachowaniu dziedzictwa przyrody. 

Wzmacnianie i efektywna promocja atrakcyjności osiedleńczej: 

Realizacja polityki przestrzennej stwarzającej dogodne 

warunki dla budownictwa mieszkaniowego 

w trakcie 

realizacji 

Plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową 

w trakcie 

realizacji 
 

Program zachęt i ulg dla osób prywatnych zamierzających 

zameldować się na terenie gminy 

w trakcie 

realizacji 

- rozwój 

budownictwa 

mieszkaniowego 

- rozwój terenów 
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pod budownictwo 

jednorodzinne 

Przebudowa i modernizacja dróg gminnych: 

Remonty i budowa dróg na terenach wiejskich Modernizacja i 

remont ulic oraz chodników 

w trakcie 

realizacji 
 

Rewitalizacja rynku miejskiego wraz z drogą (m.in. w ramach 

NPPDL) 

zrealizowano  

Poprawa jakości infrastruktury usług publicznych: 

Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Skwierzynie w trakcie 

realizacji 
 

Sukcesywna budowa monitoringu miejskiego w trakcie 

realizacji 
 

Przejęcie dworca PKP oraz jego adaptacja na cele społeczno-

kulturowe 

nie zrealizowano brak zgody PKP 

na nieodpłatne 

przekazanie 

budynku dworca 

Modernizacja cmentarza komunalnego zrealizowano  

Zwiększenie zasobów mieszkaniowych 

Budowa budynku socjalnego w Skwierzynie 

zrealizowano Zbudowano 

budynek 

komunalny 

Rozwój infrastruktury sportowej: 

Remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum zrealizowano  

Remont sali gimnastycznej przy ZST zrealizowano  

Budowa boisk sportowych przy ZST i ZSO nie zrealizowano  

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Murzynowie w trakcie 

realizacji 

 

Budowa hali sportowej przy Zespole Edukacyjnym w trakcie 

realizacji 

 

Budowa placów zabaw, siłowni plenerowych zrealizowano  

Rewitalizacja przestrzeni gminnej: 

 

Rewitalizacja rynku miejskiego zrealizowano przebudowa ulic  

i ciągów pieszych 

Rewitalizacja parków w trakcie 

realizacji 
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Remont elewacji zabytkowych kamienic w trakcie 

realizacji 
 

Modernizacja targowiska miejskiego zrealizowano  

Poprawa efektywności zarządzania zasobami środowiska, przestrzeni i energii: 

 

Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych, 

Zespołu Edukacyjnego oraz OSiR 

zrealizowano  

Realizacja programu wsparcia budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

zrealizowano  

Redukcja CO2 poprzez termomodernizację Zespołu 

Edukacyjnego, Gimnazjum, CKP, ZST, SOK 

w trakcie 

realizacji 
  

Budowa, przebudowa, modernizacja lub wyposażenie 

obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków 

w trakcie 

realizacji 
 

Zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń 

wodociągowych 

w trakcie 

realizacji 
 

Budowa nowoczesnego zaplecza dla wypoczynku, rekreacji i turystyki: 

 

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych (m.in. połączenie z 

Deszcznem oraz Jeziorem Głębokie) 

w przygotowaniu MOF 

Rewitalizacja nabrzeża Warty - II etap w przygotowaniu MOF 

Budowa przystani rzecznej nad Wartą w trakcie 

realizacji 
 

Budowa kąpieliska nad Obrą (w granicach miasta) 

Promocja atrakcji turystycznych (foldery, mapy-banery, 

infopunkty, imprezy promocyjne) 

realizowanie na 

bieżąco 

 

Utworzenie miejsc wodowania łodzi nad Wartą w trakcie 

realizacji 
 

Cel Strategiczny 3 

Rozwój nowoczesnych usług publicznych w obszarach edukacji, kultury, bezpieczeństwa i 

integracji społecznej 

Rozwój infrastruktury edukacyjnej: 

 

Remonty obiektów szkolnych i przedszkolnych Rozbudowa 

Przedszkola w Skwierzynie 

zrealizowano  

Kultura i integracja społeczna: 

Budowa świetlicy wiejskiej w Gościnowie i Trzebiszewie w trakcie 

realizacji 

Zrealizowano w 

Trzebiszewie 

Remont elewacji Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury w przygotowaniu Złożony projekt w 

trakcie oceny 

Utworzenie Centrum Senioralnego zrealizowano  
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Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej zrealizowano  

Stworzenie izby historycznej i inkubatora dla organizacji 

pozarządowych 

w trakcie 

realizacji 
 

Utworzenie Centrum Rozwoju i Kultury zrealizowano Świniary 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: 

 

Zakup średniego pojazdu pożarniczego dla OSP Skwierzyna zrealizowano  

Dokończenie elewacji remizy strażackiej w Świniarach zrealizowano  

Rozbudowa remizy strażackiej w Skwierzynie w przygotowaniu  

 

Z uwagi na fakt, że Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Skwierzyna została 

opracowana na lata 2016-2022, Gmina Skwierzyna w roku 2021 podjęła działania do przygotowania 

Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Skwierzyna na kolejne lata. Przy 

opracowywaniu w/w dokumentu przewiduje się przeprowadzenie szeregu konsultacji społecznych  

w celu określenia obszarów zdegradowanych. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy 

Skwierzyna będzie spójną z przygotowywaną w 2021r. Strategią Rozwoju Ponadlokalnego MOF GW 

2030 

 

4.1.2 Wydatki Gminy Skwierzyna w 2021 r. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*: 

L

p. 

Projekt Kategoria 

interwencji 

funduszy 

struktural-

nych 

Całkowita 

wartość 

zadania 

Wykonanie na 31.12.2021 

 

Wydatki 

razem 

Środki z 

budżetu 

krajowego 

Środki 

zagraniczne 

oraz budżetu 

UE 

       

I  Wydatki majątkowe   6 309 500,77 1 525 852,99 582 103,56 943 749,43 

1.  Termomodernizacja obiektu 

użyteczności publicznej – 

Internatu Zespołu Szkół 

Technicznych przy ul 2-go 

Lutego w Skwierzynie 

RPO  1 355 346,47 1 525 852,99 582 103,56 943 749,43 

2. Kompleksowe uzbrojenie 

strefy przemysłowej w 

Powiecie Międzyrzeckim 

RPO 4954 154,30 x x x 

II  Wydatki bieżące   5 423 540,72 890 028,98 92 580,28 797 448,70 

1  Poprawa dostępności do usług 

publicznych osób 

niepełnosprawnych 

RPO 14 412,77 14 412,77 4 299,17 10 113,60 
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2. Gang Bystrzaków w Gminie 

Skwierzyna 

RPO 255 609,73 105 190,86 x 105 190,86 

3. Modernizacja kształcenia 

zawodowego w Gminie 

Skwierzyna 

RPO 4 250 791,56 281 779,16 24 954,40 256 824,76 

4. Europejskie staże na drodze ku 

sukcesom zawodowym 

uczniów ZSTiO  

EFS  259 518,53 259 518,53 14 818,51 244 700,02 

5. Utworzenie Klubu 

Dziecięcego nr 2 w Gminie 

Skwierzyna wsparciem kariery 

zawodowej rodziców 

EFS  643 208,13 229 127,66 48 508,20 180 619,46 

Razem wydatki bieżące i majątkowe  11 733 041,49 2 415 881,97 647 683,84 1 741 198,13 

 

4.1.3 Dochody Gminy Skwierzyna w 2021 r.  

z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu, projektu 

lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach 

publicznych (606 988,33 zł): 

nazwa dochody 

"Dostępny samorząd lokalny w województwie lubuskim i dolnośląskim" 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 
12 000,00 

"Gang Bystrzaków w Gminie Skwierzyna" 

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 
125 163,38 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna” 

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 
304 073,68 

„Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Gminie Skwierzyna wsparciem kariery 

zawodowej rodziców”  

Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 

165.751,27 

o charakterze celowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1  

pkt 2 ustawy o finansach publicznych (259 518,53 zł): 

nazwa dochody 

„Europejskie staże na drodze ku sukcesom zawodowym uczniów ZSTiO” 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 
259 518,53 

RAZEM 866  506,86 
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4.1.4 Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  w 2021 r. - ujętych w dokumentach 

strategicznych 

 

 

 

Nazwa zadania 

Nazwa dokumentu 

Program Rewitalizacji 

Gminy Skwierzyna na 

lata 2016-2023 

Strategia Rozwoju 

Społeczno-

Gospodarczego 

Gminy Skwierzyna 

na lata 2016-2022 

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie 

Skwierzyna” 

x x 

„Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – 

Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul 2-go Lutego 

w Skwierzynie” 

x x 

„Utworzenie Klubu Dziecięcego nr 2 w Gminie Skwierzyna 

wsparciem kariery zawodowej rodziców 

 

x 

 

x 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  w Gminie 

Skwierzyna” 

 

 

 

x 

 

 

4.1.5 Zestawienie pozyskanych środków pozabudżetowych, w tym środków unijnych w latach 

2014-2021 przez Gminę Skwierzyna oraz jednostki podległe 

  

W roku 2021 Gmina Skwierzyna pozyskała środki w wysokości 15.596.431,43 zł    

pozyskane dofinansowanie 2014-2021 wartość 

Urząd       57 942 238,79     

jednostki podległe         3 927 508,65     

SUMA GMINA       61 769 747,44     
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4.2  Program rewitalizacji Gminy Skwierzyna na lata 2016 – 2023 

Program rewitalizacji to uchwalony przez Radę Miejską wieloletni program działań  

w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej. 

4.2.1 Stan realizacji założonych w programie przedsięwzięć 

 

 
Główne projekty i przedsięwzięcia 

nazwa przedsięwzięcia/ programu 
realizacja uwagi 

Program aktywnej integracji realizowany przez OPS, 
zrealizowano 

 

Aktywne włączenie w ramach działalności CIS 
zrealizowano 

 

Program aktywności społecznej 
zrealizowano 

 

Aktywizacja społeczności lokalnej, zwiększanie poziomu 

przedsiębiorczości, utworzenie spółek socjalnych KIS, CIS i 

ZAZ oraz powołanie instytucji Animatora Społecznego 

zrealizowano 
 

Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna 
zrealizowano 

 

Rozszerzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym 

sportowo-rekreacyjnych oraz przyrodniczo-ekologicznych, 
zrealizowano 

 

EKO Skwierzyna- projekt edukacyjny 
zrealizowano 

dofinansowanie 

usuwania azbestu 

Rewitalizacja parków 
w trakcie 

realizacji 

 

Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
w trakcie 

realizacji 

działalność 

świetlicy 

środowiskowej 

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior-Wigor” 

w Skwierzynie 
zrealizowano 

 

Wspieramy aktywność seniorów w ramach Programu 

Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS, 
zrealizowano 

 

Edukacja to przyszłość 
zrealizowano 

inwestycje w 

oświatę 

Modernizacja i doposażenie Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury 

min. modernizacja i doposażenie Skwierzyńskiego Ośrodka 

Kultury (SOK), I piętra budynku przy ul. 2 Lutego w 

Skwierzynie, 

w trakcie 

realizacji 

Złożony projekt w 

trakcie oceny 

Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych, 

Zespołu Edukacyjnego oraz OSIR, 
zrealizowano 

 

Redukcja CO2 poprzez termomodernizację Zespołu 

Edukacyjnego (ZE), Gimnazjum, Centrum Kształcenia 

Praktycznego (CKP), Zespołu Szkół Technicznych (ZST), 

Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury (SOK). 

w trakcie 

realizacji 

 

Projekty uzupełniające: 

Modernizacja/remont/budowa dróg, ulic i chodników 
w trakcie 
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realizacji 

Przejęcie budynku dworca PKP oraz jego adaptacja na cele 

społeczno-kulturowe 
 

brak zgody PKP 

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych 
w trakcie 

realizacji 

MOF 

Rewitalizacja nabrzeża Warty (wykonanie miejsca do cumowania 

łodzi), 
w trakcie 

realizacji 

MOF 

Rewitalizacja rynku miejskiego, targowiska miejskiego, parków i 

zabudowań z nadaniem nowych funkcji społecznych i 

gospodarczych w/w obiektom, 

zrealizowano 
 

Modernizacja i doposażenie pomieszczeń Zespołu Edukacyjnego 

w Skwierzynie do pełnienia funkcji przedszkolnej, 
zrealizowano 

 

Budowa budynku komunalnego w Skwierzynie 
zrealizowano 

 

Rewitalizacja śródmieścia miasta Skwierzyna 
w trakcie 

realizacji 

remont dróg 

Remont elewacji zabytkowych kamienic, 
w trakcie 

realizacji 

- murale 

-partycypacja w 

funduszu 

remontowym 

wspólnot 

Bezpieczeństwo na drodze 
zrealizowano 

- dofinansowanie 

do zakupu 

samochodu dla 

policji 

- zakup alkomatu 

dla policji 

 

Z uwagi na fakt, że Program Rewitalizacji Gminy Skwierzyna  na lata 2016– 2023 został opracowany 

zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. Gmina Skwierzyna w roku 2021 

podjęła działania w celu przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Skwierzyna  na kolejne lata 

zgodnie z obowiązującą  ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Przy opracowywaniu 

w/w dokumentu przewiduje się przeprowadzenie szeregu konsultacji społecznych w celu określenia 

obszarów zdegradowanych oraz  obszarów, które wymagają rewitalizacji. 
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V. Informacje o stanie mienia komunalnego 
 

5.1 Ład przestrzenny 

 

Ład przestrzenny zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym to: „takie ukształtowanie przestrzeni,  które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia 

w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-

gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne”. 

Do czynników wpływających na jego prawidłowe kształtowanie należy: właściwe rozmieszczenie 

funkcji dające jak najwięcej korzyści, bezkonfliktowe sąsiedztwo oraz odpowiednio ukształtowana 

struktura pionowa (w tym: zachowanie proporcji wysokości, występowanie dominanty) i pozioma 

(przez którą rozumiemy harmonijną strukturę użytkowania gruntu, odpowiedni kształt i wielkość 

działek, właściwe usytuowanie względem podmiotów gospodarczych). 

Skuteczną metodą, która pozwala na kształtowanie ładu przestrzennego w sposób kompleksowy  

i skoordynowany jest opracowanie dla poszczególnych miejscowości planów miejscowych 

określających przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenów, zaś w przypadku obszarów 

charakteryzujących się wysokimi wartościami przyrodniczymi, ustalających działania ochronne.  

 

5.1.1 Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 

Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy (pot. Studium) jest 

narzędziem kształtowania polityki przestrzennej Samorządu, dokumentem planistycznym, 

określającym politykę rozwoju przestrzennego gminy w jej granicach administracyjnych, a jego 

ustalenia są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 

umożliwiają integrację przestrzeni jako określonej całości, ponadto studium pełni także rolę 

koordynacyjną pomiędzy planowaniem na szczeblu lokalnym, a planowaniem na szczeblu 

regionalnym i krajowym.  

Na terenie Gminy Skwierzyna obowiązuje studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 

przyjęte uchwałą Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skwierzyna, zmienione 

uchwałą nr XXX/235/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Skwierzyna. 
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Rada Miejska w Skwierzynie w dniu 7 kwietnia 2021 r. podjęła uchwałę Nr XXXIII/255/21 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Skwierzyna. Obecnie procedowana zmiana nr 2 Studium jest w toku, a jej 

przyjęcie przewiduje się na II-III kwartał 2022 r.   

 

5.1.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Skwierzyna 

 

Lp. Tytuł opracowania Uchwała Publikacja 
Powierzchnia 

(ha) 

1. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy  

Nr XXI/171/08 

Rady Miejskiej  

w Skwierzynie 

z dnia 8 lipca 2008 r. 

Dz. U. Woj. Lubuskiego 

Nr 81 poz. 1302 

z dnia 28 lipca 2008 r. 

57.6830 

2. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie 

przebiegu sieci gazowych  

w gminie Skwierzyna 

Nr  XXXI/239/09 

Rady Miejskiej  

w Skwierzynie 

z dnia 07 lipca 2009 r. 

Dz. U. Woj. Lubuskiego 

Nr 92 poz. 1257 

z dnia 13 sierpnia 2009 r. 

128.2556 

3. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Skwierzyna 

Nr XXXII/254/09 

Rady Miejskiej  

w Skwierzynie 

z dnia 10 września 2009 r. 

Dz. U. Woj. Lubuskiego 

Nr 106 poz. 1423 

z dnia 6 października 2009 r. 

