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I.

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina Police jest gminą miejsko – wiejską położoną w powiecie polickim w województwie
zachodniopomorskim.

1. Władze Gminy Police
Organem wykonawczym gminy jest burmistrz Polic, natomiast organem uchwałodawczym jest Rada
Miejska w Policach.
Władysław Diakun piastuje urząd burmistrza Polic nieprzerwanie od 1998 roku. W 2018 roku został
wybrany na kolejną kadencję. Zastępcami burmistrza są: Jakub Pisański (I zastępca) oraz Maciej
Greinert (II zastępca).
W Radzie Miejskiej w Policach zasiada 21 radnych. Jej skład przedstawia się następująco:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Ilona Bednarek,
Piotr Diakun,
Sławomir Dmochowski,
Jakub Drzazga,
Artur Echaust,
Wiesław Gaweł,
Zofia Hlek,
Ewa Ignaczak,
Sławomir Kajkowski,
Zygmunt Kołacki,
Władysław Kosiorkiewicz,
Krystian Kowalewski,
Stanisław Łabuz,
Jadwiga Molenda,
Kamil Olszewski,
Grażyna Pawłowska,
Andrzej Rogowski,
Adam Sobczyk,
Ryszard Tokarczyk,
Grzegorz Ufniarz,
Damian Walczak.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Policach jest Grzegorz Ufniarz, natomiast wiceprzewodniczącymi
są Jadwiga Molenda i Andrzej Rogowski.
Rada Miejska w Policach powołała następujące komisje stałe: komisję rewizyjną, komisję skarg,
wniosków i petycji, komisje zdrowia, spraw społecznych i porządku publicznego, komisję budżetu i
finansów gminnych, komisję infrastruktury komunalnej, rozwoju i ekologii, komisję oświaty, kultury i
sportu.
Siedzibą władz gminy Police jest miasto Police.
Urząd Miejski w Policach usytuowany jest w Policach przy ul. Stefana Batorego 3.
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W strukturze Urzędu Miejskiego w Policach funkcjonują następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział Organizacyjno-Prawny (w tym Biuro Rady Miejskiej),
2) Wydział Finansowo-Budżetowy,
3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
4) Wydział Gospodarki Gruntami,
5) Wydział Działalności Gospodarczej,
6) Wydział Spraw Obywatelskich,
7) Wydział Urbanistyki i Architektury,
8) Urząd Stanu Cywilnego,
9) Wydział Techniczno-Inwestycyjny,
10) Wydział Oświaty i Kultury,
11) Wydział Ochrony Środowiska,
12) Wydział Gospodarki Odpadami,
13) Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych,
14) Biuro Promocji i Współpracy Zagranicznej,
15) Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
16) Pion Ochrony,
17) Radca prawny,
18) Audytor wewnętrzny,
19) Kadry,
20) System Informacji Przestrzennej,
21) Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
22) Rewidenci,
23) Archiwista,
24) Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

2. Jednostki pomocnicze Gminy Police
Gmina Police podzielona jest na 7 osiedli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

osiedle nr 1 Mścięcino w Policach,
osiedle nr 2 Stare Miasto w Policach,
osiedle nr 3 Jasienica w Policach,
osiedle nr 4 Dąbrówka w Policach,
osiedle nr 5 Gryfitów w Policach,
osiedle nr 6 Księcia Bogusława X w Policach,
osiedle nr 7 Anny Jagiellonki w Policach,

oraz 12 sołectw:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

sołectwo Dębostrów,
sołectwo Drogoradz,
sołectwo Niekłończyca,
sołectwo Pilchowo,
sołectwo Przęsocin,
sołectwo Siedlice,
sołectwo Tanowo,
sołectwo Tatynia,
sołectwo Trzebież,
sołectwo Trzeszczyn,
sołectwo Wieńkowo,
sołectwo Uniemyśl.
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3. Jednostki organizacyjne gminy Police
Szkoły podstawowe:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w
Policach,
2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Przedszkolnymi w Policach,
3) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej – Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w
Policach,
4) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach,
5) Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Policach,
6) Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w
Policach,
7) Szkoła Podstawowa w Tanowie im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Przedszkolnymi,
8) Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi
w Tanowie Szkoła Filialna w Pilchowie,
9) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Trzebieży,
10) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi Szkoła Filialna
w Niekłończycy.
Przedszkola:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Przedszkole Publiczne nr 1 „Calineczka” w Policach,
Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Policach,
Przedszkole Publiczne nr 6 „Leśne” w Policach,
Przedszkole Publiczne nr 8 „Bajkowe” w Policach,
Przedszkole Publiczne nr 9 „Tęczowa Kraina” w Policach,
Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach,
Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach,
Przedszkole Publiczne w Tanowie,
Przedszkole Publiczne w Trzebieży.

Inne jednostki:
1)
2)
3)
4)
5)

Miejski Żłobek,
Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Miejski Ośrodek Kultury,
Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Straż Miejska w Policach.

4. Spółki gminne
Gmina Police jest właścicielem lub posiada udziały (akcje) w 6 spółkach. Tak było w roku 2019. Są to:
1) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Policach –kapitał zakładowy spółki stanowi kwotę
5.114.688,00 zł, dzieli się na 53.278 akcji o wartości nominalnej 96,00 zł każda, 100% akcji
należy do Gminy Police;
2) Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „TRANS-NET” SA w Policach – kapitał zakładowy
spółki stanowi kwotę 1.513.350,00 zł, dzieli się na 30.267 akcji o wartości nominalnej 50,00 zł
każda, 100 % akcji należy do Gminy Police;
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3) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w Policach – kapitał zakładowy spółki stanowi
kwotę 53.256.000,00 zł, dzieli się na 106.512 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy,
100 % udziałów należy do Gminy Polic;
4) Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Policach – kapitał zakładowy
spółki stanowi kwotę 18.296.000,00 zł, dzieli się na 36.592 udziałów o wartości nominalnej
500,00 zł każdy, Gmina Police posiada 21.553 udziały o łącznej wartości 10.776.500,00 zł, co
stanowi 58,90 %, pozostałe udziały należą do Gminy Miasta Szczecin;
5) Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. w Policach – kapitał zakładowy spółki stanowi kwotę
32.641.550,00 zł, dzieli się na 652.831 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, Gmina
Police posiada 585 udziałów o łącznej wartości 29.250,00 zł, co stanowi 0,09 %. Pozostałe
udziały należą do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA;
6) Infrapark Police SA w likwidacji w Policach – likwidacja została dokonana i w dniu 18.11.2019
r. spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Demografia
Gminę Police zamieszkiwało:
•
•
•
•

na dzień 31.03.2019 – 37 745 mieszkańców
na dzień 30.06.2019 – 37 697 mieszkańców
na dzień 30.09.2019 – 37 653 mieszkańców
na dzień 31.12.2019 – 37 602 mieszkańców

W strukturze mieszkańców dostrzegalna jest niewielka przewaga kobiet (51,63%) nad mężczyznami
(48,37%). Najwięcej mieszkańców jest w miejscowości: Police, Trzebież, Tanowo oraz Pilchowo.
Najmniej zamieszkane są natomiast miejscowości: Dobieszczyn, Pienice oraz Turznica.
Poniżej przedstawiono wykresy z danymi dotyczącymi liczby ludności z podziałem na grupy wiekowe
(0-18 lat, 19-45 lat, 46-65 lat oraz 66 lat i więcej) w poszczególnych miejscowościach Gminy Police.
Zaprezentowane dane są na dzień 31.12.2019 r.
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Trzeszczyn
100

93

90
80
68

70
60

51

50

49

44

37

40

31

30

38

31
21

20

20

17

10
0
0-18

19-45
Ogółem

Ogółem: 250

46-65
Kobiety

66+

Mężczyźni

Ogółem kobiety: 118

Ogółem mężczyźni: 132

Turznica
3,5
3
3
2,5
2
2
1,5
1

1

1

1
0,5
0

0

0

0

0

0

0

0
0-18

19-45
Ogółem

Ogółem: 4

46-65
Kobiety

66+

Mężczyźni

Ogółem kobiety: 2

Ogółem mężczyźni: 2
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Uniemyśl
160
143
140

125

120
100
80

75

68

68

62

63
53

60
40

38

30

29

24

20
0
0-18

19-45
Ogółem

Ogółem: 389

46-65
Kobiety

66+

Mężczyźni

Ogółem kobiety: 196

Ogółem mężczyźni: 193

Wieńkowo
80

72

70
60
46

50
40

39

35

30

37
26

25
20

20

14

28
17
11

10
0
0-18

19-45
Ogółem

Ogółem: 185

46-65
Kobiety

Ogółem kobiety: 86

66+

Mężczyźni

Ogółem mężczyźni: 99
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Witorza
12
10
10
8
8

7
6

6

5

5
4

4

3
2

2

1

1
0

0
0-18

19-45

46-65

Ogółem

Ogółem: 26

Kobiety

66+

Mężczyźni

Ogółem kobiety: 13

Ogółem mężczyźni: 13

Węgornik
16

15
14

14
12
10

9

8

8

8
6

6

6

5

4

3
2

2

1

0
0-18

19-45
Ogółem

Ogółem: 39

46-65
Kobiety

Ogółem kobiety: 19

66+

Mężczyźni

Ogółem mężczyźni: 20

1
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Zalesie
12

11

11

10

9

8

7

7

6
4

4

4

3

3

2

2

2

1

0
0-18

19-45
Ogółem

Ogółem: 32

46-65
Kobiety

66+

Mężczyźni

Ogółem kobiety: 22

Ogółem mężczyźni: 10

Żółtew
4,5
4
4
3,5
3
3
2,5
2

2

2

2

1,5
1

1

1

1

1

1
0,5
0

0

0
0-18

19-45
Ogółem

Ogółem: 9

46-65
Kobiety

Ogółem kobiety: 4

66+

Mężczyźni

Ogółem mężczyźni: 5
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6. Grunty i ład przestrzenny
Gmina Police położona jest na obszarze 251,42 km².
Struktura gruntów na terenie Gminy Police przedstawia się następująco:
- użytki rolne 5 916 ha,
- użytki leśne 12 534 ha;
grunty zabudowane i zurbanizowane:
-

tereny mieszkalne 168 ha,
tereny przemysłowe 1 143 ha,
zurbanizowane tereny niezabudowane 193 ha,
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 194 ha,
użytki kopalne 2 ha,
tereny komunikacyjne, drogi, koleje – 435 ha,
inne 100 ha;

wody:
-

wody morskie wewnętrzne 2579 ha,
wody śródlądowe płynące 180 ha,
wody śródlądowe stojące 20 ha,
rowy 216 ha;

struktura własności gruntów:
-

grunty Skarbu Państwa 20 410 ha,
grunty komunalne 1 434 ha,
grunty prywatne 2 924 ha,
inne 372 ha.

Gmina Police posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
uchwalone w 2015 roku dla całego obszaru gminy.
Obszar gminy jest objęty obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w
około 98 % ( 2 % nie objęte mpzp położone jest w rejonie ul. Ofiar Stutthofu – na terenie który został
przejęty od miasta Szczecin i włączony w administracyjne granice gminy Police). Obecnie Gmina Police
posiada 36 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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II.

INFORMACJA NA TEMAT REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
POLICE PROGRAMACH I STRATEGIACH

Gmina Police wykonuje swoje zadania, realizując następujące programy i strategię:
1.

Strategia Rozwoju dla Gminy Police dla Gminy Police do 2020 przyjęty uchwałą Nr
XLVIII/375/06 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 września 2020 roku,
2. Lokalny program Rewitalizacji dla Gminy Police do 2025 roku przyjęty uchwałą Nr XL/384/2018
z dnia 27 marca 2018 roku,
3. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Police przyjęty uchwałą Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej
w Policach z dnia 29 września 2015,
4. Program Rozwoju Miejscowości Tanowo do roku 2022 przyjęty uchwałą nr XXXIX/377/2018 Rady
Miejskiej w Policach z dnia 27 lutego 2018 roku (informacje dotyczące realizacji strategii oraz
powyższych programów zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego raportu)
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie
realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 roku przyjęty uchwałą nr XV/151/2019 z dnia 19
grudnia 2019 roku w sprawie współpracy Gminy Police z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w 2020 roku (informacje
dotyczące realizacji programu współpracy zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego
raportu).
5. Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po
65 roku życia przyjęty uchwałą nr VII/67/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2019
roku,
6. Profilaktyczny program opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej i ponadstandardowej
kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci
alkoholików mieszkańców gminy Police przyjęty uchwałą nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w
Policach z dnia 25 kwietnia 2019 roku (informacje dotyczące realizacji powyższych programów
zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszego raportu)
7. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w latach 2014 – 2032 przyjęty
uchwała Nr XL/302/2014 Rady Miejskiej w Policach z dnia 4 marca 2014 roku (informacje
dotyczące realizacji powyższego programu zawarte są w rozdziale IX niniejszego raportu)
8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Police w 2019 r. przyjęty uchwałą Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia
27 marca 2019 roku (informacje dotyczące realizacji powyższych programu zawarte są w
załączniku nr 4 do niniejszego raportu),
9. Program SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE w części dotyczącej "Szczecińskiej Karty Rodzinnej"
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Policach Nr VII/552/2015 z dnia 25 kwietnia 2015 roku
(informacje dotyczące realizacji powyższego programu zawarte są w załączniku nr 5 do
niniejszego raportu),
10. Gminny program profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym w 2019 roku przyjęty
uchwałą Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2018 roku (informacje
dotyczące realizacji powyższych programu zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszego
raportu),
11. Gminny program przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku przyjęty uchwałą Nr IV/15/2018
Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2018 roku (informacje dotyczące realizacji
powyższych programu zawarte są w załączniku nr 7 do niniejszego raportu),
12. Programy i strategie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach: Strategia
rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Police na lata 2017 – 2026, Gminny program
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinnie na lata 2017 2021, Gminny program wspierania rodziny Program na lata 2016 – 2021, Program Aktywności
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Lokalnej oraz następujące programy rządowe: wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" (od stycznia 2019r. zmiana nazwy na: "Posiłek w szkole i w domu"), program
"Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej", Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym FEAD (OPS kwalifikuje osoby do Programu i wydaje skierowania do
org. Caritas w Policach), Program "Opieka 75 +", Program "Rodzina 500 +", Program "Dobry
Start", Program "Za życiem", program „Posiłek w Szkole i w Domu”(szczegółowy opis
programów został zawarty w sprawozdaniu z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w
Policach za 2018 roku, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego raportu oraz w sprawozdaniu
z realizacji gminnego programu wspierania rodziny stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszego
raportu).
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III.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W
POLICACH

Rada Miejska w Policach podjęła w 2019 roku następujące uchwały:

1. z zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
1)

2)

3)

4)

5)

6)

uchwała Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 stycznia 2019 r.” w sprawie dopłat
do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków” – w budżecie gminy na rok 2019
zabezpieczono środki finansowe na dopłaty do wody i ścieków na wskazany w uchwale okres.
uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 22 stycznia 2019 r. „w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Police na lata 20192023” – art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zobowiązuje Radę Gminy jako
organ właściwy do uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Police. Program taki został opracowany na okres kolejnych 5 lat. Program ten
określa zasady oraz cele prowadzonej przez gminę Police polityki mieszkaniowej.
uchwała Nr XII/125/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 września 2019 r. „w sprawie
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych w gminie Police na lata 2019-2021” ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zobowiązuje przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjne do opracowania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Plan ten stanowi podstawę do działalności
inwestycyjnej ZWiK Police Sp. z o.o..
uchwała Nr XIII/133/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2019 r. „zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla
samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Policach na 2019 rok” – z uwagi na wzrost wydatków związanych z utrzymaniem zasobu
mieszkaniowego oraz konieczność wykonania remontów w odzyskanych mieszkaniach na
terenie gminy Police została ustalona nowa stawka na okres listopada i grudnia 2019 r. dotacji
przedmiotowej w wysokości 65,00 zł brutto.
uchwała Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 listopada 2019 r. „w sprawie
zwolnienia z opłat za miejsce do pochowania na cmentarzach komunalnych gminy Police
zmarłych osób zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej lub gminy Police, honorowych
obywateli gminy Police oraz sprawowania opieki nad grobami tych zmarłych, a także innymi
obiektami upamiętniającymi wydarzenia historyczne” – w przypadku grobów osób zasłużonych
uchwała umożliwi zwolnienie z opłat za miejsce pochówku, tj. opłat za udostępnienie miejsca
pochówku na 20 lat, opłat za odnowienie dzierżawy na kolejne 20 lat, opłat za korzystanie z
kaplicy, chłodni i innych opłat administracyjnych. Ponadto uchwała pozwoli na sprawowanie
przez gminę opieki nad miejscami spoczynku wybitnych zmarłych, przedstawicieli nauki, kultury,
sztuki, polityki, społeczności oraz nad innymi obiektami upamiętniającymi wydarzenia
historyczne lub osoby, które zostały pochowane na cmentarzach komunalnych gminy Police
administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w
przypadku gdy groby lub obiekty nie są objęte opieką przez osoby bliskie, fundatorów,
organizacje, stowarzyszenia lub inne podmioty. Uchwała realizowana jest przez Wydział
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
uchwała Nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 listopada 2019 r. „w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego” – dotychczas obowiązujące stawki
za zajęcie pasa drogowego zostały ustalone w 2016 r. Konieczność wprowadzenia zmian stawek
częściowo podyktowana jest nowymi przepisami dotyczącymi preferencyjnego naliczania
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7)

należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz wzrostem cen materiałów oraz usług budowlanych, które w znacznym
stopniu podrażają koszty odtworzenia zajmowanego pasa drogowego. Uchwała realizowana jest
przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
uchwała Nr XV/156/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 r. „w sprawie
ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu
budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na 2020 rok” – w
budżecie Gminy Police na 2020 rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 31 000
zł na dopłatę do kosztu 1m3 ścieków doprowadzonych do szamb oraz 2 000 000 zł na dopłatę do
remontów i eksploatacji komunalnego zasobu mieszkaniowego.

2. z zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej
1)

uchwała VII/66/2019 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Policach
Zgodnie na przez uchwałą spółka miała być dokapitalizowana kwotą 277.000 zł przeznaczoną na
realizację drugiego etapu zadania polegającego na wbudowaniu studni rewizyjnych na
przyłączach kanalizacji sanitarnej budynków przyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Środki zostały
przekazane przez gminę w dniu 19 maja 2019 roku.

2)

uchwała nr XIV/143/2019 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki Szczecińsko – Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedziba w Policach.
Zgodnie z uchwałą wyrażono zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę
142.000 zł przeznaczoną na zwiększenie wkładu własnego w środkach przeznczonych na zakup
nowych autobusów. Gmina przekazała spółce środki w dniu 19 grudnia 2019 roku.

3. z zakresu działania Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
1)

uchwała nr XI/116/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w
formie dotacji celowej dla Powiatu Polickiego – dofinansowanie w wysokości 200 000 zł
przebudowy drogi powiatowej nr 3911Z Dobra- Bartoszewo na odcinku od drogi wojewódzkiej
nr 115 do miejscowości Sławoszewo. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz
przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji zostały określone w umowie pomiędzy Gmina Police a
Powiatem Polickim. Zgodnie z umową Gmina Police przekazała kwotę dotacji celowej Powiatowi
Polickiemu, który rozliczył się z dotacji przedstawiając zestawienie poniesionych wydatków.

4. z zakresu działania Wydziału Gospodarki Gruntami
1)

2)
3)

4)

uchwała nr VI/57/2019 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od
opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Police, w prawo własności tych gruntów – służy
do bieżącej realizacji zadań Wydziału,
uchwała nr VII/75/2019 z dnia 27 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości – zrealizowano zamianę nieruchomości,
uchwała nr X/105/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości określonej
numerem działki 141/57 obrębu Pilchowo – Gmina wykupiła nieruchomość, której dotyczy ta
uchwała,
uchwała nr XI/120/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania
wieczystego ustanowionego na nieruchomości określonej numerem działki 551/3 z obrębu
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5)

6)

7)
8)

ewidencyjnego Trzebież 3 - prowadzone są uzgodnienia w sprawie nabycia przedmiotowej
nieruchomości,
uchwała nr XII/123/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości określonej numerami działek 142, 143 i 342/2 z obrębu
ewidencyjnego Trzeszczyn – zaproponowana przez Gminę Police cena była niższa od cen
zaproponowanych przez innych oferentów, w związku z czym Gmina nie wygrała tego przetargu,
uchwała nr XII/124/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania
wieczystego ustanowionego na nieruchomościach określonych numerami działek 2368/6,
2368/8 i 2276/1 z obrębu ewidencyjnego 14-Police - prowadzone są uzgodnienia w sprawie
nabycia przedmiotowych nieruchomości,
uchwała nr XIII/132/2019 z dnia 29.10.2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Trzeszczyn - służy do bieżącej realizacji zadań Wydziału,
uchwała nr XIV/134/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Policach służy do bieżącej realizacji zadań Wydziału.

5. z zakresu działania Wydziału Gospodarki Odpadami
1)

2)

3)

4)

uchwała nr VII/65/209 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie przez Gminę Police porozumienia międzygminnego w sprawie przekazania do
zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych powstałej w Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów w
Leśnie Górnym, realizującej zadania publiczne Gminy Police – funkcjonuje w chwili obecnej;
uchwała nr UCHWAŁA NR VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki takiej opłaty - funkcjonuje w chwili obecnej;
uchwała nr VIII/90/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia
wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości - - funkcjonuje w chwili obecnej;
uchwała nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Police porozumienia międzygminnego w sprawie
przekazania do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01funkcjonuje w chwili obecnej.

6. z zakresu działania Wydziału Oświaty i Kultury
1)

2)

3)

uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie likwidacji
Szkoły Filialnej w Policach przy ul. Przyjaźni 33 organizacyjnie podporządkowanej Szkole
Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach przy ul. Piaskowej 99 została zrealizowana. Z
dniem 31 sierpnia 2019 r. zlikwidowano Szkołę Filialną w Policach podporządkowaną
organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 8 w Policach. Obecnie w budynku dawnej szkoły filialnej
funkcjonuje pięć oddziałów zamiejscowych Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach,
uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach została
zrealizowana. Od dnia 1 marca 2019 r. nauczyciele zatrudnieni w szkołach otrzymują określone
w uchwale, zwiększone dodatki funkcyjne,
uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie
stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Policach została
zrealizowana. Z dniem 31 sierpnia 2019 r. Gimnazjum dla Dorosłych przy ul. Fabrycznej 1,
wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 1 w Policach z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 68,
zakończyło działalność,
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4)

5)

6)

7)

uchwała Nr VIII/92/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu
kąpielisk na terenie Gminy Police, została zrealizowana. W określonym w uchwale sezonie
kąpielowym, trwającym od 21 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. na terenie Gminy Police
funkcjonowało kąpielisko: Kompleks Rekreacyjno-Plażowy w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15,
uchwała Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w Gminie Police została
zrealizowana. Od dnia 1 września 2019 r. obowiązuje określona w uchwale sieć publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Police,
uchwała Nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury została zrealizowana. W
statucie zaktualizowano adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach Filii w Trzebieży oraz
umożliwiono korzystanie przez Miejski Ośrodek Kultury z nazwy skróconej „MOK”,
uchwała NR XI/118/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
została zrealizowana. Od dnia 1 września 2019 r. nauczyciele, którym powierzono sprawowanie
funkcji wychowawcy klasy w szkole podstawowej lub oddziału przedszkolnego otrzymują
określone w uchwale, zwiększone dodatki funkcyjne.

7. z zakresu działania Wydziału Urbanistyki i Architektury
1)

2)

3)

4)

5)

uchwała nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku zmieniająca
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Police obejmującego w części miejscowości: Tanowo, Bartoszewo, Pilchowo, Przęsocin,
Wieńkowo i Sierakowo pn. „Gmina Zachód”
uchwała nr VI/55/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej gminy
Police pn. „Gmina Północ”,
uchwała nr VI/56/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Nadbrzeżna –
Kresowa” w części dotyczącej obszaru R i J,
uchwała nr XIII/130/2019 z dnia 29 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części
dotyczącej gminy Police pn. „Gmina Północ”,
uchwała nr XIII/131/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych
zagospodarowania przestrzennego gminy Police
Zakres prac, wynikający z powyższych uchwał jest realizowany przez projektantów zgodnie
z harmonogramem rzeczowo – terminowym, będącym załącznikiem do umów. Zgodnie
z harmonogramem plany zagospodarowania przestrzennego w roku 2021 zostaną Radzie
Miejskiej przedłożone do uchwalenia.
Realizacja uchwały Nr XIII/131/2019 została zakończona. Uchwała jest w obiegu prawnym.
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8. z zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska
1)

2)

uchwała Nr VII/ 74/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie
uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Police w 2019 r.” (opis realizacji programu zawarty w załączniku nr 4
do niniejszego statutu),
uchwała nr IX/96/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu
ochrony dla rezerwatu przyrody „Świdwie".
Rada Miejska w Policach wyraziła pozytywną opinie dla przedstawionego projektu. Uchwała
została przesłana do RDOŚ w Szczecinie. W dniu 16 października 2019 r. w poz. 5139 ogłoszono
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego ww. zarządzenie.

