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Szanowni Państwo! 

 

Raport o stanie Gminy Stepnica za 2020 rok sporządzono w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.  

 

Raport przedstawia najważniejsze informacje o naszej gminie. Stanowi 

kompendium wiedzy o bieżącej sytuacji w Gminie Stepnica w porównaniu                  

z poprzednim okresem sprawozdawczym oraz sąsiednimi gminami o podobnych 

uwarunkowaniach.  

 

Dokument został przygotowany na podstawie danych ewidencyjnych, ale naszym 

celem było przedstawienie Państwu faktów w czytelny sposób. Raport o Stanie 

Gminy jest sprawozdaniem z pracy stepnickiej administracji publicznej. Zadania 

samorządu są bardzo szerokie: od edukacji, przez pomoc społeczną, kulturę, 

turystykę, sport i rekreację do inwestycji, a wszystkie nasze działania składają się 

na jakość życia mieszkańców.  

 

Raport będzie rozpatrywany w debacie, w której mogą wziąć udział mieszkańcy.  

O terminie debaty poinformujemy Państwa na naszej stronie.  

 

 

    Andrzej Wyganowski  

                                          Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica 
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I. Informacje ogólne 

  

1. Zarządzanie gminą w 2020 roku 

 

1.1  Władze gminy: 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica Andrzej Wyganowski 

Zastępca Burmistrza Ryszard Ławicki 

Sekretarz Gminy Mariola Kwiryng  

Skarbnik Gminy Beata Rogalska 

 

1.2. Rada Miejska: 

Skład osobowy Rady Miejskiej w Stepnicy kadencji 2018-2023 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnicy - Agnieszka Makowska  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy - Marek Kleszcz, Andrzej Nowak 

 1. Bochniarz-Mutkowska Anna 

 2. Bogacki Rajmund 

 3. Bojko Paweł 

 4. Dąbrowska Aneta 

 5. Chmurowski Ryszard 

 6. Kaliska Anna 

 7. Kędzierski Zdzisław 

 8. Kierzynkowska Barbara 

 9. Kordzielewski Sasza 

10. Kleszcz Marek 

11. Makowska Agnieszka 

12. Marszałek Joanna 

13. Milkiewicz Paulina od 28.06.2019r. 

14. Nowak Andrzej 

15.Wrzosek Krystyna 
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1.3 Jednostki pomocnicze w 2020 roku 
 

W gminie Stepnica funkcjonuje 16 sołectw: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

1.4 Wykaz jednostek budżetowych i organizacyjnych Gminy Stepnica 

l.  Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy, ul. T. Kościuszki 4: 

    Liczba osób zatrudnionych: 39 osób, w tym: 

- pracownicy administracyjni:  26 osób łącznie z Burmistrzem, 

Lp. Sołectwo Imię i Nazwisko Sołtysa 

1. Sołectwo Łąka Paulina Milkiewicz 

2. Sołectwo Racimierz Joanna Marszałek 

3. Sołectwo Żarnówko Zdzisław Kędzierski 

4. Sołectwo Zielonczyn Anita Kosecka  

5. Sołectwo Miłowo Mirosława Beczek 

6. Sołectwo Stepniczka Kinga Woźniak 

7. Sołectwo Piaski Małe Grażyna Kaniak 

8. Sołectwo Kopice Ryszard Zając 

9. Sołectwo Widzieńsko Joanna Buller 

10. Sołectwo Jarszewko Barbara Gancarczyk 

11. Sołectwo Budzień Piotr Mietlicki 

12. Sołectwo Bogusławie Iwona Baryła 

13. Sołectwo Stepnica Marek Kaźmierczak 

14. Sołectwo Czarnocin Anna Potomska 

15. Sołectwo Gąsierzyno Barbara Kierzynkowska 

16. Sołectwo Żarnowo  Wanda Bobrowska 
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- pracownicy gospodarczy: 8 osób, 

- pracownicy w ramach robót publicznych: 5 osób. 

 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. K. Maciejewicza w Stepnicy, ul. B. Krzywoustego 4: 

Dyrektor szkoły: Andrzej Wyziński 

Zastępca dyrektora szkoły: Iwona Blatkiewicz.  

Zatrudnienie szkoła podstawowa: 

- nauczyciele 32 osoby – 30,93 etatów ( w tym 1 dyrektor, 1 zastępca), 

- pracownicy obsługi  12 osób – 11,75 etatów. 

Zatrudnienie przedszkole: 

- nauczyciele 9 osób – 8,13 etatów, 

- pracownicy obsługi   5 osób – 5 etatów. 

 

3. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu, ul. Niepodległości 9: 

Dyrektor szkoły:  Magdalena Ławicka 

Zatrudnienie: 

- nauczyciele 23 osoby – 17,34 etatów, 

- pracownicy obsługi 5 osób – 3,75 etatów. 

 

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy, ul. B. Krzywoustego 41a: 

Dyrektor: Jarosław Gruszczyński 

Zatrudnienie: 

- stanowiska urzędnicze - 4 

- stanowiska pomocnicze i obsługi: 

– specjalista pracy socjalnej - 3  

– asystent rodziny - 1  

– pomoc administracyjna ds. księgowości - 1 

– pomoc administracyjna - 1  

– opiekun w ośrodku pomocy społecznej - 1  

– aspirant pracy socjalnej – 1  

 

5. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy, ul. Portowa 7: 

Dyrektor: Mirosława Nowak 

Zatrudnienie: 

- pracownicy administracyjni – 2 osoby (w tym dyrektor), 
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- pracownicy pozostali  - 11 osób. 

 

6. Miejska Biblioteka Publiczna w Stepnicy, ul. B. Krzywoustego 4: 

Dyrektor: Małgorzata Gałan 

Zatrudnienie: 2 osoby (wraz z dyrektorem). 

  

2. Ogólna charakterystyka gminy 

Gmina Stepnica od 2014 roku jest gminą miejsko-wiejską z rozwiniętymi funkcjami 

leśnymi     i przyrodniczymi. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2020r. zamieszkałych na 

terenie Gminy Stepnica było 4873 osoby, z czego mężczyzn 2439, a kobiet 2434. Dane 

wskazują, że gęstość zaludnienia na obszarze naszej gminy to 17 osób/km2, czyli jesteśmy 

jedną z najrzadziej zaludnionych gmin w województwie zachodniopomorskim, a tym samym 

w powiecie goleniowskim.  

Ruch naturalny ludności na terenie Gminy Stepnica przedstawiał się następująco: urodzeń 

żywych ogółem było 23, zgonów ogółem było 37.  

Nadal utrzymuje się ujemny przyrost naturalny, który wynosi -14.  

Według danych ewidencji ludności na przełomie lat 2014-2020 najwięcej dzieci urodziło się 

w roku 2016- 60, a najmniej w roku 2018 -37. Natomiast zgonów na przełomie lat 2014-2020 

najwięcej było w roku 2020- 69, najmniej zgonów było w roku 2016- 45. 

W roku 2020 przybyło 24 nowych mieszkańców. 

 

Gospodarka  

 

W 2020 r. na terenie Gminy Stepnica funkcjonowały 462  podmioty wchodzące w skład 

sektora prywatnego. Spośród nich 392 miało charakter działalności gospodarczej prowadzonej 

przez osobę fizyczną. Gmina Stepnica nie należy do gmin przemysłowych. Pod względem 

liczby podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON, gmina nie odbiega od przeciętnej dla 

gmin miejsko-wiejskich województwa.  

 

Tab. 1. Podmioty wg sektorów własnościowych w Gminie Stepnica   
 Sektory własności  2019 2020 

podmioty gospodarki narodowej ogółem  461 474 

sektor publiczny - ogółem  11 11 

sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego  7 7 

sektor prywatny - ogółem  449 462 

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  381 392 
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sektor prywatny - spółki handlowe  19 19 

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego  8 7 

sektor prywatny - spółdzielnie  1 1 

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne  16 16 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bdl.stat.gov.pl 

 

Wykres 1. Podmioty wg sektorów własnościowych w Gminie Stepnica w latach 2019-

2020 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Z uwagi na lokalizację i specyfikę gminy Stepnica, głównymi przedsiębiorcami, budującymi 

gospodarkę gminy, są  osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które tworzą małe 

przedsiębiorstwa. W roku 2020 ten rodzaj działalności gospodarczej stanowił 84,85% ogółu 

podmiotów gospodarczych, odnotowano 2% wzrost w tym zakresie w stosunku do roku 2019. 

Na terenie gminy działalność prowadzi niezmiennie 1 spółdzielnia, skupia ona członków 

stanowiących mieszkańców Osiedla Akacjowego. Można uznać za sukces, iż w tak trudnym 

okresie sprawozdawczym swoją działalność kontynuuje 16 stowarzyszeń i organizacji 

społecznych. Na terenie gminy swoją siedzibę ma również 19 spółek handlowych, w tym 7          

z udziałem kapitału zagranicznego, tj. o 1 mniej w stosunku do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego. Poza sektorem prywatnym w gminie działa 11 podmiotów sektora 

publicznego.  
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Na terenie Gminy Stepnica przeważają łąki i pastwiska. Stanowią one 70% użytków rolnych, 

a na pozostałych przeważają grunty orne klasy V i VI, czyli grunty słabej jakości. Prowadzona 

działalność rolnicza i pozarolnicza w dużej mierze skupia się na działalności w zakresie 

łąkarstwa - produkcji siana, a także hodowli bydła rzeźnego i mlecznego. Poza działalnością 

gospodarczą prowadzoną przez osoby fizyczne, gospodarstwa rolne stanowią znaczny odsetek 

ludności utrzymującej się ze źródeł pozarolniczych.  Na terenie gminy funkcjonuje 40 

gospodarstw rolnych.  

 

Leśnictwo  

 

Gmina Stepnica może szczycić się malowniczym położeniem wśród lasów, które stanowią 

aż 32% powierzchni gminy Stepnica, tj. 9651 ha. Główną gospodarkę leśną na terenie gminy 

prowadzi Nadleśnictwo Goleniów. W krajobrazie nadleśnictwa przeważa teren równinny. Na 

terenie leśnictw Olszanka i Zielonczyn występują obniżenia depresyjne, a najwyższe 

wzniesienie — osiągające 37 m n.p.m. — to Góra Zielonczyn w okolicy miejscowości                

Zielonczyn. Na tym wzniesieniu wybudowano wieżę obserwacyjną z tarasem widokowym. 

Dzięki temu można oglądać panoramę Puszczy Goleniowskiej i Zalewu Szczecińskiego                 

z wysokości około 76 m n.p.m. Przez teren nadleśnictwa przepływają dwie większe rzeki              

z licznymi dopływami: Krępa i Gowienica, które uchodzą do Roztoki Odrzańskiej. W dziale 

leśnictwo i pozyskiwanie drewna w gminie funkcjonuje 17 podmiotów gospodarczych, w tym 

m.in. IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo to, do roku ubiegłego, stanowiło 

również zakład przetwórstwa surowca drzewnego. W chwili obecnej zakład zaprzestał 

działalności w zakresie przetwórstwa surowca, pozostając jednak największym 

przedsiębiorstwem w Stepnicy. 

 

Rybactwo  

 

Gmina Stepnica na przestrzeni lat dokonała inwestycji na terenie Portu Rybackiego w tym: 

1. wykonano remont nabrzeża postojowego oraz przeładunkowego,  

2. wybudowano 12 boksów rybackich,  

3. wykonano remont budynku biurowo-socjalnego, 

4. zakupiono wytwornicę lodu, 

5. wybudowano magazyn-chłodnię, 

6. wybudowano slip,  

7. zakupiono i zamontowano wyciągarkę do łodzi. 
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Celem zapewnienia bezpieczeństwa w porcie dokonano remontu falochronu osłonowego 

basenu Rybackiego. Działania te poprawiły bezpieczeństwo. Następujące zmiany klimatyczne 

nie zapewniały jednak 100% bezpieczeństwa dla łodzi rybackich oraz jednostek żeglarskich 

stacjonujących na przystani im. Kapitana Roberta Hilgendorfa. W tym celu podjęto współpracę 

z Urzędem Morskim w Szczecinie, czego efektem było wybudowanie dodatkowego 

falochronu. Działania takie pozwoliły na zachowanie rybackiego charakteru miejscowości. 

Dzięki inwestycjom i wsparciu ze strony gminy sytuacja rybaków od kilku lat jest stała                    

i obecnie na terenie portu rybackiego działa 18 rybaków, w tym 12 w w/w spółce "Rybak", 

która jest głównym dzierżawcą.  

Zewnętrzne środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej, pozwoliły na zakup jednostek 

sportowo – turystycznych, którymi realizowane są wyprawy w zakresie fotołowów. Rybacy 

zakupili również przyczepy kempingowe, domki pływające, wędzarnie oraz realizują budowę 

domków rekreacji indywidualnej. Wszystkie te działania mają na celu dywersyfikację 

działalności w ramach rybołówstwa. 

W porcie rybackim stacjonuje 10 motorowych łodzi rybackich o długości nie przekraczającej 

10 mb.  

 

Przemysł, produkcja, usługi  

 

Na terenie gminy odnotowano wzrost ilości podmiotów gospodarczych. Zaangażowanie 

przedsiębiorców w rozwój działalności gospodarczej powoduje, iż  regularnie odnotowuje się 

wysoki udział podmiotów prywatnych w strukturze wszystkich podmiotów gospodarczych. 

Płożenie gminy oraz bezpośredni dostęp zarówno do dróg krajowych, Portu Lotniczego                

w Goleniowie oraz możliwości wykorzystania transportu wodnego, przyczynia się do 

dynamicznego wzrostu ilości nowych firm oraz rozwoju już istniejących. Dużą rolę w tym 

zakresie odgrywa polityka inwestycyjna w gminie. 