269.6422 

4. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Skwierzyna 

Nr XLI/335/10 

Rady Miejskiej  

w Skwierzynie 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

Dz. U. Woj. Lubuskiego 

Nr 91 poz. 1313 

z dnia 21 września 2010 r. 

3082.9638 

5. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Skwierzyna w 

miejscowości Gościnowo 

Nr XIII/118/11 

Rady Miejskiej  

w Skwierzynie 

z dnia  

20 października 2011 r. 

Dz. U. Woj. Lubuskiego 

Nr 123 poz. 2274 

z dnia 8 listopada 2011 r. 

15.8808 

6. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Skwierzyna w 

miejscowości Murzynowo 

Nr XIII/120/11 

Rady Miejskiej  

w Skwierzynie 

z dnia  

20 października 2011 r. 

Dz. U. Woj. Lubuskiego 

Nr 123 poz. 2275 

z dnia 8 listopada 2011 r. 

11.3709 

7. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dla 

wyznaczenia korytarza 

dla przebiegu 

dwutorowej, 

napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 

110kV w gminie 

Skwierzyna 

Nr XXl175/12 

Rady Miejskiej  

w Skwierzynie 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

Dz. U. Woj. Lubuskiego 

poz. 2066 

z dnia 8 listopada 2012 r. 

39.9992 

8. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dla części 

obszaru miasta 

Nr XXXIX/278/17 

Rady Miejskiej  

w Skwierzynie 

z dnia 5 czerwca 2017 r. 

Dz. U. Woj. Lubuskiego 

poz. 1450 

z dnia 23 czerwca 2017 r. 

34.7004 



 

 

33 

 

 

Skwierzyna 

9. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dla części 

obszaru miasta 

Skwierzyna w rejonie Pól 

Międzyrzeckich 

Nr XLVIII/347/18 

Rady Miejskiej  

w Skwierzynie 

z dnia 22 lutego 2018 r. 

Dz. U. Woj. Lubuskiego 

poz. 640 

z dnia 13 marca 2018 r. 

28.3306 

10. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Skwierzyna w rejonie  

ul. Międzyrzeckiej 

Nr XXIV/197/20 Rady 

Miejskiej w Skwierzynie  

z dnia 30 września 2020 r. 

Dz. U. Woj. Lubuskiego poz. 

2385 z dnia  

14 października 2020 r. 

13.0182 

11. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Skwierzyna w 

miejscowości Gościnowo 

Nr XXX/234/21 

Rady Miejskiej  

w Skwierzynie 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

Dz. U. Woj. Lubuskiego 

poz. 534 

z dnia 1 marca 2021 r. 

8.4263 

12. 

Zmiana miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Skwierzyna 

Nr XXXII/250/21 

Rady Miejskiej  

w Skwierzynie 

z dnia 25 marca 2021 r. 

Dz. U. Woj. Lubuskiego 

poz. 814 

z dnia 7 kwietnia 2021 r. 

32.1197 

13. 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Skwierzyna 

Nr XLII/310/21 

Rady Miejskiej  

w Skwierzynie 

z dnia 10 listopada 2021 r. 

Dz. U. Woj. Lubuskiego 

poz. 2368 

z dnia 16 listopada 2021 r. 

18.1043 

 

Procedury planistyczne mające na celu zmianę lub przyjęcie nowych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego zgodnie z podjętymi przez Radę Miejska w Skwierzynie uchwałami 

1. 
uchwała Nr LIV/379/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna, zmienioną uchwałą nr VIII/70/19 

Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Skwierzyna, 

zmienioną uchwałą nr XXII/178/20 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającej 

uchwałę nr LIV/379/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna, 

2. 
uchwała Nr LVI/399/18 Rady Miejskiej z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Trzebiszewo, 

3. 
uchwała Nr LVI/400/18 z  dnia 13 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie ul. Działkowców i ul. 

Poznańskiej, 

4. 
uchwała Nr LVI/401/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna w rejonie kompleksu wojskowego K-4643 

Skwierzyna oraz w rejonie kompleksu wojskowego K-8641 Skwierzyna, 

5. 
uchwała Nr LVII/409/18 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna, 

6. 
uchwała Nr V/46/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Gościnowo, 

7. 
uchwała Nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia  19 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Skwierzyna, zmienioną 

uchwałą Nr XXII/179/20 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 28 maja 2020 r. 
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5.2  Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

 

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy Skwierzyna. 

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały  

w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminnego zaliczamy również pozostałe rzeczowe 

aktywa trwałe (środki trwałe i inwestycje nieskończone), należności długoterminowe, inwestycje 

finansowe długoterminowe (m.in. akcje i udziały w innych jednostkach), długoterminowe rozliczenia 

międzynarodowe. Uzupełniającym składnikiem mienia komunalnego są tzw. aktywa obrotowe, a więc 

zapasy materiałowe, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne.  

5.2.1 Gospodarka gruntami – 2021 r. (stan na dzień  31.12.2021r.) 

 

Gmina Skwierzyna zajmuje powierzchnię                                        28481 ha  

Użytki rolne     
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 106 ha 

grunty orne  3906 ha 

sady  10 ha 

łąki trwałe 1540 ha 

pastwiska trwałe  1117 ha 

grunty rolne zabudowane       173 ha 

grunty pod stawami 14 ha 

grunty pod rowami 87 ha 

nieużytki    366 ha 

razem 7319 ha 

Grunty leśne oraz 

zadrzewione i 

zakrzewione 

  

lasy 19734ha 

grunty zadrzewione i zakrzewione           23 ha 

razem 19757ha 

Grunty zabudowane i 

zurbanizowane 

tereny mieszkaniowe 138 ha 

tereny przemysłowe 39 ha 

inne tereny zabudowane 39 ha 

zurbanizowane tereny niezabudowane    13 ha 

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 31 ha 

użytki kopalne 4 ha 

tereny komunikacyjne: drogi 438 ha 

tereny kolejowe 72 ha 

inne tereny komunikacyjne 1 ha 

grunty przez. pod bud. dróg 

pub. lub linii kolej.     

2 ha 
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razem 777 ha 

Grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi 354 ha 

powierzchniowo płynącymi 2 ha 

razem 356 ha 

Tereny różne  272 ha 

 

 
 
 

5.2.2 Mienie komunalne Gminy Skwierzyna 

 

Grunt – zasób 

Nieruchomości w gminnym zasobie mają różne przeznaczenie i funkcje określone  

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym niezabudowane a przeznaczone pod 

mieszkalnictwo, usługi, infrastrukturę techniczną, drogi publiczne gminne, ciągi piesze, pod 

projektowane drogi, tereny zieleni, sportu i rekreacji, pod lokalizację obiektów cmentarnych, 

zabudowane obiektami użytkowymi lub mieszkalnymi gminnymi i na cele użyteczności publicznej.  

Gmina Skwierzyna jest właścicielem gruntów 

Gmina Skwierzyna jest użytkownikiem wieczystym 

578 ha 

22 ha 

Obszar 

miejski 

w użytkowaniu wieczystym 44 ha 

Tereny komunalne z podziałem na 

obręby geodezyjne 

Obręb I Skwierzyna 82,1612 ha 

Obręb II Skwierzyna 86,2475 ha 

Użytki rolne 

25,70% 

Grunty 

zabudowane i 

zurbanizowane 

2,73% 

Użytki leśne oraz 

zadrz. i zakrz. 

69,37% 

Tereny różne 

0,96% 

Grunty pod 

wodami 

1,25% 

Struktura gruntów w Gminie Skwierzyna 
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Obręb III Skwierzyna 125,4120 ha 

razem 338 ha 

Obszar 

wiejski 

w użytkowaniu wieczystym 4 ha 

Tereny komunalne z podziałem na 

obręby geodezyjne 

Obręb Trzebiszewo (w skład 

obrębu wchodzą miejscowości: 

Trzebiszewo i Rakowo) 

59,1550 ha 

Obręb Świniary 40,5654 ha 

Obręb Nowy Dwór 6,5387 ha 

Obręb Skrzynica 1,8800 ha 

Obręb Krobielewko 26,6927 ha 

Obręb Wiejce 3,4676 ha 

Obręb Murzynowo (w skład 

obrębu wchodzą miejscowości: 

Murzynowo, Warcin  

i Kijewice) 

69,8929 ha 

Obręb Gościnowo 20,5193 ha 

Obręb Dobrojewo 7,2201 ha 

razem 240 ha 
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Tereny komunalne Gminy Skwierzyna z uwzględnieniem podziału na obręby 

geodezyjne [ha]  
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Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu z podziałem na klasy użytków: 

 

 
 

 

Do czasu faktycznego rozdysponowania gruntów Gminy Skwierzyna z gminnego zasobu część 

gruntów jest wydzierżawiana i użyczana (umowami dzierżawy i użyczenia) osobom zainteresowanym 

na okres od kilku miesięcy do 3 lat, lub na czas dłuższy za zgodą Rady Miejskiej.  

 

Grunt – zbycie  

W roku 2021 przeznaczono do zbycia z zasobu komunalnego Gminy Skwierzyna nieruchomości 

położone na terenie miasta i gminy Skwierzyna.  

Łącznie na zbycie nieruchomości komunalnych w roku 2021 ogłoszono 11 przetargów.  

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. sprzedano : 

 

W wyniku przeprowadzonych postępowań w 

drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

W drodze bezprzetargowej z zasobu 

komunalnego Gminy Skwierzyna 

12 działek w Skwierzynie 

8 działek w Murzynowie 

1 działkę w Świniarach 

1 działkę w Nowym Dworze 

1lokal mieszkalny 

7 lokali 

6 działek w Skwierzynie 
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Grunt – nabycie  

W roku 2021 do zasobu komunalnego Gminy Skwierzyna nabyto od Skarbu Państwa 4 działki  

w Skwierzynie.  

Zamiany nieruchomości 

W roku 2021 zawarta została pomiędzy Gminą Skwierzyna a Skarbem Państwa - Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skwierzyna aktem notarialnym umowa zamiany 

nieruchomości.  

Budynki i budowle 

W dyspozycji Gminy Skwierzyna pozostają następujące obiekty komunalne: 

- budynki oświaty, do których zalicza się budynki Szkół Podstawowych: w Skwierzynie, 

Murzynowie i Trzebiszewie, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława 

Lema w Skwierzynie,   

- budynek Dziennego Domu Senior-Wigor w Skwierzynie, 

- budynek administracyjny (ratusz) w Skwierzynie, 

- budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie, 

- budynek Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury w Skwierzynie, 

- 8 świetlic wiejskich: w Murzynowie, Trzebiszewie, Świniarach, Wiejcach, Dobrojewie, 

Gościnowie i Krobielewku, 

- obiekty OSP: w Skwierzynie, Murzynowie, Trzebiszewie i Świniarach,  

- obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie, 

- zasób mieszkaniowy i niemieszkalny. 

Zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym Gminy Skwierzyna powierzono 

Skwierzyńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Skwierzynie Sp. z o.o. Na dzień 31 

grudnia 2021 r. w zasobie gminy Skwierzyna znajdowało się 274 lokali komunalnych i socjalnych  

(w tym niezamieszkałych 17) o łącznej powierzchni 11479,56m
2
 oraz 8 lokali użytkowych o łącznej 

pow. 1354,35m
2
.  

86 lokali zlokalizowanych jest we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez STBS/ZGL. 

32 znajduje się w budynkach Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez obce podmioty. 

Trwały zarząd 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami Gmina Skwierzyna 

posiada nieruchomości stanowiące jej własność oddane w trwały zarząd na rzecz jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.  
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Trwały zarząd ustanowiony jest na rzecz: 

a) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie dla: 

- działki o nr ewid. 393/36, położonej w obrębie Murzynowo,  

- działek o nr ewid. 321, 325/1, 326/5 i 324, położonych w obrębie 2 Skwierzyna,  

- działek o nr ewid. 225/13, 225/15 i 225/16, położonych w obrębie 3 Skwierzyna, 

b) Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie dla: 

- działki o nr ewid. 227/1, położonej w obrębie 3 Skwierzyna, 

- działki o nr ewid. 75, położonej w obrębie 3 Skwierzyna,  

c) Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie dla: 

- działek o nr ewid. 74/1, 288 i 212/5, położonych w obrębie 3 Skwierzyna, 

d) Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skwierzynie dla: 

- działki o nr ewid. 227/5 i 225/14, położonej w obrębie 3 Skwierzyna,  

- działki o nr ewid. 246/1, położonej w obrębie 2 Skwierzyna, 

- działki  o nr ewid. 255, położonej w obrębie 1 Skwierzyna,  

e) Szkoły Podstawowej w Murzynowie dla: 

- działki o nr ewid. 61/1, 61/2 i 54/4, położonej w obrębie Murzynowo. 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Skwierzyna nakreśla jedynie główne 

kierunki działań związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym. Zarządzanie zasobem gminnym 

odbywa się w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki, w oparciu o obowiązujące przepisy 

prawa.  

Mienie stanowiące własność Gminy może być przedmiotem: 

- sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, darowizny, wnoszone aportem do spółki,  

obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, 

- dzierżawy, użyczenia lub najmu, 

- oddania w trwały zarząd, użytkowanie. 

Gmina Skwierzyna dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni oraz pośredni– przy 

pomocy jednostek organizacyjnych.  

Podstawą tworzenia gminnego zasobu nieruchomości są plany zagospodarowania przestrzennego 

miasta i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalane na 

podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Udostępnienie nieruchomości z zasobu komunalnego następuje poprzez m.in. sprzedaż lub zamianę 

nieruchomości, oddanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie, najem i dzierżawę 

bądź przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

Sprzedaż nieruchomości gruntowych odbywa się w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej 

(w ramach realizacji składanych wniosków w sprawie ich nabycia w przypadku spełnienia warunków 

przewidzianych prawem). 

Sprzedaż nieruchomości lokalowych - lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości 

wspólnej następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, którzy złożą wnioski o ich 

nabycie. 

Gmina Skwierzyna przewiduje również przekazywanie nieruchomości w formie zamian, oddanie 

nieruchomości w trwały zarząd oraz jego wygaszenie. 

Gmina Skwierzyna gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w pierwszej kolejności potrzeby 

społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych. Gminny zasób nieruchomości jest 

wykorzystywany na cele rozwojowe gminy i dla potrzeb zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 

Założenia te dotyczą w szczególności realizacji budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym 

budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, jak i innych, istotnych celów publicznych. 

Realizacja programu zagospodarowania nieruchomości następuje zgodnie z wiążącymi organ 

wykonawczy gminy ustaleniami, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. 

5.3  Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  

 
Mieszkaniowy zasób Gminy tworzy łącznie 274 lokale z czego 47 lokali znajduje się na terenie 

wiejskim, a 227 na terenie miejskim Gminy. 49 lokali to mieszkania o najmie socjalnym z czego 3 

położone są na terenie wiejskim.  

W roku 2021 z zasobu komunalnego Gminy sprzedano 7 lokali . W lokalach wykonano remonty: 

instalacji elektrycznych, pieców kaflowych, wymieniono okna, wykonano łazienki w kilku lokalach. 

Wysokość czynszu ustala się na podstawie bazowej stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej 

lokalu i czynników obniżających wartość użytkową lokalu. Czynnikami podwyższającymi stawkę 

bazową czynszu o 5% są: centralne ogrzewanie, łazienka, ciepła woda i gaz przewodowy. Czynnikami 

zmniejszającymi stawkę bazową o 5% są: ubikacja na zewnątrz budynku, budynek do rozbiórki, lokal 

mieszkalny na wsi, a o 10% zbiornik bezodpływowy. Czynniki obniżające wartość użytkową lokalu 

nie dotyczą lokali o najmie socjalnym. Stawka czynszu za lokal o najmie socjalnym wynosi 50% 

stawki czynszu regulowanego wyliczonego za dany lokal. Stawka bazowa czynszu w 2021 r. dla lokali 
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mieszczących się w budynkach wybudowanych przed 2019 r  wynosiła 5,50 zł/m
2
, a dla lokali  

w budynkach wybudowanych od roku 2019 8,27 zł m
2
. 