9.
1)

z zakresu działania Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Police”(opis realizacji programu został zawarty w załączniku nr 1 do
niniejszego raportu)

10. z zakresu działania Wydziału Finansowo-Budżetowego
1)

2)

3)
4)

uchwały o nr: V/27/2019 z dnia 22.01.2019 r., VI/38/2019 z dnia 28.02.2019 r., VII/63/2019 z
dnia 27.03.2019 r., VIII/78/2019 z dnia 25.04.2019 r., X/100/2019 z dnia 25.06.2019 r.,
XI/112/2019 z dnia 27.08.2019 r., XII/122/2019 z dnia 24.09.2019 r., XIII/126/2019,
XIV/136/2019 z dnia 26.11.2019 r. i XV/153/2019 z dnia 19.12.2019 r. dotyczą zmian budżetu i
w budżecie Gminy Police uchwalonego uchwałą nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia
20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2019. Wykonanie budżetu
za 2019 rok zawarte jest w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Police za 2019
rok.
uchwały o nr: V/28/2019 z dnia 22.01.2019 r., VII/64/2019 z dnia 27.03.2019 r., VIII/79/2019 z
dnia 25.04.2019 r., X/101/2019 z dnia 25.06.2019 r., XI/113/2019 z dnia 27.08.2019 r.,
XIII/127/2019 z dnia 29.10.2019 r. dotyczą zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Police
uchwalonej uchwałą Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2018 r. w
sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police. Informacje o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2019-2027 w zakresie:
a) kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2019-2027
według stanu na 31 grudnia 2019 roku,
b) kształtowania się przedsięwzięć wieloletnich Gminy Police na lata 2019-2027 według
stanu na 31 grudnia 2019 roku,
c) informacji na temat zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 20192027 dokonanych w 2019 r.,
d) informacji o zmianach dokonanych w 2019 roku w zakresie wydatków na realizację
programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawarte są w sprawozdaniu
rocznym z wykonania budżetu Gminy Police za 2019 rok.
uchwała nr XV/154/2019 z dnia 19.12.2019 r. dotyczy uchwalenia budżetu Gminy Police na rok
2020. Realizacja budżetu w 2020 r.
uchwała nr XV/155/2019 z dnia 19.12.2019 r. dotyczy uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Police na lata 2020-2027. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Police w latach 2020-2027.
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5)

uchwała nr VI/53/2019 z dnia 28.02.2019 r. dotyczy niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie Gminy Police na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Zgodnie z podjętą uchwałą w budżecie Gminy Police na 2020 rok nie wyodrębniono środków
stanowiących fundusz sołecki.
6) uchwała nr X/109/2019 z dnia 25.06.2019 r. dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy
uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
Jednocześnie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określa,
że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie
finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w
terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
7) uchwały nr: XIV/139/2019 z dnia 26.11.2019 r. i XV/152/2019 z dnia 19.12.2019 r. dotyczą
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019. Podjęcie niniejszych
uchwał było niezbędne do zakończenia realizacji następujących zadań:
a) Budowa budynku komunalnego przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach - opracowanie
dokumentacji projektowej;
b) Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej
w Policach;
c) Przebudowa terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach.
8) Ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających został ustalony na 30.06.2020 r.
9) uchwała nr XIV/137/2019 z dnia 26.11.2019 r. dotyczy określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości. Uchwalone stawki podatku od nieruchomości obowiązują od 1 stycznia 2020 r.
10) uchwała nr XIV/138/2019 z dnia 26.11.2019 r. dotyczy określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych. Uchwalone stawki podatku od środków transportowych obowiązują
od 1 stycznia 2020 r.

11. z zakresu działania Wydziału Organizacyjno-Prawnego
1) uchwała VII/67/2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie realizacji w 2019 roku przez gminę
Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy
Police po 65 roku życia (informacje dotyczące realizacji programu zawarte są w załączniku nr 3
do niniejszego raportu)
2) uchwała X/103/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Polickiemu
Gmina Police udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego w formie dotacji celowej w
wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy
społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Senior+ w
Policach przy ul. Korczaka 17., na podstawie umowy OR.143.2019 z dnia 18 lipca 2019 r. Dotacja
została wykorzystana w wysokości 148.492,23 zł, niewykorzystana kwota dotacji w wysokości
1.507,77 zł została zwrócona.
3) uchwała X/104/2019 z dnia 25 czerwca 2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Mieszkowice
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Gmina Police udziela pomocy finansowej dla Gminy Mieszkowice w formie dotacji celowej w
wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z odbudową spalonych
mieszkań komunalnych, na podstawie umowy OR.144.2019 z dnia 23 lipca 2019 r. Dotacja
została wykorzystana w 100%.
4) uchwała VIII/81/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie realizacji w 2019 roku
profilaktycznego
programu
opieki
psychoterapeutycznej
ponadpodstawowej
i
ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych i
dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police (informacje dotyczące realizacji
powyższych programów zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszego raportu)
uchwały na podstawie, których zostały przeprowadzone wybory w jednostkach pomocniczych:
5) uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Niekłończyca i członków rady sołeckiej sołectwa
Niekłończyca,
6) uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Pilchowo i członków rady sołeckiej sołectwa Pilchowo,
7) uchwała nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Wieńkowo i członków rady sołeckiej sołectwa Wieńkowo,
8) uchwała nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Uniemyśl i członków rady sołeckiej sołectwa Uniemyśl,
9) uchwała nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Trzebież i członków rady sołeckiej sołectwa Trzebież,
10) uchwała nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Tanowo i członków rady sołeckiej sołectwa Tanowo,
11) uchwała nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Przęsocin i członków rady sołeckiej sołectwa Przęsocin,
12) uchwała nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie
zarządzenia wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Policach do Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Policach,
13) uchwała nr VIII/83/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Drogoradz i członków rady sołeckiej sołectwa Drogoradz,
14) uchwała nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Siedlice i członków rady sołeckiej sołectwa Siedlice,
15) uchwała nr VIII/85/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie
zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 2 Stare Miasto w Policach,
16) uchwała nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie
zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 3 Jasienica w Policach
17) uchwała nr VIII/87/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie
zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 6 Księcia Bogusława X w Policach
18) uchwała nr VIII/88/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie
zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 7 Anny Jagiellonki w Policach
19) uchwała nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie
zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Tatynia i członków rady sołeckiej sołectwa Tatynia,
uchwały dotyczące statutów sołectw:
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20) uchwała nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie statutu
sołectwa Drogoradz w Gminie Police,
21) uchwała nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie statutu
sołectwa Niekłończyca w Gminie Police,
22) uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie statutu
sołectwa Pilchowo w Gminie Police,
23) uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie statutu
sołectwa Przęsocin w Gminie Police,
24) uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie statutu
sołectwa Siedlice w Gminie Police,
25) uchwała nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie statutu
sołectwa Tanowo w Gminie Police,
26) uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie statutu
sołectwa Tatynia w Gminie Police,
27) uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie statutu
sołectwa Trzebież w Gminie Police,
28) uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie statutu
sołectwa Trzeszczyn w Gminie Police,
29) uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie statutu
sołectwa Uniemyśl w Gminie Police,
30) uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie statutu
sołectwa Wieńkowo w Gminie Police,
uchwały dotyczące wyborów ławników:
31) uchwała nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie
powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników,
32) uchwała nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o zgłoszonych
kandydatach na ławników
33) uchwała nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 października 2019 roku w sprawie
wyboru ławników,

12. w zakresie opieki nad zabytkami
1) uchwała nr XIV/144/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie
przyjęcia gminnego programu opieki na zabytkami Gminy Police na lata 2020 – 2023

13. uchwały dotyczące skarg
Do Rady Miejskiej w Policach w 2019 roku wpłynęło 9 skarg, w tym:
6 skarg na Burmistrza Polic:
1)
2)
3)

uchwała Nr VII/77/2019 z 27.03.2019r.
uchwała Nr X/106/2019 z 25.06.2019
uchwała Nr XI/121/2019 z 27.08.2019r.
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4)
5)

uchwała Nr XV/163/2019 z 19.12.2019r.
2 skargi rozpatrzone przez RM w 2020 roku /uchwała Nr XVIII/177/2020 z 25.02.2020r./.

2 skargi na dyrektora ZGKiM:
6)
7)

uchwała Nr VII/76/2019 r. z 27.03.2019 r.
uchwała Nr X/107/2019 z 25.06.2019 r.

1 skarga na dyr. SP w Tanowie - rozpatrzona w 2020 r. /uchwała Nr XVII/171/2020 z 28.01.2020 r./

14. inne
1)

2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)

uchwała nr X/111/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie
zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach kontroli w zakresie legalności
sprawowania mandatu przez radnego Rady Miejskiej w Policach
uchwała nr XV/165/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie
stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatu radnego,
uchwała nr XV/164/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi wraz z odpowiedzią
na skargę
uchwała nr XV/147/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
uchwała nr XV/146/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie
zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach kontroli w zakresie legalności
sprawowania mandatu przez radnego Rady Miejskiej w Policach
uchwała nr X/110/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Polic
uchwała nr X/109/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Police za 2018 rok,
uchwała nr X/108/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Polic wotum zaufania
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IV.

INFORMACJE FINANSOWE

1. Informacje finansowe
Podstawą gospodarki finansowej Gminy Police w 2019 roku był budżet ustalony Uchwałą Nr
IV/24/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Police na rok 2019, po zmianach dokonanych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej w Policach oraz
zarządzeniami Burmistrza Polic, w ramach posiadanych uprawnień.
Plan i wykonanie budżetu Gminy Police według stanu na 31 grudnia 2019 r. przedstawia tabela poniżej:
REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLICE WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R.
Plan
(po zmianach)

Wyszczególnienie

Realizacja
w%

Wykonanie

DOCHODY OGÓŁEM, z tego

226 781 988,54

226 722 419,42

99,97%

Dochody bieżące, w tym:

208 236 020,54

215 731 876,11

103,60%

51 426 724,00

51 698 506,26

100,53%

dochody z tytułu udziałów w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT)

49 252 883,00

49 423 933,47

100,35%

Dochody majątkowe, w tym:

18 545 968,00

10 990 543,31

59,26%

3 302 839,00

4 021 223,34

121,75%

WYDATKI, z tego:

243 053 466,48

226 383 613,69

93,14%

Wydatki bieżące

202 122 604,48

196 492 209,48

97,21%

40 930 862,00

29 891 404,21

73,03%

16 271 477,94

338 805,73

6 113 416,06

19 239 666,63

314,71%

NADWYŻKA OPERACYJNA POWIĘKSZONA
O WOLNE ŚRODKI I NADWYŻKĘ Z LAT UBIEGŁYCH

24 249 894,00

37 376 144,57

154,13%

PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:

19 671 477,94

18 136 477,94

92,20%

kredyty

1 535 000,00

-

0,00%

nadwyżka z lat ubiegłych

3 686 477,94

3 686 477,94

100,00%

14 450 000,00

14 450 000,00

100,00%

ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:

3 400 000,00

3 400 000,00

100,00%

spłaty kredytów oraz wykup papierów
wartościowych

3 400 000,00

3 400 000,00

100,00%

dochody z tytułu podatku od nieruchomości

dochody ze sprzedaży majątku

Wydatki majątkowe
WYNIK BUDŻETU
(nadwyżka+ / deficyt-)
NADWYŻKA OPERACYJNA
Różnica między dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2
pkt 6 ustawy o finansach publicznych

WYNIK Z ROZLICZENIA BUDŻETU

-

-

15 075 283,67

x

x
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2. Dochody
Podstawową część dochodów budżetowych Gminy stanowią dochody związane z realizacją zadań
własnych. W roku 2019 wykonanie tych dochodów stanowiło 80,54% dochodów ogółem. Natomiast,
największe wpływy w dochodach własnych, Gmina Police osiągnęła z dwóch źródeł,
tj. z tytułu podatku od nieruchomości oraz z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa (PIT i CIT). Udział dochodów z tych dwóch źródeł w dochodach własnych
w 2019 r. wyniósł 55,38%, natomiast w dochodach ogółem 44,60%. Dochody majątkowe własne
stanowiły 5,22% dochodów własnych, natomiast w dochodach ogółem 4,21%.

Struktura dochodów według zadań w 2019 r.
0,66%

dochody związane z realizacją zadań
własnych

18,80%

dochody związane z realizacją zadań
zleconych

dochody związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jst, w tym na realizację
zadań wspólnych

80,54%

Struktura dochodów własnych w 2019 r.
28,31%
39,40%

dochody z tytułu podatku
od nieruchomości

dochody z tytułu udziałów
w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

dochody majątkowe własne

pozostałe dochody własne

5,22%
27,07%
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3. Wydatki
Podstawową część wydatków budżetowych Gminy stanowią wydatki związane z realizacją zadań
własnych. W roku 2019 wykonanie tych wydatków stanowiło 79,67% wydatków ogółem. Natomiast,
największe wydatki w wydatkach własnych, Gmina Police poniosła w zakresie oświaty
i wychowania, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz transportu i łączności. Udział
wydatków w tych trzech zakresach w wydatkach własnych w 2019 r. wyniósł 62,64%, natomiast
w wydatkach ogółem 49,90%. Wydatki majątkowe na realizację zadań własnych stanowiły 14,79%
wydatków własnych, natomiast w wydatkach ogółem 11,79%.

Struktura wydatków według zadań w 2019 r.
0,17%

1,34%

wydatki związane z realizacją zadań
własnych

18,82%

wydatki związane z realizacją zadań
zleconych

wydatki związane z udzieleniem
pomocy finansowej innym jst

79,67%

wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie
porozumień (umów) między jst,
w tym zadań wspólnych

Struktura wydatków na realizację zadań własnych w 2019 r.
33,89%
37,36%

wydatki w zakresie oświaty
i wychowania
wydatki w zakresie gospodarki
komunalnej i ochrony
środowiska
wydatki w zakresie transportu
i łączności
pozostałe wydatki na zadania
własne

13,08%

15,67%
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4. Wynik budżetu
Wynik budżetu na koniec 2019 r., stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, jest dodatni i
stanowi wykonaną nadwyżkę budżetu w wysokości 338.805,73 zł (planowano deficyt w wysokości
„minus” 16.271.477,94 zł).
Gmina Police na koniec 2019 r. spełniła warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych, zgodnie z którym „na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być
wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne
środki”. W przypadku naszej Gminy różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (tzw.
nadwyżka operacyjna) wyniosła 19.239.666,63 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi,
powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, a wydatkami bieżącymi wyniosła
37.376.144,57 zł.
Biorąc pod uwagę realizację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, na koniec 2019 r.
pozostały środki w wysokości 15.075.283,67 zł, w ramach których należy wyodrębnić środki w
wysokości 4.025.283,67 zł stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz środki w wysokości
11.050.000 zł stanowiące wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z
lat ubiegłych.
W kwocie środków pozostałych z rozliczenia roku 2019, tj. 15.075.83,67 zł, znajduje się łączna kwota
933.113,81 pozostała z rozliczenia środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, na którą składają się:
- środki w kwocie 70.880,06 zł pozostałe z rozliczenia wpływów z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatków dotyczących Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii /zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z
późn. zm.)/,
- środki w kwocie 327.734,80 zł pozostałe z rozliczenia wpływów z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych /zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z
późn. zm.)/,
- środki w kwocie 534.498,95 zł pozostałe z rozliczenia wpływów z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska, pomniejszonych o wydatki na odprowadzenie nadwyżki tych dochodów do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie i wydatków nimi finansowanych
/zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)/.
Ponadto, w kwocie pozostałej z rozliczenia roku 2019, pozostały niewykorzystane środki z rozliczenia
zadań realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji na
realizację zadań finansowanych z ich udziałem w łącznej kwocie 294.129,06 zł.

5. Dług na koniec roku oraz kształtowanie się wskaźników spłaty zobowiązań
Łączna kwota długu Gminy Police na koniec 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów
i wyemitowanych obligacji wyniosła 11.050.000 zł, z tego:
1) obligacje komunalne, których emisja przeprowadzona została przez NORDEA Bank Polska
SA w Gdyni (aktualnie bank PKO BP SA w Warszawie) – 6.250.000 zł,
2) obligacje komunalne, których emisję przeprowadził Bank PEKAO SA w Warszawie – łącznie
4.800.000 zł.
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Harmonogram spłaty/wykupu zobowiązań długoterminowych przedstawia tabela poniżej.

Treść

Spłata kredytu
z 2010 r.
9.000.000 zł

2019 r.

Spłaty/
w ykup
ogółem :

Dług
na koniec
roku:

Wykup obligacji
z 2012 r.
10.000.000 zł

Wykup obligacji
z 2013 r.
9.250.000 zł

1 800 000

1 000 000

3 400 000

11 050 000

600 000

2020 r.

-

1 800 000

1 000 000

2 800 000

8 250 000

2021 r.

-

1 800 000

1 000 000

2 800 000

5 450 000

2022 r.

-

1 200 000

1 000 000

2 200 000

3 250 000

2023 r.

-

-

2 000 000

2 000 000

1 250 000

2024 r.

-

-

1 250 000

1 250 000

-

6 600 000

7 250 000

14 450 000

RAZEM:

600 000

X

Na koniec 2019 r. zachowane zostały niskie i bezpieczne wskaźniki spłaty zobowiązań obliczone
na podstawie art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
869, z późn. zm.). Biorąc pod uwagę wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.
243 ust. 1 uofp do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na
dany rok, który na koniec 2019 r. wyniósł 1,67%, przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty
zobowiązań określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonym w
oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o
średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat), który wynosił 12,80%, widać wyraźnie, że kondycja
finansowa Gminy nie jest zagrożona.

6. Wykonanie budżetu gminy police w przeliczeniu na 1 jednego mieszkańca
WYSZCZEGÓLNIENIE

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

liczba mieszk ańców wg stanu na dzień 31 grudnia

41 543

41 545

41 334

liczba mieszk ańców według GUS - stan na dzień
30 czerwca 2019 r.
(dane statystyczne wg stanu na 30.09.2019 r.
i 31.12.2019 r. nie są znane)

x

x

x

41 290

dochody ogółem

4 298

4 814

5 045

5 491

dochody bieżące

4 181

4 646

4 755

5 225

116

169

290

266

dochody związane z realizacją zadań własnych

3 597

3 983

4 181

4 422

podstawowe dochody podatkowe

2 267

2 537

2 625

2 925

wydatki ogółem

4 096

4 743

5 037

5 483

wydatki bieżące

3 655

3 969

4 338

4 759

wydatki majątkowe

441

774

699

724

nadwyżka operacyjna

527

677

417

466

dług

509

440

350

268

dochody majątkowe

x
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7. Informacja o stanie mienia komunalnego w gminie police według stanu na dzień
31.12.2019 r.
Wartość księgowa majątku gminnego netto wynosiła 508.472.140,66 zł. Gmina Police posiadała udziały
i akcje w wartości nominalnej 70.547.788 zł.
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V.

BUDŻET OBYWATELSKI

Sprawozdanie z realizacji Budżetu obywatelskiego w 2019 r.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 143/2018 Burmistrza Polic z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok, od 2 lipca
do 14 września 2018 r. można było składać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na 2019 rok.
W ww. terminie do Urzędu Miejskiego w Policach wpłynęło 25 wniosków z propozycjami zadań – 19
wniosków dotyczyło zadań realizowanych na terenie miasta, 6 wniosków dotyczyło zadań
realizowanych na terenie sołectw. Wszystkie wnioski wpłynęły w terminie.

1. Lista wyników:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

"Przyjazny zakątek na starej Dąbrówce" - urządzenie placu rekreacyjnego u zbiegu ulic
Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej
Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Leśna akademia" na terenie ogrodu "Leśnego"
Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach.
"Senior też może" - kursy z podstawowej obsługi komputera dla osób 60+
Polickie Lasy Miejskie
System zgłaszania usterek miejskich
Czujniki smogu
Siłownia street workout
Rower miejski
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Jasienica
Doposażenie terenu rekreacyjnego na osiedlu Jasienica
Dobudowa Sali do budynku Rady Osiedla nr 4 "Dąbrówka" w Policach ul. Piaskowa 49
"Trochę wody dla ochłody" - montaż miejskich poidełek dla mieszkańców i zwierząt
Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej przy Szkole
Podstawowej nr 5
Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej przy Szkole Podstawowej nr 8
Basen letni w Policach - koncepcja budowy zespołu basenów
Miasto zrobi wiaty rowerowe przy szkołach
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie Etap II
Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami
dwujęzycznymi w Policach
Modernizacja placu zabaw dla dzieci
Wyposażenie placu zabaw w Dębostrowie i doposażenie świetlicy wiejskiej
Budowa chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacjowej
Oświetlenie alejki Wiśniowej (etap pierwszy)
Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekłończyca - budowa wiaty piknikowej oraz
doposażenie w namiot (3 x 9)
Plaża miejska "Mijanka"
Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w
Policach.
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2. Zespół do spraw polickiego budżetu obywatelskiego
Powołany ww. zarządzeniem zespół w składzie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Jakub Pisański – Zastępca Burmistrza Polic,
Agnieszka Komor – Sekretarz Gminy,
Janusz Zagórski – Skarbnik Gminy,
Krzysztof Kuśnierz – Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego,
Sebastian Staszkiewicz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Aneta Soprych-Kuśnierz – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych,
Maciej Usewicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
Elżbieta Jaźwińska – Radna Rady Miejskiej w Policach,
Wiesław Gaweł – Radny Rady Miejskiej w Policach,
Andrzej Rogowski – Radny Rady Miejskiej w Policach,
Krystian Kowalewski – Radny Rady Miejskiej w Poliach,
Maria Górska – przedstawiciel Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach

na posiedzeniach, które odbyły się 3 oraz 30 października 2018 roku ocenił pod względem formalnym
przyjęte wnioski.
Po weryfikacji formalnej wniosków przez Zespół autorzy projektów nr 2, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
21 telefonicznie zostali poinformowani o błędach w złożonych wnioskach.
Autorom wniosków 2, 4, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 wyznaczono termin na poprawę zawartych
błędów do 17 października 2018 r.. Dodatkowo 30 października 2018 r. autor wniosku nr 15 został
telefonicznie poinformowany o konieczności dodatkowej korekty wniosku.
Wnioski nr 4, 15 oraz 16 ze względów formalnych zostały odrzucone.
Wniosek nr 14 ze względu na brak zgody zarządcy terenu na realizację przedsięwzięcia został
odrzucony.
Wnioski nr 5 i 6 zostały wycofane przez autora.

3. Pełna lista projektów pozytywnie ocenionych i dopuszczonych do głosowania:
Lista wniosków przyjętych do głosowania z terenu miejskiego Gminy Police:
1)

"Przyjazny zakątek na starej Dąbrówce" - urządzenie placu rekreacyjnego u zbiegu ulic
Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej
2) Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej "Leśna akademia" na terenie ogrodu "Leśnego"
Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach.
3) "Senior też może" - kursy z podstawowej obsługi komputera dla osób 60+
4) Siłownia street workout
5) Rower miejski
6) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Jasienica
7) Doposażenie terenu rekreacyjnego na osiedlu Jasienica
8) Dobudowa Sali do budynku Rady Osiedla nr 4 "Dąbrówka" w Policach ul. Piaskowa 49
9) "Trochę wody dla ochłody" - montaż miejskich poidełek dla mieszkańców i zwierząt
10) Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Mazurskiej przy Szkole
Podstawowej nr 5
11) Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami
dwujęzycznymi w Policach
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12) Plaża miejska "Mijanka"
13) Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w
Policach.
Lista wniosków przyjętych do głosowania z terenów sołeckich:
1) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie - Etap
II
2) Modernizacja placu zabaw dla dzieci
3) Wyposażenie placu zabaw w Dębostrowie i doposażenie świetlicy wiejskiej
4) Budowa chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacjowej
5) Oświetlenie alejki Wiśniowej (etap pierwszy)
6) Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekłończyca - budowa wiaty piknikowej oraz
doposażenie w namiot (3 x 9)

4. Głosowanie
1 grudnia 2018 zakończyło się głosowanie na zgłoszone i zweryfikowane projekty do budżetu
obywatelskiego na rok 2019, które trwało od 15 listopada 2018 r.. Zgodnie z regulaminem, który jest
załącznikiem do Zarządzenia Nr 143/2018 Burmistrza Polic z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2019 rok., na
realizację budżetu obywatelskiego przeznacza się kwotę do 1.300.000 zł. Z tej kwoty przeznacza się
kwotę 1.000.000 zł na realizację zadań na terenie miasta Police oraz kwotę 300.000 zł na realizację
zadań na terenie sołectw w gminie Police. Mieszkańcy Polic mogli oddać swój głos na dowolną ilość z
19 projektów – 13 wniosków z terenu miasta oraz 6 z terenu sołectw. W trakcie głosowania, które
trwało od 15 listopada br., oddano łącznie 3138 kart (1686 karty w głosowaniu internetowym, 1447
kart w formie papierowej, 5 kart przesłano na adres e-mail), z czego 463 karty były nieważne
(niepotwierdzone głosy w formularzu internetowym, zduplikowane głosy). Na kartach ważnych
oddano łącznie 4791 głosów, co daje średnią 1,79 głosu na kartę.
Zgodnie z regulaminem ustalenie wyników głosowania polega na zsumowaniu głosów oddanych na
każdą propozycję zadań na liście oraz ustaleniu dwóch odrębnych rankingów propozycji zadań w
kolejności od zadania, które otrzymało największą ilość głosów.