     

Porty i przystanie  

 

Port morski w Stepnica jest portem o znaczeniu regionalnym o dużym potencjale 

rozwojowym. Z uwagi na położenie portu, względem sieci transportowych oraz zaplecza portu, 

do 2020 r. Gmina Stepnica prowadziła intensywne działania w zakresie rozwoju przewozów 

intermodalnych poprzez: 

1. poprawę dostępności do portu  w Stepnicy od strony lądu poprzez wybudowanie drogi 

łączącej drogę wojewódzką nr 111 bezpośrednio z portem, 
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2. wybudowanie stanowiska do przyjmowania promów i dokonywania przeładunków          

w systemie ro-ro, 

3. aktywne uczestnictwo w stowarzyszeniach portów niemających podstawowego 

znaczenia dla gospodarki morskiej, 

4. wspieranie inwestorów na terenie potu w Stepnicy w zakresie współpracy                             

z Goleniowskim Parkiem Przemysłowym, 

5. zwiększenie potencjału portu w tym również stanowiącej zaplecze do budowy morskich 

turbin wiatrowych poprzez możliwość transportu i składowania elementów turbin, 

6. promowanie portu w Stepnicy w zakresie możliwości realizacji przewozów 

intermodalnych, 

7. ujęcie zadania w Strategii rozwoju portu w Stepnicy na lata 2021-2027. 

 

Port morski w Stepnicy jest jednym z najmniejszych regionalnych portów morskich                

w Polsce, a jedynym bez powołanego zarządu, co powoduje duże oszczędności dla gminy. W 

jego skład wchodzą basen przeładunkowy, rybacki i przystań jachtowa, położone na zachodnim 

brzegu w Zatoce Stepnickiej. Port i przystanie żeglarskie w Stepnicy, Kopicach i Gąsierzynie 

mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju funkcji transportowych i rekreacyjnych. Są 

atrakcyjnym produktem turystycznym dla turystów, którzy mogą podziwiać niezwykłe walory 

obszarów chronionych. 

 

Rynek pracy  

Wskaźnik bezrobocia w gminie na dzień 31 grudnia 2020 roku jest drugim, po Goleniowie, 

najniższym wskaźnikiem w powiecie goleniowskim i wynosi 4,5 %. 

 

Tab. 2. Liczba i skład osób bezrobotnych w latach 2018-2020 

Liczba osób bezrobotnych 2018 2019 2020 

Ogółem 126 116 139 

    w tym  

Kobiety 82 73 78 

Mężczyźni 44 43 61 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie bdl.stat.gov.pl (stan na dzień 31 grudnia) 

 

Jak widać, liczba bezrobotnych w 2020 roku wzrosła, w tym również w podziale na płeć.  
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II. Informacje finansowe 

 

1. Dochody i wydatki gminy 

 Poniżej na wykresie przedstawiono kształtowanie się dochodów i wydatków  Gminy 

Stepnica w latach 2018-2020. 

Wykres 2. Dochody i wydatki Gminy Stepnica (w zł)  

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych gminy 

 

 Wysokość osiąganych dochodów budżetowych określa pozycję finansową gminy. 

Najwyższy udział w dochodach własnych mają niezmiennie podatki i opłaty lokalne. Od kilku 

lat znaczącym składnikiem dochodów gminy są dotacje. Kolejną pozycję zajmują subwencje.        

W roku 2020 dochody Gminy Stepnica wzrosły w stosunku do roku 2018, a zmalały w stosunku 

do roku 2019. Obrazuje to także dochód wyliczony na 1 mieszkańca, który zmienił się od             

4 894  zł w 2018 roku do 5 674 zł  w 2019 roku i do 5 445 zł w roku 2020. Spadek dochodów                     

w stosunku do roku poprzedzającego spowodowany był mniejszym wpływem środków 

zewnętrznych w 2020 roku. 
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Wykres 3. Dochód na 1 mieszkańca (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych i danych z GUS 

 

Dochody własne gminy 

 

Na terenie gminy Stepnica w roku 2020 było 504 podatników z tytułu podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych, co w porównaniu do roku 2019 daje wzrost o 25 nowych 

podatników, od których przewidywany łączny dochód wynosił 260 511,00 zł. Natomiast liczba 

podatników z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych to 49, od których 

przewidywany łączny dochód wynosił    3 280 039,00 zł. Liczba podatników z tytułu łącznego 

zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych to 1892 podatników, która w  porównaniu z 

rokiem 2019 zwiększyła się o 72 nowych podatników, od których przewidywany łączny dochód 

wynosił  942 646,00 zł. Natomiast z tytułu podatku rolnego od osób prawnych liczba 

podatników wyniosła 19, którzy winni wnieść do budżetu dochód w kwocie 36 928,00 zł oraz 

6 podatników z tytułu podatku leśnego od osób prawnych, od których przewidywany dochód 

wynosił 288 576,00 zł. 

Do ewidencji podatkowej wprowadzono także 10 podatników z tytułu podatku od środków 

transportowych, którzy zadeklarowali 66 pojazdów na łączną kwotę 71 649, 00 zł.  

W roku 2020 do ewidencji podatkowej opłaty z tytułu posiadania psów wprowadzono 463 

posiadaczy psów, którzy posiadali łącznie na terenie gminy Stepnica 1 303 psy. Nie pobrano 

opłaty od posiadania psów od 409 osób, w tym od 159 psów z ulgą dla osób powyżej 65 roku 

życia prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe, 17 psów od osób 

niepełnosprawnych, 41 psów przygarniętych ze schroniska lub przekazanych przez Urząd oraz 

239 psów zwolnionych z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów od podatników podatku 
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rolnego w gospodarstwach rolnych. Przewidywany dochód z tytułu opłaty od posiadania psów 

w roku 2020 wyniósł łącznie 17 716,00 zł. 

Na dochody gminy składają się m.in. wpływy z podatków i opłat lokalnych: 

1) od osób fizycznych: 

a) podatek od nieruchomości w kwocie 237 185,39 zł, 

b) łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 928 954,63 zł, 

c) podatek od środków transportowych w kwocie 69 505,00 zł, 

d) opłata od posiadania psów w kwocie 16 429,40 zł. 

2) od osób prawnych; 

a) podatek od nieruchomości w kwocie 3 347 220,82 zł, 

b) podatek rolny w kwocie 37 369,85 zł, 

c) podatek leśny w kwocie 288 578,00 zł. 

W skład dochodów gminy wchodzą także wpływy z tytułu: 

- czynszów mieszkaniowych w kwocie 632 927,59 zł, 

- innych dzierżaw w kwocie 220 398,79 zł, 

- opłaty targowej w kwocie 3 059,00 zł.   

W porównaniu z rokiem 2019 dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych 

zwiększyły się   o 6,69 %  z 5 390 615,24 zł w roku 2019 do 5 781 628,47 zł w 2020 roku. 

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w roku 2020 wynosiły łącznie 949 330,49 zł, 

co stanowi 16,25 %: 

1) od osób fizycznych:  

a) podatek od nieruchomości w kwocie 38 500,25 zł, 

b) łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 495 291,18 zł, 

c) podatek od środków transportowych w kwocie 2 611,00 zł, 

d) opłata od posiadania psów w kwocie 6 773,87 zł. 

2) od osób prawnych: 

a) podatek od nieruchomości w kwocie 399 295,15 zł, 

b) podatek rolny w kwocie 6 859,05 zł, 

c) podatek leśny w kwocie 0,00 zł. 

Zaległości z tytułu opłat cywilnoprawnych w roku 2020 wynosiły łącznie 73 898,15 zł,       

w tym: 

a) czynszów mieszkaniowych w kwocie 59 695,33 zł, co stanowi 8,72 %, 

b) innych dzierżaw w kwocie 14 202,82 zł, co stanowi 6,09 %. 
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Poziom zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych 

zmniejszył się o 5,72 %  z 1 081 765,11 zł  w 2019  roku do 1 023 228,64 zł w 2020 roku. 

Wysoki poziom zadłużenia spowodowany jest m.in. wydaniem w 2020 roku decyzji 

określającej wysokość podatku w podatku od nieruchomości dla osoby prawnej w kwocie 

129 322,00 zł, która nie została uregulowana. 

Podatki i opłaty należą do głównych źródeł dochodów budżetowych gminy. Część tych 

należności nie jest w terminie regulowana przez podatników, dlatego gmina musi podejmować 

czynności zmierzające do ich przymusowego ściągnięcia. Pierwszym krokiem jest wysłanie 

upomnienia do podatnika, kolejnym tytułu wykonawczego do Naczelnika Urzędu Skarbowego. 

Działania te powodują zwiększenie ściągalności podatków, a tym samym zwiększenia 

wpływów do budżetu gminy.  

Aby poprawić ściągalność z tytułu zaległości czynszowych gmina podjęła współpracę                    

z Krajowym Rejestrem Dłużników. Wezwania do zapłaty za nie zapłacone raty czynszu 

ostemplowane są informacją iż nieuiszczenie zaległości w ciągu 30 dni od daty doręczenia 

wezwania skutkować będzie umieszczeniem w w/w rejestrze. Jest to dodatkowe działanie, które 

zmniejszyło ilość wystawianych wezwań do zapłaty. Kolejnym podejmowanym krokiem są 

wezwania przedsądowe, a później złożenie pozwu do Sądu Cywilnego. 

Na terenie gminy Stepnica w roku 2020 stawki podatku od nieruchomości  zwiększono             

o 5 % w stosunku do roku 2019. Natomiast stawka za budowle oraz grunty niezabudowane 

objęte obszarem rewitalizacji pozostają na poziomie ministerialnym. 

Stawki podatku rolnego i leśnego zostały przyjęte na poziomie średnich cen ogłoszonych             

w  komunikatach przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.   

W roku 2020 na terenie Gminy Stepnica obniżano stawki w stosunku do stawek 

maksymalnych następująco: 

- stawki podatku od nieruchomości średnio o 16,47 %,  

- stawki podatku od środków transportowych średnio o 38,97 %. 

 

Tab. 3. Stawki podatków i opłat lokalnych 

GRUNTY 2019 2020 

ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 0,76 0,80 

POD JEZIORAMI 4,34 4,50 

POZOSTAŁE 0,32 0,34 

OBJĘTE OBSZAREM REWITALIZACYJI 3,09 3,15 

BUDYNKI     

MIESZKALNE 0,62 0,66 
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ZWIĄZANE Z DZIAŁLNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 19,50 20,09 

ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GASTRONOMICZNĄ                          
I TURYSTYCZNĄ 

- - 

ZW. Z DZIAŁ.W ZAKRESIE OBROTU MATERIAŁEM SIEWNYM 9,79 10,08 

ZW. Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 4,07 4,30 

POZOSTAŁE 6,04 6,30 

BUDOWLE 2% 2% 

PODATEK ROLNY (od 1 ha fizycznego) 271,80 292,30 

PODATEK ROLNY (od 1 ha przeliczeniowego) 135,90 146,15 

PODATEK LEŚNY 42,2356 42,7328 

OPŁATA ZA POSIADANIE PSA 37,00 40,00 

Źródło: opracowanie własne  

 

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020 kształtowały się na 

następującym poziomie: 

•         wpływy uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 

łącznie 882 541,18 zł, 

•         wpływy uzyskane z tytułu odsetek za nieterminowe płatności oraz kar i odszkodowań          

w kwocie 11 413,48 zł.  

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie dokonali opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w terminie, wysyłane zostały upomnienia, a przy dalszym braku 

wpłaty tytuły wykonawcze. Wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

składania stosownych deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przeprowadzane były systematyczne kontrole zawartych przez nich umów z przedsiębiorcami 

uprawnionymi do odbioru odpadów komunalnych.  

Na koniec 2020 roku liczba zalegających z opłatą z tytułu gospodarowania odpadami 

komunalnymi wynosiła 308 gospodarstw domowych na kwotę 135 492,21 zł. Wystawiono 816 

upomnień do dłużników za brak terminowego uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na łączną kwotę 102 078,26 zł oraz przekazano do Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Goleniowie celem egzekucji należności 491 tytułów wykonawczych na łączną 

kwotę 61 606,90 zł. Efektem prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz 

Komornika Sądowego egzekucji zaległości w roku 2020 był wpływ na kwotę 15 076,41 zł. 

Ważną grupę dochodów własnych stanowią podatki dochodowe od osób fizycznych (PIT)       

i od osób prawnych (CIT). Wpływy z tych podatków wyniosły w 2020 roku 2 844 082,17zł,      

w tym z PIT 2 839 756,00 zł, oraz z CIT 4 326,17 zł.  
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Pozostałe dochody własne gminy w kwocie 2 015 116,23 zł  stanowią m.in. dochody z tytułu 

czynszów najmu i dzierżaw. 

 

Wydatki  

Największą grupę wydatków w budżecie gminy stanowią pomoc społeczna w zakresie 

rodziny oraz oświata i wychowanie.  Staramy się realizować jak najwięcej inwestycji pomimo 

wciąż nowych zadań nakładanych na samorząd oraz mniejszych wpływów do budżetu, w tym 

m.in. z powodu pandemii koronawirusa.   Polityka finansowa naszej gminy wciąż opiera się 

jednak na finansowaniu zadań inwestycyjnych przy udziale środków zewnętrznych. Jedynie 

niezbędne zadania, takie, których realizacja nie może czekać np. ze względu na bezpieczeństwo 

mieszkańców, są wykonywane ze środków własnych gminy. 

 Poniżej, na wykresie przedstawiono kształtowanie się poziomu wydatków na                                

1 mieszkańca w latach 2018-2020. 

Wykres 4. Wydatki gminy na 1 mieszkańca (w zł) 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 Jak widać na powyższym wykresie wydatki budżetu na 1 mieszkańca w roku 2020 wzrosły        

w stosunku do roku 2018 i zmalały w stosunku do roku 2020.  

 

 

 

2. Analiza zadłużenia gminy  
 

Gmina Stepnica w 2020 roku nie zaciągała żadnych pożyczek ani kredytów. W latach 2018 

– 2020 stopień zadłużenia gminy nadal wykazywał poziom zerowy. 

2018 2019 2020

Wydatki ogółem na 1 mieszkańca (w zł)
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Wykres 5.  Zadłużenie Gminy Stepnica (w zł) 

 

 Źródło: opracowanie własne 

  

 

3. Środki zewnętrzne  
 

Gmina Stepnica stale pozyskuje zewnętrzne środki finansowe, zarówno z Unii Europejskiej 

jak i z budżetu państwa. Z tych środków realizowane są różnorakie inwestycje, m.in. budowa 

dróg, budynków komunalnych, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, sieci wodno-

kanalizacyjnych oraz projekty edukacyjne i społeczne.  