5.4  Program opieki nad zabytkami 

 

Program opieki nad zabytkami Gminy Skwierzyna sporządzony został w 2020r. obejmuje   lata 2020-

2023. Przyjęty został przez Radę Miejską Uchwałą  Nr XXIV/203/20 w dniu 30.09.2020r. Zadaniem 

gminnego programu opieki nad zabytkami jest określenie priorytetów gminy w odniesieniu do 

własnego dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, a także wskazanie 

działań i instrumentów niezbędnych do realizacji polityki w okresie czteroletnim. Program 

realizowany jest w sposób ciągły.  

 

5.4.1. Wykonywane działania: 

 

1. Dbałość o zachowanie istniejących walorów zabytkowych. 

We wszystkich dokumentach planistycznych Gminy uwzględniane są działania przy obiektach 

zabytkowych. Rejestr zabytków prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Z terenu gminy 

Skwierzyna w rejestrze umieszczonych jest 12 obiektów.   

 

     2. Odpowiednia konserwacja zabytkowej zieleni, stanowiącej krajobraz kulturowy. Działanie 

realizowane jest w sposób ciągły. Realizowane poprzez  umowę zawartą  pomiędzy Gminą  

a Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Skwierzynie. W ramach  umowy Spółka prowadzi m. in. 

prace porządkowe związane z utrzymaniem zieleni niskiej i wysokiej  we właściwym stanie. 

  

    3. Bieżąca opieka nad cmentarzami i miejscami pamięci. Działanie realizowane jest głównie 

przez Administratora cmentarzy komunalnych oraz na postawie odrębnych umów (kirkut- obiekt 

wpisany do rejestru zabytków pod numerem KOK-I-416/92, cmentarz wojskowy) głównie poprzez 

prowadzenie prac porządkowo-pielęgnacyjnych. 

 

    4. Dbanie o własne dziedzictwo kulturowe i historyczne, aktualizowanie na bieżąco Gminnej 

Ewidencji Zabytków. 

 5. Przeprowadzanie działań rewitalizacyjnych obiektów zabytkowych będących  

w administrowaniu gminy. Wszystkie projekty realizowane na obszarze zespołu urbanistyczno- 

krajobrazowym  m. Skwierzyna wpisanym do rejestru pod numerem 2176/75 uzgadniane są  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przyczyniają się one do zwiększenia atrakcyjności 

obszaru. Zrealizowane zadania w obszarze objętym ochroną konserwatorką: wykonanie nawierzchni 
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bitumicznej w ulicach Armii Krajowej i Piłsudskiego, wymiana ogrodzenia cmentarza, rozbudowa ul. 

Międzyrzeckiej, remont pokrycia dachowego budynku przy ul.   Rynek 7.   

 

  6. Współpraca z właścicielami obiektów zabytkowych. 

Przekazywanie poprzez stronę internetową urzędu informacji dotyczących możliwości pozyskania 

wsparcia. Zabezpieczanie co roku w budżecie środków finansowych na dotację.  W 2021 roku 

udzielono dotacji Parafii  Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Skwierzynie na realizację prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kwocie 30 000,00 zł. Prace polegały na 

wymianie i uzupełnieniu tynków oraz ich pomalowanie wraz z pozostawieniem tzw. „ świadka 

historii”. Kościół Parafialny w którym odbywały się wymienione prace wpisany jest do rejestru 

zabytków  pod numerem KOK-I-21/76 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 

Corocznie odbywają się także wydarzenia kulturalne związane z obchodami ważnych wydarzeń 

historycznych, co pozwala na podnoszenie świadomości historycznej mieszkańców. 

 Zadania obejmowały zarówno działania bezpośrednio wpływające na poprawę stanu zachowania 

zabytków, jak i projekty upowszechniające i promujące lokalne dziedzictwo kulturowe oraz 

zwiększające świadomość społeczną w zakresie potrzeby jego zachowania.   

Gmina stara się pomagać i propagować idee rewitalizacji historycznej tkanki miejskiej. Zarówno 

działania edukacyjne jak i czynione inwestycje poprawiają świadomość mieszkańców dotyczącą 

historii miasta oraz jego historycznego kształtu.  

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Zabytków za lata 2020 -2021 zaplanowano na II 

połowę 2022r.. Poprzednie  sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Zabytków z okresu  2018 -

2019 zostało przyjęte przez Radę Miejską 30.09.2020r.  
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VI. Środowisko 

6.1. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie  

nr XII/89/15 dnia 17 września 2015r. Celem programu jest umożliwienie i usystematyzowanie 

transformacji gospodarki wysokoemisyjnej na niskoemisyjną w skali lokalnej. Wspieranie przejścia na 

gospodarkę niskoemisyjną jest podyktowane potrzebą przełamywania barier występujących w tym 

obszarze, w szczególności: słaba dywersyfikacja źródeł energii, przestarzała infrastruktura w zakresie 

efektywności energetycznej, dominujący transport drogowy jako przyczyna zanieczyszczeń powietrza.  

W ramach programu skonkretyzowano następujące cele działań w zakresie niskiej emisji: 

zadania realizacja uwagi 

Osiągnięcie efektywności energetycznej poprzez 

termomodernizację budynków użyteczności 

publicznej i budynków mieszkalnych 

w trakcie realizacji  

Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez 

modernizację oświetlenia ulicznego 

w trakcie realizacji  

Promocja transportu niskoemisyjnego poprzez 

budowę ścieżek rowerowych 

w trakcie realizacji MOF 

Zwiększenie efektywności produkcji energii w 

przedsiębiorstwie ciepłowniczym poprzez 

przeprowadzenie modernizacji sieci ciepłowniczej. 

w trakcie realizacji  

Promocja wykorzystania energetyki prosumenckiej 

poprzez prowadzenie akcji informacyjnych i 

edukacyjnych. 

w trakcie realizacji utworzenie punktu 

konsultacyjnego 

„Czyste powietrze” 

 

Realizacja zadań ujętych w planie uzależniona była od pozyskania zewnętrznych funduszy  

w perspektywie 2014-2020:  

 

 Termomodernizacja Zespołu Edukacyjnego w Skwierzynie 

W ramach realizacji inwestycji związanej z wykonaniem termomodernizacji budynku ZE  

w Skwierzynie oraz modernizacji kotłowni gazowej zastosowano pompę ciepła o mocy 15kW.  

 Budowa budynku komunalnego w Skwierzynie 

W inwestycji związanej z budową budynku komunalnego mieszkalnego wielorodzinnego zastosowano 

instalację fotowoltaiczną o mocy 11 880 W- zabezpieczenia potrzeb własnych użytkowników,  

a w przypadku nadprodukcji energii przekazania do operatora sieci.  



 

 

44 

 

 

 Przebudowa dróg gminnych 

W ramach przebudowy dróg gminnych ulicy Grunwaldzkiej oraz ulicy Plac Kościuszki w Skwierzynie 

wybudowano oświetlenie z oprawami typu LED.  

 Przebudowa targowiska miejskiego 

W ramach przebudowy targowiska miejskiego w celu zapotrzebowania w energię elektryczną 

zastosowano instalację fotowoltaiczną o mocy 2,4kw, która w pełni zabezpiecza obiekt targowy, 

budynek socjalny ( sanitariaty) jak również oświetlenie zewnętrze nieruchomości.  

 Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej– Internatu ZST przy ul 2-go Lutego 

w Skwierzynie zrealizowano w ramach gospodarki niskoemisyjnej. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym wyznaczającym główne cele  

i kierunki działań JST w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym głównie gazów cieplarnianych. 

Obecnie trwają prace związane z aktualizacją Planu przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej  

w Skwierzynie Nr XII/89/15 dnia 17 września 2015r. , który określał kierunki działania Gminy na lata 

2014-2020. Aktualizacja planu jest konieczna w celu pozyskania funduszy unijnych w nowej 

perspektywie finansowej. Jego zakres tematyczny odnosić  się będzie do działań zarówno 

inwestycyjnych, jak i nie inwestycyjnych w sektorze mieszkalnictwa indywidualnego, budownictwa 

publicznego, gospodarki przestrzennej, zaopatrzenia w ciepło i energię, transportu prywatnego  

i publicznego. Zadanie realizowane w trybie ciągłym. 

6.2. Program Ochrony Środowiska  

 

Program Ochrony Środowiska na lata 2015– 2020 z perspektywą do 2024 roku został przyjęty 

uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie nr XVII/127/16 dnia 28 stycznia 2016r.  

Zadania i  cele  w  zakresie  ochrony  środowiska  wyznaczone  w  Programie  ochrony  środowiska 

pozostają  w  ścisłej  korelacji  z  zadaniami  wyznaczonymi  w programach  ochrony  środowiska  na 

szczeblu wyższym oraz uwzględniają cele zawarte w innych strategiach, programach i dokumentach 

programowych do realizacji ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

Do celów mających za zadanie ochronę środowiska do najważniejszych należy zaliczyć:  

zadania realizacja uwagi 

Osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza 

poprzez: poprawę jakości powietrza, przejście na 

gospodarkę niskoemisyjną, termomodernizacje 

w trakcie 

realizacji 

-Program „Czyste 

powietrze”,  

-„Gminny program 

wymiany kopciuchów” 
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budynków, 

Ograniczanie emisji zanieczyszczeń ze środków 

transportu poprzez: Modernizację transportu                   

w kierunku transportu przyjaznego dla środowiska 

w trakcie 

realizacji 

Budowa ścieżek 

rowerowych w ramach 

MOF 

Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy 

poprzez: Rozwój odnawialnych źródeł energii, 

w trakcie 

realizacji 
 

Powszechny dostęp do sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej poprzez: Zapewnienie dostępu do czystej 

wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz Rozbudowę 

infrastruktury oczyszczania ścieków, 

w trakcie 

realizacji 

- Rozbudowa wodociągów w 

sołectwie Murzynowo, 

Gościnowo, Dobrojewo 

- Rozpoczęcie prac 

projektowych budowy 

oczyszczalni ścieków dla 

sołectw Murzynowo oraz 

Trzebiszewo 

Przeciwdziałanie awariom i zagrożeniom środowiska 

poprzez: Rozwój systemów ostrzegania  i reagowania w 

sytuacji zjawisk ekstremalnych oraz ochrona przed 

powodzią i skutkami suszy. 

zrealizowano  

 

Realizacja Programu Czyste Powietrze 

W związku z realizacją celu współpracowano z WFOŚiGW w Zielonej Górze- zawarto porozumienie  

w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze. W ramach programu uruchomiony został punkt 

konsultacyjno- informacyjny w zakresie którego  realizowane są następujące działania:  

- udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie 

wymiany pieca, termomodernizacje obiektu czy też montaż instalacji fotowoltaicznej;  

Dofinansowano właścicielom 9 budynków/ mieszkań w łącznej kwocie 36 000,00 zł na wymianę  

pieca „starego kopciucha”. 

-  wsparcie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie; 

Złożono 50 wniosków do programu „Czyste powietrze” i przeprowadzono ok. 70 konsultacji 

- organizowanie spotkań informujących o zasadach programu, rozsyłanie i udostępnianie materiałów 

informacyjnych. 

 

Utrzymanie czystości i porządku  

 Zadanie realizowane jest przez zakład Usług Komunalnych  Spółka z o.o., która zajmuje się 

systematycznym sprzątaniem terenów gminy(wiat przystankowych, ulic, chodników, placów). 

 

Utrzymanie i rozwój terenów zieleni  

Systematycznie wykonywano prace porządkowe w zakresie utrzymania czystości i porządku parków  

i skwerów (koszenie wraz z bieżącym usuwaniem nieczystości,  sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, 

pielęgnacja i utrzymanie. Usuwanie chorych, suchych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi, mienia  

i ruchu drogowego drzew).   
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Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii.  

Jednym z głównych priorytetów jest rozwój odnawialnych źródeł energii, skrótowo oznaczanych jako 

OZE. Racjonalne wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, tj. energii wody, 

wiatru, promieniowania słonecznego, energii ziemi, czyli energii geotermalnej oraz biomasy, jest 

jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty 

ekologiczno-energetyczne. Znaczny wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii w 2021r. 

wynika z uwagi na atrakcyjne dofinansowanie WFOŚiGW w ramach Programu Czyste Powietrze.  

W najbliższych latach należy się spodziewać dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

 

       Powszechny dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  

Dofinansowanie kosztów budowy lub pogłębienia istniejących studni wierconych,  służących 

zaopatrzeniu w wodę pitną istniejących budynków mieszkalnych w łącznej kwocie 16750,00zł.   

Z dofinansowania skorzystało 4 właścicieli nieruchomości.  

 

        Objęcie wszystkich mieszkańców systemem odbioru odpadów oraz selektywnego zbierania.  

Przeprowadzono akcję informacyjną i szereg spotkań oraz lekcji edukacyjnych dotyczących selekcji 

odpadów. W 2021r. ilość wytworzonych odpadów komunalnych niesegregowanych  

w gospodarstwach domowych  wynosiła 2.016 ton, spadek w stosunku do 2020 roku o 0,250t. 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest.  

W 2021 roku na realizacje zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 12.962,96 zł. Usunięto  

i zutylizowano łącznie 31,3874 Mg wyrobów azbestowych z 8  nieruchomości. 

 

Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. Międzyrzeckiej  w Skwierzynie oraz 

przyległych terenów.  

Gmina wypełniała wskazane cele realizując przedsięwzięcia inwestycyjne uwzględniając wymogi 

ochrony środowiska. Przy realizacji inwestycji kierowano  się zasadami wybierania rozwiązań, które 

korzystnie wpływają na efektywność energetyczną, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, ograniczenie 

hałasu, zużycie lub zanieczyszczenie wód.  Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem 

programu na kolejne lata. 

Gmina wypełniała wskazane cele realizując przedsięwzięcia inwestycyjne uwzględniając wymogi 

ochrony środowiska.  
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6.3. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy 

Skwierzyna na lata 2021-2024 zatwierdzony został Uchwałą Nr XXX/236/21Rady Miejskiej  

w Skwierzynie w dniu 18.02.2021r. opracowany przez Zakład Usług Komunalnych  Sp. z o.o.  

w Skwierzynie.  

 
Inwestycje z Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych - Uchwała Nr 

XXX/236/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 lutego 2021 r. oraz inwestycje realizowane poza Planem 

Lp. Wyszczególnienie 

Kwota 

poniesiona do 

2021 r. 

Kwota 

wydatkowana 

w 2021 r. 

Ogółem 

poniesione 

koszty. 

Opis/ realizacji/uwagi/informacja wg 

stanu na 15.04.2022 r. 

A Inwestycje z Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych - Uchwała Nr 

XXX/236/21 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 18 lutego 2021 r. 

1 

Budowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Skwierzyna ul. Pola 

Międzyrzeckie 

9 800,00 zł 77 140,42 zł 86 940,42 zł 

Budowa zakończona w 2021 r. Na 

początku 2022 r. przygotowana 

dokumentacja powykonawcza, w tym 

powykonawcza inwentaryzacja 

geodezyjna. 

2 

Budowa sieci wodociągowej w 

Skwierzynie (od wiaduktu) ul. 

Międzyrzecka - Pola 

Międzyrzeckie 

328 098,83 zł 134 878,75 zł 462 977,58 zł 

Budowa zakończona w 2021 r. 

Wodociąg odebrany i oddany do 

eksploatacji będzie po zakończeniu w 

2022 r. budowy przez Gminę stacji 

podnoszenia ciśnienia. 

3 

Budowa sieci wodociągowej w 

Skwierzynie ul. Starodworska, 

Jagodowa. Poziomkowa, 

Malinowa, Truskawkowa 

14 500,00 zł 187 436,33 zł 201 936,33 zł 

W 2021 r. zakończono realizację 

około 95 % inwestycji. Budowa 

zakończona na początku 2022 roku. 

Obecnie przygotowywana 

dokumentacja powykonawcza, w tym 

powykonawcza inwentaryzacja 

geodezyjna. 

4 
Budowa sieci wodociągowej w ul. 

Ceglana Góra w Skwierzynie 
13 400,00 zł 81 152,32 zł 94 552,32 zł 

Budowa wodociągu zakończona i 

oddana do eksploatacji w grudniu 

2021 r. 

5 

Budowa sieci wodociągowej w ul.  

Ceglana Góra - Nowa 

Skwierzynka 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

W grudniu 2021 r. zlecono wykonanie 

mapy do celów projektowych do 

projektu budowlanego wodociągu. 

Mapę wykonano w 1 kwartale 2022 r. 

Obecnie trwają ustalenia związane ze 

zleceniem wykonania projektu 

budowlanego. 
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6 

Budowa wodociągu rozdzielczego 

w Skwierzyna ul. Międzyrzecka - 

nowe osiedle. Uzbrojenie działek 

przeznaczonych pod budownictwo 

mieszkaniowe i mieszkalno- 

usługowe. 