5. Ranking projektów
Ranking projektów miejskich
Miejsce

Nr projektu
na karcie

Tytuł projektu

Wartość
projektu w zł

Łączna liczba
głosów

1.

18

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z
oddziałami dwujęzycznymi w Policach

2.

5

Plaża miejska "Mijanka"

399 362,55

527

1

Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w
kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w
Policach

85 000,00

503

3.

224 147,00

532
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4.

7

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej
"Leśna akademia" na terenie ogrodu
"Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w
Policach.

5.

2

Rower miejski
"Przyjazny zakątek na starej Dąbrówce" urządzenie placu rekreacyjnego u zbiegu ulic
Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej
Montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla
pieszych na ul. Mazurskiej przy Szkole
Podstawowej nr 5

130 000,00

366

300 000,00

317

502 000,00

251

50 000,00

245

6.

12

7.

17

8.

10

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na
terenie osiedla Jasienica

93 460,00

236

9.

15

Doposażenie terenu rekreacyjnego na osiedlu
36 500,00
Jasienica

217

10.

3

Dobudowa Sali do budynku Rady Osiedla nr 4
428 600,00
"Dąbrówka" w Policach ul. Piaskowa 49

207

11.

11

"Trochę wody dla ochłody" - montaż
150 000,00
miejskich poidełek dla mieszkańców i zwierząt

177

12.

6

Siłownia street workout

60 000,00

170

13.

19

"Senior też może" - kursy z podstawowej
obsługi komputera dla osób 60+

20 000,00

109
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Ranking projektów sołeckich
Wartość
projektu w
zł

Miejsce

Nr projektu
na karcie

1.

9

Wyposażenie placu zabaw w
Dębostrowie i doposażenie świetlicy
wiejskiej

47 186,10

181

2.

4

Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego przy kompleksie
49 766,90
sportowym "Orlik" w Tanowie - Etap II

177

3.

16

Oświetlenie alejki Wiśniowej (etap
pierwszy) (Trzebież)

50 000,00

168

4.

13

Kompleks rekreacyjny w miejscowości
Niekłończyca - budowa wiaty
49 837,44
piknikowej oraz doposażenie w
namiot (3 x 9)

153

5.

14

Budowa chodnika z podjazdami do
50 000,00
posesji przy ul. Akacjowej (Trzeszczyn)

147

6.

8

Modernizacja placu zabaw dla dzieci
(Pilchowo)

108

Tytuł projektu

49 997,49

Łączna liczba
głosów

6. Zadania rekomendowane
Zgodnie z regulaminem, który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 143/2018 Burmistrza Polic z dnia 26
czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu
obywatelskiego na 2019 rok na podstawie rankingów tworzy się listy zadań rekomendowanych do
realizacji ze środków budżetu obywatelskiego. Listy tworzy się odrębnie dla miasta Police oraz sołectw
gminy Police kolejno od zadania będącego najwyżej w odpowiednim rankingu.
Listy zadań rekomendowanych przygotowuje zespół prowadzący konsultacje w sprawie Polickiego
Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 i przekazuje Burmistrzowi Polic oraz Radzie Miejskiej w Policach.
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Zadania rekomendowane do realizacji na terenie miasta Police
Miejsce Nr projektu
na karcie

Tytuł projektu

Wartość
Łączna liczba
projektu w zł
głosów

1.

18

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z
oddziałami dwujęzycznymi w Policach

2.

5

Plaża miejska "Mijanka"

399 362,55

527

1

Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w
kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w
Policach

85 000,00

503

7

Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej
"Leśna akademia" na terenie ogrodu "Leśnego"
Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach.

130 000,00

366

3.

4.

224 147,00

532

Łączna kwota przeznaczona na ww. projekty według szacunkowych kosztorysów to 838.509,55 zł. W
związku z tym, że szacowana wartość kolejnego projektu pn. „Rower Miejski” (300.000 zł) przewyższa
pozostałą kwotę, Zespół zarekomendował przeznaczyć ją (tj. 161.490,45 zł) na pokrycie ewentualnych
wyższych cen ofert po realizacji procedur przetargowych na realizację wybranych przedsięwzięć.
Bazując na doświadczeniu poprzednich edycji Polickiego Budżetu Obywatelskiego oraz
przeprowadzanych zapytań o cenę czy przetargów, rzeczywiste koszty realizacji projektów mogą być
wyższe. Aby uniknąć korekt i ewentualnych redukcji projektów, pozostawienie ww. środków na
pokrycie dodatkowych kosztów jest zasadne.
Zadania rekomendowane do realizacji na terenie sołectw gminy Police
Miejsce

Nr projektu
na karcie

Tytuł projektu

Wartość
projektu w
zł

Łączna ilość
głosów

9

Wyposażenie placu zabaw w
Dębostrowie i doposażenie świetlicy
wiejskiej

47 186,10

181

2.

4

Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego przy kompleksie
sportowym "Orlik" w Tanowie - Etap II

49 766,90

177

3.

16

Oświetlenie alejki Wiśniowej (etap
pierwszy) (Trzebież)

50 000,00

168

4.

13

Kompleks rekreacyjny w miejscowości
Niekłończyca - budowa wiaty
piknikowej oraz doposażenie w
namiot (3 x 9)

49 837,44

153

5.

14

Budowa chodnika z podjazdami do
posesji przy ul. Akacjowej (Trzeszczyn)

50 000,00

147

1.
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6.

8

Modernizacja placu zabaw dla dzieci
(Pilchowo)

49 997,49

108

Łączna kwota przeznaczona na rekomendowane projekty sołeckie: 296 787,93 zł.
Zadania zostały ujęte w budżecie Gminy Police na 2019 rok.

7. Realizacja zadań:
1)

Budowa chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacjowej w miejscowości Trzeszczyn –
zadanie zrealizowano – koszt realizacji wyniósł 49 897,13 zł.
2) Oświetlenie alejki Wiśniowej w m. Trzebież etap I – zadanie zrealizowano – koszt realizacji
wyniósł 49 655,00 zł.
3) Plaża miejska „Mijanka”- zadanie częściowo zrealizowano – koszt realizacji wyniósł
154 602,28 zł. Realizacja zadania wymagała uzyskania zgłoszenia robót w Wydziale
Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Policach wraz z pozwoleniem wodnoprawnym z
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
W związku z powyższym zlecono do realizacji w 2019r dokumentację projektową wraz z
robotami nie wymagającymi zgłoszenia robót.
4) Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w
Policach – zadanie częściowo zrealizowano – koszt realizacji wyniósł 105 000,00 zł. Z uwagi
na oferty przekraczające założony budżet w ramach realizacji zadania został oświetlony jeden
kort – realizacja w mniejszym zakresie została uzgodniona w Wnioskodawcą.
5) Wyposażenie placu zabaw i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów –
zadanie zrealizowano - koszt realizacji wyniósł 47 050,00 zł.
6) Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami
dwujęzycznymi w Policach – zadanie zrealizowano – koszt realizacji wyniósł 223 911,25 zł
7) Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Leśna akademia” na terenie ogrodu ”Leśnego”
Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach – zadanie zrealizowano – koszt realizacji wyniósł 129
799,11 zł
8) Modernizacja placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pilchowo – zadanie zrealizowano – koszt
realizacji wyniósł 74 775,08 zł
9) Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym „Orlik” w Tanowie–
etap II – zadanie zrealizowano – koszt realizacji wyniósł 91 000,00 zł
10) Budowa wiaty piknikowej z doposażeniem na terenie Kompleksu rekreacyjnego w
miejscowości Niekłończyca – zadanie zrealizowano – koszt realizacji wyniósł 49 822,12 zł.
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VI.

Lp

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ POLICE W 2019
ROKU

Zadanie

Środki finansowe Opis

1

Odpłatne przejęcie praw
własności do wybudowanego
odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Widokowej w m.
Pilchowo

2

Budowa pętli autobusowej w
miejscowości Bartoszewo

3

Budowa węzła przesiadkowego
na Placu Chrobrego w Policach

2 261 266,25

4

Budowa dróg rowerowych w
kierunku miejscowości Trzebież

2 980 349,63

5.

Przebudowa odcinka drogi
powiatowej Nr 3911Z DobraBartoszewo - pomoc finansowa
dla Powiatu Polickiego

200 000,00

60 000,00

270 832,05

Środki finansowe wydatkowano na
odpłatne przejęcie praw własności do
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Widokowej w m. Pilchowo
wybudowanego przez Inwestorów
zewnętrznych w ul. Widokowej w
miejscowości Pilchowo.
Środki finansowe wydatkowano na
realizację robót budowlanych
związanych z budową pętli
autobusowej w miejscowości
Bartoszewo.
Środki finansowe wydatkowano na
realizację robót budowlanych
związanych z budową węzła
przesiadkowego na Placu Chrobrego w
Policach.
Środki finansowe na realizację robót
budowlanych związanych z budową
ścieżki rowerowej w miejscowości
Trzebież (odcinek od ul. Spacerowej do
wjazdu do Ośrodka Żeglarskiego oraz
odcinek po nasypie kolejowym) oraz z
rozpoczęciem realizacji robót
budowlanych związanych z budową
ścieżki rowerowej w kierunku
miejscowości Trzebież (odcinek od ul.
Sosnowej w Policach-Jasienicy do
miejscowości Niekłończyca oraz od
miejscowości Niekłończyca do ul.
Brzozowej w miejscowości Trzebież) dokończenie realizacji robót
budowlanych planowane jest w I
półroczu 2020 roku.
Środki finansowe wydatkowano na
udzielenie pomocy finansowej dla
Powiatu Polickiego w związku z
realizacją robót budowlanych
związanych z przebudową odcinka
drogi powiatowej Nr 3911Z DobraBartoszewo.
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6.

Budowa dróg rowerowych w
Policach

7.

Przebudowa ulicy Kuźnickiej w
Policach - dokumentacja
projektowa

8.

Przebudowa wiaduktu na ul.
Kuźnickiej w Policach

5 963 760,16

9.

Przebudowa infrastruktury w
ciągu ulicy Zamenhofa w
Policach

34 764,09

10.

Przebudowa drogi wewnętrznej
dojazdowej do "Leśnego"
Przedszkola Publicznego nr 6 w
Policach

11.

Budowa drogi z płyt
betonowych od ul. Gunickiej w
miejscowości Tanowo w
kierunku miejscowości
Węgornik

1 891 678,75

14 760,00

349 881,58

1 587 709,62

Środki finansowe wydatkowano na
realizację przedsięwzięcia w ramach
trzech odrębnych etapów (ul. Piaskowa,
odcinek ul. Roweckiego, ul. Rurowa). W
I półroczu 2020 roku planowane jest
dokończenie robót budowlanych
związanych z budową drogi rowerowej
w ciągu ul. Roweckiego oraz
wydatkowanie z tym związanych
środków finansowych.
Wydatkowano środki finansowe na
aktualizację i dokończenie prac
związanych z opracowaniem
dokumentacji projektowej dotyczącej
przebudowy ulicy Kuźnickiej w Policach.
W związku z odstąpieniem od umowy
na realizację robót budowlanych (z
winy wykonawcy robót), w 2019 roku
poniesiono tylko część z zaplanowanych
wydatków związanych z realizacją robót
budowlanych - zakończenie realizacji
robót budowlanych i poniesienie
wydatków z tym związanych,
planowane jest w 2020 roku.
Środki finansowe wydatkowano na
realizację robót budowlanych
związanych z przebudową
infrastruktury w ciągu ulicy Zamenhofa
w Policach.
Środki finansowe wydatkowano na
realizację robót budowlanych
związanych z przebudową drogi
wewnętrznej dojazdowej do "Leśnego"
Przedszkola Publicznego nr 6 w
Policach.
Wydatkowano środki finansowe
związane z zakończeniem prac
projektowych oraz wykonaniem części
robót budowlanych. W I półroczu 2019
roku podpisano również umowę
partnerską z Nadleśnictwem Trzebież
na wspólne ponoszenie wydatków
związanych z realizacją robót
budowlanych. Dokończenie robót
budowlanych i poniesienie związanych
z tym kosztów planowane jest na I
półrocze 2020 roku.
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12.

Budowa drogi (ciągu pieszojezdnego) łączącej ul.
Chodkiewicza z cmentarzem
komunalnym przy ul. Tanowskiej
w Policach - opracowanie
dokumentacji projektowej

13.

Przebudowa ulicy
Kochanowskiego w Policach etap I

14.

Budowa drogi gminnej
dojazdowej w miejscowości
Trzeszczyn

15.

Przebudowa odcinka ulicy
Polickiej w miejscowości
Tanowo - opracowanie
dokumentacji projektowej

16.

Budowa infrastruktury drogowej
na terenie miasta Police na
potrzeby Szczecińskiej Kolei
Metropolitalnej

Wydatkowano tylko część środków
finansowych na dokończenie prac
związanych z opracowaniem
dokumentacji projektowej.
35 422,61
Wydatkowanie pozostałych środków
finansowych planowane jest w I
kwartale 2020 roku, po uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Środki finansowe wydatkowano na
realizację robót budowlanych
związanych z I etapem przebudowy
775 039,97
ulicy Kochanowskiego w Policach
(sięgacz wraz z odcinkiem do ul.
Długosza).
Na podstawie decyzji Starosty
Polickiego o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (ZRID) związanej z
budową drogi gminnej dojazdowej w
miejscowości Trzeszczyn, kilka
nieruchomości gruntowych, będących
194 034,00 dotychczas własnością podmiotów
trzecich, stały się własnością Gminy
Police. Środki finansowe wydatkowano
na wypłaty odszkodowań finansowych
dotychczasowym właścicielom gruntów
w związku z realizacją przedmiotowej
inwestycji.
Środki finansowe wydatkowano na
opracowanie dokumentacji projektowej
22 017,00
dotyczącej przebudowy odcinka ulicy
Polickiej w miejscowości Tanowo.
Wydatkowano jedynie środki
finansowe za koszty inżyniera
kontraktu, doradztwo i zarządzanie
projektem poniesione przez
Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru
Metropolitalnego (wkład Gminy Police).
Ze względu na nieprzekazanie przez
PKP S.A. w 2019 roku Gminie Police
111 961,88 działek pod budowę infrastruktury
drogowej, dokończenie prac
związanych z opracowaniem
dokumentacji projektowej budowy
infrastruktury drogowej na terenie
miasta Police na potrzeby Szczecińskiej
Kolei Metropolitalnej oraz rozpoczęcie
realizacji robót budowlanych,
zaplanowane zostało w 2020 roku.
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17.

Odbudowa promenady na
terenie kompleksu
turystycznego w Trzebieży

18.

Budowa budynku komunalnego
przy ulicy Niedziałkowskiego w
Policach - opracowanie
dokumentacji projektowej

123 000,00

19.

Przebudowa pomieszczeń w
budynku oświatowym na
potrzeby Urzędu Miejskiego w
Policach

43 453,51

20.

Przebudowa remizy OSP w
Tanowie

21.

Wykonanie zabezpieczenia
konstrukcji drewnianej strychu
w budynku "starym" w Szkole
Filialnej w Pilchowie

12 152,40

22.

Budowa wjazdu na teren Szkoły
Podstawowej w Trzebieży

215 000,00

23.

Budowa placu zabaw na terenie
Szkoły Podstawowej nr 5 im.
Orła Białego z oddziałami
dwujęzycznymi w Policach

223 911,25

43 050,00

1 076 838,00

Środki finansowe wydatkowano na
opracowanie dokumentacji projektowej
dotyczącej odbudowy promenady na
terenie kompleksu turystycznego w
Trzebieży.
Wydatkowano kwotę 79 950 zł.
stanowiącą część środków finansowych
na opracowanie dokumentacji
projektowej budowy budynku
komunalnego przy ulicy
Niedziałkowskiego w Policach.
Uchwałą Rady Miejskiej w Policach Nr
XIV/139/2019 z dnia 26.11.2019 r.
pozostałą kwotę: 43.050 zł
wprowadzono do wykazu wydatków
niewygasających z końcem 2019 roku.
Realizacja zadania oraz wydatkowanie
pozostałych środków finansowych
powinna nastąpić w terminie do
30.06.2020 r.
Środki finansowe wydatkowano na
realizację robót budowlanych
związanych z przebudową trzech
pomieszczeń w budynku oświatowym
na potrzeby Urzędu Miejskiego w
Policach.
Środki finansowe wydatkowano na
dokończenie rozpoczętych w 2018 roku
robót budowlanych związanych z
przebudową remizy OSP w Tanowie
oraz na dostawę i montaż wyposażenia.
Środki finansowe wydatkowano na
wykonanie zabezpieczenia konstrukcji
drewnianej strychu w budynku
"starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie.
Środki finansowe wydatkowano na
realizację robót budowlanych
związanych z budową wjazdu na teren
Szkoły Podstawowej w Trzebieży.
Zadanie inwestycyjne zrealizowane w
ramach Polickiego Budżetu
Obywatelskiego. Wydatkowano środki
finansowe na opracowanie
dokumentacji projektowej i realizację
robót budowlanych związanych z
budową placu zabaw na terenie Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z
oddziałami dwujęzycznymi w Policach.
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24.

Budowa ścieżki edukacyjnoprzyrodniczej „Leśna akademia”
na terenie ogrodu ”Leśnego”
Przedszkola Publicznego nr 6 w
Policach

129 799,11

25.

Przebudowa instalacji kanalizacji
sanitarnej w budynku
Przedszkola Publicznego nr 1 w
Policach

57 000,00

26.

Przebudowa pomieszczeń w
budynku przy ul. Fabrycznej w
Policach na potrzeby schroniska
dla bezdomnych

164 999,08

27.

Budowa „Postoju Leśnego” przy
cmentarzu komunalnym w
Policach-Jasienicy

530 274,20

28.

Modernizacja placu zabaw dla
dzieci w miejscowości Pilchowo

29.

Rewitalizacja placu położonego
przy ulicy Roweckiego i 1-go
Maja w Policach - opracowanie
dokumentacji projektowej

30.

Przebudowa budynku
administracyjnego przy ul.
Portowej 5 w Trzebieży na
potrzeby świetlicy wiejskiej wraz
z aktualizacją dokumentacji
projektowej

Zadanie inwestycyjne zrealizowane w
ramach Polickiego Budżetu
Obywatelskiego. Wydatkowano środki
finansowe na opracowanie
dokumentacji projektowej i realizację
robót budowlanych związanych z
budową ścieżki edukacyjnoprzyrodniczej „Leśna akademia” na
terenie ogrodu ”Leśnego” Przedszkola
Publicznego nr 6 w Policach.
Środki finansowe wydatkowano na
realizację robót budowlanych
związanych z przebudową instalacji
kanalizacji sanitarnej w budynku
Przedszkola Publicznego nr 1 w
Policach.
Środki finansowe wydatkowano na
przebudowę pomieszczeń (części
noclegowej) w budynku przy ul.
Fabrycznej w Policach na potrzeby
schroniska dla bezdomnych. Ponadto w
ramach zadania opracowano projekt
instalacji hydrantowej, wybudowano
przyłącze wodociągowe do budynku
oraz ogrodzenie przy ogrzewalni w
budynku.
Środki finansowe wydatkowano na
realizację robót budowlanych
związanych z budową „Postoju
Leśnego” przy cmentarzu komunalnym
w Policach-Jasienicy.

Środki finansowe wydatkowano na
74 775,08 modernizację placu zabaw dla dzieci w
miejscowości Pilchowo.
Środki finansowe wydatkowano na
opracowanie dokumentacji projektowej
165 622,95 dotyczącej rewitalizacji placu
położonego przy ulicy Roweckiego i 1go Maja w Policach.
Środki finansowe wydatkowano na
częściową przebudowę pomieszczeń
budynku administracyjnego przy ul.
Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby
świetlicy wiejskiej wraz z likwidacją
99 994,75
tarasu nad wejściem do budynku i
budową zewnętrznej linii zasilającej w
energię elektryczną na podstawie
dokumentacji projektowej bez jej
aktualizacji.
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31.

Przebudowa budynku świetlicy
wiejskiej w miejscowości
Przęsocin

32.

Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego przy kompleksie
sportowym „Orlik” w Tanowie –
etap II

33.

Budowa wiaty piknikowej z
doposażeniem na terenie
Kompleksu rekreacyjnego w
miejscowości Niekłończyca

Środki finansowe wydatkowano na
dokończenie rozbudowy budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości
Przęsocin o część sanitarną z zapleczem
kuchennym i kotłem gazowym,
349 999,17 przebudowę dachu nad starą częścią
budynku wraz z termoizolacją, oknami
połaciowymi oraz przebudowę
przyłącza wodociągowego, kanalizacji
sanitarnej, gazowego i energii
elektrycznej.
Zadanie inwestycyjne zrealizowane w
ramach Polickiego Budżetu
Obywatelskiego. Wydatkowano środki
finansowe na opracowanie
dokumentacji projektowej i realizację
91 000,00 robót budowlanych związanych z
zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego przy kompleksie
sportowym „Orlik” w Tanowie – etap II
(wiata ogniskowa wraz z dojściem i
ogrodzeniem).
Zadanie inwestycyjne zrealizowane w
ramach Polickiego Budżetu
Obywatelskiego. Wydatkowano środki
finansowe na opracowanie
dokumentacji projektowej i realizację
49 822,12
robót budowlanych związanych z
budową wiaty piknikowej z
doposażeniem na terenie Kompleksu
rekreacyjnego w miejscowości
Niekłończyca.
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VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
1. Drogi :
- Długość dróg wojewódzkich na terenie gminy Police
1) DW 114 – 23,3 km
2) DW 115 – 18,6 km
- Długość dróg powiatowych na terenie gminy Police – 48,306 km
- Długość dróg gminnych - 95,097 km
- Długość dróg gminnych utwardzonych – 61,127 km
- Długość dróg gminnych gruntowych - 33,79 km
Utrzymanie dróg gminnych ( naprawy, remonty, utrzymanie oznakowania poziomego na terenie
gminy Police to koszt w 2019 roku – 1.000.000,00 zł
Drogi gruntowe zlokalizowane w 12 sołectwach jak również na terenie miasta Police wymagają
corocznego remontu, uzupełnienia ubytków lub kompleksowej naprawy w 2019 roku na remont dróg
gruntowych wydano kwotę 850.000,00 zł.
W ramach środków finansowych przeznaczonych na remonty inwestycyjne wykonano: „Budowę
drogi z płyt drogowych przy ul. Bursztynowej w Policach” za kwotę: 150.000,00 zł.
2. Działalność komunalna:
Gmina Police w ramach utrzymania czystości ulic, chodników, placów dokonuje ich sprzątania
poprzez mechaniczne zamiatanie ulic i chodników, odchwaszczanie, opróżnianie koszy na śmieci w
pasach drogowych. Ponadto w miesiącach zimowych prowadzona jest akcja zimowa na drogach i
chodnikach gminnych. Koszt utrzymania czystości i prowadzenia akcji zimowej w 2019 roku wyniósł
1.970.000,00 zł.
Ponadto w ramach działalności komunalnej gmina Police utrzymuje 3 szalety miejskie : na ul.
Piłsudskiego, na Pl. Chrobrego oraz na węźle przesiadkowym na ul. Wyszyńskiego w 2019 roku koszt
ich utrzymania wyniósł 407.567,00 zł. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do obowiązków
gminy Police należy utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Police, koszt utrzymania w
2019 roku to kwota 2.226.000,00 zł.
3. Gospodarka Mieszkaniowa:
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Police prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, uchwały Nr XLXI/350/2014 z dnia 30 września 2014 r. Rady Miejskiej w Policach w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police, uchwały Nr
V/30/2019z dnia 22 stycznia 2019 r. Rady Miejskiej w Policach w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Police w latach 2019-2023.
Na koniec roku 2019 zasób mieszkaniowy gminy Police wynosił 1554 lokali, w tym 83 lokali socjalnych
i 5 pomieszczeń tymczasowych. W roku 2019 dokonano 7 przydziałów lokali mieszkalnych dla rodzin
zakwalifikowanych do planu przydziału mieszkań na lata 2016-2018. W lokalach tych wcześniej
wykonano remonty.
W roku 2019 wykonano 27 wyroków o eksmisję w tym 2 wyroki z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej
„Chemik”. Na koniec 2019 roku na mieszkanie komunalne - docelowe oczekiwało 494 rodzin.
Na realizację oczekują 48 wyroki orzekające eksmisję z lokali mieszkalnych oraz z lokali socjalnych.
Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy Police za rok 2019 wyniosły 5.508.405,10 zł .
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Na terenie gminy Police znajduje się 6 cmentarzy komunalnych, którymi administruje Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach. Cmentarze komunalne utrzymywane są z opłat za
usługi pogrzebowe (opłata za udostępnienie miejsca do pochówku, odnowienie na kolejne 20 lat
miejsca, opłata za wjazd pojazdów itp.).
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VIII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
W roku 2019 pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej wprowadzili do CEIDG 2061 wniosków,
które dotyczyły:
- założenia działalności gospodarczej 331 wniosków,
- zmiany wpisu w CEIDG 1.016 wniosków,
- zawieszenia działalności gospodarczej 348 wnioski,
- wznowienia działalności gospodarczej 153 wnioski,
- zakończenia działalności gospodarczej 214 wnioski.
W dniu 31.12.2019 r. w CEIDG znajdowało się 2.442 wpisów aktywnych oraz 544 wpisów z zawieszoną
działalnością gospodarczą dotyczących przedsiębiorców, których główne miejsce wykonywania
działalności gospodarczej znajdowało się na terenie gminy Police.