W  2020 r. łącznie złożono 21 wniosków o dofinansowanie, z czego 10 wniosków zostało 

zaakceptowanych, co stanowi 47% wszystkich złożonych wniosków. 11 wniosków złożono         

w ramach RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych), gdzie na wnioskowaną kwotę          

27 550 664,52  zł nie otrzymaliśmy nic.  Wnioski te nie uzyskały akceptacji, jednak nie podano 

nam z jakiego powodu.  

Jedyna kwota, jaką otrzymaliśmy z RFIL to kwota 1 033 869 zł z pierwszego rozdania 

środków, które były rozdzielone „z urzędu” pomiędzy wszystkie gminy w Polsce.  

Mimo to ambitnie dążymy do sięgania po fundusze zewnętrzne przy prawie każdej 

inwestycji.  To spowodowało, że na tle innych gmin w rankingu pozyskanych środków unijnych                       

w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2014 – 2020 z kwotą 2408 zł jesteśmy na pierwszym 

miejscu w powiecie. 

W 2020 r.  uzyskano dofinansowanie m.in. na: 

1. budowę pomnika rybaka w Stepnicy oraz doposażenie w stroje zespołu 

folklorystycznego "Stepniczanie" -  kwota dofinansowania 76 573,00 zł  w ramach 

PROW.  

0 0 0
2018 2019 2020

Zadłużenie
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2. zakup 27 komputerów dla uczniów do nauki zdalnej  w ramach projektu Zdalna Szkoła 

- kwota dofinansowania 59 994,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa.  

3. zakup  21 komputerów dla uczniów do nauki zdalnej  w ramach projektu Zdalna Szkoła 

II nabór - kwota dofinansowania 55 000,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa. 

4. zakup środków dezynfekcyjnych i urządzeń do walki z COVID-19 dla szkół - kwota 

dofinansowania 57 969,00 zł w ramach RPO Pomorze Zachodnie Bezpieczna Edukacja. 

W ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru 

województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację 

infrastruktury sportowej w 2020 r. Gmina Stepnica otrzymała dofinansowanie  w wysokości   

11 600,00 zł na remont piłkochwytów boiska Orlik w Stepnicy oraz wykonanie systemu 

nawadniania murawy stadionu piłkarskiego w Racimierzu wraz  z wymianą bramek.  

W 2020 z terenu Gminy Stepnica zostały złożone 4 wnioski o przyznanie Grantów 

Sołeckich. Dofinansowanie otrzymały 2 wnioski:   

1. „Remont muszli koncertowej w Czarnocinie” - projekt polegał na wymianie pokrycia 

zadaszenia, wymianie starej instalacji elektrycznej, wymianie spróchniałych desek 

wewnętrznej ściany muszli oraz malowaniu. Wymienione prace były niezbędne do 

utrzymania muszli w stanie nadającym się do bezpiecznego użytkowania, a tym samym 

do możliwości organizacji tam imprez plenerowych. Dofinansowanie grantu wyniosło 

10 000,00 zł.  

2. „Budowa siłowni zewnętrznej w Sołectwie Bogusławie”. Siłownia jest wyposażona       

w następujące urządzenia : Orbitrek + słup + Orbitrek, Wioślarz, Biegacz. Siłownia 

powstała na terenie istniejącego placu zabaw w d. Bogusławiu. Dofinansowanie grantu 

wyniosło 10 000,00 zł. 

Wnioski pn. „Budowa siłowni terenowej w Zielonczynie” i „Wykonanie ogrodzenia placu 

zabaw na os. Akacjowym w Stepnicy” nie otrzymały dofinansowania.  

W ramach Grantów Strażackich w 2020 r. zostały złożone 2 wnioski: 

1. „Modernizacja remizy strażackiej OSP Stepnica”. Wniosek uzyskał dofinansowanie, 

został zrealizowany i rozliczony. Zakres zadania obejmował wykonanie podwieszanego 

sufitu typu termatex w garażu remizy. W ramach zadania zainstalowane zostało nowe 

oświetlenie typ LED oraz wymienione zostały dwie pary drzwi wraz z ościeżnicami 

pomiędzy garażem a pomieszczeniami socjalnymi. Dofinansowanie wyniosło 

10 000,00 zł. 
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2. „Modernizacja systemu ogrzewania remizy OSP Żarnowo”. Wniosek w ramach 

Grantów Strażackich nie uzyskał dofinansowania. Jednakże o środki na ten sam projekt 

zawnioskowano do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie w ramach Programu Remiza. Wniosek pn. „Wymiana nieekologicznego źródła 

ciepła na pompę typu powietrze-powietrze w remizie strażackiej OSP Żarnowo” został 

zaakceptowany. Projekt został zrealizowany i rozliczony. Dofinansowanie wyniosło                  

19 372,00 zł. Zakres projektu obejmował likwidację istniejącego pieca (kominka) na paliwo 

stałe i zakup wraz z montażem 3 szt. pomp ciepła typu powietrze-powietrze.  

 

Aktualnie na etapie weryfikacji wniosków o dofinansowanie, realizacji projektu lub 

rozliczenia znajduje się 10 projektów m.in.: 

1. Promenada słońca - budowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej pomiędzy Kopicami              

i Czarnocinem. 

2. Budowa miasteczka rowerowego wraz z przebudową dwóch placów zabaw  w Stepnicy  

przy przedszkolu i przy plaży.  

3. Rozbudowa SP w Racimierzu.  

4. Organizacja imprez plenerowych na terenie Gminy Stepnica - Stepnickie Połowy II. 

5. Przebudowa ul. Spokojnej w Żarnowie. Wniosek ten w ocenie komisji działającej przy 

Wojewodzie Zachodniopomorskim otrzymał niezbędną ilość punktów i znalazł się na 

liście wniosków przekazanych do akceptacji przez premiera. Jednak decyzją premiera 

został umieszczony na ostatnim miejscu listy rezerwowej, co w praktyce oznacza 

zerową szansę na uzyskanie dofinansowania. 

 

W latach 2010-2020 Gmina Stepnica wraz z jednostkami organizacyjnymi złożyła 130  

wniosków o dofinansowanie planowanych do realizacji projektów infrastrukturalnych, 

edukacyjnych, społecznych i kulturalnych. Uzyskane wsparcie w tych latach wyniosło ponad 

36 mln zł, natomiast ogólna wartość zrealizowanych wszystkich projektów wyniosła ponad      

77 mln zł.  

W ramach Programu Społecznik w 2020 r. z naszej Gminy dofinansowanie otrzymał tylko 

1  wniosek. Dzięki wsparciu ze środków gminy oraz ze środków Programu Społecznik  można 

było zrealizować projekt pn „Stepnica-mała piłkarska stolica” realizowany przez Uczniowski 

Klub Sportowy Zalew Stepnica. Celem projektu było stworzenie możliwości aktywnego 

(sportowego) wypoczynku - integracja zawodników i drużyn – promocja zdrowego stylu życia 
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poprzez sport oraz popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w myśl 

maksymy ,,mały sport, wielka radość”, propagowanie idei ,,wychowania dzieci przez sport”.     

W 2020 r. w ramach programu możliwe było sfinansowanie oddolnych inicjatyw 

mieszkańców do wysokości 4000 zł. 

Kontynuowano projekty „W drodze do sukcesu” oraz „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” 

realizowane przez szkoły podstawowe  w Stepnicy i w Racimierzu.  

Kontynuowany był również projekt „Razem do celu” realizowany przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Stepnicy. 

W ramach Programu Usuwania Azbestu otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 5 831,00 zł. 

Usunięto i zutylizowano 18,35 t azbestu. 

 

III. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

1. Rozwój 

1) Strategia Rozwoju Turystyki Gminy Stepnica do 2020 r.  

Strategia rozwoju turystyki Gminy Stepnica przedstawia 7 celów strategicznych:  

1. Rozwój systemów informacji i promocji gminy również w okolicznych miastach i węzłach 

ruchu turystycznego,  

2. Wykreowanie nowych oraz opisanie istniejących atrakcji i produktów turystycznych gminy,  

3. Rozwój dostępności komunikacyjnej wodnej i lądowej gminy,  

4. Uznanie ekoturystyki jako głównej osi działań turystycznych,  

5. Rozwój infrastruktury komunalnej związanej z turystyką,  

6. Rozwój infrastruktury turystycznej,  

7. Wykorzystanie potencjału Zalewu Szczecińskiego dla rozwoju gminy.  

Duży wpływ na realizację celów strategii miała pandemia koronawirusa i wprowadzone               

w związku z tym obostrzenia. Efektem tego była mniejsza ilość turystów, zamknięte lokale 

gastronomiczne, brak imprez plenerowych, brak możliwości uczestnictwa w różnego rodzaju 

targach i imprezach promujących gminę. Pomimo to w 2020 r. zrealizowano następujące cele 

strategiczne rozwoju turystyki Gminy Stepnica:  

Rozwój systemów informacji i promocji 

W roku 2020 kontynuowano działalność  Punktu Informacji Turystycznej, mieszczącego się  

przy wejściu na plażę w Stepnicy. W sezonie letnim punkt był czynny przez 7 godzin dziennie  

a z jego usług  skorzystało wiele osób.  
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Z uwagi na ograniczenia spowodowane epidemią SarsCoV-2 w roku sprawozdawczym nie 

odbyło się wiele planowanych targów i imprez  turystycznych. Dopiero na początku września 

odbył się Piknik nad Odrą w Szczecinie, podczas którego Gmina Stepnica zaprezentowała się  

wyświetlanym filmem promującym gminę na telebimie znajdującym się na głównej scenie 

imprezy. Ponadto w roku 2020 nagrano kolejny film z ujęciami wykonanymi z drona 

prezentujący plażę, przystanie i port przeładunkowy w Stepnicy. Natomiast z portalem Głosu 

Szczecińskiego GS24  nakręcono  3 odcinki poświęcone atrakcjom i ścieżkom rowerowym w 

Gminie Stepnica, które na portalu były prezentowane w ramach projektu: Przewodnik  

Rowerowy po Pomorzu Zachodnim.   

Wszystkie filmy promocyjne gminy znajdują się na utrzymywanym internetowym kanale 

telewizyjnym https://stepnica.tv-polska.eu/  Uzyskano też prawa autorskie do zdjęć 

przedstawiających najbardziej charakterystyczne miejsca w gminie,  jedno z nich stało się 

motywem przewodnim wydanego na rok 2021 kalendarza promującego gminę.  

Zaktualizowano elektroniczną mapę inwestycji mieszczącą się na naszej stronie 

internetowej, dodając  wraz z opisem zdjęcia przedstawiające inwestycje wykonane przez 

ostatnie dwa lata.  

Zamówiono 55 sztuk flag reklamujących Gminę Stepnica  dla uczestników Etapowych 

Regat Turystycznych. Pomimo pandemii i braku imprezy cyklicznej jaką są „Dni Stepnicy” 

przy zachowaniu szczególnych warunków sanitarnych zorganizowano Regaty o Puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, które okazały się doskonałą formą promocji gminy.           

W regatach uczestniczyło 30 jednostek z ponad setką żeglarzy na ich pokładach. Zakupiono  

numery startowe z herbem gminy służące do promocji gminy na statkach i jachtach, a także 

dystrybuowano promocyjne przypinki z logo I `love Stepnica, dyplomy i puchary.  

Dodatkowo ze swoja ofertą turystyczną Gmina Stepnica przedstawiła się w dodatku do 

Gazety Wyborczej „Pomorze zachodnie zaprasza” oraz w Turystycznych Perłach Pomorza          

z Głosem Szczecińskim. Prezentacji Gminy Stepnica nie zabrakło także w Informatorze 

Turystycznym Pomorza Zachodniego, który w roku 2020 wystartował w nowej odsłonie jako 

Discover Pomerania, ale nadal jest wydawany i kolportowany przez Zachodniopomorską 

Agencję Rozwoju Turystyki.  Działalność gminy jako samorządu intensywnie  rozwijającego 

się  opisano na  łamach Kuriera Szczecińskiego i Świata Biznesu.  Informacje o gminie  

pojawiały się w prasie lokalnej, na łamach lokalnych portali internetowych oraz w mediach 

społecznościowych. Teksty omówionych publikacji  dostępne są  na stronie internetowej 

gminy, w zakładce „Urząd Miasta i Gminy” w podzakładce „Napisali o nas”.  
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Kontynuowano promocję gminy poprzez pozyskanie kolejnych elementów podkreślających  

jej bliski kontakt z żeglugą, rybołówstwem,  jako element historii regionu oraz  atrakcję 

turystyczną. Mowa tu o dwóch kotwicach i nitowanej boi, które zostały  wydobyte  przez  Urząd 

Morski w Szczecinie, podczas prac  na wodach Zalewu Szczecińskiego w ramach inwestycji 

„Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m”. Na podstawie 

umowy użyczenia eksponaty zostały przekazane do ekspozycji Gminie Stepnica   przez  

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, do którego zgodnie z prawem należą po wydobyciu. 

Elementy te zabezpieczono i odrestaurowano, a ich historię spisano i zamieszczono na tablicach  

informacyjnych. Jedna z kotwic została umieszczona naprzeciwko bramy wjazdowej do Portu 

Przeładunkowego, druga wraz z boją spoczęła na przystani im. Kapitana Roberta Hilgendorfa. 

Warto przypomnieć, że wcześniej pozyskano na własność łódkę rybacką, która po 

odrestaurowaniu jest niemałą atrakcją naszej stepnickiej plaży oraz 5 boi/pław które po 

odświeżeniu  pełnią funkcję ciekawych drogowskazów.  