0,00 zł 9 200,00 zł 9 200,00 zł 

We wrześniu 2021 r. wykonano mapę 

do celów projektowych do projektu 

budowlanego wodociągu. Pod koniec 

grudnia 2021 r. wykonano projekt 

budowlany wodociągu który został 

przyjęty przez Starostę Powiatowego 

w Międzyrzeczu. Rozpoczęcie 

budowy nastąpi w 11 kwartale 2022 r. 

7 

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w ul. Lawendowa w 

Skwierzynie 

8 800,00 zł 227 449,20 zł 236 249,20 zł 

Budowa wodociągu zakończona i 

oddana do eksploatacji w grudniu 

2021 r. 

8 
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 

Ceglana Góra 
13 400,00 zł 368 503,04 zł 381 903,04 zł 

Budowa kanalizacji zakończona i 

oddana do eksploatacji w grudniu 

2021 r. 

9 

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w Skwierzynie ul. 

Starodworska, Malinowa, 

Poziomkowa Truskawkowa, 

Jagodowa. 

14 500,00 Zł 458,80 zł 14 958,80 zł 

W 2021 r. zakończono przygotowanie 

inwestycji pod względem 

dokumentacyjnym. 31.12.2021 r. 

ogłoszono przetarg nieograniczony 

celem wyłonienia wykonawcy robót 

budowlanych. Umowę z wykonawcą 

podpisano w dniu 28.01.2022 r.. 

Obecnie inwestycja zrealizowana jest 

w około 90 %. 

A 

Razem koszt Inwestycji z 

Wieloletniego Planu Rozwoju i 

Modernizacji Urządzeń 

Wodociągowych i 

Kanalizacyjnych. 

402 498,83 zł 1086 218,86 zł 1488 717,69 zł  

B 

Inwestycje wykonywane poza Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i 

Kanalizacyjnych 

1 

Budowa wodociągu rozdzielczego 

w Skwierzyna ul. Międzyrzecka - 

tereny inwestycyjne tzw. Górnej 

Strefy Gospodarczej, (lewa strona) 

- około 400 mb. z rur PE 0 225 

mm. 

0,00 zł 6 400,00 zł 6 400,00 zł 

We wrześniu 2021 r. wykonano mapę 

do celów projektowych do projektu 

budowlanego wodociągu. Pod koniec 

grudnia 2021 r. wykonano projekt 

budowlany wodociągu który został 

przyjęty przez Starostę Powiatowego 

w Międzyrzeczu. Rozpoczęcie 

budowy nastąpi w III kwartale 2022 r. 

A+B. Ogółem inwestycje z 

WPRiMUWiK oraz poza 

WPRiMUWiK 

402 498,83 zł 1 092 618,88 zł 1495117,69 zł  
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VII.  Polityka społeczna 

 

7.1.  Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

 

Pomoc społeczna w myśl ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. jest instytucją polityki 

społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  

i  możliwości. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. 

7.1.1.  Ocena zasobów 

Wnioski dotyczące oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 są przygotowywane na podstawie 

sprawozdań rocznych z wykonania poszczególnych zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

Wnioski z monitoringu realizacji w 2021 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Skwierzyna: 

1) System wspierania rodziny wymaga intensyfikacji działań w zakresie podnoszenia kompetencji 

wychowawczych rodziców. Na bardzo dobrym poziomie funkcjonuje współpraca pomiędzy 

jednostkami w zakresie tworzenia warunków do prawidłowego funkcjonowania rodzin. Wsparcie dla 

rodzin jest realizowane w sposób kompleksowy i na różnych płaszczyznach. 

2) Poprawa jakości i zwiększanie możliwości udziału w życiu społecznym osób niepełnosprawnych 

oraz seniorów jest realizowane w sposób adekwatny do potrzeb i możliwości. Planowane jest 

wdrożenie w roku 2022 r. w ramach środków z Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 

nowoczesnego rozwiązania opieki nad osobami starszymi tzw. „teleopieki”.  

3) Ze względu na pandemię COVID-19 integracja osób niepełnosprawnych i osób starszych                 

w roku 2021 nie przebiegała na tyle na ile jest to wskazane. Realizacja działań integracyjnych, także 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi to cel na lata kolejne. Realizacja programu „Asystent 

Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” w znaczący sposób zwiększył możliwości udziału w życiu 

społecznym osób niepełnosprawnych. 

4) Profilaktyka rozwiązywania problemów uzależnień wymaga wzmocnienia w zakresie realizowania 

rekomendowanych programów profilaktycznych. Wzrasta zapotrzebowanie na porady w Punkcie 

Konsultacyjnym. 
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5) Konieczne jest także przeprowadzenie Diagnozy Problemów Społecznych.  

6) W związku ze wzrostem ilości osób objętych procedurą „Niebieskie Karty” wskazane jest nasilenie 

działań wobec osób, które doznają przemocy (zarówno działania profilaktyczne, jak i wsparcie 

psychoterapeutyczne).  

7) Poprawy wymaga realizacja celu: aktywizacja i reintegracja społeczno-zawodowa osób 

bezrobotnych. Planowane jest podpisanie porozumienia w roku 2022 r. z Powiatowym Urzędem Pracy 

w zakresie zintensyfikowania współpracy. 

8) Przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji społecznej osób zagrożonych ubóstwem jest realizowane 

w sposób rzetelny i kompleksowy. Wsparcie finansowe jest kierowane do osób, które takiej pomocy 

wymagają. Realizuje się działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. 

9) Należy podejmować działania mające na celu zwiększanie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej 

oraz miejscu zamieszkania poprzez m. in. rozwój monitoringu wizyjnego i szeroko rozumianą 

edukację i informację z zakresu bezpieczeństwa kierowaną do mieszkańców. 

Realizowane programy i udział w wydarzeniach w roku 2021 

Nazwa programu/wydarzenia Opis 

Program „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” edycja 2021 

Program zapewnia usługę asystenta mająca na celu pomoc 

pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 

wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w 

życiu społecznym, kulturalnym osób niepełnosprawnych.  

Z programu skorzystało 14 osób niepełnosprawnych (10 osób 

ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 4 osoby z 

umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),  

Ośrodek zatrudnił na umowę zlecenie 5 asystentów 

wykonujących usługi.  

Łączna kwota środków z Funduszu solidarnościowego 

wykorzystana na realizację programu wyniosła 169 605,76 zł.  

Program „Wspieraj Seniora” – 

Solidarnościowy Korpus Wsparcia 

Seniorów 

Program dotyczył zapewnienia usługi wsparcia seniorom w 

wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie 

epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu, a nie byli w 

stanie np. poprzez wsparcie rodziny lub najbliższych osób 

zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. 

Udzielono wsparcia poprzez rozmowę telefoniczną, ustalano 

w jaki sposób można zaspokoić zgłaszane potrzeby danej 

osoby. Udzielano bezpośredniego wsparcia poprzez realizację 

zakupów artykułów spożywczych i leków. 

Liczba zgłoszeń zarejestrowanych przez OPS w ramach 

powyższego programu wynosiła 9. 



 

 

51 

 

 

Wysokość środków faktycznie wydatkowanych na realizację 

programu "Wspieraj Seniora" w Ośrodku Pomocy Społecznej 

to 2 393,40zł 

Kampania „19 dni” W roku 2021 GKRPA wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym 

i Ośrodkiem Pomocy Społecznej zainicjowała w naszej 

gminie akcję Kampania 19 dni przeciwko przemocy i 

krzywdzeniu dzieci i młodzieży.  

Kampania ta jest prowadzona na całym świecie przez 

pierwsze 19 dni listopada, w Polsce Kampanię koordynuje 

Fundacja „PO DRUGIE”.  

Akcja została objęta honorowym patronatem Burmistrza 

Skwierzyny. 

Podczas Kampanii udało się zrealizować wiele cennych 

inicjatyw i działań, których celem było edukowanie 

i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy 

i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. 

Świąteczne paczki dla seniorów Coroczna akcja przygotowywania paczek od Burmistrza dla 

najstarszych mieszkańców  

Dotacja przyznana przez MPiPS  

w ramach resortowego programu 

wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej  

Dodatki dla asystentów rodziny w wysokości 4 000,00 zł 

 

 

7.2. Gminny program wspierania rodziny 

Podstawowym założeniem Gminnego programu wspierania rodziny jest rozwijanie funkcjonującego 

w Gminie Skwierzyna spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności  

w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania 

tych funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. 

Działania w zależności od celów, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji danej rodziny, mają 

charakter: profilaktyczny, interwencyjny i reintegracyjny. Interdyscyplinarną pomoc rodzinom 

przeżywającym sytuacje kryzysowe świadczą lokalne służby i instytucje publiczne, organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny. Ich działania opierają się na 

zasadach wzajemnej współpracy oraz poszanowania godności wszystkich uczestników działań. 

Realizacja programu odbywa się za zgodą rodziny oraz z jej aktywnym udziałem, przy wykorzystaniu 

jej zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 

W roku 2021 Uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie nr XLIV/326/21 z dnia 16 grudnia 2021 r. 

został uchwalony Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Skwierzyna na lata 2022 – 2024.  

Program jest kontynuacją programu wspierania rodziny realizowanego dla Gminy Skwierzyna  

w latach 2019-2021. 

 



 

 

52 

 

 

7.2.1.  Asystent rodziny 

 
Na mocy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do 

realizacji zadań w zakresie pomocy i wsparcia rodziny przeżywającej trudności, tutejszy Ośrodek 

Pomocy Społecznej zatrudnia na umowę o pracę dwóch asystentów rodziny w systemie zadaniowego 

czasu pracy 

W 2021 roku wspierającymi, motywującymi i pomocniczymi działaniami asystenta rodziny objęto 32 

rodziny, które składały się z: 48 osób dorosłych i 83 dzieci.  

18 rodzin zostało zobligowanych do współpracy z asystentem rodziny na podstawie postanowienia 

Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu. 

W rodzinach objętych pracą asystenta rodziny prowadzone były następujące działania: 

1) pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

2) podwyższanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców, 

3) edukacja prozdrowotna, 

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 

5) udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej. 

 

W 2021 r. asystentom udało się wypracować następujące sukcesy: 

 12 rodzin wykonało remonty mieszkań, 

 12 rodzin podwyższyło standard wyposażenia swojego mieszkania poprzez zakupienie lub 

uzyskanie darowizny sprzętów i mebli takich jak: artykuły gospodarstwa domowego, łóżka, 

wyprawki dziecięce, wersalki, umeblowanie dla dzieci, 

 4 dzieci z rodzin objętych asystenturą uzyskało orzeczenie o niepełnosprawności, 

 8 osób podjęło pracę zarobkową, 

 16 rodzin współpracujących z asystentami otrzymało pomoc w formie skierowania   do 

odbioru darów żywnościowych wydawanych przez skwierzyńską parafię lub Stowarzyszenie 

Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. 

 z 2 rodzinami współpraca została zakończona ze względu na osiągnięcie celów, tj. 

zrealizowanie planu pracy, co równoznaczne jest z podwyższeniem kompetencji opiekuńczo-

wychowawczych rodziców i poprawą ich funkcjonowania, 

 3 osoby regularnie uczestniczyły w terapii terapeuty uzależnień pani Lidii Judek w tutejszym 

Ośrodku, 

 11 dzieci z rodzin objętych pomocą i wsparciem asystentów uczęszczało do placówki 

wsparcia dziennego – świetlicy „U Kubusia Puchatka”, 
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 10 rodzin złożyło wnioski o przeprowadzenie diagnozy dzieci w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej,  

 2 osoby z pomocą asystenta złożyło wnioski o wydanie prawomocnego wyroku/postanowienia 

wraz z uzasadnieniem, 

 6 osób z pomocą asystenta rodziny założyło profil zaufany w celu uzyskania m in. bonu 

turystycznego i świadczenia 300+, 

 4 rodziny złożyły wnioski o przydział lokalu komunalnego. 

 

7.2.2.  System opieki nad dzieckiem – zadania gminy 

 

Bardzo ważnym elementem systemu opieki nad dzieckiem jest działalność Placówki Wsparcia 

Dziennego – Świetlicy „U Kubusia Puchatka” będącej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

W roku 2021 z zajęć świetlicowych skorzystało łącznie 25 dzieci (w tym dzieci  

z niepełnosprawnościami 2, 10 pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych i biorących udział 

w terapiach oraz 5 pod opieką psychiatry ze względu na problemy behawioralne). 

W 2021 r. świetlica „U Kubusia Puchatka” podjęła współpracę z nauczycielami lokalnych szkół, 

wolontariuszami z Koła Wolontariatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz 

Internatu ZSTiO, Skwierzyńskim Ośrodkiem Kultury, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Skwierzynie, 35. dywizjonem rakietowym Obrony Powietrznej w Skwierzynie. 

 

7.2.3.  Wspieranie rodziny – interdyscyplinarność działań 

 

Wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –  wychowawczych 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie podejmuje działania, których celem jest zapewnienie 

wsparcia i pomocy rodzinom, w szczególności poprzez: 

 analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, 

 wzmocnienie roli i funkcji rodziny,  

 rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, 

 podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

 pomoc w integracji rodziny, 

 przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

 dążenie do reintegracji rodziny. 

System opieki nad dzieckiem realizowany jest poprzez następujące interdyscyplinarne działania 

Ośrodka Pomocy Społecznej: 

- działania pracowników socjalnych 
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- realizacja świadczeń z pomocy społecznej 

- realizacja świadczeń rodzinnych – 372 decyzje przyznające zasiłek rodzinny 

- realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 102 decyzje przyznające świadczenia 

- realizacja świadczeń wychowawczych – 1266 decyzji przyznających świadczenia 

- realizacja stypendiów i zasiłków szkolnych – otrzymało 42 uczniów 

- realizacja zadań z zakresu karty dużej rodziny – wydano 51 kart dużej rodziny dla dzieci 

- działania asystentów rodziny 

-działania w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii  

- działania Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

Działania Ośrodka dotyczą także wypłaty świadczeń. 

 

Zestawienie świadczeń  wypłaconych w roku 2021: 

 

L.p. Rodzaj świadczenia Kwota zł Liczba świadczeń/osób 

1. Zasiłek stały 538 564,47  1 033 świadczeń 

2. Zasiłek okresowy 387 602,55  1 164 świadczeń 

3. Zasiłek celowy i celowy specjalny 159 378,70  290 osób 

4. Zasiłek celowy-zdarzenie losowe 22 500,00  5 rodzin 

5. Sprawienie pogrzebu 8 400,00  4  

6. Opłata za schronienie osób bezdomnych 47 531,18  8 osób 

7. Wynagrodzenie opiekuna prawnego 

zasądzone przez sąd 

4 750,00 4 osoby 

8. Opłacenie składki zdrowotnej za osoby 

nieubezpieczone z innych tytułów (np. 

pobierające zasiłek stały) 

47 640,84 99 osób 

9. Opłata za pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych i placówkach  

634 447,47 45 dzieci 

10. Program rządowy „Posiłek w szkole i w 

domu”, z tego: 

533 317,96  468 osób 

zasiłki celowe 358 600,00  407 osób 

dożywianie (zakup posiłków) 150 119,76  113 osób 

dowóz posiłków i zakup naczyń 

jednorazowych 

24 598,20  21 osób + szkoła 

11. Program „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” 

169 605,76  14 osób objętych 

wsparciem 

3 929 roboczogodzin 

12. Usługi opiekuńcze 118 822,00 6 011 roboczogodzin 

13. Opłata za pobyt w DPS 830 384,09 23 osoby 

14. Dodatki mieszkaniowe 478 951,02  178 gospodarstw 

domowych 

15. Dodatki energetyczne 2 593,22  21 gospodarstw domowych 

16. Świadczenia rodzinne 4 342 663,31 zł 15 533 

17. Świadczenia wychowawcze 500+ 10 850 044,76 zł 1 808 świadczeń 

18. Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego 

487 900,43 zł 1 171 świadczeń 
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19. Stypendia i zasiłki szkolne 43 180,00 42 osoby 

20. Karty dużej rodziny - 135 kart 

razem 18 321 160,30  

Szczegółowa tabela przedstawiająca wypłatę świadczeń rodzinnych z podziałem na poszczególne 

świadczenia oraz dodatki: 

 

 lp. Wyszczególnienie 
Świadczenia wypłacone w 2021r. 