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
W roku 2019 wydano 38 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) do spożycia poza miejscem sprzedaży 19 zezwoleń, w tym o zawartości alkoholu:
- do 4,5 % oraz piwa 6 zezwoleń,
- od 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa) zezwoleń 7,
- powyżej 18 % zezwoleń 6,
2) do spożycia w miejscu sprzedaży 19 zezwoleń, w tym o zawartości alkoholu:
- do 4,5 % oraz piwa 6 zezwoleń,
- od 4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa) zezwoleń 7,
- powyżej 18 % zezwoleń 6.
W dniu 31.12.2019 r. liczba wydanych (ważnych) zezwoleń przedstawiała się następująco:
1) 75 zezwoleń na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży:
- zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa 30 zezwolenia,
- zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) 23 zezwolenia,
- zawierających powyżej 18 % alkoholu 22 zezwolenia,
2) 195 zezwoleń na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa 68 zezwoleń,
- zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) 64 zezwoleń,
- zawierających powyżej 18 % alkoholu 63 zezwolenia.

3. Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką i zezwolenia na przewozy
regularne specjalne na terenie gminy Police
W roku 2019 wydano 16 nowych licencji, dokonano zmiany 23 licencji, 15 licencje zawieszono i
ponownie w tym samym roku 9 osób wznowiło działalność, wygaszono 6 licencji (5 z powodu
rezygnacji przedsiębiorcy, 1 z powodu zgonu przedsiębiorcy,).
Na koniec 2018 r. było wydane 115 ważnych licencji.
Na przewozy regularne specjalne osób w krajowym transporcie drogowym w roku 2019 wydano 65
zezwoleń.
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IX.

KOMUNIKACJA

1. Komunikacja miejska
Organizowana jest na podstawie porozumienia międzygminnego przez Gminę Miasto Szczecin na 9
liniach komunikacyjnych normalnych i 1 linii pospiesznej. Dodatkowo uruchamiane są 2 linie nocne. W
roku 2015 Gmina Police, na podstawie uchwały VII/52/2015 Rady Miejskiej w Policach, przystąpiła do
programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Na
podstawie SKR rodziny posiadające dwoje i więcej dzieci mogą korzystać ze zniżek w komunikacji
miejskiej. Gmina Police na SKR w 2019 roku wydała 16 469,25 zł.
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Policach XLIV/440/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. Gmina Police
przystąpiła do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych
zamieszkujących na terenie Gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego,
w których organizatorem transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Szczecin, zwanego dalej
„Projektem” prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin. Uchwała XLV/442/2018 Rady Miejskiej w
Policach z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę XLIV/440/2018 rozszerzyła krąg uprawnionych
uczniów do bezpłatnej komunikacji o szkoły gimnazjalne i ponadpodstawowe. W 2019 roku Gmina
Police na ten projekt wydała 1 365 440,00 zł.

2. Komunikacja gminna
Co roku zawierana jest umowa bezpośrednia ze Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwem
Komunikacyjnym Sp. z o.o. na regularne przewozy osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego
na liniach:
1) samorządowej
2) plażowej
3) działkowej.
Od stycznia 2019 r. wprowadzona została darmowa komunikacja gminna dla wszystkich pasażerów
powyższych linii.
Przewozy SPPK Sp. z o.o. realizuje 8 autobusami oraz 1 pogotowiem technicznym.
W 2019 r. na przewozy tymi liniami wydano 1 806 498,44 zł.
W 2019 roku po raz kolejny w związku z Dniem Wszystkich Świętych zorganizowana została dodatkowa,
również darmowa, komunikacja dowożąca mieszkańców na cmentarz w Policach i Jasienicy w dniach
30, 31 października oraz 1, 2 i 3 listopada.
W 2019 roku oddana została pętla autobusowa w m. Bartoszewo w związku z wnioskami mieszkańców
o wydłużenie przejazdu linii 103 do tej miejscowości. Kursy uwzględniające przystanek w Bartoszewie
wprowadzono w 2020 r.
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X.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Do zakresu działania wydziału ochrony środowiska należy w szczególności:
1. Wydawanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów oraz decyzji ws. naliczania opłat i kar
za usuwanie drzew
•
•

W 2019 r. wydano 61 decyzji zezwalających na wycinkę drzew lub krzewów
(w tym 8 zezwoleń w pasach drogowych).
Ponadto w roku 2019 rozpatrzono 68 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne.

2. Utrzymywanie zieleni
Wydział Ochrony Środowiska utrzymuje zieleń w ramach umowy „in house”.
Tereny podzielone są na zieleń w pasach drogowych i zieleń na innych terenach gminnych.
ZIELEŃ W PASACH DROGOWYCH
W 2019 r. utrzymywano trawniki w pasach drogowych.
• W 2019 r. bieżące utrzymywanie czystości na terenach zielonych w ciągu dróg publicznych na
terenie gminy Police obejmowało 226.654 m2 powierzchni, w tym powierzchnia trawników
przy ścieżkach rowerowych: 56.477 m2.
• Koszenie trawników o łącznej pow. 228.382 m2 odbywało się 5 x w roku (w tym trawniki wzdłuż
ścieżek rowerowych).
• Grabienie liści obejmowało obszar o powierzchni: 40.601 m2 – (1x listopad).
• Prowadzono cięcia formujące żywopłoty:
- żywopłoty rosnące w ciągu utrzymywanych ulic o pow. cięcia 6.886m2 ,
•

Wykonano: nasadzenia kwiatów na rabatach zlokalizowanych w ciągu ul. Grzybowej, ul.
Mazurskiej/ul. Staszica, na skwerze Ryszarda Kaczorowskiego, na pętli Police – WyszyńskiegoPolana – łączna powierzchnia rabat 649m2 , ilość sadzonek: 16.255 sztuk dla zmiany wiosennej
i dla zmiany letniej.

fot. Kwietnik ul. Grzybowa (zmiana wiosenna)
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fot. Kwietnik ul. Grzybowa (zmiana letnia)

fot. Kwietnik ul. Mazurska/Staszica (zmiana letnia)
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fot. Kwietnik Skwer Ryszarda Kaczorowskiego (zmiana wiosenna)

fot. Kwietnik Skwer Ryszarda Kaczorowskiego (zmiana letnia)
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fot. kwietnik pętla Police-Wyszyńskiego-Polana (zmiana wiosenna)

fot. kwietnik pętla Police-Wyszyńskiego-Polana (zmiana letnia)
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•
•
•
•
•

•

Wykonywana była pielęgnacja kwiatów na obsadzonych rabatach zlokalizowanych w ciągu ul.
Grzybowej, ul. Mazurskiej/ul. Staszica, skwerze Ryszarda Kaczorowskiego, na pętli PoliceWyszyńskiego-Polana - łączna powierzchnia rabat 649m2.
W 2019 roku zdemontowano 11 szt. oraz dokonano naprawy 9 szt. obudów drzew.
W miesiącu maju i sierpniu wykonano zadanie polegające na usunięciu odrostów na pniu
drzew oraz u ich podstawy - łącznie 1.087 szt. drzew rosnących w ciągu dróg gminnych na
terenie Gminy Police.
Zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu oprysku (biopreparatem WSPOMAG)
przeciwko mączniakowi rzekomemu i prawdziwemu drzew przydrożnych rosnących w pasie
drogowym ul. Piaskowej w m. Police (35 szt. drzew).
Z uwagi na skuteczność zabiegu na terenach miejskich, oprysk należało powtórzyć w czasie gdy
drzewa będą w fazie ulistnionej przed opadnięciem liści (przed jesienią), w związku z tym w
miesiącu październiku 2019 r. ponownie wykonano oprysk (biopreparatem WSPOMAG)
przeciwko mączniakowi rzekomemu i prawdziwemu drzew przydrożnych rosnących w pasie
drogowym ul. Piaskowej w m. Police łącznie 35 szt.
W 2019 r. wykonano nasadzenia bylin wzdłuż rowu odwadniającego na terenie Skweru
Ryszarda Kaczorowskiego, w ilości: 410 szt. roślin z gatunku liliowiec oraz 160 szt. roślin z
gatunku funkia wraz z ich pielęgnacją.

fot. nasadzenia bylin na terenie Skweru Ryszarda Kaczorowskiego.

•

Zrealizowano w 2019 r. zadanie polegające na naprawie ukształtowania skłonu skarpy nad
przepustem wodnym na Skwerze Ryszarda Kaczorowskiego, w zakresie bieżącej konserwacji
skłonu skarpy.
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fot. widok na Skwer Ryszarda Kaczorowskiego.

• W 2019 r. wykonano zadania związane z pielęgnacją nasadzeń drzew i krzewów w ilości łącznej
331 drzew oraz 820 szt. krzewów, posadzonych w latach ubiegłych jako nasadzenia
kompensacyjne.
• Wykonano zabiegi pielęgnacyjne w koronach łącznie 153 szt. drzew.
• Wykonano podlewanie nasadzeń 52 szt. drzew i 10 szt. krzewów posadzonych w pasie
drogowych dróg gminnych na terenie gminy Police.
• Wykonano usunięcie zagrażających drzew przydrożnych rosnących w ciągu dróg gminnych:
- 95 szt. drzew, na które Gmina Police otrzymała zezwolenie (decyzję zezwalającą na ich
usunięcie)
- 78 szt. drzew niewymagających uzyskania zezwolenia
• W 2019 roku usunięto łącznie 173 szt. Drzew.
• W 2019 r. założono wiązanie elastyczne - typ systemu wiązania: kwadratowe, w koronie
drzewa z gatunku dąb szypułkowy – 2 szt.
• Wykonano prace polegające na renowacji trawników wraz z oczyszczeniem
i przygotowaniem podłoża, siewem trawy, wałowaniem, o powierzchni 28 m2
• Wykonano frezowanie pni drzew na głębokość 15 cm wraz z oczyszczeniem i wyrównaniem
powierzchni terenu i uzupełniniem ubytków gruntem rodzimym w ciągu:
- ul. Gunicka m. Tanowo – 3 szt.
- ul. Bankowa m. Police 1 szt.
• Usunięto wraz z ich karczowaniem skupiny krzewów wraz z uzupełnieniem ziemią żyzną
terenu po ich usunięciu - 109 m2 krzewów.
• Wykonano nasadzenia łącznie 71 drzew, w tym:
- 25 szt. drzew z gatunku thuja 'Smaragd; - odm. szmaragd
- 16 szt. świerk kłujący 'Glauca Globosa'
- 13 szt. jodła kalifornijska
- 9 szt. sosna czarna od. 'Jeddeloh' - 7 szt. drzew z gatunku głóg pośredni odm. ‘Paul’s Scarlet’
- 1 szt. drzewa z gatunku grusza drobnoowocowa odm. ‘Chanticleer’
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fot. ul .Palmowa, Police

fot. ul .Palmowa, Pilchowo
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fot. ul. Szkolna, Police - teren SP1

•

•
•

•
•

•
•
•

Wykonano właściwe kompleksowe zabiegi pielęgnacyjne wraz z usunięciem kolidującej zieleni w
celu zachowania skrajni poziomej (obok jezdni) i pionowej (nad jezdnią) oraz uprzątnięciem
terenu i utylizacją pozostałości po wykonywanych pracach.
Łącznie tego typu pracami objęty był teren o powierzchni: 2.280 m2 .
Realizowano zadanie polegające na usuwaniu złomów i wywrotów wraz
z frezowaniem pnia - 13 szt. złomów i wywrotów.
W 2019 r. wykonywano również prace polegające na usuwaniu pojedynczych gałęzi
w koronach drzew rosnących w ciągu następujących ulic na terenie gminy Police:
a) z użyciem podnośnika: 15 szt.
b) bez użycia podnośnika: 72 szt.
W 2019 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na sprzedaż drewna
pozyskanego z wycinki drzew rosnących w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Police.
Sprzedano łącznie 75,27 m3 drewna sortymentu S4.
W 2019 r. wykonano zadanie polegające na zabezpieczeniu na okres zimowy terenów
zielonych – kwietników o łącznej powierzchni 400 m2 – w tym kwietnik na Skwerze Ryszarda
Kaczorowskiego – 300 m2 i kwietnik na ul. Grzybowej o pow. 100 m2 z wykorzystaniem
dekoracyjnej kory drzewnej.
Wykonano ekspertyzę dendrologiczną łącznie 2 drzew, w tym jednego drzewa z gatunku
robinia akacjowa rosnącego w ciągu ul. Mazurskiej w Policach oraz jednego drzewa z gatunku
buk zwyczajny rosnącego w ciągu ul. Lipowej w Tanowie.
Do czerwca 2019 r. realizowano zadanie polegające na pielęgnacji nasadzeń zastępczych w
ilości 38 szt. drzew i 810 szt. krzewów.
W 2019 r. wykonano inwentaryzację dendroflory na terenach działek o nr ewid. 62/8, 61/8,
60/8, 61/5, 62/5, 63/7, 101/5, obręb nr 12 Police, przeznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Police w rejonie ul. Asfaltowej na cele ulicy
dojazdowej.
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•

W 2019 r. na terenach dróg gminnych w Gminie Police przeprowadzono Akcję „POSADŹ Z
NAMI TULIPANY”- policki tydzień sadzenia tulipanów. W Akcji wzięły udział Przedszkolaki z
Przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Police. Sadzenie cebulek odbywało się na
następujących terenach: w ciągu ul. Grzybowej w Policach, ul. Piaskowej w Policach, ul.
Bankowej w Policach, ul. Siedleckiej w Policach, ul. Szkolnej w Policach, ul. Rybackiej w
Trzebieży, ul. Szkolnej w Tanowie oraz ul. Centralnej w Przęsocinie (łącznie posadzono 2.115
szt. cebul). Przedszkola biorące udział w Akcji otrzymały również cebulki tulipanów do
posadzenia na terenach przyprzedszkolnych (1.279 cebulek). Dodatkowo na Placu Nieznanego
Żołnierza w Policach posadzono w ramach akcji 206 cebul.
Celem Akcji było wspólne upiększanie Gminy Police poprzez wykorzystanie zabawy jako zajęcia
sprzyjającego procesowi edukacji i szeroko pojętej ochronie środowiska.

W ramach zadania zakupiono kredki i kolorową kredę jako nagrody do wykorzystania w trakcie Akcji
„Posadź z nami tulipany – policki tydzień sadzenia tulipanów”

fot. sadzenie tulipanów w ramach Akcji „Posadź z nami tulipany – policki tydzień sadzenia tulipanów”
– ul. Grzybowa m. Police
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fot. sadzenie tulipanów w ramach Akcji „Posadź z nami tulipany – policki tydzień sadzenia tulipanów”
– ul. Siedlecka m. Police

ZIELEŃ NA INNYCH TERENACH GMINNYCH.
•
•

W 2019 r. poza pasami drogowymi, pozostałe tereny włączone do bieżącego utrzymywanie
czystości na terenach zielonych w m. Police obejmowały 27,52 ha zaś w gminie Police
obejmowały 9,46 ha powierzchni.
Koszenie odbywało się 5 x w roku na powierzchni 36,8468 ha.

•

W ramach bieżącego utrzymania wykonywane były m.in.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

cięcia formujące żywopłoty,
cięcia skupin krzewów,
wiosenne wygrabianie liści ze skupin i żywopłotów,
jesienne grabienie liści,
odchwaszczanie żywopłotów,
gracowanie chodników, odnowienia zniszczonych mis przy posadzonych drzewach (80 szt.),
usuwanie odrostów (400 szt.), odchwaszczanie mis przy posadzonych drzewach i krzewach
(138 szt.), naprawa obudowy drzew- paliki (9 szt.)
7) Grabienie liści obejmowało obszar o powierzchni: 36,7589 ha– (1x marzec, 1x listopad).
8) Prowadzono cięcia formujące żywopłoty 1x czerwiec, 1x wrzesień:
- żywopłoty o pow. cięcia 16.945,99 m2 – m. Police, 2.722,84 m2 – gmina Police
9) Wykonano: nasadzenia i pielęgnację kwiatów na rabatach zlokalizowanych na terenie
miasta Police oraz w Trzebieży – łączna powierzchnia rabat 973,14 m2, ilość sadzonek: 24
329 sztuk dla zmiany wiosennej i dla zmiany letniej
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fot. Kwiaty wiosenne przy USC

fot. Kwiaty letnie na skwerze Jana Pawła II
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fot. Kwiaty letnie na deptaku

• Wykonano nasadzenia kwiatów letnich w 91 konstrukcjach rozmieszczonych na Terenie m.
Police i Niekłończyca

• Wykonano i obsadzono kwiatami zmiany letniej konstrukcję w kształcie Herbu Miasta Police
na Placu Chrobrego
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•

W ramach upiększania sołectw i osiedli przekazano sołtysom i przewodniczącym rad osiedli
28.640 szt. bratków i 32.760 szt. kwiatów zmiany letniej. Kwiaty sadzone
i utrzymywane były przez przedstawicieli ww. sołectw i rad osiedli
• Przeprowadzono pielęgnację gwarancyjną nowo posadzonych drzew (18 szt.)
i krzewów (9 m 2 ) na terenach zielonych
• W ramach zapobiegania antraknozie platana podjęto działania wraz z Powiatem Polickim
polegające na cięciach na krótkopędach. Cięcia przeprowadzono na 39 platanach. Zadanie
realizowane jest corocznie.
• Zlecono nadzór nad pracami związanymi z wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnozachowawczych platanów klonolistnych
• Wykonano ekspertyzy dendrologiczne 10 drzew m.in. na skwerze Jana Pawła II, przy Urzędzie
Stanu Cywilnego, w Parku Staromiejskim oraz na Placu Chrobrego
• Przeprowadzono inwentaryzacje dendroflory:
− w Parku Staromiejskim
− w Parku Solidarności,
− przy ul. Jasienickiej w Policach,
− w Pilchowie na działce ewid. 456
− na terenie przylegającym do cmentarza przy ul. Tanowskiej w Policach (dz. ewid. 731/2
obręb 9)
• Realizowano zadanie polegające na usuwaniu złomów i wywrotów wraz
z frezowaniem pnia. Łącznie 14 szt.
• Wykonano kompleksową pielęgnację 130 drzew oraz przeprowadzono drobne zabiegi
pielęgnacyjne na 60 drzewach na terenie Gminy Police.
• Zagospodarowano donice przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Policach.
• Zakupiono i zamontowano wiązania elastyczne w konarach 3 drzew.
• Zlecono naprawienie 1 szt. piramidy kwiatowej poprzez zakup i montaż 2 pierścieni.
• Przeprowadzono cięcie formujące żywopłotu o pow. 148 m2 wzdłuż łącznika pomiędzy ul.
Zamenhofa oraz ul. Boh. Westerplatte.
• Przygotowano teren pod organizację imprezy pn. „Dziki weekend” przy ul. Bursztynowej.
Zadanie realizowane corocznie.
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•
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Oczyszczono tereny działek w Trzebieży przy ul. Kościuszki (dz. ewid. 536/22 ) oraz przy ul.
Brzozowej (dz. ewid. 523/8)
Nasadzono cebulki tulipanów na działce 2037/95 obręb 10 Police- przy Urzędzie Miejskim w
Policach łącznie 1500 szt.

3. Przeprowadzanie akcji sprzątania z okazji Dni Ziemi oraz z okazji Sprzątania Świata
Corocznie Wydział Ochrony Środowiska przeprowadza akcję sprzątania z okazji Dni Ziemi.
W 2019 r. w akcji wzięli udział uczniowie z 10 szkół i dzieci z 4 przedszkoli. Za udział w akcji klasy 3 i 6
szkół podstawowych oraz klasy 3 gimnazjów otrzymały dofinansowanie wyjazdów edukacyjno –
ekologicznych. Szkoły przedstawiły rachunki za przeprowadzone działania proekologiczne na kwotę
41.488,40 zł. Ponadto w akcji mogą brać udział wszyscy chętni – stowarzyszenia, ośrodki, rady osiedli
czy sołectwa. Akcja jest dobrowolna.
W ramach działań edukacyjnych przeprowadzana została coroczna akcja „Sprzątanie Świata”. W 2019
r. w Uczestnikom akcji zapewniono worki i rękawice. Akcja jest dobrowolna. W akcji wzięli udział
uczniowie z 10 szkół i dzieci z 6 przedszkoli oraz mieszkańcy sołectw, przedstawiciele rad osiedli,
stowarzyszeń oraz innych placówek.
Dodatkowo od kilku lat przeprowadzana jest akcja „Ratujmy kasztanowce”. W ramach akcji grabione
są liście kasztanowców aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się szrotówka kasztanowcowiaczka.
Uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych, dzieci z przedszkoli publicznych oraz ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tanowie. Akcja rozpoczyna się 1 października i trwa do 30
listopada.
W 2019 r. Gmina Police uczestniczyła w projekcie pn. „Razem chronimy klimat na pograniczu polskoniemieckim”, który realizowała Fundacja Baltic Natura wspólnie z miastem Pasewalk. W akcji
uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Przedszkolnymi w Policach oraz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach. Jednym z zadań było
wykonanie nasadzeń 30 drzew z gatunku buk na terenie osiedla Mścięcino w Policach oraz w mieście
Pasewalk. Ponadto wydrukowano folder informacyjny pn. „Chronimy klimat na pograniczy polskoniemieckim” w dwóch wydaniach: I – Zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, II – To, jak korzystasz
z budynku ma znaczenie. Foldery dostępne były dla mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Policach.

4. Prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dotacji na modernizację systemów
grzewczych
W związku z podjętą przez Radę Miejską w Policach uchwałą dotyczącą dofinansowania modernizacji
systemów grzewczych mieszkańcy gminy Police mogą ubiegać się o zwrot części środków
wydatkowanych na modernizację ogrzewania z koksowego/węglowego na bardziej ekologiczne. W
2019 r. zrealizowano wypłatę środków dla 16 wnioskodawców na łączną kwotę 45.173,33 zł.

5. Odkomarzanie gminy
Odkomarzanie terenów Gminy Police związane jest głównie z utrzymaniem terenów zielonych tj.
parków, skwerów, zieleńców oraz terenów zadrzewionych i zakrzewionych należących do Gminy. Są to
tereny zieleni miejskiej, użytkowane jako tereny publiczne, ogólnie dostępne przez mieszkańców
gminy w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. W 2019 r. przeprowadzono odkomarzanie gminy Police
w 5 etapach. Teren objęty odkomarzaniem to 64,5 ha.

6. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów rasy agresywnej
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W 2019 r. nie wydano decyzji zezwalającej na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
Zezwolenia wydawane są na wniosek strony.
W 2019 r. Burmistrz Polic wydał decyzje odmawiającą wydania decyzji o czasowym odebraniu psa
rasy bokser.
Zezwolenia wydawane są na wniosek strony.
W 2018 r. było prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o czasowym odebraniu psa
rasy bokser. W 2019 r. Burmistrz Polic wydał decyzje odmawiającą wydania decyzji o czasowym
odebraniu psa rasy bokser.