    

Kotwice i boja  

      

Fot. Mariola Kwiryng 

 

Promocja gminy to także zrealizowany  projekt "Budowa pomnika rybaka w Stepnicy oraz 

doposażenie w stroje zespołu folklorystycznego Stepniczanie". Dzięki niemu w centrum 

Stepnicy stanęła  rzeźba wykonana z brązu przedstawiającą Rybaka Szczepana - legendarnego 

założyciela Stepnicy. Rzeźba jest autorstwa znanego artysty plastyka Bohdana Ronina- 

Walknowskiego, który wykonał jej projekt przedstawiający powracającego z  łowów rybaka 

Szczepana, trzymającego w swym ręku złowioną rybę.   Postać rybaka wykonana jest w 

rozmiarze rzeczywistym,  można koło niej stanąć i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z pobytu 

w naszej miejscowości. Natomiast przy okazji rzeźby na stronie internetowej gminy 

zamieszczona została przepiękna  legenda o Rybaku Szczepanie, którą  spisał  wieszcz 

Mirosław  Wacewicz. Przetłumaczona została  na język angielski i język niemiecki.   
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Rzeźba Rybaka Szczepana 

 

Fot. ze zbioru UMiG 

 

Drugą częścią projektu był zakup  nowych strojów  dla zespołu Stepniczanie, który już od  

prawie czterech dekad swoim występami, swoja twórczością promuje naszą gminę w kraju i za 

granicą.  

Zespół Stepniczanie 

                                                        

Fot. Michał Wojtarowicz 

 

Aby wprowadzić naszych mieszkańców w świąteczny nastrój i dodać  pozytywnej energii 

w trudnych czasach pandemii, gminne iluminacje świetlne corocznie zawieszane na ulicznych 

lampach, na budynku urzędu, szkoły i dworca wzbogacono o pokaźnych rozmiarów bombkę 

świąteczną, która stanęła w centrum Stepnicy. Iluminacja  mieniąc się światłami zachęcała nie 

tylko do podziwiania, ale i do zrobienia sobie przy niej zdjęcia. 
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Bombka świąteczna 

 

Fot. Mariola Kwiryng 

 

Rozwój dostępności komunikacyjnej wodnej i lądowej gminy  

Cel ten był realizowany poprzez kontynuację opracowania dokumentacji projektowej na 

modernizację drogi nr 111 na odcinku Stepnica – Recław. W 2021 r. prowadzona jest 

modernizacja drogi przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich.  

 

Rozwój infrastruktury turystycznej  

W 2020 roku zakończono projekt wymiany pokładu molo wraz z zakupem sprzętu do 

usuwania wodorostów na plaży w Stepnicy. Przedmiotem przedsięwzięcia był remont 50 m 

mola spacerowego na plaży w Stepnicy. Remont polegał na wymianie drewnianych belek 

nośnych oraz drewnianego pokładu mola na elementy wykonane z drewnopodobnego materiału                    

z tworzywa sztucznego uzyskiwanego w wyniku recyklingu mieszanych tworzyw sztucznych. 

W ramach operacji zakupiona została kosiarka do wodorostów, które co roku porastając przy 

brzegu plaży mają negatywny wpływ na atrakcyjność plaży w Stepnicy. Zakupione urządzenie 

będzie montowane na posiadanej przez Gminę Stepnica łodzi. 

 

2) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023  

Głównym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica jest „Odnowa społeczna 

wiejskiej jakości życia w wymiarze społecznym, gospodarczym oraz przestrzenno-

technicznym ukierunkowanym na poprawę jakości życia”. 
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Przyjęty przez Radę Miejską i zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski Lokalny Program 

Rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym do aplikowania o środki w ramach RPO Działanie 

9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności 

i obszarów miejskich i wiejskich. 

W grudniu 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE              

w ramach RPO WZ pn „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Racimierzu”. Dzięki odwołaniu 

się od decyzji komisji oceniającej wnioski nasz projekt uzyskał dofinansowanie. Umowę               

z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie w/w projektu 

podpisano w 2020 r.  Dofinansowanie projektu wyniosło 736 148,91 zł i stanowiło 60% 

kosztów kwalifikowalnych projektu.  

W ramach projektu przebudowano korytarz i jedną z sal lekcyjnych, dobudowano dwie sale 

lekcyjne, pomieszczenia biblioteki oraz ciągi komunikacyjne. Powierzchnia nowej części 

budynku wynosi ok. 240 m². Pomieszczenia wyposażone zostały w niezbędne instalacje, 

eklektyczną, teletechniczną i c.o. Dobudowa dodatkowej powierzchni dydaktycznej pozwoli na 

spełnienie wymogów i uwarunkowań objętych reformą oświaty i wprowadzeniem dwóch 

dodatkowych roczników dzieci do Szkoły Podstawowej w Racimierzu. 

 

            Dobudowana część Szkoły Podstawowej w Racimierzu 

 

Fot. ze zbioru UMiG 

 

Projektem zrealizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Stepnicy 

był projekt pn „Razem do celu” - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 

ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z gminy Stepnica”, zakończony w 2020 r. Projekt 
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obejmował obszar rewitalizacji. Przedmiotem projektu było wsparcie działań mających na celu 

integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/środowisk zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji zawodowej , 

edukacyjnej, społecznej i działań  o charakterze środowiskowym. 

 

Innym projektem głównym o charakterze edukacyjnym ujętym w LPR, realizowanym             

w 2020 r. był projekt pn. „W drodze do sukcesu”.  Analiza materiału badawczego trzech szkół 

wykazała potrzeby w zakresie rozszerzenia oferty o dodatkowe zajęcia służące lepszemu 

przygotowaniu uczniów do kolejnych etapów kształcenia, poruszania się na rynku pracy oraz 

kształtowania umiejętności społecznych. Diagnoza wskazywała na potrzeby w zakresie 

doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz niezbędne doposażenie 

dydaktyczne szkół.  

 

3) Strategia Rozwoju Gminy Stepnica do roku 2025  

Dokument ten został przyjęty  Uchwałą nr XXX/327/14 Rady Miejskiej w Stepnicy  z dnia 

29 maja 2014 r. Przyjęta Strategia Rozwoju powinna posłużyć jako wytyczna do opracowania 

tematycznych, bardziej szczegółowych programów, wpisujących się - z zasady - w określony 

cel lub zestaw celów strategicznych: 

Cel Strategiczny I - Rozwój gminnej gospodarki opartej na turystyce, 

Cel Strategiczny II - Jakość życia mieszkańców gminy, 

Cel Strategiczny III - Dobrostan środowiska naturalnego. 

Na etapie opracowania dokumentu zidentyfikowane zostały  potrzeby inwestycyjne wynikające 

z przeprowadzonej diagnozy stanu infrastruktury technicznej w Gminie Stepnica. Wiele ze 

wskazanych potrzeb zostało już zrealizowanych w 2019 i latach wcześniejszych.  

 

W części dotyczącej infrastruktury transportu drogowego:  

• remont i przebudowa dróg:  

- drogi wojewódzkiej nr 111 – aktualnie trwają prace modernizacyjne odcinka Stepniczka – 

Recław oraz odcinka położonego w Stepnicy, 

- dróg powiatowych – w miarę możliwości finansowych Powiatu Goleniowskiego 

remontowana jest odcinkowo droga na odcinku Stepniczka – Czarnocin, 

- ulic: Portowej, Kościuszki, Bolesława Śmiałego, Zygmunta Starego, Królowej Jadwigi, 

Mieszka I w Stepnicy – zadania ujęte w strategii w całości zrealizowano,   

- drogi powiatowej w m. Budzień – zrealizowano,  
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- dróg do terenów przeznaczonych pod rozwój mieszkalnictwa, działalności turystycznej oraz 

działalności przemysłowej – realizacja według bieżącego zapotrzebowania,  

• budowa chodników w miejscowościach: Zielonczyn, Bogusławie, Żarnowo, Łąka, Piaski 

Małe – budowa chodników realizowana jest wraz z modernizacją istniejących dróg.  

 

W części dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej:  

- budowa kanalizacji na ogródkach działkowych i na kompleksie działek w m. Stepniczka – dla 

przedmiotowej inwestycji opracowano dokumentację projektową, lecz w dalszym ciągu 

inwestycja nie została wykonana ze względu na brak aktualnie możliwości dofinansowania ze 

środków UE, 

- budowa kanalizacji w m. Bogusławie, do działek na przedłużeniu ul. Chrobrego w Stepnicy, 

uzbrojenie w miarę potrzeb terenów inwestycyjnych - powyższy zadanie zostało zrealizowane 

w całości.  

- rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie m. Stepnica – realizacja przy okazji 

remontu/przebudowy ulic, oraz przy okazji uzbrajania terenów pod inwestycje – zbudowano 

kanalizację deszczową przy okazji modernizacji ul. T. Kościuszki i Portowej,  

- budowa wodociągów na kompleksie działek w m. Stepniczka, na przedłużeniu ul. Chrobrego 

w Stepnicy – realizacja w ramach uzbrajania nowych terenów pod inwestycje. 

 

W części dotyczącej infrastruktury elektro-energetycznej:  

- budowa linii zasilającej najwyższych napięć (110 kV) – inwestycja została już wcześniej 

zrealizowana przez Enea SA,  

- uzbrojenie terenów przewidzianych pod inwestycje – gmina posiada w pełni uzbrojone działki 

przewidziane pod inwestycje na terenie Stepnicy.  

 

W części dotyczącej infrastruktury transportu wodnego:  

- uzupełnienie oznakowania dróg wodnych prowadzących do portów i przystani na terenie 

Gminy Stepnica – zakres jest realizowany na bieżąco przez Urząd Morski w Szczecinie,  

- oznakowanie nawigacyjne portu – zadanie zrealizowane przez gminę,  

- modernizacja portu przeładunkowego w Stepnicy – zakres ten został w części zrealizowany 

przez dzierżawcę terenu portowego poprzez budowę elewatora zbożowego i wagi 

samochodowej.  
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4) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (LGR Zalew Szczeciński)  

Celem powstania Lokalnej Grupy Rybackiej było opracowanie i wdrożenie wizji 

zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich Gmin Międzyzdroje, Stepnica, Wolin                        

i Świnoujście, prowadzącej do poprawy jakości życia społeczności związanych z rybactwem. 

W tym celu została opracowana Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020.   

W strategii określono dwa cele główne:  

1. Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy,  

2. Poprawa wykorzystania walorów turystyczno – rekreacyjnych wzmacniająca związek 

mieszkańców z miejscem zamieszkania.  

W 2020 r. w ramach LGR nie były organizowane nabory wniosków. W 2020 r. trwa 

rozliczanie projektów, na które umowy podpisano w 2019 r. 

 

5) Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (LGD Szanse Bezdroży)  

Dzięki członkostwu w Lokalnej Grupie Działania Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 

Goleniowskiego „LGD Szanse Bezdroży” Gmina Stepnica realizuje projekty 

współfinansowane ze środków PROW. W perspektywie finansowej 2007 – 2013 dzięki 

środkom z PROW zbudowaliśmy boiska, place zabaw, estradę, siłownie terenowe i wiele 

innych. W perspektywie 2014-2020 jedynym źródłem dofinansowania małych przedsięwzięć 

na obszarach wiejskich pozostała LGD Szanse Bezdroży.    

W 2020 r. LGD Szanse Bezdroży zorganizowała nabór wniosków, w którym Gmina Stepnica 

złożyła wniosek pn. „Budowa pomnika rybaka w Stepnicy oraz doposażenie w stroje zespołu 

folklorystycznego Stepniczanie”, gdzie kwota dofinansowania wynosi 76 573,00 zł. Projekt 

został zrealizowany i  jest na etapie rozliczania.   

Chcąc podkreślić atuty jakimi dysponuje Stepnica postanowiliśmy zrealizować operację, 

która obejmuje dwie inicjatywy promujące nie tylko Gminę Stepnica, ale cały obszar LSR.   

Pierwsza to wykonanie modelu rzeźby, odlew z brązu i montaż pomnika rybaka, a  druga to  

zakup strojów dla zespołu folklorystycznego „Stepniczanie”.  

Jednym z elementów tej inicjatywy jest sam odlew z brązu  figury rybaka., wykonany na 

podstawie wykonanej przez artystę rzeźbiarza formy rzeźby.  

Drugim elementem operacji była usługa obejmująca wykonanie i dostarczenie strojów dla  

„Stepniczan”, tj.: 

- 11 szt. uszytych kubraków z aksamitu z podszewką z naszytymi aplikacjami z  cekinów,  

- 11 par sznurowanych,  skórzanych butów  z cholewami, 
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- 11 kompletów czerwonych korali, 

- 11 bluzek.    

 

6) Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego  

Strategia ZIT Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego stanowi jedną z podstaw 

programowych do wydatkowania środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-

2020 na obszarze SOM, który tworzy 15 samorządów, w tym Gmina Stepnica.  

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gmina Stepnica w latach poprzednich  

zrealizowała 3 duże projekty: 

- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Stepnicy, 

- przebudowa ul. T. Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy wraz z budową kanalizacji 

deszczowej, 

- modernizacja drogi rowerowej Stepnica-Widzieńsko.  

W 2020 zrealizowany został kolejny projekt w ramach ZIT dotyczący termomodernizacji 

budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy. Projekt został w całości rozliczony, a kwota 

dofinansowania wyniosła 157 485,92 zł.  

Na przedmiotowy projekt Gmina Stepnica złożyła wniosek o dofinansowanie już w 2018 r. 

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 

31.01.2020 r. Zakres projektu obejmował m.in.  

1. wykonanie ocieplenia ścian elewacyjnych styropianem wraz z wyprawą i zachowaniem 

elementów ozdobnych ściany frontowej, 

2. remont drzwi frontowych, 

3. montaż okien PCV, 

4. docieplenie dachu styropapą, 

5. wymiana (kotła gazowego) i montaż dwóch kotłów gazowych wraz z osprzętem                    

i podłączenie do instalacji grzewczej, 

Projekt w 85% finansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Przed przystąpieniem do wykonania 

robót został wykonany audyt energetyczny, który określił zakres robót koniecznych do 

wykonania oraz planowane oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia energii cieplnej                  

i ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.  
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                     Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy po termomodernizacji 

                        

                         Fot. Mariola Kwiryng 

 

2. Ład przestrzenny 

2.1 Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmuje 

podstawowy zarys i kierunki zagospodarowania. Jest to dokument o charakterze ogólnym, 

obejmujący obszar całej gminy. Istotą studium jest określenie polityki przestrzennej gminy            

i lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten traktowany jest, w wielu 

dziedzinach, jako dokument strategiczny. Mimo tego, iż jest do dokument ogólnie wskazujący 

kierunki zagospodarowania, w swojej ogólności przedstawia schemat docelowego 

zagospodarowania gminy. Jego celem jest głównie ujęcie całościowe obszaru i problemów 

danej gminy poprzez wytyczenie kierunków jej dalszego rozwoju gospodarczo – 

przestrzennego.  