Ilość świadczeń Wartość świadczeń 

1 Zasiłek rodzinny 5 054  588 611,00 

2 Dodatki do zasiłku rodzinnego  X X 

3 z tyt. urodzenia dziecka 19 19 000,00 

4 

z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 48 18 826,70 

5 z tyt. samotnego wychowania dziecka 217 42 121,00 

6 

z tyt. wychowania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 885 84 075,00 

7 

z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego do 5 roku życia 107 9 630,00 

8 

z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 406 44 660,00 

9 z tut. rozpoczęcia roku szkolnego 280 28 000,00 

10 

z tyt. na pokrycie wydatków związanych z  

zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje 

się szkoła 17 1 921,00 

11 

z tyt. na pokrycie wydatków związanych z  

dojazdem do miejscowości, w której znajduje się 

szkoła 322 22 218,00 

12 Złotówka za złotówkę 680 30 082,17  

13 Zasiłek pielęgnacyjny z tyt. niepełnosprawności 6 121  1 321 168,64 

14 Świadczenie pielęgnacyjne 864 1 698 996,50 

15 Specjalny zasiłek opiekuńczy 86 52 800,00 

16 Zasiłek dla opiekunów 43 26 260,00 

17 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 65 65 000,00 

18 Świadczenie rodzicielskie 317 281 293,30 

19 Jednorazowe świadczenie „ Za życiem” 2 8 000,00 

 SUMA 15 533 4 342 663,31 

 

 

Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy 

 

W roku 2021 odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. 
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W 2021 r. założono 42 „Niebieskie karty”, z czego 28 założyła Policja, 8 pracownicy OPS, 

6 pracownicy placówek oświatowych. 

W 2021r. powołano 42 grupy robocze, odbyło się 114 posiedzeń grup roboczych w składzie: 

pracownik socjalny, dzielnicowy z danego rejonu, przedstawiciel GKRPA i w razie potrzeb, 

przedstawiciel oświaty, kurator sądowy i psycholog. 

Przedstawiciele poszczególnych instytucji opracowywali i realizowali plan działania pomocy rodzinie, 

diagnozowali i monitorowali sytuację rodziny. 

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie zgodnie z art.6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005r. o przeciwdziałaniu przemocy działa Punkt Interwencji Kryzysowej. W punkcie konsultacyjnym 

w 2021 roku można było skorzystać z pomocy psychologa i specjalistów od spraw uzależnień. 

W roku 2021 terapeutka ds. uzależnień od alkoholu udzieliła 163 porad dla 107 kobiet i 56 mężczyzn. 

Z porad specjalisty ds. uzależnień od substancji psychoaktywnych skorzystały 63 osoby, w tym 24 

kobiety i 39 mężczyzn. 

W ramach dyżurów psychologa udzielono 79 porad. 

 

7.3.  Profilaktyka i przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkomanii 

 
Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zgodnie z art. 4

1
 

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

terenie Gminy Skwierzyna działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności 

pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku  

z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie  

z istniejącymi problemami alkoholowymi.  

7.3.1.  Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości                                              

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.  z 2021r.  poz. 1119),  ustawą z dnia 29 lipca 2005r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2020r., poz.2050 z późn. zm.) oraz uchwalonym przez Radę 

Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r., zadaniami  Narodowego Programu  Zdrowia na lata 2021 – 

2025 z dnia 30 marca 2021 r. zrealizowano  następujące cele: 

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, 

współuzależnionych, zagrożonych uzależnieniem oraz dotkniętych przemocą w rodzinie – 

dyżur terapeuty ds. uzależnień oraz psychologa. 
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2) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz 

ich opiekunów w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym prowadzenie 

pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  

w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 

W ramach tego działania w Świetlicy „U Kubusia Puchatka”  przeprowadzono dwa  konkursy 

profilaktyczne „Papierosom mówimy NIE” i „Bądź jak bohater- nie krzywdź”.  

 

3) Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych działających na 

rzecz rozwiązywania problemów uzależnień 

Wsparcie programu terapeutycznego realizowanego przez Klub Abstynenta w Skwierzynie– 

dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł 

 

4) Podejmowanie działań w zakresie skutecznego przestrzegania prawa dotyczącego dostępności do 

alkoholu, ograniczenia jego reklamy, promocji i  spożywania 

 

W roku 2021 z powodu pandemii nie  odbyły się  kontrole punktów sprzedaży alkoholu. 

Na terenie miasta Skwierzyna znajdują się 34 punkty sprzedające alkohol. W 2021r. GKRPA wydała 

10 opinii o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina pobiera roczne opłaty. Uzyskane 

w ten sposób środki finansowe przeznaczane są na prowadzenie działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją osób uzależnionych od alkoholu. 

W roku 2021  do budżetu Gminy Skwierzyna z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wpłynęło 312.108,44 zł 

 

5) Stosowanie instrumentów prawnych i społecznych wobec osób nadużywających alkoholu, 

stosujących przemoc w rodzinie, nieprzestrzegających norm prawnych i zasad współżycia społecznego 

Podejmowanie działań motywujących do podjęcia leczenia oraz zmierzających do zastosowania 

wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązkowego poddania się leczeniu odwykowemu 

W roku 2021  odbyło się 8 posiedzeń Podkomisji ds. motywowania, na które zaproszono 96 razy 58 

osób, 46 osób nadużywających alkohol i 12 osób z rodziny,  sąsiadów .  

Zgłosiło się  50 osób, 46 osób nie stawiło się. 

Podkomisja w 2021 skierowała do sądu wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 

wobec 4 osób, 8 osób skierowano na badanie biegłych. 

W 2021r. do Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu przyjęto 19 pacjentów z terenu gminy 

Skwierzyna, a do Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych  (Detoksykacji) - 45 

osób. 
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7.3.2. Przeciwdziałanie narkomanii 

 
W ramach tego działania dotyczącego wsparcia osób/rodzin z problemami uzależnienia od  środków 

psychoaktywnych w punkcie konsultacyjnym dyżury pełniła terapeutka uzależnień  w każdy 1 i 3 

poniedziałek miesiąca. 

W roku 2021 specjalistka dyżurowała przez 60 godzin. 

Z porad skorzystały 63 osoby w tym 24 kobiety i 39 mężczyzn 

 

porady Ilość 

konsultacje po zakończonym leczeniu odwykowym 13 

konsultacje diagnostyczne 1 

konsultacje w sprawie uzależnionego dziecka 22 

nadużywanie narkotyków 1 

motywowanie do podjęcia terapii indywidualnej 4 

wsparcie w sprawach związanych z przemocą w rodzinie 1 

konsultacje w sprawach eksperymentowania z narkotykami 1 

konsultacje w sprawach nadużywania narkotyków 5 

konsultacje w związku z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych 1 

konsultacje w związku z uzależnieniem od alkoholu 4 

konsultacje w związku z uzależnienie męża 1 
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Specjalistka z zakresu uzależnień przeprowadziła  8 godzin zajęć warsztatowych dla młodzieży klas 

pierwszych i  drugich Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. 

 

7.4. Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Skwierzynie  

7.4.1. Informacja o działalności Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Skwierzynie 

 

Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Skwierzynie został utworzony w ramach Programu Senior+ na 

podstawie umowy dotacyjnej zawartej w 2016 roku. Bieżąca działalność polega na realizacji 

podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na 

zapewnieniu minimum jednego posiłku oraz innych usług wspomagających dostosowanych do potrzeb 

seniorów, w szczególności: edukacyjnych, kulturalno- oświatowych, aktywności ruchowej, 

rekreacyjnych, aktywizujących społecznie oraz terapii zajęciowej. 

Uczestnikami Dziennego Domu jest 40 osób starszych w wieku od 60 do 96 lat. Seniorzy uczęszczają 

do Dziennego Domu codziennie od poniedziałku do piątku i zapewnioną mają co najmniej 8-godzinną 

ofertę usług. Pobyt w Domu jest odpłatny, uczestnicy ponoszą symboliczną odpłatność za usługi oraz 

za posiłki. Osoby starsze przebywają w swoim gronie, aktywizują się społecznie, nawiązują nowe 

znajomości i relacje. Seniorzy mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony zatrudnionych opiekunów.  

Z grupą pracuje również terapeuta zajęciowy- codziennie odbywają się prace manualne. W ramach 

współpracy z Ośrodkiem Sportu seniorzy zaczynają każdy dzień od zajęć gimnastycznych- co 

doskonale wpływa na ich samopoczucie. Usługi świadczy także fizjoterapeuta- masażysta, który 

dostosowuje zabiegi indywidualnie do potrzeb seniorów. W Domu dyżuruje pielęgniarka, która 

prowadzi karty zdrowia seniorów, świadczy poradnictwo i organizuje tematyczne pogadanki 

prozdrowotne. W ramach współpracy z Ośrodkiem Kultury uczestnicy mają możliwość udziału w 

zajęciach muzycznych, teatralnych i literackich. Odbywają się również zajęcia kulinarne. Z placówką 

współpracują wolontariusze, którzy prowadzą zajęcia komputerowe, organizują gry i zabawy 

wspomagające logiczne myślenie oraz spotkania poetyckie.  

Gmina zapewnia dowóz seniorów z obszarów wiejskich. Transport zapewniony mają także osoby 

mieszkające w mieście, ale mające trudność z samodzielnym poruszaniem się. 

W okresie pandemii od stycznia do maja 2021 roku działalność Dziennego Domu „Senior-Wigor”  

w Skwierzynie została czasowo zawieszona, jednakże cały czas prowadzone były alternatywne formy 

wsparcia seniorów. W trosce o seniorów, będących w szczególnej grupie ryzyka, pracownicy 

Dziennego Domu zdalnie i indywidualnie wspierali seniorów. Co najmniej 30 osób każdego dnia 

korzystało ze specjalistycznego wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Do każdego 
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seniora podchodzono indywidualnie, każda osoba otrzymała pomoc i wsparcie dostosowane do jej 

potrzeb i możliwości psychoruchowych. Podopieczni objęci byli stałym wsparciem, jednak oferta 

zajęć została ograniczona. W okresie pandemii wsparciem objętych było co najmniej 30 seniorów. Od 

czerwca, gdy wszyscy zostali zaszczepieni przeciw Covid- 19 ponownie regularnie uczęszczali do 

placówki. Z usług Dziennego Domu korzystało w ciągu roku ponad 40 seniorów. 

Zakupiono materiały do zajęć manualnych, ogrodniczych, kulinarnych, praktycznych. Doposażono 

kuchnię, salę terapii i wypoczynku. 

Gmina zapewniała dojazd na zajęcia seniorom z wiosek, a także mieszkańcom miasta, którzy mają 

trudności z samodzielnym poruszaniem się. Osoby niepełnosprawne objęte były indywidualnym 

wsparciem w miejscu zamieszkania.  

 Całkowity budżet Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Skwierzynie w 2021 roku wynosił 333 688,58 

zł., z czego 140 760,65 zł. stanowiła dotacja pozyskana w konkursie ofert ogłoszonym przez Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie funkcjonowania istniejących już placówek 

utworzonych w ramach Programu Wieloletniego „Senior +”.  

 

Roczny przychód pochodzący z odpłatności seniorów za posiłki wyniósł 6 777,00 zł. 

 

Rodzaj kosztów Koszt całkowity 
Kwota pokryta  z 

dotacji MRPiPS 

Kwota pokryta ze 

środków własnych, w 

tym opłat 

uczestników 

Koszty funkcjonowania placówki po stronie Gminy Skwierzyna/ Dziennego Domu „Senior-Wigor” w 

Skwierzynie: 

Wynagrodzenia pracowników i specjalistów 

do prowadzenia zajęć wraz z pochodnymi, 

badania lekarskie, ZFŚS 

240 335,45 zł. 

 

140 760, 65 zł. 99 574,80 zł. 

Zakup materiałów do zajęć i wyposażenia 14 267,11 zł.  14 267,11 zł. 

Dożywianie uczestników 

Posiłek- opłaty uczestników 

Zakup art. spożywczych 

16 368,68 zł. 

 

 16 368,68 zł. 

 

Dowóz  uczestników 4 974,00 zł  4 974,00 zł 

Koszty funkcjonowania (bieżące rachunki, 

opał, energia, woda, środki czystości, 

materiały biurowe, usługi eksploatacyjne, 

podatek i inne) 

57 743,34 zł. 

 

 57 743,34 zł. 

 

Całkowity koszt 333 688,58 zł. 140 760, 65 zł. 192 927.93 zł. 
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Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:  186 150,93 zł, tj. 56% 

Koszty pokryte z dotacji MRPiPS: 140 760,65 zł, tj. 42% 

Koszty pokryte z opłat seniorów:  6 777,00 zł, tj. 2% 
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VIII. Oświata 

8.1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie w 2021 r.  

8.1.1. Placówki oświatowe w Gminie Skwierzyna w 2021 r. 

 

Organizacja placówek oświatowych, dla których Gmina Skwierzyna jest organem prowadzącym  

w roku szkolnym 2021/2022 została określona na podstawie arkuszy organizacji sporządzonych  

w kwietniu 2021 r. i aneksów do tych arkuszy sporządzonych w sierpniu-wrześniu 2021 r. przez 

dyrektorów szkół, zaopiniowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz zatwierdzonych przez 

Burmistrza Skwierzyny.  

Gminne placówki oświatowe w roku szkolnym 2021 r.(organ prowadzący- Gmina Skwierzyna, 

stan na 01.09.2021 r.)      

L.p Nazwa Adres placówki /inne lokalizacje 

1. Zespół Edukacyjny  w Skwierzynie 

1.1. Przedszkole Integracyjne „Gromadka Misia Uszatka” 

1.2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela 

Makuszyńskiego  

Skwierzyna, ul. Mickiewicza 26 

Inne lokalizacje zajęć: 

1/ ul. Garnizonowa 18 - PI 

2/ ul. Batorego 14 (kl. V-VI-VII-

VIII SP) 

2. Szkoła Podstawowa w Murzynowie  

2.1. Szkoła Podstawowa 

2.2. oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej  

Murzynowo, ul. Kościelna 7  

3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St. Lema w 

Skwierzynie 

3.1. Branżowa Szkoła I Stopnia 

3.2. Technikum  

3.3. Liceum  Ogólnokształcące im. Ireny Sendler  

(brak naboru do kl. 1) 

3.4. Centrum Kształcenia Zawodowego  

3.5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (brak uczniów) 

3.6. Szkoła Policealna (brak uczniów)  

Skwierzyna, ul. Poznańska 1 

Inne lokalizacje zajęć: 

1/ ul. Mickiewicza 1  

2/ ul. Mickiewicza 3 (bud. CKZ) 

3/ ul. 2-go Lutego 24 (internat) 
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8.1.2.   Organizacja placówek oświatowych w 2021r.  

(stan na 01.09.2020 r.)  Dane liczbowe obrazujące organizację placówek w 2021 r.  zgodnie z 

zatwierdzonymi arkuszami  

Placówka Liczba 

uczniów / 

wychowan

ków 

Liczba 

oddziałów 

W tym 

liczba 

oddziałów  

integr. (I) 

i specj.(S) 

Śr. liczba 

uczniów/wych. 

w oddziale  

Liczba 

etatów 

nauczycie

li  

Liczba  etatów 

prac.  admin.  

i obsługi 

Szkoła Podstawowa w 

Murzynowie  

89 8 

 

I - 1 **11,1 12 2,7 

oddziały przedszkolne w 

Szkole Podstawowej w 

Murzynowie 

33 2 - 16,5 2 0,6 

Szkoła Podstawowa w ZE 

w Skwierzynie  

770 33 I – 1 

 

**23,5 70 10,87 

Przedszkole Integracyjne 

w ZE w Skwierzynie  

357 15 I - 2 **24,3 26 23,6 

Zespół Szkół 

Technicznych i 

Ogólnokształcących 

w Skwierzynie  

365 7 + 

8 dwuzaw. 

- *** 

24,4 / 15,25 

 

44 

 

20  

 

* bez oddziału i wychowanków w oddziale przedszkolnym  

**bez oddziałów i wychowanków w oddz. integracyjnych i specjalnych 

***przy uwzględnieniu średniej liczby uczniów podczas zajęć łączonych oraz zajęć przedmiotów zawodowych (bez łączenia) 

8.1.3. Pozostałe placówki oświatowe 

 

Ponadto na terenie gminy funkcjonowały: 

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzebiszewie (organ prowadzący:  Stowarzyszenie   

Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp.), w skład której wchodzą: 

              - szkoła podstawowa – 56 uczniów, 

              - oddział przedszkolny – 8 wychowanków,  

              - punkt przedszkolny – 11 wychowanków.  