7. Ochrona zwierząt
1) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do
ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki - dotacja dla Gminy Dobra.
W ramach zadania zostały pokryte koszty funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Dobrej. Z terenu gminy Police odłowiono 98 psów oraz 133 koty. Wyżej wymienione zwierzęta zostały
objęte opieką oraz nadzorem weterynaryjnym. Zadanie te obejmowało także zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt, które uległy wypadkom. Schronisko prowadziło ciągłe
działania na rzecz poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Kwota wydatkowana.
Ponadto w ramach funkcjonowania schroniska zakupiono aparat ultrasonograficzny na potrzeby
związane z leczeniem zwierząt w wymienionym schronisku. Kwota wydatkowana z budżetu gminy
Police.
2) Konkurs na realizację zadania publicznego "Ochrona zwierząt w 2019 r."
Kwotę 32.000,00 zł przekazano dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło
w Policach. W ramach wydatkowanej kwoty przeprowadzono konkurs na realizację zadania
publicznego: „Ochrona zwierząt w 2019 r." . Stowarzyszenie prowadziło edukację wśród dzieci i
młodzieży z zakresu ochrony zwierząt oraz ich życia, organizowało imprezy promujące właściwą
postawę człowieka wobec zwierząt, podejmowało działania na rzecz ochrony bezdomnych zwierząt, w
tym akcję dokarmiania bezdomnych i wolno żyjących zwierząt oraz poszukiwania właścicieli dla tych
zwierząt.
3) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do
ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki
W ramach zadania podpisano umowę na zapewnienie dyspozycyjności pomieszczenia gospodarczego
na cele związane z ochroną bezdomnych zwierząt – w Trzebieży.
4) Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie
zwłok zwierząt
Przeniesiono na tereny niezurbanizowane 40 zwierząt wolno żyjących, odłowiono. Dokonano 8
wypłoszeń stad dzików z terenów zurbanizowanych - wykonawca Lupar Ryszard Czeraszkiewicz . W
ramach zadania usuwano także zwłoki zwierząt – wykonawca było P.U.P. „TRANS-NET” SA.
5) Ograniczanie populacji bezpańskich kotów na terenie Gminy Police.
W ramach zadania w 2019 r. wykonano 190 zabiegów sterylizacji bezpańskich kotów. Wykonawcy
Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Tomasz Sadłowski oraz Przychodnia Weterynaryjna 4 Łapy lek. wet.
Joanna Pawełka.
6) Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom
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W 2019 r. wykonano 300 zabiegów usypiania ślepych miotów. Wykonawcy Gabinet Weterynaryjny lek.
wet. Tomasz Sadłowski oraz Przychodnia Weterynaryjna 4 Łapy lek. wet. Joanna Pawełka.
7) Kontrole przekazywanych środków przez gminę Police w zakresie ochrony zwierząt:
- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - kontrola cztery razy (w zakresie
merytorycznego wykonywania zadania),
- zapewnienie dyspozycyjności pomieszczenia gospodarczego dla zwierząt
gospodarczych na cele związane z ochroną zwierząt - kontrola trzy razy,
- kontrola Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Koło w Policach w zakresie
wydatkowania dotacji na realizację zadania publicznego: „Ochrona zwierząt w 2019 r."
Wykonano 3 kontrole, jedna z kontroli została przeprowadzona po zakończeniu zadania
w 2020 r.
Kontrole wykazały prawidłowość w zakresie merytorycznego wykonywania zadań realizowanych ze
środków finansowanych z budżetu gminy Police.
8) W ramach akcji edukacyjnej zapewniono eksploatację 12 dystrybutorów worków na psie
odchody.

8. Kontrole interwencyjne przeprowadzone w 2019 r.
1) kontrola gospodarki odpadami na terenie działki o nr 145 w miejscowości Trzeszczyn –
przeprowadzono postępowanie administracyjne, w 2020 r. została wydana decyzja nakazująca
usunięcie odpadów, wystąpiono także
do Inspekcji Ochrony Środowiska
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie
o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej na posiadacza odpadów.
2) kontrola gospodarki odpadami na terenie działki o nr 418/3 obręb nr 2 Police, po
przeprowadzeniu czynności kontrolnych odpady usunięto,
3) kontrola w zakresie ogrzewania nieruchomości przy ul. Wiejskiej w Pilchowie – nie stwierdzono
nieprawidłowości w zakresie spraw prowadzonych przez Burmistrza Polic, w zakresie
zagrożenia zdrowia dymem z pieca ogrzewającego nieruchomość sprawę przekazano do
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie,
4) kontrola wód powierzchniowych Łarpi. Nie udało się ustalić sprawcy lub przyczyn
wcześniejszego śnięcia ryb. Przeprowadzono kontrolę gospodarki ściekami komunalnymi na
terenach nieruchomości przylegających do Łarpi,
5) kontrola utrzymania warunków bytowania zwierząt na terenie posesji przy ul. Zielonej w
Policach, zabranie zwierzęcia, zgłoszenie doniesienia do Prokuratury Rejonowej SzczecinZachód o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na znęcaniu się nad psem,
6) kontrola utrzymania warunków bytowania zwierząt gospodarskich na terenie posesji przy ul.
Wiejskiej 12 w Pilchowie, – nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie spraw prowadzonych
przez Burmistrza Polic, w zakresie utrzymania drobiu Burmistrz Polic wystąpił do Powiatowego
Inspektora Weterynarii w Szczecinie z prośbą o przeprowadzenie kontroli.
7) kontrola utrzymania warunków bytowania zwierząt gospodarskich i domowych na terenie
posesji przy ul. Wołczkowskiej w Pilchowie. Doniesienie uznano za bezzasadne.

9. Likwidacja dzikich wysypisk
W 2019 r. zlikwidowano 10 nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy Police
Występowały one na terenie Polic przy: ul. Licealnej (2 miejsca), ul. Polnej, ul. Kościuszki, ul.
Jasienickiej, ul. Piotra i Pawła, ul. Sienkiewicza, w miejscowości Leśno Górne oraz na terenie wyspy
Polickie Łąki (2 miejsca).
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10. Wydawanie decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć inwestycyjnych
W ramach pracy wydziału prowadzone
o środowiskowych uwarunkowaniach. W 2019 r.:

są

postepowania

ws.

wydania

decyzji

1. Wydano decyzję dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw z obsługą podróżnych i
pojazdów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w
Tanowie” planowanego do realizacji na działce nr 721/24 (obręb Tanowo).
2. Wydano decyzję dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku nr
275 na terenie działki GRUPY AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A. pełniącego funkcję
garażowo-warsztatową na potrzeby konfekcjonowania i dystrybucji płynu ADBLUE do
silników diesla” planowanego do realizacji na terenie działki nr 3016/121 (obręb Police 2).
3. Wydano decyzję odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku opon w
metodzie ciągłej w ramach budowy zakładu odzysku odpadowej gumy i tworzyw sztucznych”
planowanego do realizacji w miejscowości Police na działkach nr 853, 3019/18, 3019/8, 866/1,
3019/14 oraz 3019/19 (obręb Police 2) jak również w wariancie alternatywnym mającym
polegać na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnej technologii odzysku odpadów w
metodzie ciągłej w ramach budowy zakładu odzysku odpadowych tworzyw sztucznych –
ponowne rozpatrzenie sprawy.
4. Wydano decyzję odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Realizacja punktu skupu złomu stalowego i metali kolorowych przy ul.
Tanowskiej 18 w Policach” planowanego do realizacji na terenie działki nr 2040/4 (obręb
Police 5).
5. Wniosek dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja punktu skupu złomu stalowego i metali
kolorowych przy ul. Tanowskiej 18 w Policach” planowanego do realizacji na działce nr 2040/4
– pozostawiony bez rozpoznania.
6. Wniosek dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków produkcyjnych i
magazynowych z częścią biurowo-socjalną, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem
terenu przy ul. Krótkiej w Policach” planowanego do realizacji na terenie działek nr 1121,
1123, 1125, 1126, 1127, 1131/2, 1132 oraz części działek nr 1130 i 1131/1 (obręb Police 2) –
pozostawiony bez rozpoznania.
7. Wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa leśnej drogi dojazdowej w Nadleśnictwie
Trzebież” zlokalizowanej w leśnictwie Turznica.
8. Wydano decyzję odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: Budowa Zakładu Kogeneracji oraz Zakładu Recyklingu Odpadów
Tworzyw Sztucznych w Centrum Odzysku i Przetwarzania Odpadów NEWCO w Leśnie
Górnym, planowanego na terenie działki nr 5/61 i nr 5/80 obręb Sierakowo.
9. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 3 studni głębinowych na terenie ujęcia
wody podziemnej „Grzybowa” dz. nr 291/6 i 2647/3 obr. 0015 Police oraz 8/2 obr. 0012
Police”. Postępowanie w toku.
10. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa tacy chemoodpornej pod zbiorniki kwasu fosforowego i
siarkowego wraz z odstojnikiem szlamu i odpływem do kanalizacji ścieków kwaśnych na
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Instalacji Nawozów PN3 w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.” planowanego do
realizacji na działce nr 3016/72, położonej w obrębie Nr 2 Police, gmina Police. Postępowanie
w toku.
11. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków produkcyjnych i magazynowych z częścią
biurowo-socjalną, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Krótkiej w
Policach” na działkach nr 1121, 1123, 1125, 1126, 1127, 1131/2, 1132 oraz na części dz. nr
1130 i 1131/1 obręb Nr 2 Police. Postępowanie w toku.
12. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Wymiana wieży absorpcyjnej WAII na ciągu 7 wydziału kwasu
siarkowego w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”, na terenie działki nr 3016/59
obręb Nr 2 Police. Postępowanie w toku.

11. Ujęcia wody pitnej i ich ochrona
Wydano 2 decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości płynnych na terenie Gminy Police.
Przeprowadzono 13 kontroli w zakresie gospodarowania ściekami w miejscowościach: Wieńkowo,
Tatynia, Trzebież, Przęsocin, Mścięcino. W wyniku podjętych działań: 1 sprawa została skierowana do
Straży Miejskiej o ukaranie, 5 postępowań jest w toku (po kontroli mieszkańcy zostali pisemnie
zobowiązani do przyłączenia budynku mieszkalnego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej), 1
postępowanie w toku (po przeprowadzonej kontroli zobowiązano mieszkańca do przyłączenia budynku
do bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne lub do przydomowej oczyszczalni ścieków), 6
spraw zakończono – podczas kontroli mieszkańcy przedstawili rachunki o regularnym odprowadzaniu
nieczystości płynnych.
W miejscowości Przęsocin przeprowadzono inwentaryzację zbiorników bezodpływowych.

12. Prace związane z gospodarką leśną
•

•
•
•
•
•
•

Przeprowadzono wycinkę i koszenie odrośli robinii białej, róży dzikiej oraz krzewów z powierzchni
600
m2
oraz
ich
uprzątnięcie
i
utylizację
wraz
z
wywozem
w miejsce do tego przeznaczone
Wywieszono 22 budki lęgowe na drzewach rosnących na terenie działki nr 2101/25 obręb Nr 14
Police przy ul. Mieszka I.
Uprzątnięto działkę nr 805/4 obręb Siedlice wraz z utylizacją i wywozem
śmieci w miejsce do tego przeznaczone.
Wykonano wycinkę 16 drzew rosnących na terenie dz. nr 1/4 obręb Sierakowo (oddział h), wraz
ze sprzedażą drewna.
Wykonano odnowienie rębni Ib na terenie działki nr 368/1 obręb Nr 1 Police Jasienica wraz z
grodzeniem, dostawą, zakupem i posadzeniem sadzonek 2560 szt. drzew.
Zawarto umowę na zadanie pn. „Usługi związane z prowadzeniem gospodarki leśnej”
Wykonano pielęgnację 30 drzew z gatunku buk pospolity posadzonych na terenie dz. nr 2 obręb
Nr 13 Police.
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13. Inne działania
W ramach działań związanych z tematyką ochrony powietrza na terenie gminy Police funkcjonuje
system do pomiaru jakości powietrza składający się z 16 czujników. Została zawarta umowa na
zapewnienie usługi monitoringu oraz prezentacji wyników. Zainstalowane czujniki mają służyć przede
wszystkim do edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy Police. Zawarto umowę na wykonanie
opracowania pn. „Waloryzacja przyrodnicza gminy Police”. Na realizację ww. prac pozyskano środki w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 20142020
Dodatkowo na bieżąco prowadzona jest sprawozdawczość dla GUS i innych organów dla których
wymagane jest sporządzanie sprawozdań.
Na bieżąco udzielane są odpowiedzi w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej
i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Ponadto
•
•

zawarto całoroczną umowę na wykonanie prac polegających na przeprowadzeniu konsultacji
oraz wykonywaniu opinii ornitologicznych w zakresie zasiedlenia drzew przez ornitofaunę,
przeznaczonych do wycinki lub pielęgnacji, rosnących na terenie gminy Police.
zawarto całoroczną umowę na wykonanie usługi szacunku brakarskiego drzew przeznaczonych
do usunięcia na terenie Gminy Police wraz z wyceną drewna.
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IX.

GOSPODARKA ODPADAMI

Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Policach realizująca zadania związane z gospodarką
odpadami jest Wydział Gospodarki Odpadami.

1. System gospodarowania odpadami
Zgodnie z uchwałą nr XLVII/457/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30.10.2018 r. gminnym
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. objęte były nieruchomości zamieszkałe
oraz nieruchomości mieszane tj. nieruchomości, stanowiące w części nieruchomości zamieszkałe a w
części niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne. Opłata miesięczna, naliczana była od
każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Natomiast w przypadku nieruchomości mieszanej opłata
naliczana była miesięcznie od liczby osób zamieszkujących nieruchomość i od pojemnika, który był
użytkowany przez podmiot prowadzący działalność w części niezamieszkałej tej nieruchomości.
Kontynuowano program 40 % ulgi w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla
rodzin wielodzietnym, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.
Sposób i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem
gospodarowania odpadami odbywał się zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Police.
W 2019 roku z nieruchomości, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami odebrano
12 364,43 Mg w tym 8691,48 Mg stanowiły odpady komunalne zmieszane, a 3672,95 Mg odpady
selektywnie zebrane.
Wykres

Ilość odpadów (Mg) odebranych z nieruchomości
zamieszkałych i mieszanych w 2019 roku
242,83

67,13
882,30

58,23 502,84

papier
505,46
556,53
857,64

metale i tworzywa sztuczne
szkło
bioodpady
zmieszane
wielkogabarytowe

8 691,48

zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny
odpady budowlane i rozbiórkowe
inne (leki, opony, baterie i
pozostałe)

Na terenie gminy Police usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powierzono
w trybie umowy z wolnej ręki P.U.P Trans-net S.A. z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 w Policach.
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W ramach akcji edukacyjno-informacyjnej w 2019 r. do każdego domu jednorodzinnego wydział
Gospodarki Odpadami przekazał ulotki informacyjne na temat właściwej segregacji odpadów.
Przekazane zostały również do wszystkich mieszkań w zabudowie wielolokalowej oraz rozwieszone
dodatkowo we wszystkich klatkach schodowych w blokach.
Pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami uczestniczyli aktywnie w Polickich Targach Gospodarczych
gdzie zajmowali się edukacją ekologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Police w
zakresie wiedzy o segregacji odpadów, właściwego postępowania z odpadami, w tym z odpadami
niebezpiecznymi.
Weryfikowano bazę meldunkową pod kątem noworodków oraz osób nowo zameldowanych. W
związku z tym do właścicieli domów jednorodzinnych oraz zarządców nieruchomości wielolokalowych
wysłano wezwania do ujęcia tych osób w deklaracjach bądź złożenia wyjaśnień.
Kontrolowano nieruchomości, które właściciele wskazali jako niezamieszkałe lub zadeklarowano
zaniżoną ilość osób, skierowano wnioski do Straży Miejskiej w Policach o dokonanie kontroli adresów,
pod którymi istniało podejrzenie, że liczba osób wskazanych w deklaracjach nie odpowiada
stanowifaktycznemu a co za tym idzie istnieje prawdopodobieństwo zaniżania opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów.
W 2019 roku rozpoczęto projekt dla szkół podstawowych „ZIEMIĘ RATUJESZ GDY ŚMIECI
SEGREGUJESZ”, który kontynuowany jest w 2020 roku.

2. Program usuwania azbestu
W 2019 roku kontynuowany był program wyrobów zawierających azbest dla Gminy Police na lata 2012
- 2032. Zadanie polegało na demontażu azbestowego pokrycia dachowego, transporcie i utylizacji lub
na samym transporcie i utylizacji azbestu lub wyrobów zawierających azbest.
Tabela 2
Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest w 2019 roku
Ilość nieruchomości, które skorzystały z programu
Ilość odebranego azbestu i wyrobów zawierających azbest
Całkowity koszt
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie

11
22,83 Mg
12 960,54 zł
4226,40 zł

Program skierowany był do osób fizycznych, użytkowników ROD, JST, stowarzyszeń, fundacji,
kościołów, związków wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
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X.

OŚWIATA, KULTURA, SPORT

Zadania oświatowe Gminy Police wynikają w szczególności z postanowień:
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r.
poz.17) oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych.

1. Wychowanie przedszkolne
W roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Police funkcjonowało:
1) dziewięć przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Polica, w których
przebywa 1.479 dzieci (32 dzieci więcej niż w roku poprzednim),
Wydatki poniesione w budżecie gminy na przedszkola publiczne w roku 2019 wyniosły
18.720.435,46 zł, w tym dotacja celowa na wychowanie przedszkolne 1.644.316 zł.
2) cztery tzw. oddziały zerowe zlokalizowane w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Police, w których przebywało 55 dzieci (1 dziecko mniej niż w roku
poprzednim), na ich funkcjonowanie wydatkowano 466.388,13 zł. Ponadto jeden oddział
zerowy funkcjonujący w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przęsocinie, do którego
uczęszczało 15 uczniów.
3) dwa niepubliczne punkty przedszkolne, dla których organem prowadzącym są osoby prawne
lub fizyczne, w których przebywało 34 dzieci (5 dzieci mniej niż w roku poprzednim).
Niepubliczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków
określonych w art.17 ust. 3 ustawy, otrzymują na każdego ucznia z budżetu Gminy dotację w
wysokości 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia
niepełnosprawnego w
wysokości 100 % kwoty przewidzianej na takiego ucznia
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.
W 2019 r. przekazano z budżetu gminy na funkcjonowanie niepublicznych punktów przedszkolnych
kwotę 176.684,78 zł.
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa zasada ustalania czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tylko dla dzieci do
lat 5 w prowadzonych przez Gminę Police publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
zorganizowanych w szkołach podstawowych. Wyłączenie dzieci 6-letnich z opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego związane jest z objęciem ich od stycznia 2017 roku subwencją oświatową.
Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza 5 godzinnym bezpłatnym czasem
pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
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Wykres 1. Dzieci objęte edukacją przedszkolną

34

70
przedszkola publiczne
punkty przedszkolne

oddziały przedszkolne

1479

Tabela 1. Liczba dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
punktach przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Police
Dane z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019 r.

Liczba oddziałów
Lp.

Przedszkole

Liczba dzieci w przedszkolu

w tym oddz.
Ogółem

w tym:
Ogółem

poniżej
"0"

"0"

2017-2016

2015

2014

2013-2012

2-3 latki

4 latki

5 latki

6-7 latki

1.

PP nr 1

7

5

2

141

44

23

40

34

2.

PP nr 5

9

6

3

221

51

45

70

55

3.

PP nr 6

5

4

1

117

43

26

21

27

4.

PP nr 8

9

7

2

201

53

53

60

35

5.

PP nr 9

6

4

2

145

53

42

5

45

6.

PP nr 10

6

5

1

140

49

40

23

28

7.

PP nr 11

11

7

4

262

53

58

77

74

Razem miasto

53

38

15

1227

346

287

296

298

8.

PP w Tanowie

6

4

2

136

25

38

41

32

9.

PP w Trzebieży

6

4

2

116

27

29

31

29

Razem wieś

12

8

4

252

52

67

72

61

Ogółem

65

46

19

1479

398

354

368

359

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
1.

SP nr 6

2

1

1

29

7

7

5

10

2.

Szkoła Podstawowa
Szkoła Filialna
w Niekłończycy

0

0

0

0

0

0

0

0
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3.
4.

Szkoła Podstawowa w
Tanowie Szkoła Filialna
w Pilchowie
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa ELAN
VITAL

Razem oddz. "O"
w sp

2

1

1

26

7

5

6

8

2

1

1

15

0

0

6

9

6

3

3

70

14

12

17

27

Punkty przedszkolne
1.

Niepubliczny Punkt
Przedszkolny TPD
w Policach

1

1

0

16

3

4

5

4

2.

Niepubliczny Punkt
Przedszkolny "Urwisek"

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Niepubliczny Punkt
Przedszkolny
"Urwisek II'

1

1

0

18

9

9

0

0

Ogółem punkty

2

2

0

34

12

13

5

4

Tabela 2. Koszt utrzymania przedszkoli (bez wydatków inwestycyjnych i kosztów ponoszonych przez
rodziców) według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Placówka

Wysokość środków
wydatkowanych w
budżecie

Wysokość środków w
przeliczeniu na jedno
dziecko (zł)

Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach

1 780 381,29

12 627

Przedszkole Publiczne nr 5 w Policach

2 565 614,97

11 609

Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach

1 705 509,76

14 577

Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach

2 837 051,03

14115

Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach

1 982 492,99

13 672

Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach

1 944 847,81

13 892

Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach

3 282 130,20

12527

Przedszkole Publiczne w Tanowie

1 896 132,58

13 942

Przedszkole Publiczne w Trzebieży

1 464 618 ,31

12626

19 458 778,94

13 157

Gmina Police
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2.

Szkoły podstawowe

W związku z dostosowaniem sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, z
dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe gimnazja włączone zostały do 8-letnich szkół podstawowych
lub nastąpiło ich przekształcenie w szkołę podstawową.
W wyniku wprowadzanych zmian do sierpnia 2019 r. w szkołach podstawowych funkcjonowały klasy
gimnazjalne.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Policach Nr XXVIII/271/2017 z dnia 24 marca 2017 r. o
dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego
ustawą – Prawo oświatowe, dokonano:
1) włączenia:
- Gimnazjum nr 1 w Policach do 8-letniej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach,
- Gimnazjum nr 3 w Policach do 8-letniej Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach,
2) przekształcenia:
- Gimnazjum nr 2 w Policach w 8-letnią Szkołę Podstawową nr 5 w Policach,
- Zespołu Szkół nr 2 w Policach, w skład którego dotychczas wchodziła Szkoła Podstawowa nr 6
oraz Gimnazjum nr 4 w Policach, przekształca się w 8-letnią Szkołę Podstawową nr 6 w
Policach,
- Zespołu Szkół w Trzebieży, w skład którego dotychczas wchodziła Szkoła Podstawowa oraz
Gimnazjum w Trzebieży, przekształca się w 8-letnią Szkołę Podstawową w Trzebieży.
Wprowadzane zmiany o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego od września 2017 r.
spowodowały, że w budżetach finansowym szkół podstawowych zachowane zostały wydatki klas
gimnazjalnych prowadzonych w 8 – letnich szkołach podstawowych.
W ośmiu funkcjonujących szkołach podstawowych, z których dwie posiadały swoje filie w 2019 roku
uczęszczało 2.825 uczniów. Średnio w jednej klasie było 18,83 uczniów.
Na funkcjonowanie szkół podstawowych poniesiono w budżecie gminy w 2019 roku wydatki w kwocie
36.753.019,97 zł, w tym na klasy gimnazjalne: 1.714.473,58 zł.
Do klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych uczęszczało 280 uczniów, średnia liczba uczniów w
klasie to 20,00.
Do szkoły podstawowej Élan Vital, jedynej niepublicznej szkoły podstawowej w naszej gminie
uczęszczało 43 uczniów.
Na funkcjonowanie niepublicznej szkoły podstawowej
poniesione zostały wydatki w wysokości: 354.609,54 zł.

kwota w budżecie gminy na 2019 rok

W Niepublicznej Szkole Podstawowej Élan Vital funkcjonuje oddział przedszkolny, do którego
uczęszczało 15 dzieci. W 2019 r. kwota wydatków poniesionych w budżecie w tym zakresie stanowiła:
106.109,26 zł.
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Tabela 3. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych Gminy Police w roku szkolnym
2019/2020
Lp.