Dokument ten został utworzony na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stepnica, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/313/06 z dnia 23 czerwca 

2006r. W wyniku oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, gmina Stepnica przeprowadziła 9 zmian, które to pozwoliły dostosować 

teraźniejszy kształt dokumentu do zmian w gospodarce kraju i regionu, a także tendencji 

rozwoju niektórych gałęzi gospodarki.  Głównymi zmianami, które obejmowały znaczy obszar 

gminy, jest wprowadzenie nowych obszarów zabudowy mieszkaniowej, zgodnie                                

z zapotrzebowaniem i kierunkiem rozwoju gminy. Ponadto w świetle obowiązujących 
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przepisów, zrezygnowano z części obszarów przeznaczonych pod lokalizację farm elektrowni 

wiatrowych.  

 Bieżąca analiza, dokonywana jest raz w kadencji Rady Miejskiej w Stepnicy. Ostatnie 

wyniki oceny aktualności studium i planów miejscowych zostały przyjęte uchwałą nr 

XIII/142/16  z dnia 4 sierpnia 2016 r., natomiast uchwałą nr XXVIII/295/18 Rady Miejskiej      

w Stepnicy z dnia 10 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica, dokonano kolejnej aktualizacji 

Studium biorąc pod uwagę kierunki rozwoju Gminy, w szczególności zabudowy 

mieszkaniowej  w miejscowości Stepniczka. 

W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmiany ani aktualizacji studium uwarunkowań     

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nie złożono również wniosku  w tym zakresie.  

Na bieżąco prowadzona jest jednak analiza potrzeb i kierunków przodujących na terenie 

gminy Stepnica. Na przestrzeni lat, które upłynęły od dokonania ostatniej zmiany studium 

można stwierdzić, iż kierunek ten był jak najbardziej celowy. Poza przeznaczeniem 

wynikającym z inwentaryzacji istniejącej zabudowy – przewiduje obszar objęty zmianą 

studium pod rozwój zabudowy mieszkaniowej, rekreacyjnej o mniejszym lub większym 

stopniu intensywności. Zadbano również o pozostawienie terenów zieleni oraz upraw 

rolniczych w obszarze do tego niezbędnym. Studium zakłada również znaczny obszar gminy     

z przeznaczeniem na zabudowę przemysłową, w większości przypadków nieuciążliwą, biorąc 

pod uwagę pokrycie gminy w znacznym stopniu obszarami chronionymi Natura 2000. 

Z uwagi na zmianę danych statystycznych oraz konieczność zamieszczenia jak 

najświeższych danych, a także uzupełnienie zapisów o obligatoryjne elementy uwzględniane    

i określane w studium, w przyszłości niezbędne będzie opracowanie kolejnej zmiany lub 

nowego Studium. Przed przystąpieniem jednak do kolejnej zmiany, konieczne będzie poddanie 

szczegółowej analizie całej części dotyczącej uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

2.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Ostatnia ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stepnica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

na terenie gminy miała miejsce w 2016 r. Na podstawie ustawy o planowaniu                                         

i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska w Stepnicy przyjęła jej wyniki uchwałą nr 

XIII/142/16 z dnia 4 sierpnia 2016 r. Gmina Stepnica w miarę potrzeb dokonuje analizy 

aktualności miejscowych planów, nie rzadziej niż raz w kadencji Rady Miejskiej. Ocena 

aktualności ma na celu weryfikację potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych gminy.  
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W roku 2020 nie zatwierdzono żadnego planu miejscowego, co wynika w dużej mierze ze 

struktury użytkowania terenów, a także z polityki przestrzennej gminy, która zakłada realizację 

planów w chwili stwierdzenia realnego zapotrzebowania na nie. Uchwałą nr VI/79/19 z dnia 

12 września 2019r.  zatwierdzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

obejmujący tereny położone w obrębie ewidencyjnym Stepniczka – gmina Stepnica, co 

pozwoliło za zabezpieczenie potrzeb dla budownictwa mieszkaniowego, rekreacji oraz 

pozwoliło na zachowanie terenów w ich aktualnej funkcji. Pokrycie gminy planami 

miejscowymi kreuje się na poziomie 1%, w przypadku aktualnego tempa rozwoju gminy jest 

to wartość adekwatna. W roku 2020 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na 

terenie Gminy Stepnica kształtowały się następująco: 

 

Lp. Nr Uchwały Dotycząca Treść Uchwały 

1994 

1 

Uchwała Nr 

XXXI/214/2001 

Rady Gminy 

Stepnica z dnia 23 

października 2001r. 

W sprawie zmian w planie 

ogólnym zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stepnica, 

obejmujących tereny 

przeznaczone pod zalesienie 

Zalesienie obszarów: 

- dz. nr 50 i 87/3 Racimierz , 

- dz. nr 38 obręb Stepnica , 

- dz. nr 161/2 obręb Stepniczka; 

o powierzchni 33,69 ha 

2 

Uchwała Nr 

XXXIX/257/02 

Rady Gminy 

Stepnica z dnia 

5 października 

2002r. 

W sprawie  zmian w miejscowym 

planie zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stepnica, 

obręb Stepnica . 

Zmiana obejmuje działki numerach 

ewidencyjnych: od 213/4 do 213/18 i część działki 

nr 240/1, położone przy ul. Bolesława Chrobrego w 

Stepnicy ,o powierzchni 1,27 ha oraz działki o 

numerach: od 257/1 do 257/8, część działek o 

numerach: 264, 255/2, 251 położone przy ul. 

Tęczowej w Stepnicy , o powierzchni 0,88 ha z 

przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, rekreacyjnej i usługowej. 

Powierzchnia całkowita 2,15 ha 

2003 

3 

Uchwała Nr 

XIII/125/08 

Rady Gminy 

Stepnica z dnia 27 

czerwca 2008r. 

W sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego  w rejonie portu w 

Stepnicy 

Obejmuje działkę 512/13 i część działek 418/8 i 

512/5 o powierzchni łącznej 0,465 ha z 

przeznaczeniem na stację paliw w Stepnicy. 

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu pod 

funkcję usługową, usługową obsługi komunikacji 

oraz regulacji układu drogowego. 

4 

Uchwała Nr 

XXII/213/09 

Rady Gminy 

Stepnica z dnia 28 

sierpnia 2009r. 

W sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego  gminy Stepnicy, 

obejmujący przebieg gazociągu 

wysokiego ciśnienia do DN 1000 

Obejmuje obręby geodezyjne Jarszewko, Żarnowo, 

Racimierz, Miłowo, Stepniczka, Stepnica, 

Bogusławie, Budzień. 

Powierzchnia 75,4776 ha 

5 

Uchwała Nr 

XXII/214/09 

Rady Gminy 

Stepnica z dnia 28 

sierpnia 2009r. 

W sprawie  uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego  obręb Stepnica, 

dz. nr 646, 664, 661/2 i 

625/1÷625/9 i obręb ewidencyjny 

Bogusławie dz. nr 14/1, gmina 

Stepnica 

dz. nr 646, 664, 661/2, 625/1÷625/9 obręb 

Stepnica, 14/1 obręb Bogusławie. Przeznaczenie 

terenu  pod funkcje usługowo-turystyczną z 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną, zabudowa 

rekreacji indywidualnej, usług sportowo-

rekreacyjnych i usług związanych z obsługą 

przystani jachtowej wraz z niezbędną infrastruktura 

techniczną, 

Powierzchnia 13,66 ha 



Raport o stanie gminy Stepnica 2019 

 

str. 33 

 

6 

Uchwała Nr 

IV/45/2011 

Rady Gminy 

Stepnica z dnia 28 

marca 2011r. 

W sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Stepnica, część obrębu 

Stepnica. 

Obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 365/3 ; 

z przeznaczeniem na cele zabudowy pensjonatowej 

usług turystycznych, usług hotelarskich i 

gastronomicznych oznaczonej symbolem UTp. U o 

pow. 0,131 ha; z przeznaczeniem na cele usług 

turystycznych - zabudowy rekreacji indywidualnej 

oznaczonej symbolem UTw o pow. 0,418 ha; z 

przeznaczeniem na drogę wew. Dojazdową wraz z 

placem zawracania-kontynuacja istniejącej drogi na 

działce 684/3 poza granicami planu o pow. 0,052 

ha; z przeznaczeniem na cele istniejącej stacji 

transformatorowej 15/0,4 kV z możliwością 

przebudowy i zmiany miejsca lokalizacji w obrębie 

terenu oznaczonej symbolem E o pow. 0,006 ha; z 

przeznaczeniem terenu na parking dla samochodów 

osobowych ozn. symbolem KS o pow. 0,052 ha 

Powierzchnia całkowita 0,659 ha 

7 

Uchwała Nr 

XVIII/186/12 Rady 

Gminy Stepnica z 

dnia 18 grudnia 

2012r 

W sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Stepnica, obręb 

geodezyjny Bogusławie, działka 

nr 6/9 

Obejmuje działkę 6/9 obręb geodezyjny 

Bogusławie o powierzchni 6,9964 ha z 

przeznaczeniem na teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami turystycznymi, teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 

zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej z 

usługami nieuciążliwymi, tereny usług sportowo-

rekreacyjnych, tereny komunikacji wewnętrznej, 

teren stacji transformatorowych, teren pod przebieg 

infrastruktury technicznej, teren przepompowni 

ścieków 

8 

Uchwała Nr 

XXXI/333/14 Rady 

Miejskiej w 

Stepnicy z dnia 24 

czerwca 2014r. 

W sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla działki nr 74/3 oraz części 

działki drogowej nr 75, obręb 

Jarszewko 

Obejmuje działkę nr 74/3 oraz cześć działki 

drogowej nr 75, obręb Jarszewko o powierzchni 

6,137 ha z przeznaczeniem terenu: 

a)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MN, o 

pow. 4,8358 ha (MN.1 o pow.5203 m2, MN.2 o 

pow. 2288 m2, MN.3 o pow. 8068 m2, MN.4 o 

pow. 6063 m2, MN.5 o pow. 4940 m2, MN.5a o 

pow. 1400 m2, MN.5b o pow. 1402 m2, MN.6 o 

pow. 5097 m2, MN.7 o pow. 1454 m2, MN.8 o 

pow. 2987 m2, MN.9 o pow. 1584 m2, MN.10 o 

pow.2669 m2,) 

b)tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U, o 

pow. 0,3097 ha 

c)teren usług, oznaczony na rysunku planu 

symbolem U, o pow. 0,0722 ha 

c)tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem ZP, o pow. 0,0515 ha 

d)tereny dróg dojazdowych, , oznaczone na 

rysunku planu symbolem KDD: 

e)tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na 

rysunku planu symbolem KDW, 

f)tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KX, 

g)teren infrastruktury technicznej, oznaczony na 

rysunku planu symbolem E – elektroenergetyka, o 

pow. 0,0025-0,0040 ha 

9 

Uchwała Nr 

XXXIV/358/14 

Rady Miejskiej w 

W sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla działki nr 183/1 oraz części 

Obejmuje działkę nr 183/13 oraz części działek j nr 

192 i 283, obręb Jarszewko o powierzchni 16,86 ha 

z przeznaczeniem terenu: 
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Stepnicy z dnia 14 

listopada 2014r. 

działek nr 192 i 283, obręb 

Kopice 

1)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MN, o 

pow. 5,0026 ha ; 

2)tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

rezydencjalnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolem MNR, o pow. 4,0253 ha; 

3)teren usług, oznaczony na rysunku planu 

symbolem U, o pow. 0,0890 ha; 

4)teren usług turystyki, oznaczony na rysunku 

planu symbolem UT, o pow. 0,3459 ha; 

5)teren zieleni parkowej dla potrzeb usług 

turystyki, oznaczony na rysunku planu symbolem 

UT/ZP, o pow. 1,4720 ha; 

6)tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem ZP, o pow. 0,1477 ha; 

7)tereny otwarte, oznaczone na rysunku planu 

symbolem TO, o pow. 3,6462 ha; 

8)tereny wód wewnętrznych, oznaczone na rysunku 

planu symbolem WS, o pow. 0,4054 ha; 

9)tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na 

rysunku planu symbolem KDW; 

10)tereny ciągów pieszych, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KX; 

11)tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 

a) E - elektroenergetyka, o pow. od 0,0033 ha do 

0,0035 ha, 

      b) K – kanalizacja, o pow.          0,0136  ha. 

10 

Uchwała Nr 

V/50/15 Rady 

Miejskiej w 

Stepnicy z dnia 30 

czerwca 2015 r. 

W sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Stepnica pod przebieg linii 

elektroenergetycznej 220kV 

Uchwała obejmuję zagospodarowanie obszaru o 

łącznej wielkości 148,8ha, który obejmuję tereny 

położone w obrębach ewidencyjnych Jarszewko, 

Żarnowo, Racimierz, Miłowo, Nad Gowienicą, 

Stepnica 1, Bogusławie, Budzień. 

11 

Uchwała nr 

XIII/143/16 Rady 

Miejskiej w 

Stepnicy z dnia 4 

sierpnia 2016 r. 

W sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego treny położone w 

obrębie ewidencyjnym Żarnowo-

Gmina Stepnica 

Obejmuje działkę nr 26/10, obręb geodezyjny 

Żarnowo, obszar o łącznej powierzchni 66,3705 ha 

położony w rejonie miejscowości Łąka. 

12 

  

Uchwała nr 

XVI/177/16 Rady 

Miejskiej w 

Stepnicy z dnia 4 

sierpnia 2016 r. 