 

2. Klub Dziecięcy nr 1 w Skwierzynie- 25 dzieci, działający w budynku Przedszkola 

Integracyjnego w Skwierzynie w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3.  

 

3. Klub Dziecięcy nr 2 w Skwierzynie- 24 dzieci, działający w budynku Przedszkola 

Integracyjnego w Skwierzynie w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3. 
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IX.  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

 

9.1.  Informacje ogólne 

Gmina Skwierzyna wspiera działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne oraz 

bezpieczeństwo pożarowe. 

Przy Urzędzie Miejskim w Skwierzynie powołano Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, 

którego przewodniczącym jest Burmistrza Skwierzyny. Miejscem koordynacji wszystkich sytuacji 

kryzysowych jest Urząd Miejski w Skwierzynie. 

 

9.1.1.  Wypis wybranych zagrożeń dla Gminy   Skwierzyna przyjętych w obowiązującym 

Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego: 

1. Powódź; 

a) Niebezpieczne zjawiska atmosferyczne: silny wiatr, intensywne opady deszczu, opady 

marznące, upał, burze / burze z gradem; 

2. Pożary: pożary na terenach leśnych, pożary w obiektach przemysłu drzewnego; 

3. Epidemie;  

4. Epizootie; 

5. Awarie: instalacji gazowych, sieci i instalacji elektrycznych; 

6. Katastrofy drogowe; 

7. Katastrofy kolejowe;  

 

9.1.2.  Pandemia wirusa Sars-coV-2 

Od samego początku epidemii Burmistrz Skwierzyny prowadził szeroko zakrojoną akcję 

informacyjną dla mieszkańców gminy – było to m.in. publikowanie materiałów na stronie 

internetowej www.skwierzyna.pl, wywieszanie plakatów informacyjnych na terenie miasta 

i sołectw, wysyłka SMS-ów, wywieszenie banneru z informacjami o zasadach bezpieczeństwa. 

W celu realizacji wszystkich niezbędnych działań na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

koronawirusa Burmistrz Skwierzyny rozwiązał tzw. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.  

W ramach tych środków zakupiono m.in. płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni,) maseczki 

jednorazowe, rękawice jednorazowe, mydło antybakteryjne, ścianki ochronne z plexi, Część tych 
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materiałów została przekazana do gminnych szkół i przedszkoli oraz innych jednostek 

organizacyjnych gminy. 

Ze środków rezerwy pokryto także wydatki związane z działaniami strażaków ochotniczych straży 

pożarnych mającymi na celu ograniczenie transmisji koronawirusa i wsparcie społeczności lokalnej. 

Strażacy z całej gminy odpowiadali również za transport osób do punktów szczepień. 

Burmistrz Skwierzyny wraz z gminnym koordynatorem ds. szczepień zorganizowali piknik 

rodzinny dla mieszkańców mający na celu promocję szczepień. We wspólnym działaniu  

z jednostkami OSP zorganizowano również mobilne punkty szczepień, w których mieszkańcy mieli 

możliwość zaszczepienia się bez konieczności wcześniejszej rejestracji. 

 

9.1.3.  Wystąpienie ognisk ptasiej grypy na terenie Gminy Skwierzyna 

 

Dnia 04.11.2021r. zostało stwierdzone ognisko HPAI nr 2021/345 w gospodarstwie komercyjnym,  

w którym utrzymywano 1500 indyków rzeźnych oraz  5500 gęsi rzeźnych. Gospodarstwo 

zlokalizowane jest w miejscowości Kijewice w Gminie Skwierzyna. 

Drugie ognisko HPAI nr 2021/347 wysoce zjadliwej grypy ptaków zostało wykryte w miejscowości 

Murzynowo , gmina Skwierzyna dnia  08.11.2021roku. 

Zgodnie z rozporządzeniami  Wojewody Lubuskiego na terenie powiatów międzyrzeckim  

i gorzowskim występował zakaz utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu  

w gospodarstwach utrzymujących drób. 

Gmina Skwierzyna wykonała  tablice informacyjne dla ludności, ustalono miejsca wyłożenia mat 

dezynfekujących na drodze wojewódzkiej  159. Budowę  mat dezynfekujących oraz montaż tablic 

informacyjnych wykonały  jednostki OSP oraz Zakład Usług Komunalnych w Skwierzynie. Ponad to 

Burmistrz Skwierzyny powołał zarządzeniem rzeczoznawców do szacowania ilości drobiu  

w gospodarstwach objętych strefami ognisk grypy ptasiej.  

Ogniska zostały wygaszone: 

Kijewice 07.12.2021 rok. 

Murzynowo 09.12.2021 rok. 
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9.1.4.  Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie Gminy Skwierzyna funkcjonują cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które 

działają lokalnie na rzecz miejscowej społeczności oraz przy wystąpieniu szerszych działań 

ratowniczych, także na obszarze innych gmin. Są to: 

1. OSP Skwierzyna – włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; 

2. OSP Świniary – włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; 

3. OSP Trzebiszewo – włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego; 

4. OSP Murzynowo. 

Jednostki dysponują następującymi pojazdami ratowniczymi (lekkie, średnie, ciężkie, ratownictwo 

wodne): 

1. OSP Skwierzyna –  Star-Man, Jelcz, drabina, Lublin, IVECO; 

2. OSP Świniary – Ford Transit, Mercedes, MAN TGM; 

3. OSP Trzebiszewo – Star 266; 

4. OSP Murzynowo – Ford Transit 

 

Średni czas dojazdu do zdarzeń na terenie gminy Skwierzyna wynosi odpowiednio: 7 minut 11 

sekund dla OSP Skwierzyna, 9 minut 3 sekundy dla OSP Świniary, 10 minut 30 sekund dla OSP 

Trzebiszewo oraz 7 minut 17 sekund dla OSP Murzynowo. Średni czas dojazdu w powiecie wynosi 

9 minut 44 sekundy. 

 

Liczba interwencji w 2021 roku przedstawiała się następująco: 

 

OSP Rodzaj prowadzonych działań Ogółem 

Pożary Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy fałszywe 

Skwierzyna 49 187 13 252 

Świniary 7 19 1 32 

Trzebiszewo 6 8 0 14 

Murzynowo 8 33 0 41 
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Na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2019, poz. 1372 

t.j.) gmina ponosi koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej 

ochotniczej straży pożarnej. Gmina ma również obowiązek: bezpłatnego umundurowania członków 

ochotniczej straży pożarnej, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej 

straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej, ponoszenia kosztów okresowych badań 

lekarskich. 

W 2021 roku na realizację ww. obowiązku wydano następujące kwoty:  

1. OSP Skwierzyna –  159.804,07 zł 

2. OSP Świniary – 62.397,63 zł 

3. OSP Trzebiszewo – 29.456,14 zł 

4. OSP Murzynowo – 36.868,64 zł 

5. Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP  w Skwierzynie – 6.847,54 zł 

W ramach ww. środków Gmina Skwierzyna udzieliła także dotacji celowych dla poszczególnych 

jednostek: 

1. OSP Skwierzyna – 6.750,00 zł na zakup umundurowania specjalnego 3 częściowego – 5 

kpl. oraz ubrania koszarowego – 5 kpl.; 

2. OSP Trzebiszewo – 6.650,00 zł na zakup: aparatu powietrznego nadciśnieniowego – 1 

zestawu; umundurowania specjalnego 3 częściowego – 1 kpl. 

3. OSP Murzynowo – 7.760,00 zł na zakup: butów strażackich specjalnych skórzanych – 3 

pary; ubrania specjalnego 3-częściowego – 4 komplety. 

4. OSP Świniary- 7.000,00 zł na zakup: umundurowania specjalnego 3 częściowego- 2 kpl.; 

pilarki ratowniczej- 1 szt.; umundurowania koszarowego- 7 kpl. 
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Z uwagi na pandemię koronawirusa zmniejszono zakres szkoleń strażaków OSP organizowanych 

przez Komendę Powiatową w Międzyrzeczu. Mimo oczywistych trudności, zrealizowano 

następujące szkolenia: 

1. test w komorze dymowej; 

2. kwalifikowana pierwsza pomoc; 

3. szkolenie podstawowe; 

4. szkolenie kierowców konserwatorów. 

 

9.1.5.  Współpraca z innymi służbami 

W 2021 r. Gmina Skwierzyna przekazała Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 

dotację celową w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodów 

pożarniczych na potrzeby jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej”.  

Gmina Skwierzyna udzieliła również dotacji celowej w kwocie 12.500,00 zł dla Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu 

służbowego typu SUV w celu ograniczenia przestępczości i reagowania na wykroczenia, a tym 

samym poprawę bezpieczeństwa mieszkańców na terenie działania Komendy Powiatowej Policji  

w Międzyrzeczu. 

Ponadto, w 2021 roku Gmina Skwierzyna zakupiła także urządzenie przeznaczone do mechanicznej 

kompresji klatki  piersiowej LUCAS 3.1 ( 12 ssawek, wraz z dodatkową baterią) o wartości: 

64.637,99 zł. Sprzęt został przekazany w użyczenie dla NZOZ Szpital im. Radzimira Śmigielskiego 

w Skwierzynie. 

 

9.1.6.  Obrona cywilna i Zarządzanie kryzysowe 

W 2021 r. w Gminie Skwierzyna na wydatki związane z organizacyjnym i technicznym 

zabezpieczeniem obrony cywilnej oraz zarządzaniem kryzysowym przeznaczono kwotę 11.949,73 zł, 

w ramach której zakupiono 7 szt. kamer monitoringu wizyjnego zainstalowanych na budynku przy 

ul. Piłsudskiego 25 oraz na skrzyżowaniu ulicy Ratuszowej i Rynek; plandeki ochronne do 

magazynu obrony cywilnej w celu zabezpieczenia akcji związanych z zabezpieczaniem dachów 

budynków uszkodzonych w wyniku sytuacji losowych (np. silne wiatry, pożary itp.); zakup 

wykładziny służącej do wykonania mat dezynfekcyjnych do ograniczenia rozprzestrzeniania się 

ptasiej grypy; wykonanie tablic informacyjnych o strefach zagrożonych i zapowietrzonych  

w związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy. 
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9.2  Zdrowie 

9.2.1 Wydatki w 2021: 

 

W roku 2021 Gmina Skwierzyna poniosła wydatki: związane z COVID-19: 

 87529,58 zł, z czego 75251,82 zł  związane z COVID-19 oraz 5052,85 zł z ograniczeniem 

ekspansji ptasiej grypy 

 Promocja i dowozy do punktu szczepień- 40297,76 zł  

Gmina Skwierzyna w 2021 r. przekazała na rzecz szpitala w Skwierzynie: 

1/ urządzenie przeznaczone do mechanicznej kompresji klatki  piersiowej LUCAS 3.1 o wartości: 

64.637,99 zł  

2/ aparat usg marki Hitachi wraz z zestawem 4 głowic o wartości 96 760,00 zł  

 

9.2.2 Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)                         

w Gminie Skwierzyna na lata 2021-2023 

 

Gmina Skwierzyna w roku 2021 r. w ramach realizacji Programu Profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Skwierzyna na lata 2021-2023 sfinansowała  szczepienie 

dziewczynek urodzonych w 2008 r. Pierwszą dawką zaszczepionych zostało 56 dziewczynek.  

W ramach programu została przeprowadzona również kampania edukacyjno- informacyjna dla 

uczniów oraz rodziców. Całkowity koszt programu w roku 2021 wyniósł 24 380 zł i będzie on 

kontynuowany w kolejnych latach. 

 

9.3  Działalność NZOZ Szpital im. dra R. Śmigielskiego w Skwierzynie 

9.3.1 Informacje ogólne  
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną zarejestrowaną w Skwierzynie  pod adresem: 

66-440 Skwierzyna, ul. Szpitalna 5, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy W Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 

0000009091, NIP 5961586802, REGON 211184206, o kapitale zakładowym 7 058.000,00 PLN.  

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność medyczna w tym:  
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− działalność szpitali,   

− praktyka lekarska,  

− pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.  

Spółka prowadzi działalność na obszarze Powiatu Międzyrzeckiego w zakresie Leczenia Szpitalnego, 

Ratownictwa Medycznego, Opieki Długoterminowej, Rehabilitacji, Ambulatoryjnej Opieki 

Specjalistycznej, Opieki Psychiatrycznej oraz prowadzi Programy Profilaktyczne.  

9.3.2 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki w 2021 roku  

 

Wpływ COVID-19 na działalność spółki  

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się informacje pochodzące z Chin o serii zachorowań 

spowodowanych przez koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19. 

 W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny 

wpływ na gospodarkę zaczął być zauważalny. Lata 2020 i 2021 były szczególnym czasem dla 

polskiej ochrony zdrowia. Szpital w 2021 roku musiał zmieniać priorytety swojej działalności aby na 

bieżąco dostosowywać się do sytuacji pandemicznej. W związku z tym szpital był zobowiązany do 

przekształcania poszczególnych oddziałów w odziały zakaźne poprzez np. wyznaczenie stref 

sanitarnych, szkolenia pracowników, zabezpieczenie pracowników w środki ochrony osobistej oraz 

otwarcie oddziału covidowego  w okresie od 20 marca do 11 kwietnia 2021r.   

W roku 2021 szpital był włączony w działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii 

SarsCoV-2 poprzez realizację kilku istotnych  elementów strategii walki z epidemią. 

Przeprowadzanie trage u każdego nowoprzybyłego pacjenta w dużym stopniu zmniejszyło ryzyko 

zakażania się wirusem SARS-CoV-2. Do zakresu przeciwdziałania skutkom pandemii zaliczamy 

również  prowadzenie punktów testowania  mieszkańców. Kolejnym istotnym elementem  udziału 

szpitala w  zadaniach  ograniczających rozprzestrzenianie się pandemii było aktywne włączenie się  

do projektu szczepień masowych. Zespoły szczepienne prowadziły szczepienia w obiektach szpitala 

a także  w punktach zewnętrznych i w wielu miejscach  zorganizowanych  przez społeczność lokalną.  

Łącznie wykonano w 2021 roku 13 235 Sczepień.  

9.3.3 Rozwój bieżącej działalności i usług medycznych  

2021 był rokiem intensywnych procesów inwestycyjnych wpływających na działalność medyczną. 

Dzięki darowiźnie od Burmistrza Skwierzyny szpital otrzymał nowy aparat USG co pozwoliło na  

zwiększenie swojej dostępność dla pacjentów jak również na precyzyjniejsze badania. Aby 

poprawić jakość pracy zespołu ratownictwa medycznego w Skwierzynie został zakupiony 
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defibrylator  LIFEPAK 15. Pozyskanie dotacji ze Starosta powiatowego na zakup sprzętu na Blok 

Operacyjny skutkowało poprawą jakości świadczonych usług jak również zwiększeniem liczby 

pacjentów. Niezbędnym urządzeniem do walki o życie człowieka jest urządzenie do mechanicznej 

kompresji klatki piersiowej, które szpital zdobył na podstawie umowy użyczenia. Dzięki 

uzyskanemu dofinansowaniu z Projektu „Zrób Cytologię dla siebie i swoich bliskich” 

finansowanego ze środków z Funduszy Europejskich szpital zwiększył swoją dostępność dla 

pacjentek. W odpowiedzi na potrzeby pacjentów został złożony wniosek do NFZ dotyczącego 

rozszerzenia świadczeń o poradnię Diabetologiczną. Dla poprawy wizerunku jak również jakości 

udzielanych świadczeń szpital ustabilizował sytuację kadry lekarskiej na Oddziale Internistyczno - 

geriatrycznym i ZOL.  Zatrudnienie Kierownika ZOL poskutkowało bardziej zorganizowaną pracą 

oddziału co w rezultacie zwiększyło wykonania. Zakończenie sporu z personelem RTM  i powołanie 

nowego Koordynatora RTM rzutuje pozytywnie na zarządzenie zespołami ZRM oraz na bardziej 

wydajną pracę. Dla pracowników szpitalnych jak również pacjentów został zakupiony generator 

dwutlenku chloru OXCL Blue Midi  - urządzenie do uzdatniania wody. Spółka na rzecz zwiększenia 

przychodów podpisała umowę z  BrandMed na komercyjne badania endoskopowe.   