Liczba uczniów w klasie/liczba oddziałów

Nazwa szkoły
I

1

Szkoła Podstawowa nr 1

II
20

III

23

IV

19

V

35

VI

57

VII

60

Liczba
Razem
uczniów oddziałów

VIII

43

38

295

15

0

89

6

0

345

17

88

249

12

8

101

8

1284

61

0

0

2 363

119

25

187

10

0

88

6

29

177

13

0

10

2

54

462

31

1

43

7

2 868

157

Police ul. Sikorskiego 8
Police ul.Traugutta 3
2
3

4

5

6

1

Szkoła Podstawowa nr 3
Police ul. Siedlecka 4

2

1

15
39

12

8

x

7

7

0

281 264
14

17

Szkoła Podstawowa
Szkoła Filialna
Pilchowo, ul. Szczecińska
1A
Szkoła Podstawowa
Trzebież, ul. WOP 19A

14
1

1

58

0

10

3

349 324
19

8
1

1

255
14

234
17

548

0

46
2

1

8
1

28

0

77

10
1

2

0

5

3

23

0

85
5

0

1

0

36
5

0

31

0
0

49
3

1

5
1

57
4

19

0

1

0

2

0
0

507
27

258
13

23

17

28
2

292

1

1

0
0

29

19

12
2

6

14

2

124

0

422
21

1

11

7

0

38

9
1

5

453

2

152

0
0

10

16

1

11

22

1

16

0

1

22

1

1

195

1

226

0
0

11

1

13

27

0

198

23

1

2

0

10

1

Razemwieś

Ogółem

0

0

14
1

276
13

0

4

19
1

103
5

0
0

Szkoła Podstawowa
Tanowo, ul. Szczecińska 31 1

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa
ELAN VITAL
Przęsocin, ul. Szkolna 1

110

83
4

23
1

0

0
0

8
1

5

0

3
9

9
1

155 138

Razemmiasto

Szkoła Podstawowa
Szkoła Filialna
Niekłończyca

8
1

0
0

0
0

0

93
5

0
0

2
0

0

80
4

0
0

2

24
1

38
2

38

3

17
1

50
2

2

3

11
1

45

40

14
7

2

10
1

2

Szkoła Podstawowa nr 8
Police ul. Piaskowa 98

Szkołą Podstawowa nr 8
Szkoła Filialna
Police ul. Przyjaźni 33

1

12
1

Szkoła Podstawowa nr 5
Police ul. Wojska Polskiego 2
68
Szkoła Podstawowa nr 6
Police ul. Owocowa 5
1

Police ul. Tanowska 14

x

1

Szkoła Podstawowa nr 2
Police ul. Cisowa 2

1

338
16

313
17
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Tabela 4. Koszt utrzymania jednego ucznia w ciągu roku w szkołach (bez wydatków
inwestycyjnych) według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Placówka

Wysokość
środków
poniesionych
w budżecie
ogółem

w tym: wysokość
środków poniesionych
w budżecie (klasy
gimnazjalne)

Wysokość środków w
przeliczeniu na jednego
ucznia (w zł)

Szkoła Podstawowa nr 1
w Policach

4 955456,09

186 073,00

16798

Szkoła Podstawowa nr 2
w Policach

1 338 203,46

0

15 036

Szkoła Podstawowa nr 3
w Policach

3 953 198,53

0

11 459

Szkoła Podstawowa nr 5
w Policach

3 619 269,99

510 064,00

14 535

Szkoła Podstawowa nr 6
w Policach

2 021635,92

123 140,94

20016

Szkoła Podstawowa nr 8
w Policach

13 204 562,13

740 373,09

10 284

Szkoła Podstawowa w
Tanowie

3 884 324,58

0

14 125

Szkoła Podstawowa w
Trzebieży

3 776 369,27

154 822,55

20 194

36 753 019,97

1 714 473,58

13 010

Gmina Police

Utrzymanie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Policach
W 2019 roku koszt utrzymania stołówki szkolnej stanowił kwotę: 153.818,10 zł.
Wydatki ponoszone w 2019 roku na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży stanowiły:
- w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (placówki publiczne i niepubliczne): 785.654,59 zł,
- w szkołach podstawowych (publicznych i niepublicznych): 1.044.797,96 zł,
- w klasach gimnazjalnych w szkołach publicznych: 118.633 zł.

3.

Pozostałe zadania oświatowe

1) Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Gmina
Police
posiadała
zespół
doradców
metodycznych.
W
skład
zespołu
doradców w 2019 wchodziło 8 nauczycieli wspierających pracę w zakresie: wychowania
przedszkolnego, języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego, matematyki,
przyrody, biologii, historii i wos-u, wspierania pedagogów szkolnych.
2) Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Pomoc zdrowotna przeznaczona dla nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych
w szkołach w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć bądź nauczycieli
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przebywających na emeryturze, rencie lub nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym na refundację
w całości lub części poniesionych przez nauczyciela kosztów korzystania z opieki zdrowotnej, w
szczególności specjalistycznych usług medycznych, zakupu lekarstw, sprzętu medycznego lub
ortopedycznego, rehabilitacji zdrowotnej, korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego.
W roku 2019 Gmina przyznała pomoc finansową w formie zapomóg pieniężnych dla 46 nauczycieli (w
tym emerytów i rencistów), w łącznej wysokości 34.000 zł.
3) Dowożenie uczniów do szkół
Gmina zapewnia dowóz do szkół i przedszkoli dla:
a) uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, których droga do szkoły przekracza:
- 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych,
- 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas gimnazjalnych,
b) dzieci 6 letnich spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i dzieci 5
letnich z domu do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, czy oddziału
przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, których droga z domu do
przedszkola/szkoły przekracza 3 km,
c) niepełnosprawnych dzieci 5 letnich i 6 letnich oraz dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym na podstawie art. 31 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami do najbliższej szkoły/przedszkola/ośrodka.
Na dowóz uczniów przeznaczono w budżecie 2019 roku kwotę: 954 950,84 zł.
4) Stypendia i zasiłki szkolne
Pomoc socjalna w formie stypendiów i zasiłków szkolnych adresowana jest do osób w trudnej sytuacji
materialnej, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto.
Wysokość stypendium szkolnego wynosiła miesięcznie: 105 zł.
W roku 2019 r. przyznano 110 stypendiów.
5) Wyprawka szkolna
Wyprawka szkolna jest pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia
ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w
zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego objęci zostaną uczniowie:
a) słabowidzący,
b) niesłyszący,
c) słabosłyszący,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 132 ust.
1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe
uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas III
dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia,
klasy II i III branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum lub szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły
baletowej lub liceum plastycznego.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku
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2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły
I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24
ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty.
W roku 2019 w ramach programu 23 uczniów otrzymało pomoc na łączną kwotę 6.693,70 zł.
Zwiększyła się liczba uczniów korzystających z programu rządowego „Wyprawka szkolna”.
6) Wyposażenie szkół w podręczniki
Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych, w brzmieniu nadanym ustawą, uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
uzyskują, począwszy od roku szkolnego 2014/2015.
W 2019 roku Gmina Police wykorzystała dotację celową przeznaczoną na wyposażenie uczniów szkół
podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne (do klas III i IV) oraz materiały ćwiczeniowe (dla
wszystkich klas szkoły podstawowej) na łączną kwotę 235 766,18 zł.
7) Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Zgodnie z art. 122 ust. 1,2,6 i 7 ustawy – Prawo oświatowe, w 2019 roku Burmistrz przyznał
dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na
terenie Gminy Police. Dofinansowanie udzielono 11 pracodawcom, którzy złożyli wniosek i spełniali
warunki określone w ustawie, na łączną kwotę 92.033,19 zł
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków
Funduszu Pracy.
Środki te są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda
otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przekazuje na
wyodrębniony rachunek bankowy gminy.
8) Dofinansowanie utrzymania 16 – 10 Hufca Pracy w Policach
Środki przeznaczone na dofinansowanie wydatków ponoszonych w 2019 r. przez Hufiec Pracy w
Policach stanowiły kwotę: 19.980 zł.
9) Utrzymanie Żłobka Miejskiego w Policach
W 2019 roku Gmina ponosiła wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Policach. Koszty ogółem
wyniosły: 2.063.482,35 zł.
10) Udzielone dotacje
Gmina Police udzieliła w 2019 roku dotacje na realizację zadań pożytku publicznego przez organizacje
pozarządowe. Wydział Oświaty i Kultury w 2019 roku udzielił dotacje w zakresie:
a) turystyki i krajoznawstwa, kwota przyznanych dotacji: 10.000 zł
b) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kwota
przyznanych dotacji: 45.000 zł,
c) kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kwota przyznanych dotacji:
99.700 zł,
d) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kwota przyznanych dotacji: 1.213.000 zł .
e) Ponadto udzielono z budżetu gminy w 2019 roku dotacje:
f) podmiotowe dla instytucji kultury, stanowiły kwoty:
- dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach: 4.731.800 zł,
- dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach: 1.463.000 zł
g) podmiotowe dla niepublicznych żłobków (7 placówek): 1.045.800 zł
h) celowe dla parafii realizujących zadania związane z ochroną zabytków wpisanych do rejestru
zabytków (Parafii Rzymsko-Katolickich pw. Wniebowzięcia NMP w Pilchowie, pw.
Podwyższenia Świętego Krzyża w Trzebieży, pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Policach, pw.
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Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach, pw. Narodzenia NMP w Niekłończycy). Środki
przekazane na ten cel stanowiły kwotę: 90.000 zł.
11) Przyznane nagrody w 2019 r.
Realizując zadania z zakresu działalności kulturalnej oraz sportowej w 2019 roku przyznane zostały
nagrody i stypendia:
a) o charakterze kulturalnym:
- nagrody: 6.000 zł
- stypendia: 21.150 zł,
b) o charakterze sportowym:
- nagrody: 21.900 zł
- stypendia: 40.800 zł.
12) Realizacja Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej
Również w roku 2019 kontynuowano realizację Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej. Na ten cel
przeznaczono 56.373,60 zł. Zrealizowano wyjazdy dzieci i młodzieży do TOEE w Zalesiu oraz ich
uczestniczenie w zajęciach warsztatowych o tematyce, przyrodniczej, chemicznej, komputerowej oraz
plastycznej.
13) Prowadzenie Kroniki Gminy Police
W 2019 roku koszty prowadzenia Kroniki gminy stanowiły kwotę: 3.360 zł.
14) Promocja Gminy Police
W 2019 roku celem świadczenia usług promocyjnych na rzecz gminy na meczach Ligi Siatkowej Kobiet
została z Klubem Piłki Siatkowej Police S.A. w Policach podpisana umowa. Kwota objęta umową:
250.000 zł.
15) Utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach
Wydatki poniesione w 2019 roku stanowią kwotę: 5.192.881,87 zł, z tego:
- środki z budżetu Gminy (dofinansowanie): 3.752.8787,28 zł
- środki pochodzące z planowanych dochodów realizowanych przez OSiR : 1.439.994,59 zł.
Wydatki przeznaczone zostały na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Policach.
16) Finansowanie zadań pozostałej działalności sportowej
Ogółem poniesione wydatki: 109.166,43 zł. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na:
a) organizację imprez sportowych: Turniej Par Brydża Sportowego, zawody pływackie klas II ,
Polickie Dni Olimpijczyka, zawody wędkarskie, Ćwierćmaraton Policki, Memoriał w
podnoszeniu ciężarów im. Tadeusza Iwańca, Polska Biega – Police Biegają, Policki Puchar
Europy, Policka Piętnastka,
b) „Czwartaki lekkoatletyczne”,
c) zakup niezbędnego sprzętu sportowego,
d) wydatki na organizację szkolnej rywalizacji sportowej w roku 2019: zakup nagród dla drużyn i
dla zawodników (puchary, dyplomy, sprzęt sportowy, artykuły żywnościowe), umowy zlecenia z osobami zatrudnionymi do organizacji imprez sportowych (pomoc techniczna,
sędziowanie, obsługa medyczna itp.), usługi transportowe (wynajem autokaru, zwrot kosztów
przejazdu, zawody, organizacja imprez),zakup sprzętu do technicznej obsługi zawodów
(baterie do tuby, taśma ostrzegawcza, kubki, herbata, cukier itp.) ,
e) organizację rywalizacji sportowej w ramach Wiejskiej Szkolnej Ligi Sportowej 2018/2019,
f) wydatki na organizację „Ferii na sportowo”,
g) dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Lato,
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h) organizację konkursu i wręczenie nagród „Najlepszy sportowiec szkoły”,
i) podsumowanie Szkolnej Ligii Biegów Przełajowych – zakup nagród, dyplomów, uroczyste
spotkanie

4.

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Policach

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach pracuje 35 różnych grup i zespołów skupiających 442
uczestników. Z tego 61 osoby korzysta z bezpłatnych zajęć: taniecludowy, zespoły wokalne i teatralne.
Za pozostałe zajęcia: balet, hip-hop, taniec współczesny, zajęcia plastyczne, indywidualne zajęcia
wokalne, warsztaty ceramiczne, scrapbookingu i decoupage uczestnicy ponoszą opłaty w zależności od
rodzaju zajęć w wysokości 40zł –120zł za miesiąc. W 2019 roku przychody ze sprzedaży zajęć
Amatorskiego Ruchu Artystycznego wynosiły 108 866,92 zł.
Zespoły działające w MOK Police adresowane są głównie do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ale
również do osób dorosłych /Zespół Balbiny, Chór CantoreJuvenum, grupy rękodzieła, grupy
plastyków/. Prowadzone są również przedpołudniowe zajęcia muzyczno - rytmiczne dla najmłodszych
dzieci w wieku 1- 4 lat. Opłata za jednorazowe uczestnictwo wynosi 8 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów to głównie wynagrodzenie instruktorów,
koszty transportu oraz bieżące zakupy koniecznych materiałów /materiały plastyczne, tkaniny, stroje,
instrumenty, sprzęt CD i DVD, płyty, nuty, programy komputerowe, licencje, tantiemy autorskie, itp./
We wrześniu 2019 roku wprowadzono nowość w MOK, czyli Strefę Zajęć. Jest to portal internetowy,
który pozwala na zapisy uczestników na zajęcia w ramach amatorskiego ruchu artystycznego. Rodzice
zapisujący dzieci w Strefie Zajęć, mają wgląd na opis i terminy odbywających się warsztatów, jak
również mogą zapłacić on-line za zajęcia. Instruktorzy MOK Police posiadają elektroniczny dziennik, w
którym prowadzą obecność, sprawdzają opłaty i mają kontakt z rodzicami dzieci za pomocą adresu
email i smsów. Strefa zajęć jako system do zarządzania zajęciami w MOK Police, pozwala na
dokładniejszą analizę ilości uczestników, ich obecności oraz statusu opłat i zaległości.
W Miejskim Ośrodku Kultury zatrudnionych jest 51 osób na 44 1/2 etatach, w tym 7 osób w
świetlicach osiedlowych i sołeckich Gminy Police na 4 1/2 etatach, dwie osoby przebywają na urlopach
wychowawczych bezpłatnych, w miejsce których zatrudniono osoby na zastępstwo.
MOK Police jest siedzibą wielu polickich organizacji pozarządowych, którym nieodpłatanie
udostępnia pomieszczenia:
1) Policki Chór Kameralny Postscriptum,
2) Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
3) Koło Wsparcia Kobiet w Policach
4) Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej Grajcar.
W 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury w Policach zrealizował:
1) 3 projekty międzynarodowe, kwota przyznanych dotacji wynosi łącznie ok. 24 292 zł.
2) 120 imprez w tym 59 własnych oraz 63 współorganizowanych z innymi podmiotami
3) 9 wernisaży
4) 22 wyjazdy grup artystycznych na koncerty odbywające się poza Policami, w tym 7
wyjazdów za granicę
5) dwie imprezy wysokobudżetowe: Policki Festiwal Komedii oraz Dni Polic 2019 r.
Wydatki związane z wyżej przedstawioną działalnością to honoraria dla wykonawców, koszty
informacji i reklamy /opłaty dla telewizji, radia, prasy/, druk zaproszeń, plakatów i ulotek, koszty
połączeń telefonicznych, transportu, wynajmu i obsługi techniki scenicznej, ochrony, zabezpieczenia
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medycznego, noclegów i wyżywienia zaproszonych zespołów, opłaty, tantiemy autorskie typu ZAIKS,
SPAW i tym podobne.
MOK Police posiada system sprzedaży biletów Eurobilet. Umożliwia on rezerwacje i sprzedaż biletów
również poprzez Internet. W 2019 roku zostało zorganizowanych 57 imprez biletowanych, sprzedano
5092 biletów na ogólną kwotę 183 934,98 zł, z tego biletów ulgowych na 1764 obejmujących zniżki dla
seniorów oraz wynikające z karty dużej rodziny. Drogą internetową sprzedano 1187 biletów na kwotę
21 434,22 zł.

Działalność Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w 2019 roku
Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej rozpoczął swoją działalność 12 września 2013 roku.
2019 to szósty rok istnienia Ośrodka. Przez ostatnie dwanaście miesięcy TOEE odwiedziło 12
816osób. Głównym adresatem warsztatów edukacyjnych organizowanych w Zalesiu są dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Oferta jest dopasowana do każdej grupy wiekowej.
Odbiorcami oferty edukacyjnej byli również uczniowie klas gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, grupy odwiedzające Nadleśnictwo Trzebież, nauczyciele i pedagodzy oraz
słuchacze Uniwersytetów III Wieku. Ośrodek cieszy się dużym zainteresowaniem również wśród osób
indywidualnych: w 2019 roku było ich 4 698.
W całym 2019 roku TOEE odwiedziło 357 grup przedszkolnych i szkolnych, czyli 8118 osób.
Należy zaznaczyć, że na liczbę odwiedzających TOEE w pierwszych 6 miesiącach roku miał wpływ
trwający od 8 do 27 kwietnia 2019 roku w całej Polsce protest nauczycieli.

Zajęcia organizowane w TOEE
Dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze możliwe jest prowadzenie w TOEE zajęć z szeroko
rozumianych nauk przyrodniczych oraz ścisłych. Od stycznia do chwili obecnej przeprowadzono
zajęcia w następujący zakresach tematycznych:
SALE EDUKACYJNE