W  sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Stepnica dla potrzeb 

przebudowy gazociągu 

wysokiego ciśnienia DN 500 

relacji Goleniów - Police 

Plan obejmuje fragmenty działek nr 15, 16, 25, 371 

obręb Bogusławie. 3. Plan obejmuje obszar o 

powierzchni - 10,24 ha. 

13 

Uchwała nr 

VI/76/19 Rady 

Miejskiej w 

Stepnicy z dnia 12 

września 2019 r. 

W  sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego tereny położone w 

obrębie ewidencyjnym Stepniczka 

– gmina Stepnica 

Przedmiotem planu jest ustalenie zasad 

zagospodarowania obszaru na cele zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową 

usługową oraz zabudowy rekreacji indywidualnej 

wraz z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną. 

Plan obejmuje obszar o powierzchni - 44,87 ha. 

 

Wszystkie plany miejscowe ujęte w tabeli powyżej są aktualne, w znacznej części 

prowadzone są w ich zasięgu inwestycje lub inwestycje zostały już zrealizowane. 

Na obszarach nieobjętych planami miejscowymi, ustawa z dnia 27 marca 2003r.                          
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, daje możliwość ustalania warunków 

zabudowy poprzez wydawanie decyzji administracyjnych. Z uwagi na kształt, lokalizację               

i rozmiar Gminy Stepnica nie stanowi zagrożenia fakt, że decyzje o warunkach zabudowy                 

i zagospodarowania terenu nie muszą być zgodne z ustaleniami studium. Ustalenia 

zagospodarowania terenu na podstawie przedmiotowych decyzji, nie odbiega w znaczny 

sposób od ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego           

w ujęciu całościowym. Taka forma realizacja polityki przestrzennej, poprzez wydawanie 

warunków zabudowy w konsekwencji nie doprowadzi do kompleksowej dezaktualizacji 

ustaleń studium oraz ekspansji zabudowy na  tereny "otwarte", w tym cenne pod względem 

przyrodniczym i krajobrazowym tereny. Mając również na uwadze koszty uzbrojenia, które 

staną się istotnym czynnikiem obciążającym przyszłe budżety gminy , każdy wniosek analizuje 

się indywidualnie. W tym zakresie Gmina Stepnica realizuje również politykę partycypacji        

w kosztach projektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 

 

3. Zasoby materialne gminy 

3.1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym jest realizowane na podstawie „Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stepnica na lata 2016-2021”, 

przyjętego uchwałą Nr XII/133/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 czerwca 2016 r., 

zmienionej Uchwałą Nr XIII/145/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia 2016 r. oraz Uchwałą 

Nr XXII/228/17 z dnia 19 grudnia 2017 r.  W programie określono kierunki działania Gminy              

w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem i wytyczono działania priorytetowe. 

Jednym z nich jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych 

mieszkańców Gminy. 

Gmina Stepnica na dzień 31 grudnia 2020 r. dysponowała 188 lokalami mieszkalnymi w 30 

budynkach, z których 12 to budynki, które stanowią własność gminy, a 18 stanowi 

współwłasność z osobami fizycznymi, spośród których wyodrębniono: 

1) 68 lokali w najmie socjalnym wynajmowane na czas określony, 

2) 118 lokali w najmie komunalnym wynajmowanych na czas nieokreślony, 

3) 1 pomieszczenie tymczasowe, 

4) 1 lokal wynajęty na czas trwania stosunku pracy. 

Ogólna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi: 9 038,89 m2. 

 

Szczegółowe dane dotyczące zasobu mieszkaniowego z podziałem na wieś i miasto wg stanu na dzień 
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31 grudnia 2020 r. przedstawia tabela poniżej: 

 

Tab. 4. Lokalizacja lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica 

Lp. Zasób mieszkaniowy gminy Miasto Wieś Razem 

1. Ilość budynków 6 6 12 

2. Ilość budynków stanowiących 

współwłasność z osobami 

fizycznymi 

 

12 

 

6 

 

18 

3. Ilość lokali mieszkalnych socjalnych 

i komunalnych 

126 60 186 

4. Ilość pomieszczeń tymczasowych 1 0 1 

5. Lokale wynajęte na czas trwania 

stosunku pracy 

1 0 1 

Źródło: opracowanie własne 

 
 

 Stan techniczny budynków, w których usytuowane są lokale stanowiące mieszkaniowy zasób 

gminy jest różny: 

- 2 budynki wielolokalowe usytuowane w miejscowości Łąka ( 36 lokali ), oddane do 

użytkowania w 2012 r. i 2014 r.- ich stan techniczny jest bardzo dobry, a ich zużycie wynika 

ze zwykłego użytkowania; 

- 4 budynki wielolokalowe usytuowane w miejscowości Stepnica, przy ul. Kolejowej                

(79 lokali),  oddane do użytkowania w 2014 r.,- ich stan techniczny jest bardzo dobry, a ich 

zużycie wynika ze zwykłego użytkowania; 

- 1 budynek wielolokalowy usytuowany w miejscowości Stepnica, przy ul. Kolejowej              

( 26 lokali ),  oddany do użytkowania w 2016 r.,- jego stan techniczny jest bardzo dobry, a jego 

zużycie wynika ze zwykłego użytkowania; 

- 1 budynek usytuowany w miejscowości Racimierz, ul. Leśna gruntownie wyremontowany 

i oddany do użytkowania w 2019 r.- jego stan techniczny jest bardzo dobry, a jego zużycie 

wynika ze zwykłego użytkowania;  

- 1 budynek usytuowany w miejscowości Stepniczka, ul. Barnima II, gruntownie 

wyremontowany i oddany do użytkowania w 2016 r.- jego stan techniczny jest bardzo dobry,   

a jego zużycie wynika ze zwykłego użytkowania;  

 - pozostałe budynki zostały wybudowane przed 1946 rokiem,  których jakość stolarki 

okiennej, pokryć dachowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, przebudowy kominów, 

instalacji elektrycznej w wielu przypadkach wymagają remontów. 

Dokonując analiz przychodów, wydatków i wielu innych czynników, które wpływają na 

zapewnienie płynność w funkcjonowaniu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy 
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oraz mając na uwadze racjonalną realizację polityki wynikającą z wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Stepnica w kolejnych latach, w 2020 roku na 

podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Nr 19/2020 z dnia 21.02.2020 r. 

wprowadzono nową, podwyższoną stawkę bazową czynszu w wysokości 4,00 zł za m2 

powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Stepnica (wcześniejsza stawka: 3,20 zł / m²). Zgodnie z zapisami ustawy, jeżeli 

właściciel nie uzyskuje przychodów z czynszu na poziomie zapewniającym pokrycie 

wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, jak również zapewniającym zwrot kapitału               

i zysk, wówczas podwyżkę pozwalającą na osiągnięcie tego poziomu uważa się za uzasadnioną. 

W 2020 r. nie podpisano nowych umów na najem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy 

Stepnica. 

Wypowiedziano natomiast 1 umowę najmu socjalnego na lokal w miejscowości Widzieńsko         

z uwagi na zaległości czynszowe. 

Planujemy wybudowanie 2 kolejnych budynków wielolokalowych. Z uwagi na brak 

zainteresowania developerów, wystąpiliśmy do Banku Gospodarstwa Krajowego                             

o dofinansowanie inwestycji. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wybudujemy kolejne 

bloki z mieszkaniami komunalnymi. 

 

3.2. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

W 2020 r. zasobem nieruchomości Gminy Stepnica gospodarował Burmistrz Miasta i Gminy 

Stepnica na podstawie zarządzenia nr 6/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia 

planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Stepnica. 

 Gospodarowanie zasobem polega między innymi na: 

1) ewidencjonowaniu nieruchomości,  

2) zapewnianiu wycen nieruchomości,  

3) sporządzaniu planu wykorzystania zasobu,  

4) zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości,  

5) zabezpieczeniu nieruchomości przez uszkodzeniem lub zniszczeniem, 

6) naliczaniu należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz ich windykację,  

7) wydzierżawianiu, wynajmowaniu, zamianie, najmie i użyczaniu nieruchomości 

wchodzących w skład zasobu,  

8) współpracy z innymi organami, które gospodarują zasobem Skarbu Państwa, a także 

jednostkami samorządu terytorialnego, 



Raport o stanie gminy Stepnica 2019 

 

str. 38 

 

9) podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, a w szczególności w sprawach 

dotyczących własności lub innych praw rzeczowych nieruchomości, o zapłatę 

należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy 

lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia nieruchomości 

przez zasiedzenie,  

10) składaniu wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości oraz 

wprowadzanie zmian wpisów w księdze wieczystej. 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

do gminnego zasobu nieruchomościami należą nieruchomości, które stanowią podmiot 

własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące 

przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.  

Gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy Stepnica odbywa się zgodnie z zasadami 

prawidłowej gospodarki, na podstawie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem potrzeb 

społeczności lokalnej. Gminny zasób nieruchomości jest wykorzystywany na cele rozwojowe 

gminy i na potrzeby zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 

Powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Stepnica ogółem wynosi 3 171 015 m2, 

w tym: 

1) grunty pod drogami i rowami: 1 919 838 m²,  

2) grunty zabudowane i inne: 1 251 177 m².  

Powierzchnia gruntów:  

1) oddanych w użytkowanie wieczyste: 92 335 m²,  

2) będących w użytkowaniu wieczystym gminy: 39 676 m2,  

3) oddanych w dzierżawę i użyczenie: 389 920 m².  

 

3.3. Program opieki nad zabytkami 

Program opieki nad zabytkami to dokument strategiczny gminy, który nie stanowi prawa 

miejscowego, lecz służy kształtowaniu polityki w danym sektorze odpowiedzialności 

samorządu oraz zapewnia komplementarność działań w wymiarze gminy i regionu. Program, 

jako dokument strategiczny ma na celu ukierunkować i zoptymalizować działania w zakresie 

ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności zabytków nieruchomych i ruchomych, 

jako elementów o kluczowym znaczeniu dla popularyzacji historii i kultury regionu oraz dla 

zachowania lokalnej tożsamości kulturowej.  
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Na terenie Gminy Stepnica do rejestru zabytków wpisane są następujące obiekty: 

Miejscowość Obiekt Numer Data Nr decyzji  

Stepnica Kościół św. Jacka 1264 1963-12-05 Kl.20/41/63 

Miłowo Budynek mieszkalny nr 28 1262 1992-02-10 PSOZ/Sz-

n/III/5340/15/92 

Widzieńsko Leśniczówka (zespół) 1523 1972-03-24 Kl.I.6801/1/72 

Widzieńsko Założenie d. leśnictwa 

(teren) 

1523 1992-11-18 PSOZ/Sz-

n/III/5340/88/92 

Żarnowo Kościół p.w. Chrystusa 

Króla 

A-1804 2018-12-14 2054/2018 

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie  

Ww. obiekty zabytkowe zaliczamy do grupy tzw. zabytków nieruchomych.  

 

Kolejną grupą zabytków są zabytki ruchome, umiejscowione w kościele w Stepnicy, do których 

na terenie naszej gminy zaliczamy: 

1. Ołtarz, dawniej ambonowy,  

2. Rzeźba – anioł (w zwieńczeniu ołtarza, dawniej ambonowego), 

3. Korpus ambony ( z ołtarza dawniej ambonowego). 

Zostały one wpisane do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego decyzją nr 

1308/2012 z dnia 2.11.2012 r. 

 

 W 2020 r. udzielono dofinansowania z budżetu Gminy w kwocie 50 000,00 zł, z czego:  

• na Kościół w Stepnicy – 25.000,00 zł   

Przedmiotem zadania był remont kościoła.  

Szczegółowy zakres wykonanych prac: 

1. Cokół- część przyziemna wokół kościoła: 

− zmycie ciśnieniowe resztek luźnych frakcji z istniejącego cokołu, 

− gruntowanie ręczne powierzchni istniejącej cokołu, 

− wykonanie gładzi cementowo-wapiennej, 

− wykonanie hydrofobizacji, 

− malowanie końcowe renowacyjną farbą sylikatową. 

2. Tynki wewnętrzne: 

− odbicie i usunięcie odparzonych tynków wewnętrznych do wysokości  parapetów 

okiennych z usunięciem gruzu, 

− ręczna impregnacja powierzchniowa przeciwsolna i biobójcza, 

− naprawa starych murów za pomocą tynków systemowych, 
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− gruntowanie i szpachlowanie powierzchni tynków, 

− gruntowanie i malowanie powierzchni ścian farbą sylikatową.  

3. Naprawa i wymiana poszycia dachu ceramicznego i obróbek blacharskich – blacha tytan-

cynk: 

− rozbiórka pasa dachówek w celu naprawy łącznika przymurza, 

− podcięcie istniejącej elewacji drewnianej z miejscową naprawą, 

− wymiana obróbek blacharskich na styku dach- elewacja drewniana, 

− uzupełnienie pasa dachówek poszycia dachu, 

−  demontaż  uszkodzonych i montaż nowych dachówek, 

−  demontaż starego i montaż nowego grzbietu dachu od strony wieży. 

Wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane.  

• Na kościół w Żarnowie – 25 000,00 zł 

Przedmiotem zadania był program prac konserwatorskich oraz remont/odtworzenie stolarki 

drzwiowej w wieży kościoła pw. Chrystusa Króla w Żarnowie: 

− program prac konserwatorskich elewacji zewnętrznych i wewnętrznych kościoła,  

− uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, 

− remont/ odtworzenie drzwi wejściowych wraz z naświetleniem (prace wykonane).  

 

          Drzwi wejściowe w kościele  pw. Chrystusa Króla w Żarnowie 

                               

         Fot. Daria Grądz 

 

 Biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy, działania podejmowane w zakresie 

realizacji założeń programowych uznać należy za wystarczające. Poprawa stanu zachowania 

dóbr zabytkowych w widoczny sposób przyczynia się do polepszenia walorów wizualnych  

i estetycznych oraz znacznie podnosi atrakcyjność gminy.   
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 Obiekty zabytkowe w postaci budynku leśniczówki i założenia do leśniczówki                         

w Widzieńsku są utrzymywane w należytym stanie przez ich właściciela. 