9.3.4.  Inwestycje, remonty i zakup sprzętu  

W 2021 roku Szpital poniósł szereg wydatków związanych z inwestycjami, remontami oraz 

zakupem sprzętów. Łączna wartość nakładów na środki trwałe i WNiP wyniosła  488,62  tys. zł  

w tym m.in.:  

• zakup defibratora,  

• zakup aparatu USG Hitachi Arietta V60 z zestawem 4 głowic,  

• zakup Shaver artroskopowego  

• zakup automatycznej myjni dezynfektor EndoClean2000,  

• zakup trenażeru do pobierania wymazów i badania szyjki macicy,  

• zakup generatora dwutlenku chloru OXCL Blue Midi - urządzenie do uzdatniania    

        wody  

• zakup systemu holtera EKG Medilog Darwin 2 z rejestratorem EKG i ABPM  
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X. Sport i rekreacja   

10.1 Rozwój bazy sportowej 

                         

 

L.P 

 

OBIEKT 

  

POŁOŻENIE 

1 Stadion wielofunkcyjny piłkarsko-lekkoatletyczny OSIR 

2 Stadion piłkarski Murzynowo 

3 Boisko do koszykówki niepełnowymiarowe OSIR 

4 Boisko do siatkówki OSIR 

5 Boisko do piłki ręcznej OSIR 

6 Kort tenisowy OSIR 

7 Boisko wielofunkcyjne Świniary 

8 Boisko wielofunkcyjne Trzebiszewo 

9 Boisko do plażowej  piłki siatkowej ZE 

10 Boisko do plażowej piłki siatkowej OSIR 

11 Boisko do plażowej piłki siatkowej Murzynowo 

12 Boisko do plażowej piłki siatkowej Trzebiszewo 

13 Boisko wielofunkcyjne (gimnazjum) ZE Batorego 

14 Boisko szkolne ZE Mickiewicza 

15 Siłownia zewnętrzna Park Jagiełły 

16 Siłownia zewnętrzna Olszynki 

17 Siłownia zewnętrzna Świniary 

18 Park Street Workout Park  Przemysła II 

 

W grudniu 2021 roku oddany został do użytku skatepark przy ul. Sportowej 1 

W 2021roku zakupiono 4 bramki piłkarskie- (dwie duże bramki, dwie małe bramki) 

 

W celu utrzymania bazy sportowo-rekreacyjnej wykonane zostały następujące zadania: 

-remont układu nawadniającego boisk trawiastych (ul. Sportowa1) 

-bieżące naprawy gminnych placów zabaw, 

-serwisowanie boisk syntetycznych na terenie Gminy Skwierzyna, 

-modernizacja oświetlenia zewnętrznego-treningowego, 

-renowacja boisk piłkarskich- trawiastych. 
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10.2 Programy sportowe 

 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach swoich zadań prowadził następujące grupy sportowe i zajęcia 

rekreacyjno-sportowe: 

                            

                         1. sekcja boksu 

 

                          2. sekcja piłki nożnej: 

 

                              -OSIR Pogoń Skwierzyna Żaki 

 

                              -OSIR Pogoń Skwierzyna Orliki 

 

                              -OSIR Pogoń Skwierzyna Młodziki 

 

                              -OSIR Pogoń Skwierzyna Trampkarze 

 

                              -OSIR Pogoń Skwierzyna Junior Młodszy 

 

                           3. sekcja „Dbam o zdrowie” 

 

                              -dla dzieci i dla dorosłych 

 

                         4.  sekcja lekkiej atletyki i biegów przeszkodowych dla dzieci i młodzieży 

 

                         5.  2 sekcje piłkarskie w Murzynowie 

 

10.3 Imprezy sportowe 

 

                         1.  12.06.23021  Mistrzostwa Unii Europejskiej w Piłce Nożnej Dzieci 

 

                         2.   03.06-06.06.2021 Turnieje Szachowe 

 

                         3.   lipiec 2021-Rodzinny Rajd Rowerowy 

 

                         4.   29.08.2021 Rodzinne Zawody Kajakowe 

 

                         5.   29.08.2021 Zawody Wędkarskie 

 

                         6.   lipiec 2021 Piknik „Sprawni jak żołnierze” 

 

                         7.   11.10.2021 Biegi przełajowe 
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XI.  Kultura i dziedzictwo 

11.1 Skwierzyński Ośrodek Kultury 

11.1.1 Infrastruktura 

1. Budynek Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury  w skład , którego wchodzą Miejska Biblioteka 

Publiczna. W budynku SOK znajdują się : 

- sala artystyczna 

- sala taneczna- lustrzana 

- sala widowiskowa licząca 315 miejsc 

- pomieszczenia administracyjne     

2. W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej znajdują się: 

- sala multimedialna 

- oddział dla dzieci 

- oddział dla dorosłych  

Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. 

11.1.2 Działalność 

Skwierzyński Ośrodek Kultury działający na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie  

nr XX/190/2004 prowadzi swoją statutową działalność typową dla jednostek kultury.  

W skład ośrodka wchodzą: 

1. Biblioteka Miejska w Skwierzynie 

2. Filia Biblioteki Miejskiej w Świniarach 

3. Filia Biblioteki Miejskiej w Trzebiszewie 

4. Filia Biblioteki Miejskiej w Murzynowie 

5. 3 świetlice wiejskie ( Trzebiszewo, Gościnowo, Świniary) 

6. Centrum Edukacji Historycznej 

Realizacja stałych form pracy opiera się przede wszystkich na współpracy z różnymi placówkami 

oświatowymi jak również z zespołami tanecznymi i muzycznymi, stowarzyszeniami. Celem jest 

zaspokojenie jak i rozwijanie potrzeb kulturalnych społeczności oraz przygotowanie do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze.  

Skwierzyński Ośrodek Kultury realizował stałe formy pracy na podstawie zadań określonych w 

statucie: 

- edukacja i wychowanie przez sztukę 

- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa 
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- popularyzacja tradycji historycznych i kulturalnych 

- pobudzanie do stałego uczestnictwa w życiu kulturalnym 

- organizacja imprez kulturalnych 

- organizacja wystaw 

- organizacja zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieży 

- gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych 

W 2021 roku Skwierzyński Ośrodek Kultury prowadził stałe formy pracy, poprzez organizację zajęć 

popołudniowych dla dzieci i młodzieży takich jak: 

- Studio Piosenki 

- zajęcia zespołu tanecznego SPORTMIX w Murzynowie  

- zajęcia z nauki gry na instrumentach muzycznych 

- zajęcia ZTL „Obrzanie” wraz z kapelą i grupą śpiewaczą 

- zajęcia teatralno-ruchowe Dzienny Dom Senior-Wigor w Skwierzynie 

- zajęcia plastyczne 

- zajęcia fotograficzne 

- zajęcia teatralne 

- zajęcia w świetlicy wiejskiej w Trzebiszewie w ramach projektu 

11.1.3 Organizacja imprez  

 

W 2021 roku Skwierzyński Ośrodek Kultury ze względu na sytuację epidemiczną oraz związanymi  

z nią ograniczeniami był organizatorem wydarzeń kulturalnych w dwóch formach online i stacjonarnej 

:  

 6 konkursów plastycznych   

 1 konkurs fotograficzny 

 2 konkursy recytatorskie  

 3 przedstawienia teatralne 

 1 festiwal 

 3 koncerty 

 5 wystaw 

 5 pikników rodzinnych 

 8 warsztatów tematycznych 
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 8 pozostałych  imprez 

 11 świąt państwowych 

 3 seanse filmowe Objazdowego Kina Opolskiego 

Oprócz organizowanych i współorganizowanych wydarzeń ośrodek  w ramach współpracy 

i partnerstwa wspierał wiele przedsięwzięć organizowanych przez inne pomioty pod względem 

merytorycznym i organizacyjnym, służąc doradztwem oraz wsparciem technicznym (prowadzenie, 

nagłośnienie, oświetlenie, udostępnianie sal) . 

11.2 Biblioteki publiczne 

 

11.2.1 Rozwój bazy: 

 

 użytkownicy 

zarejestrowani 

w bibliotece 

czytelnicy 

(aktywnie 

wypożyczający 

odwiedziny 

Miejska Biblioteka Publiczna w Skwierzynie  892 720 9181 

Filia Biblioteczna w Murzynowie 168 168 1573 

Filia Biblioteczna w Świniarach 66 59 589 

Filia Biblioteczna w Trzebiszewie 111 98 529 

 

11.2.2 Stan księgozbioru: 

 Ilość woluminów 

Miejska Biblioteka Publiczna w Skwierzynie  20760 

Filia Biblioteczna w Murzynowie 6853 

Filia Biblioteczna w Świniarach 6197 

Filia Biblioteczna w Trzebiszewie 3197 

 

11.2.3 Działalność: 

Miejska Biblioteka Publiczna w Skwierzynie wraz z filiami  prowadziła szereg działań kulturalno-

oświatowych mających na celu popularyzację czytelnictwa jak i poszerzenie oferty dla mieszkańców 

gminy Skwierzyna.  W ramach swojej działalności placówki prowadziły: 

Biblioteka Publiczna w Skwierzynie: 

 spotkanie autorskie 

 8 wystaw  

 18 konkursów  
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 5 akcje promocyjne  

  3 akcje czytelnicze  

 3 warsztaty 

 Organizację „Tygodnia Bibliotek”: 

- Plenerowe czytanie dzieciom, 

 - „To ja, książka – znajdź mnie w bibliotece” zabawa z nagrodami dla dzieci i młodzieży. 

 Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Czytanie przez bibliotekarzy 

opowiadań znanych polskich pisarzy.  

  „Vivat Olczak” Wystawę w holu MBP otwierająca obchody 76 Rocznicy Przyjazdu 

Pierwszych Przesiedleńców do Skwierzyny. 

 Współorganizacja-  Wakacji Kulturalno – Sportowych: 

- - 3 x plenerowe czytanie 

- „Pop- art, pocztówka z wakacji”, 

- wakacyjny piknik rodzinny „Animacje-wariacje” w Parku Ryb, 

- biblioteczny escaperoom, 

- Stoisko promocyjne podczas Uroczystości Nadania Sztandaru Wojskowego 35. 

Skwierzyńskiemu Dywizjonowi Rakietowemu Obrony Powietrznej.  

 Słuchowisko w holu MBP z okazji ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. 

 Noc Bibliotek pt. „Czytanie wzmacnia”. 

 Spotkanie Mikołajkowe – tworzenie ozdób choinkowych z masy solnej. 

 Plebiscyt „Czytelnik Roku 2021” – ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród. 

 

Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna w 2021 roku: 

- wzięła udział w kolejnej edycji akcji czytelniczej organizowanej przez Instytut Książki „Mała 

Książka Wieki Człowiek”, 

- kontynuowała autorski projekt z Kartą Małego Czytelnika. W ciągu roku biblioteka z tego tytułu 

wręczyła 23 dyplomy oraz nagrody, 

- stworzyła dwa kluby czytelnicze – „Akademię Malucha” (9 spotkań od października 2021r.) 

oraz „Dziecięcy Klub Czytelniczy”(5 spotkań od października 2021r.) 

- promowała czytelnictwo poprzez cykl on-line pt. „Twój ulubiony bibliotekarz poleca…” z 

recenzjami książek dla dorosłych, dzieci i młodzieży (18 recenzji), 

- uruchomiła ofertę „Książka na telefon” dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych ruchowo, 

polegającą na dowożeniu książek do domów. 

- przeprowadziła 6 lekcji bibliotecznych, 

- zorganizowała wakacyjny cykl promujący książki z jednego kraju tygodniowo „Podróże po 
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literaturze”, 

- wzięła udział w kolejnej edycji programu „Biblioteka na to czeka” zorganizowanego przez Instytut 

Narodowy. 

- wprowadziła w oddziale dla dzieci możliwość wypożyczania gier planszowych oraz puzzli. 

- Zakwalifikowała się do projektu „Zgrane biblioteki” dzięki czemu otrzyma w 2022 roku pakiet gier 

planszowych o wartości minimum 2000zł od wydawnictwa REBEL. 

- Zakwalifikowała się do ogólnopolskiej akcji „Boom na komiksy i gry planszowe w bibliotece” 

dzięki czemu otrzymała od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego pakiet komiksów i gier 

planszowych. 

- otrzymała bezpłatne nowości wydawnicze od wydawnictwa Media Rodzina, Wydawnictwa Znak, 

znanej bookstagramerki „Kasia_i_Książki”, autora Norberta Budzyńskiego oraz pisarki Anny H. 

Niemczynow. 

 

Filia w Murzynowie: 

 W roku 2021r. filia uczestniczyła  w programie Mała Książka-Wielki Człowiek. Do programu 

przystąpiło 25-ro dzieci w wieku przedszkolnym. Ponadto zorganizowała:  

- 12 wystawek  z nowościami książkowymi  

- Informowała czytelników o ważnych rocznicach i wydarzeniach kulturalnych na stronie 

społecznościowej -Biblioteka Murzynowo na Facebooku. 

 

 Filia w Świniarach: 

Od początku roku w bibliotece organizowano wiele ciekawych wydarzeń, których celem było 

wzbogacenie wiedzy i umiejętności czytelników i mieszkańców Świniar oraz okolicznych 

miejscowości. 

W ciągu roku w ramach pracy biblioteki zorganizowano: 

 - konkurs rysunkowy „Ulubiona postać z bajki” - 17 osób 

- konkurs plastyczny na „Najfajniejszego Mikołaja” - 9 osób 

 Obchody  Światowego Dnia Postaci z Bajek 

 Zajęcia manualne dla dzieci - „Piernikowe słoiki” 

 Kącik edukacyjny – Poznajemy Polskę - Bieszczady 

 Warsztaty manualne- Robimy dekoracje świąteczne. 

 Warsztaty “Kamyczkowe zwierzaki” - malowanie kamieni 

 “Moja Unia Europejska” - prace z elementami charakterystycznymi dla Unii Europejskiej. 

  konkurs  podczas pikniku rodzinnego “Moja ryba” 

  kącik edukacyjny - Unia Europejska 



 

 

80 

 

 

 kącik historyczny - Kresy 76 lat historii 

 IV Rodzinny Piknik Wędkarski z okazji rozpoczęcia wakacji. 

 

Filia w Trzebiszewie 

W roku 2021 biblioteka zorganizowała:  

- 5 lekcji bibliotecznych, 

- Konkurs ekologiczny z nagrodami 

- Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. 

- 3 wystawy artystyczne – „Twórczość Lema”, wystawa haftu tworzonego przez mieszkankę 

Trzebiszewa, Wystawa prac pokonkursowych z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. 
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XII. Turystyka i promocja 

12.1 Działania: 

 

"Utworzenie "Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie" szansą na rozwój 

turystyki regionu" (2019 r.) 

Przy ulicy Przybrzeżnej w Skwierzynie powstał Park Ryb na terenie dawnej przystani kajakowej.  

W ramach projektu zakupiono doposażenie do głównego budynku oraz wiaty. Budowa Parku Ryb to 

koszt ok. 700.000 zł, z czego ok. 300.000 zł pozyskano ze środków europejskich. Nowy budynek  

z salą multimedialną, jest miejscem do przeprowadzania zajęć edukacyjnych, spotkań czy konferencji. 

Wiata rekreacyjna z miejscem do grillowania to znakomite miejsce do spotkań biesiadnych. Ścieżka 

edukacyjna z makietami ryb oraz wyposażenie sali multimedialnej przybliżają historię rybołówstwa  

w Skwierzynie jak i gatunki ryb, które występują w Obrze i Warcie. 

„Zdrowa Ryba na nowych szlakach turystycznych Pojezierza Dobiegniewskiego” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 mający na celu 

propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury poprzez wyznaczenie 138 km szlaku turystycznego i wyposażenie infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej (7 punktów odpoczynku). 

Na obszarze Skwierzyny przy ul. Gorzowskiej (w okolicy mostu na Obrze) powstał parking rowerowy 

wyposażony w ławki, tablicę informacyjną oraz stół dla turystów. Beneficjentem projektu jest 

Fundacja NATURA POLSKA. TERMIN realizacji: wrzesień 2018 – maj 2019. 

Wirtualne szlaki rowerowe 

Gmina Skwierzyna w 2017 r. przygotowała wizualizację krajobrazową dwóch szlaków rowerowych. 