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW

SALA EKOSYSTEMÓW

328

SALA ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH

195

SALA PLASTYCZNA

71

(z elementami EKOLOGII)
SALE LABORATORYJNE

258

(MOKRA, SUCHA, MIKROSKOPOWA)
ZAJĘCIA TERENOWE I OGRÓD

307

PLANETARIUM

60

W działalność Ośrodka wpisują się także cykliczne warsztaty odbywające się w weekendy
• warsztaty urodzinowe dla dzieci z elementami ekologii prowadzone przez A. Plucińską
• warsztaty ceramiczne dla dzieci prowadzone przez A. Grzywacz
• warsztaty ceramiczne dla dorosłych prowadzone przez I. Pokorę
• TOEE – KONFERENCJE, WYDARZENIA OTWARTE I ZAMKNIĘTE
• 19 lutego - konferencja beneficjentów WFOŚiGW w Szczecinie
Ponad 100 osób z całego województwa zachodniopomorskiego wzięło udział w konferencji
organizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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w Szczecinie. Wydarzenie było skierowane dla beneficjentów w zakresie możliwości dofinansowania
zadań i doradztwa energetycznego. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi o efektach realizacji
programu Doradztwa Energetycznego oraz Programu Czyste Powietrze. Była to również okazja by
poznać działalność edukacyjną Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu.
• 23 marca - rajd rowerowy nad jezioro Świdwie
Wiosenny rajd rowerowy wokół jeziora Świdwie wiódł od Zalesia, przez Bolków, Stolec, Poddymin,
Podbrzezie aż do Zalesia. Trasa wynosiła 20 km. Uczestnicy rajdu zatrzymali się m.in. przy wieży
widokowej nad jeziorem Świdwie oraz przy wypływie rzeki Gunica z jeziora. W Ośrodku Muzealno –
Dydaktycznym w Bolkowie Kazimierz Olszanowski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Szczecinie, wygłosił prelekcję na temat walorów przyrodniczych rezerwatu „Świdwie”.
• 27 marca - wernisaż wystawy fotograficznej Bartosza Stróżyńskiego
„Trzy Sztuki na Antarktyce” Bartosza Stróżyńskiego to prezentacja prac fotograficznych powstałych
podczas unikatowego przedsięwzięcia w polskiej kulturze, sztuce oraz mediach - w 2017 roku odbył się
rejs jachtem żaglowym polskich twórców, który był relacjonowany na antenie Polskiego Radia
Stróżyński, dla którego była to czwarta wyprawa na Antarktykę, był pomysłodawcą i szefem tego
przedsięwzięcia.
• 8 i 15 maja - dwa wydarzenia zamknięte
Wynajęcie terenu TOEE i organizacja wydarzeń dla zewnętrznych firm.
• 11 maja - Dzień z EGO Power
Wydarzenie współorganizowane przez markę EGO Power+, podczas którego możliwe było testowanie
bez emisyjnych akumulatorowych narzędzi ogrodowych.
• 23 maja - wernisaż wystawy fotografii przyrodniczej
Wystawa fotograficzna „Świat zwierzęcy Puszczy Wkrzańskiej” prezentowała wielkoformatowe prace
szczecińskiego fotografa przyrody Przemysława Wójcika oraz niemieckiego fotografa z Torgelow
Fernando Schmidta.
• 22 czerwca - Spotkanie z astronomią
Warsztaty edukacyjne realizowane we współpracy z firmą LOGOS A.Kalicki
• 24 czerwca – warsztaty „Bocian i ja”
„Bocian i My w lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego na terenach
leśnych”–taki tytuł nosiły warsztaty, które odbyły się w Transgranicznym Ośrodku Edukacji
Ekologicznej w Zalesiu. Warsztaty zostały przeprowadzonew ramach projektu prowadzonego przez
SGGW, Leśny Zakład Doświadczalny we współpracy z Komitetem Ochrony Orłów. W zajęciach wzięły
udział osoby prowadzące edukację przyrodniczo – leśną oraz nauczyciele z pobliskich szkół. Warsztaty
przeprowadził instruktor TOEE dr inż. Tadeusz Leśnik. Dla wszystkich uczestników zostały
przygotowane bogate materiały edukacyjne.
• 27-28 lipca – Jarmark Jakubowy w Szczecinie
- Zagadki, interaktywne doświadczenia oraz ciekawostki ze świata przyrody– to wszystko
czekało na odwiedzających namiot Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, podczas
Jarmarku Jakubowego w Szczecinie. Instruktorzy przez dwa dni przybliżali gościom wiedzę z
botaniki, zoologiioraz fizyki. Odwiedzający mogli także uzyskać informacje dotyczące ekologii
i ochrony środowiska.
• 28 lipca – 13. Dąbskie Wieczory Filmowe w Szczecinie
- W ramach wydarzenia filmowego odbyły się pokazy astronomiczne w Mobilnym Kinie
Przyrodniczym, prowadzone przez instruktorów TOEE.
• 10 września – wernisaż prac Doroty Żurek
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Ponad 70 osób uczestniczyło w wernisażu „Na skrzydłach wyobraźni” Doroty Żurek, który miał miejsce
w Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. Była to okazja aby móc porozmawiać z
artystką, poznać jej inspiracje oraz dzieła. Ekspozycja prezentowała zarówno prace malarskie, jak i
rzeźby.
• 14 września – rykowisko w TOEE
Odwiedzający TOEE mogli po raz kolejny wziąć udział w największym widowisku, jakie rozgrywa się w
przyrodzie czyli w jesiennym misterium i wyjątkowym spektaklu w wykonaniu solistów, czyli samców
jelenia, byków. Uczestnicy spotkania mogli w Sali Ekosystemów posłuchać o biologii i zwyczajach
jelenia, obejrzeć zdjęcia i obrazy związane z rykowiskiem oraz zrzuty poroży jelenia. Wystawę uzupełnił
okaz wilka, wypożyczony z Nadleśnictwa Trzebież. Następnie uczestnicy posłuchali rykowiska
dochodzącego z terenu rezerwatu „Jeziora Świdwie”, a najbardziej wytrwali przy kolejnym wyjściu w
teren mogli zobaczyć jelenie w naturze. Spotkanie zakończyło się ogniskiem w blasku księżyca.
• 14 września – spotkanie z Tomaszem Ilnickim
Blisko 60 osób przyciągnęło spotkanie z Tomaszem Ilnickim. Podróżnik i autor książki „Azyl – zapiski
stalkera” opowiedział o historii dwóch katastrof nuklearnych w Czarnobylu w 1986 roku oraz w
Fukushimie w 2011 roku. Podzielił się wrażeniami z podróży do tych dwóch miejsc.
• 18 września – wizyta studyjna delegacji z Ueckermünde
Delegacja samorządowa z burmistrzem Ueckermünde na czele, odwiedziła Gminę Police, gdzie
spotkała się z Burmistrzem Polic oraz pracownikami Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej.
Niemcy mieli okazję poznać polską gminę w kontekście walorów turystycznych, przemysłowych i
inwestycyjnych. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy polsko-niemieckiej, a konkretnie miast
partnerskich: Ueckermünde, Egessin i Polic.
W ramach tej współpracy 6 lat temu został otwarty Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
w Zalesiu. Instruktorzy TOEE zaprezentowali gościom sale edukacyjne, w których przeprowadzili
zajęcia.
• 21 września – 6. Urodziny TOEE
6 lat minęło od momentu, kiedy Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej otworzył swoje drzwi
dla przedszkolaków, uczniów i indywidualnych odwiedzających. W ciągu tego czasu Zalesie odwiedziło
blisko 90 tysięcy osób. Z tej okazji zorganizowano wydarzenie 6.Urodziny TOEE. Goście wzięli udział w
spacerze, który odbywał się pod hasłem „Paprociami jesień się zaczyna”, w warsztatach
mikroskopowych i dotyczących turbin wiatrowych. Były warsztaty plastyczne i ceramiczne. Miłośnicy
przyrody poznali życie pszczół, a także wzięli udział w pokazie astronomicznym. Wydarzenie odbyło się
w ramach XIX Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki.
• 10 października – nowe nasadzenia drzew
Z okazji Święta Drzewa w Polsce posadzono dwie nowe brzozy na terenie TOEE. Nasadzeń dokonała
kierowniczka Ośrodka Gracjana Kalicka oraz instruktor dr Tadeusz Leśnik. Przed budynkiem zasadzono
dwie brzozy brodawkowate Fastigiata (odmiana stożkowata).
• 17 października – spotkanie pracowników ZCDN
Spotkanie
pracowników
Zachodniopomorskiego
Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli
w Szczecinie odbyło się w ramach obchodów Święta Edukacji Narodowej. W wydarzeniu wzięło udział
około pięćdziesięciu zaproszonych gości. Pracownicy ZCDN otrzymali nagrody i medale, którymi zostali
nagrodzeni za swój trud, zaangażowanie i powierzone obowiązki. Po oficjalnej części spotkania,
kierownik TOEE – Gracjana Kalicka opowiedziała o działalności Ośrodka i zaprosiła uczestników do
zwiedzania. Iinstruktorzy: Tadeusz Leśnik, Wojciech Buczek oraz Adam Kalicki zaprezentowali sale i
opowiedzieli o zajęciach w nich prowadzonych. Dzięki temu, przybyli goście mogli zapoznać się z ofertą
edukacyjną TOEE.
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• 28 października – spotkanie integracyjne z delegacją z Grecji
W Transgranicznym Ośrodku Edukacji Ekologicznej odbyło się spotkanie integracyjne gości z miasta
Korinos w Grecji (delegacja zarządu Stowarzyszenia "Nowe Korinos") wraz przedstawicielami Gminy
Police oraz MOK w Policach. Głównym celem spotkania delegacji obu miast było nawiązanie
współpracy międzynarodowej, w tym w ramach projektu z Erasmus+. Podczas wizyty goście z Grecji
zostali oprowadzeni po ośrodku oraz uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez instruktorów TOEE.
Miasto Korinos (w gminie Katerini, województwo Pieria) to partnerska miejscowość dla Polic.
• 21 listopada – wernisaż fotograficzny Wojtka Moskwy
Prezentacja cyklu zdjęć pod tytułem „Kraina” fotografa Wojciecha Moskwy. Prezentowana
ekspozycja to fotograficzna opowieść o wąskim torze, efekt półrocznej wędrówki artysty na przełomie
2015-2016 po wschodniej części Mazur. Projekt Wojtka Moskwy był realizowany dla Muzeum
Historycznego w Ełku, śladami torów Ełckiej Kolei Wąskotorowej.
• 2 grudnia – Forum Zalewu
O działaniach w ramach przyrodniczo-integracyjnych wyjazdów dla mieszkańców gmin nad
zalewowych podczas nadchodzących ferii zimowych oraz o roli stowarzyszenia
w przygotowaniach regionu do kolejnego sezonu turystycznego – o tym między innymi rozmawiali
uczestnicy Forum Zalewu. Goście wymienili się także doświadczeniem oraz planami gmin i instytucji
na rok 2020. Wydarzenie zostało zorganizowane przez burmistrza Polic oraz dyrekcję MOKw
Policach,przy współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wybrzeża i z Członkami „Forum Zalewu”.
Forum Zalewu, zainicjowane w lutym 2019 roku, ma posłużyć naszemu regionowi do realizacji
przedsięwzięć ułatwiających wspólny rozwój gospodarczy w gminach i miastach położonych na
obszarach cennych przyrodniczo jakimi są wybrzeża Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego.
• REALIZACJA PROJEKTU „OD A DO Z CZYLI OD ATOMU DO ZIEMI”
Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu i zapotrzebowaniu w kierunku edukacji ekologicznej,
Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu zrealizował cykl autorskich warsztatów pod
wspólną nazwą „Od A do Z czyli od atomu do Ziemi”. Zajęcia adresowane były do młodzieży szkolnej z
klas 5 – 8 szkół podstawowych. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie zdobyli zupełnie nową
wiedzę przekazaną w sposób atrakcyjny i niestandardowy.
Warsztaty „Od A do Z czyli od atomu do Ziemi” były projektem interdyscyplinarny, łączącym w sobie
elementy ekologii oraz podstawowych zasad fizyki z aktywnym zdobywaniem wiedzy przez
indywidualne doświadczenie.
W ramach projektu w dniach od 16 września 2019 do 15 października 2019 roku odbyły się warsztaty,
w których uczestniczyło około 300 uczniów ze szkół podstawowych z województwa
zachodniopomorskiego. Zajęcia odbywały się w kameralnych grupach (około dziesięcioosobowych),
dzięki czemu możliwe było maksymalne zaangażowanie młodzieży i indywidualne podejście
instruktora z TOEE do każdego z uczniów. Warsztaty trwały około 1 godzin.
W ramach projektu „Od A do Z czyli od atomu do ziemi” zrealizowano trzy tematy warsztatowe
poświęcone ekologii, przyrodzie oraz fizyce:
1) Atom, elektryczność i magnetyzm oraz podstawowe prawa fizyki
2) Podstawowe zjawiska atmosferyczne – światło i tęcza
3) Budowa i funkcjonowanie ekosystemu leśnego, łąkowego i wodnego
Forma warsztatów realizowanych w ramach projektu „Od A do Z czyli od atomu do Ziemi” była
urozmaicona, angażująca uczniów i pozwalająca im na aktywne uczestnictwo dzięki burzy mózgów i
ćwiczeniom edukacyjnym. Podczas warsztatów uczestnicy zdobyli wiedzę wykraczającą poza szkolne
podręczniki. Każdy z nich uczestniczył także w części praktycznej, gdzie wykorzystał świeżo przyswojoną
naukę w praktyce. Instruktorzy w sposób ciekawy przekazywali podstawową wiedzę, a następnie
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koordynowali grupą przy pracach praktycznych (m.in. obserwacji mikroskopowej czy doświadczeniach
z fizyki lub chemii).
Dzięki projektowi „Od A do Z czyli od atomu do Ziemi” Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej
w Zalesiu mógł podnieść standardy oraz możliwości edukacyjne. Realizacja projektu wpłynęła na
poziom atrakcyjności, a różnorodność warsztatów znacznie wzrosła. Co za tym idzie, oferta edukacyjna
ośrodka znacznie poszerzyła się oferując innowacyjne warsztaty dla uczniów i indywidualnych
odwiedzających z całego województwa zachodniopomorskiego. W przyszłości umożliwi to przyjęcie
znacznie większej liczby zainteresowanych, co podniesie świadomość ekologiczną społeczeństwa i
wiedzę z nauk ścisłych. Zakupione pomoce dydaktyczne stanowią obecnie ważny element
wykorzystywany podczas warsztatów dla uczniów, jak i osób indywidualnych. Tematyka warsztatów
jest dostosowana do wieku uczestników co pozwala na wyrównanie szans w zdobywaniu wiedzy z
obszarów edukacji ekologicznej i nauk ścisłych.
Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej otworzył w kwietniu nową przestrzeń Kącik Malucha,
który jest przystosowany dla najmłodszych odwiedzających Zalesie. Przestrzeń wyposażona jest w
miękki gruby dywan, niski stolik oraz zabawki edukacyjne dedykowane najmniejszym miłośnikom
przyrody.
Regularnie prowadzona jest strona internetowa (www.toee.pl), na której zamieszczone są
najważniejsze informacje związane z działalnością TOEE. Równolegle informacje pojawiają się na
Facebooku, na którym zamieszczane są ciekawostki dotyczące Puszczy Wkrzańskiej, zagadnienia
poświęcone ekologii i nauki, a także informacje o działalności Ośrodka. Do tej pory fanpage TOEE
polubiło przeszło 2955 osób, obserwowany jest zaś przez ponad 3010 osób. Odnotowujemy coraz
większe zainteresowanie postami umieszczonymi na naszym FB (m.in. post z 18 października – osiągnął
2K, z 28 września – 3, z 28 sierpnia – 6,8K, z 11 lipca – 3,9K, z 23 czerwca – 18,1K, z 20 maja - 6,3K, z 23
kwietnia – 5,2K, z 2 kwietnia – 5,4K, z 28 lutego – 6,9K, z 2 lutego – 5,9K). Co warte odnotowania,
fanpage TOEE prowadzony jest bez dodatkowych płatnych reklam.

Regularne zajęcia kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach,
a także w filii w Trzebieży za 2019 r.

ZAJĘCIA PŁATNE
l.p

NAZWA

INSTRUKTOR

1.

„Compania Baletowa”

Barbara Kamińska

UCZESTNICY

- KOLIBERKI

12

- ISKIERKI

10

- BIEDRONKI

16

- MINI

11

- MIDI

16
Razem: 65

2.

Nauka śpiewu

Aleksandra Przybyła

11
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3.

Pracownia Plastyczna

Teresa Kulik

28

dla dzieci

Barbara Dadej

7

Plastyka dla dorosłych

Magdalena Brzezińska

11

Plastyka dla dzieci

Sława Pietaś

14
Razem: 60

4.

Ceramika dla dzieci

32

5.

Ceramik dla dorosłych

Dorota Żurek

16
Razem: 48

6.

„Smokuś”

Piotr Szkocki

ok. 12

7.

Pracownia perkusyjna

Ryszard Dziubak

5

8.

Studio muzyczne, zespoły
rockowe

Sławomir Tomanek

8

9.

Warsztaty dla dorosłych

Barbara Bartosiewicz

ok. 12

Decoupage/ scrapbooking

Sława Pietaś

Plastyka dla dzieci

Justyna Mucha

10.

Razem uczestników:

13

234

ZAJĘCIA BEZPŁATNE
l.p.

NAZWA

INSTRUKTOR

UCZESTNICY

1.

Teatr „Elipsa”

Aleksandra Słowińska

12

2.

Zespół folklorystyczny
„Balbiny”

Dariusz Skrobania

12

3.

Plastyka dla dorosłych

Barbara Dadej

7

4.

Zespół tańca ludowego
„Policzanie”

Roman Korczakowski

12

5.

Formacja wokalna „PP66”

Piotr Szkocki

9

6.

Warsztaty rękodzieła

Teresa Kulik

5

7.

Chór „CantoreJuventum”

Julia Figiel

4

Razem uczestników 61
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Zajęcia prowadzone w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach przez podmioty zewnętrzne.
l.p.

NAZWA

INSTRUKTOR

1.

Replay

Martyna Pawłowska

7 lat-9 lat

Szkoła Tańca

UCZESTNICY

11

Do 11 lat

13

12 lat – 16 lat

14
Razem: 38

2.

Szkoła tańca „Aplauz”

Janusz Piątek

- dzieci

Szkoła Tańca „Apaluz”

- dorośli

20
25
Razem: 45

3.

Nauka gry na gitarze

Seweryn Ptaszyński

25

4.

Nauka gry na keyboardzie

Izabela Ptaszyńska

20

5.

Chór „Postscriptum”

Aleksandra Przybyła

3

Razem uczestników: 131

Filia MOK Trzebież
1.

Koło plastyczne

Barbara Dadej

- dzieci

ok. 10

- dorośli

ok. 7

2.

Świetlica

Robert Landowski

ok. 60

3.

Warsztaty rękodzieła

Teresa Kulik

7

4.

Nauka gry na
instrumentach

Robert Landowski

8

Razem: 92 uczestników
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Zestawienie finansowe projektów zewnętrznych zrealizowanych w 2019 r.:
„Międzynarodowe Warsztaty Taneczne 2019” w dniach 17-20.01.2019
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – 18 677 zł
„Kochamy Muzykę” – „Muzyka nie zna granic” w dniach 18.03-28.04.2019
INTERREG VA – ok. 4 964 zł
„Niemiecko –Polsko-Ukraiński Letni Obóz Taneczny 2019” w dniach 15-21.07.2019
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży – 651 zł
Wykaz imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach 2019 r.
6 stycznia

Koncert Noworoczny

13 stycznia

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

17- 20 stycznia

Międzynarodowe Warsztaty Taneczne

27 stycznia

Warsztaty plastyczne dla dorosłych

28 stycznia

I tydzień ferii zimowych

2 luty

Koncert Fortepianowy

4 luty

II tydzień ferii zimowych

13 lutego

Spektakl „Cudowna Terapia”

16 lutego

Koncert „Colours of Tango”

17 lutego

Warsztaty plastyczne dla dorosłych

18 lutego

Premiera filmu „Recital Red”

24 lutego

Warsztaty scrapbooking

1 marca

Wernisaż Tomasz Panek „Szczecin miasto obok Polic”, Galeria Obok

3 marca

Koncert zespołu ”Wilenka” , Kaziuki 2019

6 marca

Mały Konkurs Recytatorski

10 marca

Warsztaty plastyczne dla dzieci

12 marca

Przegląd Teatralny ARA- etap powiatowy

17 marca

Warsztaty plastyczne dla dorosłych

18 marca

Spektakl teatralny „Wiwisexia”

19 marca

Spektakl teatralny „Alibi”

24 marca

Spektakl teatralny „Śmierć Youtubera”

25 marca

Spektakl teatralny „Kolacja Pożegnalna”

30 marca

Polsko- niemieckie warsztaty „Kochamy Muzykę”
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31 marca

Warsztaty scrapbooking

13 kwietnia

Przegląd Taneczny ARA-etap powiatowy

14 kwietnia

Warsztaty scrapbooking.

27 kwietnia

Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych, Przegląd Piosenki
Dziecięcej

3 maja

Koncert Moniuszkowski

10 maja

Recital Krzysztofa Daukszewicza

17 maja

Wernisaż zbiorowy „Świat zwierzęcy Puszczy Wkrzańskiej , galeria Obok

19 maja

Warsztaty plastyczne dla dorosłych

31 maja

Dni Polic

1 czerwca

Dni Polic

9 czerwca

Zakończenie roku szkolnego klasa gitary i pianina z Miejskiego Ośrodka Kultury w
Policach

23 czerwca

„Świętojanka” w Trzebieży

28 czerwca

Wernisaż prac uczestników warsztatów plastycznych, Galeria Obok

28 czerwca

Kino Plenerowe w Parku Staromiejskim

20 lipca

Kino Plenerowe, polana za SP 8 w Policach

24 sierpnia

Jarmark Augustiański w Jasienicy

1 września

Koncert w dniu 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej „Miejsce Łez”

11 września

Wernisaż prac Z. Beksińskiego „Od fotografii do fotomontażu komputerowego”

15 września

Warsztaty scrapbooking

21 września

Spektakl „Żona do Adopcji”

29 września

Warsztaty scrapbooking.

11 października

Teatr Elipsa – bajka dla dzieci

19 października

Yaga Kowalik w koncercie Piaf, Greco, Aznavour’a

25 października

Koncert „Pan Górski i Spółka’

27 października

Koncert z okazji 60-lecia Polickich Balbin

10 listopada

Koncert „Cudze Chwalicie, Swego nie Znacie”-Aquartet

11 listopada

Koncert z Okazji Święta Niepodległości VII Śpiewnik Patriotyczny ”Ułani, Ułani”

14 listopada

Warsztaty. Teatr Elipsa

15 listopada

Koncert Izabeli Szafrańskiej z zespołem El Saffron- „Żydowska Ulica”

17 listopada

Warsztaty. Teatr Elipsa

22 listopada

Wernisaż Wojtek Moskwa „Sansara”
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24 listopada

Warsztaty scrapbooking.

8 grudnia

Koncert Inspiracje Muzyczne Niny Salamon- Recital Fortepianowy

9 grudnia

Teatr Elipsa i PP 66 – bajka dla dzieci

17 grudnia

Teatr Elipsa i PP 66 – bajka dla dzieci

21/22 grudnia

Dwudniowy Jarmark Bożonarodzeniowy

Wykaz imprez współorganizowanych przez MOK.
15 stycznia

Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku

22 stycznia

Uroczystość dla Centrum Edukacyjnego Urwisek. Organizator: Centrum Edukacyjne
Urwisek

3 luty

Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni

22 luty

Noc w Kinie. Organizator: Młodzieżowa Rada Powiatu

7 marca

Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni

15 marca

Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni

16 marca

Koncert Charytatywny. Organizator: A. Rogowski, P Kołacki

22 marca

Zebranie Walne. Organizator: Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni
Dawnej „Grajcar”

26 marca

Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku

30 marca

Turniej IMPY. Organizator: TKKF „Tytan” Police

3 kwietnia

Wierszomania. Organizator: Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Policach

6-7 kwietnia

Targi Gospodarcze. Organizator: Urząd Miejski w Policach

7 kwietnia

Koncert „Don Vasyl”

9 kwietnia

Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku

13 kwietnia

Turniej Brydża. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Misterium Męki Pańskiej. Organizator: Parafia w Jasienicy

14 kwietnia

Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni

25 kwietnia

Targi Szkół Ponadgimnazjalnych.
Psychologiczna w Policach

27 kwietnia

Nagłośnienie stadionu przy ul. Piaskowej. Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej.
Organizator: Urząd Miejski w Policach

14 maja

Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Organizator:

Poradnia

Pedagogiczno-

Polsko-niemiecka konferencja Urzędu Gminy. Organizator: Urząd Miejski
w Policach
26- 28 maja

Przetwornik MOW – Przegląd Twórczości Młodzieży. Organizator: Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży
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Koncert wieczorny w ramach przeglądu Przetwornik
4 czerwca

Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku

12 czerwca

Targi Pracy. Organizator: Urząd Pracy w Policach

13 czerwca

„Śmietnik Artystyczny” Klub Nauczyciela. Organizator: Mirosław Chmielewski

14 czerwca

Zakończenie roku PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku

15 czerwca

Zakończenie roku szkolnego I Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia „Tosca”
Organizator: I Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia „Tosca”

18 czerwca

Uroczystość dla Centrum
Edukacyjne Urwisek

Edukacyjnego

Urwisek.

Organizator:

Centrum

17 czerwca

Zakończenie roku Szkoły Tańca „Aplauz” . Organizator: Szkoła Tańca „Aplauz”

19 czerwca

Zebranie Walne. Organizator: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów

22 czerwca

Koncert zespołu Replay Dance Studio. Organizator: Szkoła Tańca Replay Dance
Studio

1 lipca

Nagłośnienie. Otwarcie Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie przy ulicy
Szczecińskiej 12

4 lipca

Wernisaż wystawy prac studentów dotyczących projektów „Police Miasto
Ekologiczne” Organizator: Urząd Miejski w Policach.

11 lipca

Święto Policji. Organizator: Powiatowa Komeda Policji w Policach.

20 lipca

Nagłośnienie. Otwarcie Regat. Organizator: Urząd Miejski w Policach.

28 lipca

Nagłośnienie Bieg Neptuna. Organizator: OSiR Trzebież
Zakończenie Regat. Organizator: Urząd Miejski w Policach.

7 września

Piknik Organizacji Pozarządowych. Organizator: Urząd Miejski w Policach.

22 września

Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni.

24 września

Konferencja. Organizator: Urząd Miejski w Policach.

10 października

Inauguracja PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

12 października

Przegląd Piosenki Kresowej. Organizator: Policki Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów

18 października

Wernisaż prac stowarzyszenia „Nest-Art. Organizator: Stowarzyszenie Nest- Art

20 października

Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni.

22 października

Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

23 października

Zebranie Walne Gryf. Organizator:

24 października

Konkurs Talenty. Organizator: Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna w Policach i
Urząd Pracy w Policach.

5 listopada

Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
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8 listopada

Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni

16 listopada

10-lecie chóru PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

19 listopada

Wykład PUTW. Organizator: Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

21 listopada

Debata Oświatowa. Organizator: Urząd Miejski w Policach.

22 listopada

Kino. Organizator: Zakrzywienie Czasoprzestrzeni.

23 listopada

Warsztaty wokalne pieśń Bielika z Paulem Phoenixem. Organizator Tam i Owo –
zespół wokalny, Stowarzyszenie Akademia Komunikacji Społecznej oraz Urząd
Miejski w Policach.

24 listopada

Koncert pieśń Bielika. Organizator Tam i Owo – zespół wokalny, Stowarzyszenie
Akademia Komunikacji Społecznej oraz Urząd Miejski w Policach.

26 listopada

Nagłośnienie Uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Organizator: Urząd Miejski w Policach.

30 listopada

Koncert „Stare Dobre Małżeństwo”

6 grudnia

Gala Wolontariatu i Aktywności Społecznej. Organizator: Starostwo Powiatowe w
Policach.

11 grudnia

„Gramy w szkole” Organizator: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży.

12 grudnia

„Śmietnik Artystyczny” Klub Nauczyciela. Organizator: Mirosław Chmielewski

14 grudnia

Komedia Psychologiczna „Bóg Mordu”

15 grudnia

Muzyczna Wigilia na Starym Mieście. Organizator: Rada Osiedla nr 2.