   Budynek mieszkalny w Miłowie jest w bardzo złym stanie technicznym, praktycznie            

w każdej chwili grozi zawaleniem. Pomimo zmiany właściciela tego obiektu nic się od wielu 

lat nie zmieniło, a stan techniczny budynku ulega pogorszeniu. W sprawie zabezpieczenia 

budynku lub jego odbudowy w stosunku do właściciela budynku były podejmowane 

bezskuteczne interwencje przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego. W tej sprawie organ gminy nie posiada możliwości 

prawnych zmierzających do przymuszenia właściciela budynku do podjęcia odpowiednich 

działań, może jedynie zwracać się do w/w instytucji z prośbą o interwencję, co też wielokrotnie 

było czynione.  

 

4. Infrastruktura komunalna 

4.1.Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest jednym z podstawowych wymogów 

cywilizacyjnych, a także czynnikiem wpływającym na jakość życia mieszkańców. Biorąc pod 

uwagę powyższe zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 

opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych.  Sposób uchwalenia przedmiotowego planu musi być zgodny z art. 21  ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków , a plan musi zawierać w szczególności: 

1. planowany zakres usług wodociągowo- kanalizacyjnych,  

2. przedsięwzięcia rozwojowo- modernizacyjne w poszczególnych latach,  

3. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, 

4. nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,  

5. sposoby finansowania planowanych inwestycji.  

Do września 2020 r. obowiązywał plan zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/248/18 Rady 

Miejskiej w Stepnicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021. 

W dniu 08.06.2020 r. wpłynął plan przygotowany przez przedsiębiorstwo tj. Wodociągi 

Zachodniopomorskie, który został uzupełniony w dniu 29.06.2020 r. W związku z powyższym 

wypełniając przepisy art. 21  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
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odprowadzaniu ścieków plan został zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/164/20 Rady Miejskiej         

w Stepnicy z dnia 17 września 2020 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Stepnica na lata 2020-2023. 

Zgodnie z planem,  który obowiązywał do września 2020 r. zaplanowane były następujące 

działania: 

1. zaprojektowanie i odwiert studni głębinowej przy ujęciu wody w Łące,  

2. odwiert studni głębinowej przy ujęciu wody w Widzieńsku,  

3. zaprojektowanie i wykonanie osadnika wód popłucznych przy ujęciu wody                                     

w Budzieniu,  

4. remont stacji higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków w Stepnicy,  

5. remont poletka osadowego na oczyszczalni ścieków w Stepnicy, 

6. zakup i montaż automatycznego agregatu prądotwórczego na oczyszczani ścieków                         

w Stepnicy,  

7. remont przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica.  

 

Natomiast zgodnie z planem obowiązującym od września 2020 r. zaplanowane były 

następujące działania: 

1. odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni i przebudową sterowania przy 

ujęciu wody w Miłowie,  

2. odwiert studni głębinowej z podłączeniem przy ujęciu wody w Widzieńsku, 

3. projekt i budowa osadnika wód popłucznych przy ujęciu wody  w Budzieniu,  

4. budowa sieci wodociągowej Miłowo-Gąsierzyno, 

5. modernizacja poletka osadu na oczyszczani ścieków w Stepnicy,  

6. budowa stacji zlewnej na  oczyszczani ścieków w Stepnicy, 

7. remont koszokraty na  oczyszczani ścieków w Stepnicy, 

8. remont elewacji biobloku na  oczyszczalni ścieków w Stepnicy, 

9. wymiana zgarniacza osadu i kraty pilastej osadnika wtórnego na oczyszczani ścieków 

w Stepnicy, 

10. budowa przepompowni ścieków w Stepnicy na Osiedlu Akacjowym,  

11. przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica.  
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Biorąc pod uwagę możliwości finansowe w 2020 r. zostały zrealizowane następujące 

działania: 

1. odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni i przebudową sterowania przy 

ujęciu wody w Miłowie - zadanie w trakcie realizacji, została podpisana umowa na 

zaprojektowanie i wykonanie nowej studni, wartość 116.850,00 zł. W przypadku 

nieuzyskania parametrów jakości wody i wydajności studni zgodnych z PHU, 

wykonawca wykona dodatkowe odwierty, 

2. odwiert studni głębinowej z podłączeniem przy ujęciu wody w Widzieńsku - zadanie      

w trakcie realizacji, została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie nowej 

studni, wartość  129.150,00 zł. W przypadku nieuzyskania parametrów jakości wody     

i wydajności studni zgodnych z PHU, wykonawca wykona dodatkowe odwierty,  

3. projekt i budowa osadnika wód popłucznych przy ujęciu wody  w Budzieniu- zadanie 

w trakcie realizacji, została podpisana umowa na zaprojektowanie i wybudowanie 

osadnika, wartość 65.424,57 zł,  

4. budowa sieci wodociągowej Miłowo-Gąsierzyno-  zadanie nie zostało zrealizowane                      

z uwagi na brak możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na to zadanie. Jeżeli tylko 

będzie możliwość uzyskania dofinansowania, zostanie ono wykonane.  

5. modernizacja poletka osadu na oczyszczani ścieków w Stepnicy- zadanie zostało 

zrealizowane, wartość 67.650,00 zł,  

6. budowa stacji zlewnej na  oczyszczani ścieków w Stepnicy- zadanie w trakcie realizacji, 

została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego na kwotę 23.985,00 zł,  

7. remont koszokraty na  oczyszczalni ścieków w Stepnicy- zadanie zrealizowano, wartość 

39.704,40 zł,  

8. remont elewacji biobloku na  oczyszczani ścieków w Stepnicy- zadanie zrealizowano, 

wartość 22.372,47 zł, 

9. wymiana zgarniacza osadu i kraty pilastej osadnika wtórnego na oczyszczani ścieków 

w Stepnicy- zadanie nie zostało zrealizowane, planowane jest do wykonania w 2021 r.  

10. budowa przepompowni ścieków w Stepnicy na Osiedlu Akacjowym- zadanie zostało 

wykonane, wartość 553 438,56 zł. Przeznaczono na to zadanie część środków                         

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

11. przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica- zadanie nie zostało 

zrealizowane z uwagi na brak możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na to 



Raport o stanie gminy Stepnica 2019 

 

str. 44 

 

zadania, jeżeli tylko będzie możliwość uzyskania dofinansowania, zostanie ono 

wykonane.  

Ponadto pewne prace wykonane zostały  w 2020 r. przez Wodociągi Zachodniopomorskie        

Sp. z o.o. w Goleniowie, jak np: 

1. w zakresie hydrantów p.poż. w łącznej kwocie 49 298,33 zł, w tym: 

- przegląd hydrantów p.poż. - 236 szt.- koszt 0,00 zł,  

- wymiana niesprawnych hydrantów - 7 szt. -koszt 26 157,92 zł,  

- konserwacja i malowanie hydrantów - 121 szt. – koszt 11 697,07 zł, 

- montaż brakujących zaślepek - 28 szt. – koszt. 1 300,04 zł,  

- wymiana uszkodzonych nasad hydrantów -7 szt.- koszt 924,91 zł  

2. w zakresie wodomierzy: montaż i wymiana 123 wodomierzy za kwotę 13 998,86 zł brutto. 

 

4.2. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stepnica. 

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. obowiązkiem 

gminy  jest opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe.  Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat 

i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata – w 2021 roku nastąpi aktualizacja planu. 

Infrastruktura cieplna 

Na terenie Gminy nie ma zorganizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło. Zaspokajanie 

potrzeb cieplnych odbywa się obecnie w oparciu o indywidualne źródła w domach 

mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektach usługowych, tj. gaz płynny, paliwa stałe – 

głównie węgiel, koks, miał węglowy oraz energię elektryczną dostarczającą energię cieplną na 

potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Na terenie Gminy Stepnica 

zlokalizowana jest jedna kotłownia lokalna na terenie osiedla mieszkaniowego w Stepnicy oraz 

8 kotłowni miejscowych. Wszystkie opalane są gazem ziemnym. Są to kotłownie, które służą 

jednostkom organizacyjnym gminy. 

Głównym nośnikiem energii cieplnej wykorzystywanym w Gminie Stepnica jest obecnie 

węgiel kamienny 48%, gaz ziemny 31%,biomasa 12%  i inne nośniki 5%. 

Sieci elektroenergetyczne 

Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne za przesyłanie energii elektrycznej w Polsce 

odpowiedzialny jest Operator Systemu Przesyłowego (OSP), a przedsiębiorstwem 

wyznaczonym do realizacji zadań OSP jest spółka Polskie Sieci Energetyczne S.A. (PSE S.A.). 
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 Źródłem zasilania Gminy w energię elektryczną są główne punkty zasilania (GPZ) 

zlokalizowane poza terenem Gminy Stepnica. GPZ-ty mają połączenie z krajowym systemem 

sieci elektroenergetycznej za pomocą sieci wysokiego napięcia 110 kV. W punktach zasilania 

dochodzi do zmiany napięcia na średnie (15 kV), a następnie do dystrybucji energii za pomocą 

linii średniego napięcia do odbiorców końcowych przyłączonych na średnim napięciu lub do 

stacji. 

Na terenie Gminy Stepnica usytuowanych jest: 

- 71 stacji transformatorowych SN/nN, 

- 334,2 km linii elektroenergetycznych,  

- 2,3 km linii napowietrznych wysokiego napięcia WN-110 kV relacji GPZ Recław – GPZ 

Goleniów, 

- 95 km linii średniego napięcia,  

- 236,9 km sieci niskiego napięcia, w tym 115,5 km sieci kablowej. 

Na terenie Gminy Stepnica obecnie zainstalowano na poziomie średniego napięcia źródło 

OZE (farma wiatrowa) o łącznej mocy 0,6 MW oraz na poziomie niskiego napięcia sześć źródeł 

fotowoltaicznych o łącznej mocy 78,99 kW (mikroinstalacje fotowoltaiczne). 

Sieć gazowa 

Przez teren gminy przebiega 5 gazociągów wysokiego ciśnienia. Głównym dystrybutorem 

sieci gazowej na terenie Gminy Stepnica jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., oddział   

w Poznaniu, Zakład w Szczecinie. 

Gmina Stepnica jest zgazyfikowana w następującym układzie:  

• w obszarze strefy dystrybucyjnej Stepnica (nr 624) zgazyfikowane są miejscowości: 

Stepnica i Stepniczka. W Stepnicy znajduje się jedyna w gminie stacja redukcyjna 

drugiego stopnia, podająca gaz do sieci niskiego ciśnienia.  

•  w obszarze strefy dystrybucyjnej Jarszewko (nr 621) zgazyfikowane są miejscowości: 

Jarszewko, Łąka, Racimierz i Żarnowo.    

 

5. Środowisko 

5.1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument tworzony na poziomie 

gminy, który ma przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-

energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia 

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych). Oprócz korzyści w skali makro, 
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docelowo PGN służy  wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza 

oraz zmniejszenie kosztów energii. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Stepnica została przyjęta uchwałą Nr V/67/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28 czerwca 

2019 r. Mając na uwadze zmienność warunków otoczenia, a także fakt, iż każde                                  

z podejmowanych działań niesie ze sobą określone rezultaty  i doświadczenia, dokument PGN 

powinien być systematycznie aktualizowany. Stąd też wykazywane działania mają charakter 

kierunkowy i powinny zostać korygowane wraz ze zmianami w postępie technicznym, czy 

możliwościami finansowymi. 

W niniejszej aktualizacji PGN: 

-  zweryfikowano działania ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym,  

- przeredagowano rozdział o źródłach finasowania; 

- zaktualizowano streszczenie; 

- dokonano aktualizacji stanu bieżącego, celów strategicznych i szczegółowych, identyfikacji 

obszarów problemowych; 

- zaktualizowano prognozę zużycia energii, emisji CO2 oraz produkcji energii z OZE do roku 

2020; 

- zaktualizowano opisy podsumowujące uzyskane efekty energetyczne i ekologiczne; 

- zaktualizowano cele redukcji emisji CO2, zużycia energii oraz produkcji energii z OZE 

do roku 2020; 

- zaktualizowano rozdział dotyczący monitorowania i raportowania PGN.  

Główną rolą dokumentu jest zaplanowanie i zwiększenie szans na realizację szeregu 

przedsięwzięć przez różnych, często niezależnych od siebie Interesariuszy, a tym samym 

przedstawienie zintegrowanej koncepcji rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. 

Do najważniejszych wykonanych zadań 2020 r. możemy zaliczyć: 

1. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy. 

2.  Utrzymanie  w pełnej kondycji oświetlenia ulicznego na terenie administrowanym 

przez gminę. 

 

5.2. Program ochrony środowiska 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na 

lata 2022-2025” to dokument służący prowadzeniu właściwej polityki ochrony środowiska. 
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Zawiera on cele ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych niezbędnych do 

osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych. Według założeń ma doprowadzić do 

poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewniać 

skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stwarzać warunki dla 

wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.  

Zrealizowane zadania z POŚ przewidziane do realizacji w 2020 roku przedstawiono poniżej: 

 

Przedsięwzięcia związane z ochroną zasobów wodnych oraz gospodarką wodno-

ściekową 

• w zakresie modernizacji sieci wodociągowej oraz kanalizacji gminy 

Lp. Nazwa inwestycji 
Sieć 

w mb 
Przyłącza w mb 

Termin realizacji 

(rok) 

1 

Zakończono budowę odcinka sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 

337 i 131/14 obręb geodezyjny Stepnica-

1 

254,50 - sieci 

wodociągowej 

27- sieci 

wodociągowej 

2019/2020 255,30 - sieci 

kanalizacji 

sanitarnej 

36 - sieci 

kanalizacji 

sanitarnej 

2 

Podpisano umowę na wykonanie 

odwiertu studni głębinowej z 

infrastrukturą towarzyszącą w 

miejscowości Miłowo i Widzieńsko 

- - 2020 

3 

Podpisano umowę na budowę odcinka 

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 

tłocznej wraz z przepompownią ścieków 

i zasilaniem energetycznym (na Osiedlu 

Akacjowym) 

26  - 2020 

4. 