Głównym założeniem jest ich prezentacja - ukształtowanie terenu wzdłuż trasy szlaków poprzez 

wykonanie profilów hipsometrycznych oraz naniesienie wizualizacji krajobrazowej w formie 

fotografii i filmów obrazujących poszczególne miejsca i odcinki. Grafika zastosowana w profilach 

hipsometrycznych, które prezentują wzniesienia i odcinki szlaku o zróżnicowanym nachyleniu terenu 

jest czytelna dla każdego miłośnika wycieczek rowerowych i w łatwy sposób obrazuje zmienność 

ukształtowania trasy. 

Jeziora od lat stanowią atrakcję dla turystów szukających ciszy i spokoju na łonie natury, stąd fani 

rowerowych wycieczek są zachwyceni ścieżkami wytyczonymi nad jeziora w Gliniku i Mierzynie. 
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Trasa nr 1 - Skwierzyna - Mierzyn (jezioro Mierzyńskie) przez Świniary, Krobielewko, Wiejce, 

Mierzyn, 

Trasa nr 2 - Skwierzyna - Glinik (jezioro) - Skwierzyna przez Rakowo, Trzebiszewo, Glinik, Stary 

Dworek. 

Szlaki są poprowadzone w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo turystom, głównie drogami 

leśnymi oraz gminnymi i powiatowymi o małym natężeniu ruchu. 

Pomnik upamiętniający Powstańców Wielkopolskich oraz Ofiary nazistowskiego obozu  

w Skwierzynie  

7 września 2018 roku w 79. Rocznicę transportu pierwszych więźniów do obozu w Skwierzynie miało 

miejsce uroczyste odsłonięcie pomnika w parku przy skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Dworcowej. 

Monument powstał w ramach obchodów 100. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest 

poświęcony Powstańcom Wielkopolskim, którzy walczyli, w czasie Powstania Wielkopolskiego  

o włączenie Skwierzyny do Polski, a także ofiarom nazistowskiego obozu w Skwierzynie 

(historycznym Schwerin a.W.). 

Pomnik poległego sapera 

W 2017 r. przy promenadzie nad Wartą w Skwierzynie odsłonięto pomnik poświęcony pamięci 

tragicznie zmarłego st. sapera Edwarda Andrechowskiego (żołnierz z 14. Batalionu Saperów, który był 

pododdziałem 5. Dywizji Piechoty i stacjonował w jednostce wojskowej w Międzyrzeczu do 1949 r.), 

który zginął podczas obrony mostu przed krą na rzece Warcie w dniu 24.03.1947 r.. 

Z Polską w sercu. Wspomnienia skwierzyńskich pionierów. 

Publikacja autorstwa Andrzeja Chmielewskiego wydana na zlecenie Urzędu Miejskiego  

w Skwierzynie w 2018 r. Książka jest zbiorem wspomnień pierwszych mieszkańców oraz 

przesiedleńców przybyłych na skwierzyńską ziemię po II wojnie światowej. Znajdziemy tutaj relacje 

zwykłych ludzi żyjących w niezwykłych czasach. Młodzi mieszkańcy byli wówczas współtwórcami 

historii i budowniczymi dzisiejszej Skwierzyny. Książka ta jest hołdem złożonym w 100.Rocznicę 

Odzyskania Niepodleglości. 

Spacer wzdłuż niebieskiej linii (2015 r.) 

Na mapie miasta połączono niebieską linią wszystkie charakterystyczne zabytkowe i ciekawe 

architektonicznie miejsca Skwierzyny. Obiekty zaznaczone rycinami na mapie zilustrowane zostały 

także zdjęciami z krótkimi opisami po polsku, angielsku oraz niemiecku. Spacer po zabytkowych, 

wytyczonych jeszcze w średniowieczu ulicach Skwierzyny, przyniesie wiele interesujących doznań  
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i refleksji. Wędrówkę rozpoczynamy od rynku, pośrodku którego stoi Ratusz, siedziba Urzędu 

Miejskiego w Skwierzynie i miejsce urzędowania Burmistrza Skwierzyny. 

Przewodnik turystyczny (2015 r.) 

Publikacja dla sympatyków aktywnej oraz wypoczynkowej turystyki do spędzania czasu w naszym 

gościnnym regionie i korzystania z jego uroków jak również atrakcji przyrodniczych. 

W opracowaniu znajdzie się coś dla miłośników dwóch kółek - szlaki rowerowe, dla kochających 

historię i kulturę - perły architektury, dla zwolenników pieszej wędrówki - szlaki nordic walking oraz 

dla spragnionych wodnych wrażeń - krainę dwóch rzek Warty i Obry. 

Folder informacyjno - promocyjny projektu "Modernizacja infrastruktury i wyposażenie 

placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna" 

Publikacja jest efektem zrealizowanego projektu współfinansowanego ze środków UE. Zawiera 

informacje o gminie oraz o zmodernizowanych obiektach szkolnych. Znajdziemy w niej nie tylko 

aktualne fotografie okolic gminy Skwierzyna ale również i zdjęcia zmodernizowanych i doposażonych 

25 gabinetów lekcyjnych z przed jak i po remoncie. 

Folder informacyjno - promocyjny projektu "Termomodernizacja obiektu użyteczności 

publicznej zespołu edukacyjnego przy ulicy Mickiewicza 26 w Skwierzynie"  

Opracowanie jest związane z największą inwestycją w infrastrukturę edukacyjną na przestrzenie lat  

w gminie. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 5 551 520,78 zł. Na zdjęciach znajdujących 

się w biuletynie można zobaczyć zmiany zachodzące podczas wykonywanych prac oraz efekt finalny. 

Dodatkowo zawiera on informacje o sołectwach oraz dwustronicową mapę (plan miasta i mapę 

gminy). 

Mapa turystyczna - LGD Brama Lubuska (2019 r.) 

Wydana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Lubuska, którego członkiem jest  

m. in. Gmina Skwierzyna. Swoją zawartością obejmuje obszar stowarzyszenia, który może szczycić 

się licznymi zabytkami architektury oraz wieloma formami ochrony przyrody. 

Biuletyny informacyjne (2015, 2016, 2017, 2019, 2020) 

Opracowania podsumowują poszczególne lata dostarczając informacji na temat wydarzeń, imprez, 

zrealizowanych inwestycji oraz planowanych do podjęcia działań. Mieszkańcy otrzymują w pigułce 

najważniejsze treści dotyczące aktywności gminy. 
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25 lat samorządu terytorialnego w Skwierzynie (2015 r.) 

Opracowanie wydane z okazji rocznicy wyborów samorządowych z 1990 r. stanowi kompendium 

wiedzy o skwierzyńskich władzach samorządowych na przestrzeni lat. Informator ten to wspomnienie 

i przypomnienie wszystkich, którzy samorządność tworzyli i tworzą. 

Murale 

2017 r.: Na ścianie bloku przy ul. Niepodległości można zauważyć jeden z pierwszych murali  

w Skwierzynie. Malowidło nawiązuje do historii, przedstawia przedwojenną kamienicę. W oknach 

widoczne są doniczki z kwiatami oraz firanki. Cały budynek przykuwa uwagę, ponieważ zadbano  

o najmniejsze szczegóły i detale m.in. dwa gołębie na dachu, ozdobne gzymsy, skwierzyński herb 

przedstawiający lwa, jak również chłopca, który wrzuca list do skrzynki pocztowej. 

2019 r.: Na elewacji szczytowej bloku mieszkalnego przy ul. Rynek 17 powstało kolejne malowidło 

przedstawiające przedwojenną kamienicę, pokrytą czerwoną dachówką. Dzieło zostało 

zaprojektowane i wykonane przez Pana Remigiusza Bilskiego metodą natryskową. 

2021 r.: 

Z powodu pandemii COVID-19 działania w zakresie turystyki i promocji były ograniczone. Zaistniała 

sytuacja spowodowała zakłócenia w realizacji licznych zamierzeń w zakresie podstawowych zadań 

samorządu odkładając na dalszy plan inicjatywy promocyjne oraz turystyczne. 

W 2021 r. zlecono usługę dodruku 3200 egz. publikacji "Przewodnik turystyczny" z 2015 r., format 

A5, wersja angielska. Nakład ten powstał z myślą o stacjonujących w Skwierzynie wojskach 

amerykańskich. 
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XIII. Realizacja uchwał Rady Miejskiej . 

13.1 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Skwierzynie za rok 

2021r.  
 

Rada Miejska obradowała podczas 17 sesji.  

Komisje stałe ogółem odbyły 54 posiedzenia 

Przyjęto 118 uchwał: 

Odpowiedzialny za uchwałę Ilość przygotowanych 

uchwał 

Rada Miejska 18 

Skarbnik 37 

Referat Spraw Społecznych 20 

Referat Komunalny i Ochrony Środowiska 9 

Referat Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego 14 

Referat Opłat i Podatków Lokalnych  3 

Referat Inwestycji, Drogownictwa i Melioracji 2 

Referat Organizacyjny 1 

Zastępca Burmistrza 3 

Sekretarz 1 

Stanowiska ds. OC i BHP 1 

Zakład Usług Komunalnych 1 

Ośrodek Pomocy Społecznej 8 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40



 

 

86 

 

 

XIV. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

 

14.1 Program współpracy Gminy Skwierzyna z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2021 oraz z finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r. 

 

W ramach finansowych form współpracy w 2021 roku Gmina Skwierzyna zlecała realizację zadań, 

korzystając z trybu otwartego konkursu ofert. Nie udzielano wsparcia w trybie tzw. „małych grantów” 

zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie. 

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych zawartych                                      

w w/w Programie oraz z zakresu rozwoju sportu ogłoszono 16 i 17 lutego 2021r.. Komisje powołane 

zarządzeniem Burmistrza Skwierzyny dokonały  i merytorycznej złożonych ofert oraz zaproponowały 

wysokość dofinansowania dla poszczególnych organizacji, które zostały zatwierdzone przez 

Burmistrza Skwierzyny. Realizacja zadań była zlecona w formie wsparcia. 

W 2021 roku w trybie otwartych konkursów ofert zlecono realizację zadań zawartych                           

w w/w Programie następującym podmiotom w ujęciu całorocznym, z uwzględnieniem środków 

niewykorzystanych i zwróconych na konto gminy : 

 

Lp. Nazwa oferenta 
Kwota 

dofinansowania 

1. 
Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Tańca Ludowego 

„OBRZANIE” 
14 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tanecznego "Trans” 29 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Studia Tańca „REMIX”  29 000,00 zł 

4. Stowarzyszenie Dance Family  29 000,00 zł 

5. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 2 500,00 zł 

6. 
Stowarzyszenie Mniejszości Łemkowskiej Tylko Razem (Lem 

Razom) 
 6 000,00 zł 

7. Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku  w Skwierzynie 18 000,00 zł 

8. 
Skwierzyńskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Zwierzaki 

Niczyje” 
10 000,00 zł 

9.  Stowarzyszenie Świniary - Wieś Między Wartą a Puszczą   3 731,50 zł 

 RAZEM 141231,50 zł 

 

 

W 2021 roku w trybie otwartych konkursów ofert zlecono realizację zadań z zakresu rozwoju sportu 

następującym podmiotom: 
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Lp. Nazwa oferenta 
Kwota 

dofinansowania 

1. Klub Sportowy "Fantazja" 29 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie "Pogoń" Skwierzyna 110 000,00 zł           

3. Zakładowy Ludowy Klub Sportowy "Budowlani" Murzynowo 70 000,00 zł 

 RAZEM 209 .000,00 zł 

 

 

14.2 Współpraca międzynarodowa  

 

Wirus COVID-19 stanowi dla nas wszystkich poważne wyzwanie. Wiążą się z nim nakładane 

stopniowo obostrzenia w ruchu granicznym, w możliwości organizacji spotkań,  w funkcjonowaniu 

placówek edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Zaistniała sytuacja spowodowała zakłócenia  

w realizacji licznych zamierzeń, w tym spotkań polsko-niemieckich.  

W obecnej chwili nie sposób prognozować czasu trwania tej wyjątkowej sytuacji i jej ostatecznych 

konsekwencji oraz planować współpracy z miastami partnerskimi. Koronawirus zmusił nas  

wszystkich do zrewidowania większości planów. Podróże i spotkania stały się niemożliwe lub 

znacznie ograniczone. Niemniej jednak w 2021 r. udało się podtrzymać  i rozwijać współpracę 

zagraniczną. 

W 2021 r. przedstawiciele Gminy Skwierzyna uczestniczyli w spotkaniach, wyjazdach  a także 

przyjmowali gości z zagranicy. 

- 21 września 2021 r. – uczniowie ZSTiO wzięli udział w wyjeździe studyjnym w ramach projektu 

Coaching Viadrina - nowe szanse. W ramach projektu uczestnicy odwiedzili Międzyzakładowe 

Centrum Szkoleniowe ÜAZ Bauwirtschaft Frankfurt/Oder oraz Centrum Szkolnictwa Wyższego OSZ 

Oder-Spree w Fürstenwalde OSZ/Europaschule Palmnicken oraz zapoznali się z systemem dualnym 

kształcenia zawodowego w Niemczech; 

- 24 września 2021 r. –odbyło się spotkanie przedstawicieli miast partnerskich w Świniarach 

Skwierzyna - Fredersdorf-Vogelsdorf. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie „Świniary – 

Wieś między Wartą a Puszczą”;  

- 25 września 2021 r. – na terenie OSIR w Skwierzynie odbył się międzynarodowy turniej gry  

w petanque. W turnieju wzięło udział 18 gości z  Fredersdorf-Vogelsdorf oraz 10 zawodników  

z terenu gminy; 

- 15 października 2021 r. – międzynarodowy turniej gry w petanque w Fredersdorf-Vogelsdorf  

z udziałem 8 zawodników gminy Skwierzyna (Stowarzyszenie „Świniary – Wieś między Wartą  

a Puszczą”) oraz uczestników z Marquette Lez Lille z Francji; 

- 16 października 2021 r. – spotkanie przedstawicieli miast partnerskich w Fredersdorf-Vogelsdorf 

dotyczące współpracy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz gminnych oraz organizacji 

społecznych; 
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- 28 października 2021 r. – udział w spotkaniu z okazji „Święta Dyni” w Fredersdorf-Vogelsdorf. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Świniary – Wieś między Wartą a Puszczą” wystawili stoisko  

z polskimi dyniami oraz domowymi wypiekami. Rozegrano również turniej gry w petanque; 

- 13 listopada 2021 r. – w Świniarach rozegrano międzynarodowy turniej gry w petanque, w którym 

udział wzięło 20 osób z Fredersdorf-Vogelsdorf oraz 10 osób z terenu gminy Skwierzyna. Podczas 

spotkania zorganizowano również warsztaty pierogarskie – nauka przygotowania tradycyjnych 

polskich pierogów wraz z degustacją. W warsztatach wzięło udział 16 gości z Fredersdorf-Vogelsdorf; 

- 16 listopada 2021 r.  oraz 6 grudnia 2021 r.- uczniowie ZSTiO w ramach współpracy ze szkołą 

partnerską BBS am Museumsdorf in Cloppenburg wzięli udział w spotkaniu online na platformie 

Zoom. Podczas spotkania wychowankowie pod okiem opiekunów rozwijali swoje umiejętności 

językowe, wymieniali się informacjami na interesujące dla nich tematy oraz planowali kolejne 

spotkania. 

Ponadto uczniowie ZSTiO w ramach współpracy z wojskiem USA stacjonującym w Skwierzynie  

wzięli udział w spotkaniach online na platformie Zoom. Głównym tematem rozmów były: 

- różnice i podobieństwa w szkołach PL i USA, 

- możliwości spędzania czasu wolnego w Skwierzynie i okolicy, 

- szanse rozwoju, jakie daje członkostwo w armii USA. 

Dodatkowo w 2021 r. odbyły się również spotkania na żywo zarówno w szkole jak i w bazie 

wojskowej armii USA w Skwierzynie. 
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XV. Inne działania burmistrza. 

 

Spotkania Burmistrza w 2021 roku 

w sprawie inwestycji 17 

z jednostkami podległymi 23 

z dyrektorami szkół (sprawy oświatowe) 11 

ze stowarzyszeniami/organizacjami pozarządowymi 16 

ze spółkami gminy 5 

z sołtysami 7 

z innymi samorządowcami 53 

konferencje/fora/posiedzenia/narady 61 

z wojskiem 23 

uroczystości/rocznice/jubileusze 35 

wywiady 13 

ilość posiedzeń kierownictwa urzędu 28 

razem 281 
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