18 grudnia

Koncert TOSCA. Organizator: I Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia

19 grudnia

Szkoła High Definition Dance Studio. Organizator: Szkoła High Definition Dance
Studio

5. Zadania zrealizowane przez Bibliotekę im. Marii Skłodowskiej-Curie
Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru
instytucji kultury prowadzonej przez Urząd Miejski w Policach i posiada osobowość prawną.
Zgodnie z Porozumieniem z dnia 14 marca 2008 r. zawartym pomiędzy Burmistrzem Polic a Zarządem
Powiatu w Policach Bibliotece zostały powierzone zadania związane z prowadzeniem powiatowej
biblioteki publicznej.
Zgodnie ze statutem do zadań Biblioteki w Policach należy:
• gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych (druków
zwartych i ciągłych, dokumentów życia społecznego) służących rozwijaniu czytelnictwa oraz
zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych
środowiska,
• prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-bibliograficznej, informowanie
o zbiorach własnych,
• obsługa użytkowników, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na
zewnątrz, prowadzenie obiegu wypożyczeni międzybibliotecznych,
• organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym
i niepełnosprawnym,
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•
•
•
•

•

•
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organizowanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji sztuki, nauki
oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy, popularyzacja książki i czytelnictwa,
współdziałanie z bibliotekami innych sieci, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie
rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.
Wybrane, najważniejsze zadania, zajęcia edukacyjno-kulturalne, imprezy, lekcje biblioteczne,
spotkania autorskie i wydarzenia, które odbyły się w 2019 roku.
Spotkania autorskie odbyły się z: Dianą Brzezińską, Rafałem Witkiem, Joanną Jagiełło, Ewą
Wachowicz, Laurą Łącz, Markiem Stelarem, Renatą Piątkowską oraz literatami regionalnymi.
24 maja 2019 r. - Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach była jednym z punktów
gry miejskiej w ramach projektu i obchodów Dni Europy. Młodzież polska i niemiecka z Zespołu
Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach i DPG w Löcknitz, rozwiązywała zadania ze zbiorów
biblioteki w dwóch tematach: „Śladami EilhardaLubinusa”, w Wypożyczalni Głównej oraz
„Historii Polic”, w Dziale Regionalnym. Młodzież otrzymała zadania, mające na celu
przybliżenie sylwetki E. Lubinusa średniowiecznego kartografa, matematyka, twórcy Wielkiej
Mapy Księstwa Pomorskiego i niektórych książąt z rodu Gryfitów oraz w przygotowanych
dokumentach – Kronikach Gminy Police, uczniowie poszukiwali odpowiedzi na temat
niektórych wydarzeń historycznych, czy ciekawych miejsc w Policach i w regionie.
„Galeria Literacka”, wystawa wraz z wernisażem: malarstwa Aleksandry Cyglickiej „Pejzaż z
akcentem”; Marii Proskurowskiej „Wycinanki”; Izabeli Jamrozińskiej, Mai Jarmińczuk, Haliny
Rzeszowskiej i Aliny Szkolnickiej „Łączy nas pasja”; Izabeli Jamrozińskiej „Kwiaty” i Mariana
Marcelego Dębskiego „Horyzonty czasu 3”.
Powiatowy Konkurs Czytelniczy o tytuł: „Mistrza pięknego czytania”.W finale konkursu brało
udział 31 uczestników, którzy czytali dowolny fragment z książki o tematyce II wojny światowej,
wybierając takie książki, jak: „Wszystkie moje mamy” Renaty Piątkowskiej, „Asiunię” Joanny
Papuzińskiej, „Czy wojna jest dla dziewczyn?” Pawła Beręsewicza, „Dziadek i niedźwiadek:
historia prawdziwa” Łukasza Wierzbickiego oraz wiele innych książek z tego okresu
historycznego. Ponadto, niektórzy uczestnicy przebrali się w postaci historyczne. Pomysł na
taki temat konkursu powstał, by upamiętnić 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
udział w projekcie w ramach kampanii społecznej Instytutu Książki „Mała książka – wielki
człowiek”. Akcja miała zachęcić rodziców do częstego odwiedzania bibliotek i codziennego,
rodzinnego czytania z dzieckiem. Akcja skierowana jest do nowych i wcześniej zapisanych
czytelników w wieku przedszkolnym (3-6 lat, czyli dzieci z roczników 2013 - 2016).
Gminny Konkurs Plastyczny „Co nam w duszy gra”, który został ogłoszony w ramach ogłoszenia
roku 2019 – Rokiem Stanisława Moniuszki. Konkurs był skierowany do grup przedszkolnych z
terenu Gminy Police. Celem konkursu było: zapoznanie dzieci z osobą i muzyką Stanisława
Moniuszki oraz zachęcenie dzieci do pracy grupowej z zastosowaniem różnych technik
plastycznych. W czasie zajęć pokonkursowych dzieci poznały postać wybitnego kompozytora,
wysłuchały opowiadania: „W krainie muzyki”, by potem odpowiedzieć na pytania dotyczące
sylwetki kompozytora. Dużym powodzeniem cieszyła się zabawa ruchowa pod
nazwą: „magiczne skrzypce”, a w zabawie dydaktycznej „na pięciolinii” dzieci mogły przekonać
się jak wygląda zapis nut. Na zakończenie dzieci wykonały „czarodziejskie instrumenty” z
materiałów ekologicznych.
spotkania regionalistów, pasjonatów historii pod wspólną nazwą „Regionalne spotkania z
ludźmi z pasją…” – 1. prelekcja Dominika Wołyńskiego pt. „Tajemnice
MessenthinerWaldhalle”. Na spotkaniu zostały przedstawione wyniki badań autora dotyczące
historii budynku, który w tym roku obchodzi 115 rocznicę budowy. Po raz pierwszy zostały
zaprezentowane unikatowe zdjęcia pochodzące z albumu rodzinnego ostatnich właścicieli
„Waldhalle” – rodziny Trester, z którymi autor nawiązał kontakt.
W trakcie prelekcji można
było obejrzeć wystawę pamiątek związanych z „Waldhalle” m.in. karty pocztowe, dokumenty
oraz firmową porcelanę.; 2. spotkanie z Zenonem Owczarkiem, kolekcjonerem pamiątek z
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Nowego Warpna i okolic, regionalistą i propagatorem wiedzy o historii lokalnej. Autorem
opracowania „Nowe Warpno i okolice na starych pocztówkach”, promowanej podczas
spotkania publikacji oraz artykułów o malarzu Hansie Hartigu, pomysłodawcą jego pomnika w
Nowym Warpnie. W trakcie spotkania można było obejrzeć wystawę ze zbiorów prywatnych,
m.in. karty pocztowe, dokumenty i pamiątki; 3. spotkanie i wernisaż malarstwa Jana Matury
pt. „Moje Małe Ojczyzny”. Policki regionalista, historyk i kolekcjoner; 4. prelekcja historyczna
nt. „Losów żydowskich mieszkańców Polic w czasach nazizmu”, którą zaprezentowali Dominik
Wołyński i Bartosz Sitarz. Autorzy prelekcji to dwaj policcy badacze historii lokalnej i
regionalnej z okresu drugiej wojny światowej i nie tylko, autorzy wielu publikacji w
regionalnych czasopismach. Odsłoniła kilka nieznanych dotąd faktów z historii poszczególnych
osób z okresu drugiej wojny światowej; 5. spotkanie autorskie z dr Jackiem Jekielem
promującym książkę, pt.: „Józef Gabriel Jęczkowiak – zapomniany bohater listopada 1918 roku.
Zarys biograficzny”, wydanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie.
projekt Ruchome Wykłady Pomorzoznawcze 2019 realizowany przez Zarząd Okręgu
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP) we współpracy z
bibliotekami. Działanie realizowane było z programu dotacyjnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego. Ruchome Wykłady Pomorzoznawcze 2019 to projekt,
którego idea opierała się na organizacji cyklu spotkań w bibliotekach publicznych woj.
zachodniopomorskiego, z osobami zajmującymi się historią poszczególnych miejscowości, czy
różnymi aspektami lokalnej historii. W ramach projektu w polickiej bibliotece odbył się wykład
pana Michała Gierke pt. „Między poezją, teatrem i kościołem – życie i twórczość policzanina
Ludwiga Holloniusa (1570-1621)”. Wykład wzbogacony był prezentacją multimedialną i
literaturą tematyczną. Prelegent z wielkim kunsztem przedstawił wyniki swoich badań
dotyczących życia i twórczości Ludwiga Holloniusa, jego rodziny na tle historii, kultury Pomorza
przełomu XVI - XVII wieku. Obecnie mało znany niemiecki teolog, luterański pastor, dramaturg
i poeta, który był związany z Policami, jest godny uwagi i badań, gdyż wiele stref z jego
przeszłości jest jeszcze nieznana. I szczególnie ta informacja wzbudziła zainteresowanie wśród
uczestników spotkania, gdyż Hollonius około 1598 roku został pastorem w kościele Mariackim
w Policach. Zasłynął m. in. w światowej literaturze komedią, pt. „Somnium Vitae Humanae” (tł.
Sen o życiu ludzkim), wydaną w Szczecinie w 1605 roku. A jego zasługi poetyckie w postaci
wielu utworów, zostały zauważone przez ówczesnego władcę, księcia Filipa II, za które
otrzymał zaszczytny tytuł „poeta laureatus”.
VIII Finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem: „Poezja marynistyczna Mariana
Yoph Żabińskiego”. Wydarzenie zostało objęte Honorowymi Patronatami Starosty Polickiego
oraz Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach. 12. uczestników zaprezentowało dowolny
utwór poetycki o tematyce marynistycznej z tomiku, pt. „W czółnie Słowa”, Mariana Yoph
Żabińskiego w opracowaniu Adama W. Siedleckiego. Głównym celem konkursu było
popularyzowanie regionalnej twórczości poetów województwa zachodniopomorskiego w
związku z obchodami Światowego Dnia Poezji oraz rozwijanie zdolności recytatorskich spośród
młodzieży.
Gminny Konkurs Literacki pod nazwą: „Baśniowy świat dobra i zła… – baśń dla czytelnika od 3
do 103 lat”. Konkurs miał być motywacją dla uczniów klas IV – VIII do twórczego działania, a w
tym przypadku do pisania. I rzeczywiście tak było, bo do biblioteki dotarły aż dwadzieścia dwie
baśnie! Zadanie, które postawiła przed uczestnikami Komisja konkursowa wcale nie było
łatwe. Wszak napisanie baśni, to rzecz wymagająca wielu umiejętności, skupienia i nie lada
wyobraźni. Komisja konkursowa podczas oceny brała pod uwagę przede wszystkim treść pracy,
bo ważnym elementem było zachowanie wybranej formy literackiej z uwzględnieniem jej cech
charakterystycznych. Ponadto komisja konkursowa oceniała prace pod kątem kreatywności i
inwencji twórczej uczestników, jak również brano pod uwagę poprawność językową,
ortograficzną i interpunkcyjną.
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•

•

•

•

grudniowe wydarzenie „Wieczór przy świecach”. Odbywało się cyklicznie, po raz pierwszy
został zorganizowany 3.12.2015 r. Te grudniowe wieczory są okazją do spotkań z Czytelnikami,
którzy w sposób szczególny związani są z Filią Novą. To osoby wspierające nasze
przedsięwzięcia i akcje. Tegoroczny „Wieczór przy świecach”, jak każdy poprzedni, miał
wyjątkową oprawę. Na „scenie” Filii Novej specjalnie dla zaproszonych gości zaśpiewał Policki
Chór Kameralny „POSTSCRIPTUM”. Zaprezentował nam kolędy, pastorałki i pieśni nawiązujące
do świątecznej tematyki.
Powiatowy Konkurs Pięknego Pisania „O Dyrektorskie Pióro”. Konkurs był ogłoszony w ramach
obchodów Dnia Pisma Ręcznego. My – Bibliotekarki - ogłaszając Powiatowy Konkurs Pięknego
Pisania „O Dyrektorskie Pióro” chciałyśmy, aby ci, którzy wezmą w nim udział, zetknęli się ze
sztuką pisma ręcznego. Chciałyśmy, by spostrzegli, jak wiele przyjemności oraz satysfakcji
może sprawić efekt ich pracy. I wreszcie chciałyśmy połączyć radość pisania z odkrywaniem
tekstów literackich, bowiem młodzi ludzie mieli wybrać fragment prozy lub utwór liryczny i
pięknie go napisać. W tegorocznym konkursie, którego temat przewodni brzmiał: „Człowiecze
radości i smutki”. Jury zwracało przede wszystkim uwagę na czytelne, równe pismo, estetykę
wykonania (prace czyste, bez śladów jakichkolwiek zabrudzeń), proporcje, właściwe
rozmieszczenie tekstu na stronie (marginesy, odstępy między wersami) oraz dobór tekstu.
akcja „Randka w ciemno”. Kilka dni przed dniem 14 lutego Walentynkami, na stronie
internetowej oraz na Facebooku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej–Curie w Policach umieściła
ogłoszenie: o niespodziewanej randce. Afisz, który się pojawił tego dnia, informował, że na
Czytelników Filii Novej czekają… KSIĄŻKI i to z nimi spotkają się właśnie podczas RANDKI W
CIEMNO. Ksiązki pokazały się w wyjątkowej oprawie. Specjalnie wydzielone miejsce, dekoracje
w postaci czerwonych balonów w kształcie serduszek, obrazki nawiązujące do istoty
walentynek, czerwone kokardy i krzesła, na których Czytelnik mógł zasiąść i spotkać się z
Książkami. A każda z nich otulona została w papier prezentowy, zatem nie wiadomo było, jaki
to tytuł. Dlatego randka w ciemno. Na każdej z książek widniała karteczka, która zachęcała, aby
to właśnie ją Czytelnik zabrał ze sobą. Czytelnicy podchodzili, przeglądali, czytali słowa do nich
skierowane i zabierali wybrane przez siebie książki.
„Leśne czytanie” to cykl spotkań zorganizowanych wspólnie przez Nadleśnictwo Trzebież oraz
Filię Novą Biblioteki w Policach. Polega on na regularnych spotkaniach Pani leśnik, Agaty Cyrus
w Filii Novej z uczniami i przedszkolakami z terenu gminy Police. Dzieci słuchają ciekawej
książeczki mówiącej o wszelkich przejawach życia w lesie, ekologii, pracy leśników oraz
zawierającej ciekawostki z życia zwierząt. Podczas tych spotkań Pani Agata edukuje, bawi i
uwrażliwia na piękno naszej ojczyzny najmłodsze pokolenie policzan.
od 2010 roku działa Dyskusyjny Klub Książki (DKK) przy Filii Naukowej. Klub zrzesza czytelników
chętnych spotkań comiesięcznych i dyskusji o książkach. W trakcie 2019 roku odbyło się 12
spotkań w których uczestniczyło w sumie 156 osób. Omawiane były następujące pozycje
książkowe np.: Kasi Nosowskiej „A ja żem jej powiedziała…”, Katarzyny Grocholi „Zranić
marionetkę”, Agaty Przybyłek „Ja chyba zwariuję”, Jacka Getnera "Pan Przypadek i kobietony"
i Dagmary Dominczyk „Kołysanka polskich dziewcząt".
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Statystyka w 2019 r.

Liczba czytelników

5 420

Liczba odwiedzin

66 082

Liczba wypożyczeń na zewnątrz
Liczba udostępnień na miejscu
Liczba zakupionych książek

92 061
9 807
3 093

Wartość zakupionych książek

77 484

Liczba zakupionych zbiorów specjalnych
564
Wartość zakupionych zbiorów specjalnych 12 778
6. Zadania realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
Głównym zadaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach jest zarządzanie i dbanie o obiekty będące
w jego administracji, a także świadczenie usług dla społeczności Gminy Police oraz spoza jej terenu,
w zakresie sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku.
Mienie Ośrodka stanowią następujące obiekty i ich wyposażenie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach,
Miejska Przystań Żeglarska przy ul. Konopnickiej 12 w Policach,
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy ul. Piaskowej 97 w Policach,
Gminne Centrum Edukacji i Rekreacji przy ul. Leśnej 15 w Trzebieży,
Kompleks Rekreacyjno-Plażowy przy ul. Spacerowej 15 w Trzebieży,
Obiekt Sportowo-Rekreacyjny przy ul. Rybackiej 26 w Trzebieży,
Kompleks Boisk Sportowych „Orlik 2012” przy ul. Szkolnej 12 w Tanowie.
Kompleks Boisk Sportowych „Orlik 2012” przy ul. Szkolnej 1 w Przęsocinie.

Działalność OSiR w Policach opiera się na organizowaniu imprez sportowo – rekreacyjnych
z udziałem i przy wsparciu organizacji pozarządowych na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul.
Piaskowej 97 i ul. Siedleckiej 2b w Policach oraz w Trzebieży i są to m.in:
1)

,,Bieg Neptuna’’ – to nasza sztandarowa impreza biegowa z roku na rok przyciągająca coraz
szersze grono uczestników.
2) XVI Memoriał w piłce nożnej.
3) ,,Bez Granic! Polsko-niemieckie wyzwania sportowe”- turniej dziecięcy piłki nożnej, warsztaty.
4) ŁarpiaSailFestival –festiwal muzyki szantowej.
5) Turniej Tymbarka z podwórka na stadion.
6) I Policki Miting Lekkoatletyczny dla osób niepełnosprawnych.
7) Finał Pucharu Polski Łuków Bloczkowych i Barebow oraz Międzynarodowe Zawody Łucznicze
,,Śladami Rybaka’’.
8) V edycja szkolnej ligi biegów przełajowych.
9) Rodzinny Rajd Rowerowy, Wakacyjny Rajd Rowerowy, Mikołaj Zwierzętom, Każdy ptaszek ma
swój daszek, Policki Dzień Pieczenia Ziemniaka, Rajd Pieszy Szlakiem Bobra –
współorganizowany ze Stowarzyszeniem Ekologicznym „Łarpia” oraz „Sama Rama”.
10) Bieg Mikołajkowy - współorganizowany z fundacją Biegam Bo Lubię Police.
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Czwartki Lekkoatletyczne – współorganizowany z UKL Ósemka.
Festyn Rodzinny –Zrzeszenie Prawników ze Szczecina.
Morsowanie w Trzebieży „Powitanie Wiosny” – współpraca z Klubem Morsów
z Polic oraz „Sama Rama”.
Dziki Weekend 2019– Stowarzyszenie Klub Biegowy ,,Dzik’’
MTB - Police Maraton Rowerowy , partner ze Stowarzyszeniem MTB.
Otwarcie sezonu żeglarskiego - UKŻ „BRAS”.
Militaria zjazd Pojazdów Militarnych w Trzebieży.

Jako firma OSiR w Policach brał czynny udział w przygotowywaniu cyklicznych imprez poprzez
udostępnianie obiektów, wypożyczanie sprzętu i usługi cateringowe. Do najważniejszych należą:
1) Czas na Trzebież
2) Piknik Samorządowy
3) Polickie Targi Gospodarcze
Nieodpłatnie wspierano organizacyjnie i rzeczowo inicjatywy sportowe podejmowane przez
organizacje pozarządowe (wsparcie kadrowe, udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej,
zabezpieczenie i wypożyczenie sprzętu i urządzeń niezbędnych do organizacji imprez) takich jak:
1) Klub Piłkarski Chemik Police - rezerwacje hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym,
rezerwacje boisk piłkarskich, udostępnianie sauny.
2) KPS Chemik Police- rezerwacja hali sportowej z zapleczem socjalnym.
3) Tanowia Tanowo – rezerwacje boisk piłkarskich z zapleczem.
4) LKS Rybak Trzebież - rezerwacje boisk piłkarskich z zapleczem.
5) Zorganizowane grupy mieszkańców Polic – rezerwacje sauny, rezerwacje boisk piłkarskich.
6) Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach-wypożyczenie namiotów.
7) Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Tytan Police – udostępnianie sauny, udostępnianie
boiska z zapleczem socjalnym, wypożyczanie namiotów, krzeseł i stolików.
8) Uczniowski Klub Lekkoatletyczny „ Ósemka” – udostępnienie boiska piłkarskiego oraz bieżni,
wypożyczanie sprzętu lekkoatletycznego, wypożyczanie sprzętu nagłośnieniowego, namiotów,
stołów oraz krzeseł.
9) AKS „Promień” Police – rezerwacja hali sportowej wraz z zapleczem.
10) Miejski Żłobek w Policach- wypożyczenie namiotów.
11) Rady Osiedla w Policach - wypożyczenie krzeseł, stołów, namiotów.
12) Rada Sołecka w Przęsocinie, wypożyczenie namiotów.
13) Klub Biegowy Dzik – udostępnienie bieżni lekkoatletycznej oraz pomieszczeń socjalnych,
wypożyczenie stołów, krzeseł oraz namiotów.
14) Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Policach – wypożyczenie namiotów, stołów oraz krzeseł.
W ramach współpracy transgranicznej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach zrealizował projekt:
„Bez granic! Polsko-niemieckie wyzwania sportowe” warsztaty sportowe.
Powodzeniem cieszą się świadczone przez OSiR odpłatne usługi hotelowe i gastronomiczne na
obiektach Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży. Organizowane są tam m.in. imprezy
integracyjne, kolonie letnie, obozy sportowe, imprezy okolicznościowe itp.
Dysponowano także pokojami gościnnymi na hali sportowej przy ul. Siedleckiej 2b w Policach.
Nieodpłatnie w okresie wiosenno-letnim wypożyczano kajaki dla mieszkańców gminy na Miejskiej
Przystani Żeglarskiej w Policach
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XI.

POMOC SPOŁECZNA

Zadania w zakresie pomocy społecznej realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest gminną
jednostka organizacyjną.
Do zadań Ośrodka należy przede wszystkim podejmowanie działań zmierzających do życiowego
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem lokalnym.
Podstawowym aktem prawnym warunkującym działalność Ośrodka Pomocy Społecznej jest ustawa z
dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507), która określa zarówno zasady
i formy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, jak i wymogi dotyczące zatrudnienia
pracowników socjalnych oraz ich kwalifikacje.
Działania Ośrodka opierają się również na dokumentach programowych określających długofalowe
działania w kierunku niwelowania problemów społecznych. Do powyższych dokumentów należą:
1. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Police na lata 2017 – 2026”, przyjęta
przez Radę Miejską w Policach uchwałą Nr XXXI/308/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku;
2. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2017-2021” przyjęty uchwałą Nr XXV/242/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia
2016 roku;
3. „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021” przyjęty przez Radę Miejską w Policach
uchwałą Nr III/9/2018 z dnia 7 grudnia 2018 r.
Ponadto zaznaczyć należy, że działania Ośrodka wpisują się w misję określoną w Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Police na lata 2017 – 2026.
Szczegółowy opis działalności Ośrodka został zawarty w sprawozdaniu stanowiącym załącznik nr 8 do
niniejszego raportu.
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XII.BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
1. STRAŻ MIEJSKA
W roku 2019 roku służbę pełniło dwunastu strażników straży miejskiej.
Zadania realizowano na terenie 7 osiedli i 12 sołectwach gminy Police:
Praca odbywała się od poniedziałku do piątku na dwie zmiany tj.
• 7.00 do 15.00 zmiana I
• 14.00 do 22.00 zmiana II
w sobotę na jedną zmianę tj.
• 7.00 do 15.00.
Ponadto pełnione były służby wspólne z Policją w godzinach popołudniowych oraz nocnych.
W sumie strażnicy wykonali 959 patroli na terenie gminy Police.
W okresie sprawozdawczym podjęto 4846 interwencji. W ich wyniku ujawniono 3670 wykroczeń.
Z tego:
- 1934 wykroczenia porządkowe,
- 1180 wykroczeń drogowych,
- 255 wykroczeń komunalnych związanych z gospodarką odpadami,
- 214 wykroczeń popełnionych przez pieszych,
- 87 wykroczeń popełnionych przez rowerzystów.
Podejmowane interwencje dotyczyły między innymi spożywania alkoholu w miejscach publicznych,
zakłócania spokoju i porządku, zaśmiecania miejsca publicznego, niszczenia zieleni, niezachowywania
środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt oraz palenia tytoniu w miejscach zabronionych. Są to
najbardziej uciążliwe dla mieszkańców wykroczenia porządkowe, z którymi najczęściej spotykaliśmy się
podczas codziennych służb.
W okresie sprawozdawczym 105 nietrzeźwych osób leżących w miejscach publicznych przewieziono
do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, 19 do miejsca zamieszkania, a 27 przekazano
pogotowiu ratunkowemu.
W okresie jesienno-zimowym wspólnie z pracownikiem OPS cyklicznie przeprowadzaliśmy kontrole
miejsc przebywania osób bezdomnych informując ich o możliwości zakwaterowania w schronisku. W
sumie dotarliśmy do 31 takich osób na terenie całej gminy. Cztery osoby, które wyraziły taką wolę
przewieźliśmy do schroniska przy ul. Fabrycznej w Policach.
Ponadto przeprowadzono 30 kontroli posesji na mocy upoważnienia burmistrza do kontroli z zakresu
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
Funkcjonariusze straży miejskiej brali udział w następujących działaniach edukacyjnych:

-

Program „Bezpieczne Ferie”,
Miasteczko ruchu drogowego „Autochodzik”,
Prelekcje skierowane do uczniów klas VII i VII na temat agresji rówieśniczej,
Program „Bezpieczne Wakacje”,
Program edukacyjny „Bezpieczny senior”
Program „Bezpieczna droga do szkoły”
Udział w festynach sołeckich i osiedlowych.
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2. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
W Gminie Police działają 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: w Policach, w Tatyni, w Tanowie
i w Trzebieży. OSP w Tanowie i OSP w Trzebieży są jednostkami należącymi do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to integralna część organizacji
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia i
środowiska. Przynależność do tego systemu świadczy o wysokim stopniu wyszkolenia oraz
przygotowania do akcji ratowniczych.
W 4 jednostkach OSP działa 130 strażaków ochotników. W 2019 r. wyjeżdżali do 31 pożarów, 52
miejscowych zdarzeń oraz 30 wyjazdów na zlecenie gminy (szerszenie, drzewa, wypompowanie wody,
zabezpieczenie imprez itp.). Każdy ochotnik straży pożarnej, który uczestniczy w działaniu
ratowniczym, szkoleniu otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Od roku 2015 ekwiwalent pieniężny za 1
godzinę wynosi 22,53 zł. W roku 2019 Gmina Police wypłaciła strażakom ochotnikom ekwiwalent w
wysokości 38 901,04 zł.
W 2019 roku Gmina Police zakupiła dla strażaków ochotników z OSP Tatynia 5 sztuk mundurów
ochronnych specjalnych za kwotę 10.000 zł. Dokonano również zakupu 3 sztuk sygnalizatorów
bezruchu dla jednostki OSP Police (1 948,32 zł), 2 sztuk radiotelefonów dla OSP Tanowo (4 310 zł) oraz
innego sprzętu na potrzeby ratownictwa przeciwpożarowego w Gminie Police.
Po raz kolejny Gmina Police podpisała umowę usługi alarmowania członków OSP na telefony
komórkowe, co umożliwia szybkie rozpoczęcie akcji przeciwpożarowej.
3. STRAŻ GRANICZNA
Jak co roku Gmina Police w ramach dobrej współpracy dotyczącej realizacji zadań związanych z
zapewnieniem porządku publicznego i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
Police, przekazała w drodze umowy środki finansowe w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na zakup
paliwa do samochodów i łodzi służbowych Placówki Straży Granicznej w Szczecinie (patrole mobilne
SG).
4. POLICJA
W celu zwiększenia bezpieczeństwa publicznego w 2019 roku Komenda Powiatowa Policji w Policach
otrzymała z budżetu Gminy Police 30 000 zł. Otrzymana kwota przeznaczona została na rekompensaty
pieniężne dla policjantów za czas służby w patrolach w Trzebieży oraz w komunikacji miejskiej i
gminnej.
5. WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
Jak co roku tak i w 2019 został ogłoszony konkurs „Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach roztoki
odrzańskiej, rzeki Łarpi oraz Zalewu Szczecińskiego na akwenach wodnych znajdujących się na terenie
Gminy Police”, na który wpłynęła jedna oferta WOPR-u. Na ten cel zostały przeznaczone środki w
wysokości 45 000 zł.