Remont koszokraty i przenośnika 

ślimakowego na oczyszczalni ścieków w 

Stepnicy 

- - 2020 

5 

Podpisano umowę na wykonanie 

projektu oraz budowę osadnika wód 

popłucznych na terenie ujęcia wody w 

Budzieniu wraz ze wszystkimi 

uzgodnieniami i pozwoleniami 

- - 2020 

6 

Wykonano dokumentację techniczną 

oraz uzyskano pozwolenie na budowę 

dot. przesyłowej sieci wodociągowej 

- - 2020 
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pomiędzy Gąsierzynem a Miłowem, z 

uwzględnieniem komory rozdziału 

7 
Odnowiono elewację zbiornika biobloku 

na oczyszczalni ścieków w Stepnicy 
- - 2020 

8 

Podpisano umowę na wykonanie 

projektu budowlanego sieci 

wodociągowej w działce 82 obręb 

geodezyjny Stepniczka, Gmina Stepnica 

- - 2020 

9 

Podpisano umowę na wykonanie 

projektu budowlanego sieci wodno- 

kanalizacyjnej na działkach nr 545 i 626 

obręb Stepnica- 1 

- - 2020 

10 

Podpisano umowę na wykonanie 

projektu budowlanego sieci wodno- 

kanalizacyjnej  w działce 145/20 obręb 

geodezyjny Stepniczka, Gmina Stepnica 

- - 2020 

11 

Podpisano umowę na wykonanie 

projektu budowlanego sieci 

wodociągowo- kanalizacyjnej w dz. nr 

52 wraz z przyłączami do granic działek 

nr 49, 51/1 i 51/2 w miejscowości Łąka, 

obręb geodezyjny Racimierz, Gmina 

Stepnica 

- - 2020 

12 

Podpisano umowę na wykonanie 

projektu budowlanego sieci 

wodociągowej w Czarnocinie 

- - 2020 

13 

Podpisano umowę na wykonanie 

projektu budowlanego stacji zlewnej na 

oczyszczalni ścieków w Stepnicy- dz. nr 

232/11 

- - 2020 

14 
Wykonano modernizację poletka osadu 

na oczyszczalni ścieków w Stepnicy 
- - 2020 

 

W zakresie ochrony zasobów wodnych na bieżąco uaktualniana jest ewidencja zbiorników 

bezodpływowych. W stosunku do właścicieli nieruchomości, dla których istnieje możliwość 

przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej prowadzone są postępowania 

administracyjne zakończone wydaną decyzją nakazującą przyłączenie nieruchomości do 

istniejącej kanalizacji.  
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Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi i gleb 

• w zakresie proekologicznych zasad gospodarki rolnej zmniejszającej negatywny 

wpływ upraw na środowisko.   

Gmina Stepnica kontynuuje politykę racjonalnego gospodarowania zasobami rolniczymi, 

analizując szczegółowo kierunki rozwoju gminy. Działanie takie pozwala na skrupulatne 

aktualizowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego również 

w zakresie  funkcji rolniczej i rezygnacji ze stref, które mogłyby mieć znaczący wpływ na 

ochronę środowiska. W obecnym stanie prawnym zrezygnowano w pewnym zakresie                      

z lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarze Miłowo – Stepniczka. Planowanie 

przestrzenne, w tym zarówno ustalenie warunków zabudowy w oparciu o decyzje, jak i plany 

miejscowe, priorytetowo traktuje ochronę powierzchni ziemi i gleb.   

Podpisano umowę na wykonanie projektu oraz budowę osadnika wód  popłucznych na terenie 

ujęcia wody w Budzieniu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami, celem 

odprowadzenia wód zanieczyszczonych ze Stacji Uzdatniania Wody do kanalizacji sanitarnej. 

W tym zakresie nastąpi rezygnacja z odprowadzenia wód do rowu melioracyjnego oraz 

uszczelnienie przedmiotowego odprowadzenia wód. 

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dot. oświetlenia ulicznego w dz. nr 783 obręb 

Racimierz, Gmina Stepnica, zaprojektowano oprawy oświetleniowe LED mające na celu 

minimalny pobór energii, a co za tym idzie ograniczenie emisji spalin do atmosfery. 

Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy prowadzi działania promocyjne oraz wspomaga 

zainteresowanych w zakresie uzyskania informacji i pomocy przy wypełnieniu wniosków            

o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Program polega na poprawie jakości 

powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła              

i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Dofinansowanie można otrzymać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo 

stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy (gaz, pellet, ekogroszek, 

fotowoltaika, pompy ciepła, elektryczne), oraz przeprowadzenia niezbędnych prac 

termomodernizacyjnych budynku. 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 6 września 2019 roku 

stawia przed samorządowcami i mieszkańcami nowe wyzwania. Podstawowym obowiązkiem 

każdego mieszkańca wynikającym z zapisów ustawy jest obowiązkowa segregacja odpadów, 

Gmina Stepnica w tym zakresie prowadzi kontrole jakości segregacji wynikającej z przepisów 

ustawy. Kontroli podlega również powstawanie dzikich wysypisk odpadów, przy każdym 

sygnale następuje skrupulatna weryfikacja informacji oraz dążenie do wykrycia sprawcy.  
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Gmina Stepnica aktualizuje na bieżąco Plan gospodarowania odpadami ze statków w Morskim 

Porcie w Stepnicy, składając w tym zakresie co pięć lat raport do Urzędu Morskiego                       

w Szczecinie. 

Gmina Stepnica prowadzi kampanię informacyjną w zakresie gospodarowania odpadami na 

stronie internetowej oraz poprzez bezpośredni kontakt z mieszkańcami.     

Na terenie gminy prowadzono promocję konsultacji społecznych prowadzonych przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz aktywne zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu 

za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. 

Prowadzono promocję w zakresie akcji „Przyłącz się do akcji społecznej ocieplam dom                  

i walczę ze smogiem”. 

Prowadzono kampanię informacyjną w  związku z długotrwałym brakiem opadów deszczu           

i dużym zagrożeniem  pożarowym w nawiązaniu  do zdarzeń pożarowych związanych                    

z pożarami balotów siana, informowano o zasadach składowania produktów roślinnych. 

Gmina Stepnica zakupiła 80 specjalnych worków nawadniających zwanych hydrobuforami. 

Worki te są trwałym i łatwym w użyciu systemem powolnego podlewania zapewniającym 

głębokie nasycanie wody bezpośrednio w strefie systemu korzeniowego nowo posadzonego 

drzewa. Napełnienie worka 50 litrami wody zapewnia wilgotność systemu korzeniowego 

drzewa przez okres do 8 dni. Zakupione worki zostały wykorzystane do zabezpieczenia przed 

suszą nowo posadzonych przez gminę drzew ozdobnych gatunku klon flamingo, jarząb 

szwedzki i pospolity. 

Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza 

Wykonano remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy polegający na 

termomodernizacji, uzyskano dofinansowanie w tym zakresie oraz z własnych środków 

zaprojektowano wymianę kotła gazowego na energooszczędny. Działania takie pozwolą na 

ograniczenie poboru paliwa gazowego, a co za tym idzie emisji spalin do powietrza. 

Gmina Stepnica podpisała umowę z przewoźnikiem na usługę przewozów szkolnych              

w ramach regularnej komunikacji zbiorowej. Działanie to ma na celu zapewnienie środków 

komunikacji zbiorowej dla mieszkańców z kierunku Czarnocina. Działanie to przyczyni się do 

ograniczenia korzystania z komunikacji indywidualnej, a co za tym idzie ograniczenia emisji 

spalin do atmosfery. 

Prowadzone są aktywne działania w ramach Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego, mające na celu wprowadzenie zintegrowanego systemu transportowego dla 

przedmiotowego obszaru, polegające na zapewnieniu jak najdogodniejszych połączeń 
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komunikacji zbiorowej, celem ograniczenia wykorzystania komunikacji indywidualnej                   

i ograniczenia emisji spalin. 

Dnia 23 września 2020 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy odbyła się 

konferencja poświęcona realizacji przez  Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 

projektu INCONE60. Jednym z elementów realizowanego projektu był rejs pilotażowy statku 

w dniach 22.09-24.09.2020 r. na trasie Vordingborg–Stepnica–Kołobrzeg. Promocja tego rejsu 

poprzez organizację spotkań branżowych, publikacje wsparte badaniami naukowymi oraz film  

promocyjny, miała na celu rozwój sieci kontaktów, które mogą zaowocować powstaniem 

nowych połączeń żeglugowych pomiędzy portami lokalnymi i regionalnymi w obszarze 

Południowego Bałtyku. Działanie takie miała na celu promowanie transportu intermodalnego 

w regionie i na świecie, co pozwoli na ograniczenie emisji spalin samochodowych do 

atmosfery, odciążenie transportu kołowego, co będzie miało bezpośredni wpływ na 

ograniczenie emisji spalin do atmosfery pochodzących od pojazdów ciężarowych.  

Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy prowadzi działania promocyjne oraz wspomaga 

zainteresowanych w zakresie uzyskania informacji i pomocy przy wypełnieniu wniosków             

o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Program polega na poprawie jakości 

powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła             

i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Dofinansowanie można otrzymać na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo 

stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy (gaz, pellet, ekogroszek, 

fotowoltaika, pompy ciepła, elektryczne), oraz przeprowadzenia niezbędnych prac 

termomodernizacyjnych budynku. 

• w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych 

Lp. Nazwa zadania Termin realizacji 

1 Kontynuacja współpracy oraz uzgodnienia projektowe w zakresie 

przebudowy dr. Wojewódzkiej nr 111 wraz z budową ścieżki rowerowej 

2017-2020 

2 Budowa miasteczka drogowego - rowerowego w Stepnicy w celu 

edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ruchu drogowego, a co za tym 

idzie poprawy bezpieczeństwa na drogach 

2020 

3 Wykonano przebudowę drogi w m. Kopice dz. nr 30/5 i 77/1 2020 
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Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody 

• w zakresie infrastruktury turystycznej 

W roku sprawozdawczym 2020 przeprowadzono działania w celu podniesienia 

atrakcyjności turystycznej gminy:  

− podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. 

„Kładka piesza łącząca Kanał Młyński z plażą oraz wieża widokowa w Stepnicy”,  

− zakończono wymianę pokładu molo wraz z zakupem sprzętu do usuwania wodorostów 

na plaży w Stepnicy-  etap I remontu molo, 

− podpisano umowę na remont molo spacerowego na plaży w Stepnicy - etap II, 

− wykonano rzeźbę Rybaka w centrum Stepnicy wraz z legendą opisującą genezę 

powstania miejscowości Stepnica, 

− zlecono wykonanie dokumentacji na realizację wycinki roślinności z wód i brzegu 

(wycinka trzciny)-Stepnica wraz z utworzeniem plaży, 

− zrealizowano projekt Promenada Słońca (ścieżki edukacyjne na trasie Czarnocin - 

Kopice), 

− brano czynny udział w realizacji inwestycji Marszałka Województwa polegającego na 

budowie ścieżki rowerowej przebiegającej po koronie wału przeciwpowodziowego, 

− kontynuowano współpracę oraz podjęto działania w zakresie budowy wodociągu do 

działki przeznaczonej pod budowę domków rekreacji indywidualnej przy plaży w 

Stepnicy, 

− kontynuowano współpracę z dzierżawcą przystani im. R. Hilgendorfa i na Kanale 

Młyńskim celem zapewnienia nadzoru nad istniejącą infrastrukturą turystyczną oraz 

pełnego jej wykorzystania, 

− brano czynny udział w tworzeniu przez Urząd Morski w Szczecinie planu miejscowego 

dla Zalewu Szczecińskiego celem zapewnienia turystycznej funkcji Zalewu 

Szczecińskiego i ujęcie w planie miejscowym inwestycji turystycznych planowanych 

przez Gminę Stepnica i prywatnych inwestorów. 

• w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa: 

Pomimo trwającej pandemii nadal prowadzono zajęcia i  kampanie mające na celu edukację 

społeczeństwa. Promowano akcję: „Dzień Ziemi 2020 w czasach epidemii? a jednak możemy 

pomóc Naszej planecie.” 

Dzień Ziemi zazwyczaj obchodzony był zupełnie inaczej niż w roku ubiegłym. Zawsze 

wiązało się to z grupowym sprzątaniem lasów czy terenów zielonych. Dzieci w szkołach od 
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najmłodszych lat podczas zajęć uczą się, że trzeba dbać o wspólne dobro, jakim jest nasza 

planeta. Tym razem zbieranie śmieci w dużych zespołach nie odbyło się z powodu epidemii 

koronawirusa. W ramach akcji prowadzone były lekcje o tematyce: „Jak zatem możemy pomóc 

naszej planecie w 2020 roku? Zacznijmy od siebie i od naszej małej ojczyzny”. Na zajęciach 

poruszano m.in. tematy:  

1. Segregacja śmieci – wyrzucaj odpowiedzialnie – edukacja na temat prawidłowej segregacji 

odpadów,  ponowne wykorzystanie niektórych surowców i ich składowanie, wpływ na stan 

ekonomiczny  naszych rodzin poprzez właściwą segregację i zmniejszenie rachunków. 

2. Rękawiczki jednorazowe - nie rzucaj gdzie popadnie. Uczono uczniów, że z powodu 

trwającej epidemii regularnie korzystamy z rękawiczek jednorazowych, a także maseczek, 

woreczków jednorazowych. Niestety często lądują one po użyciu na trawnikach czy 

chodnikach. Wystarczy, że wszyscy zadbamy o umieszczenie ich w  pojemniku, a krajobraz 

wokół nas diametralnie się zmieni. 

3. Zagrożenie pożarowe - chroń lasy. Co roku w okresie wiosennym dochodzi do pożarów 

spowodowanych wypalaniem traw na łąkach oraz nieużytkach rolnych, a także zaprószenia 

ognia w lesie. Do takiego pożaru doszło m.in. na terenie rezerwatu Olszanka, gdzie spłonęło      

2 ha lasu. Od 20 kwietnia zniesiony został zakaz wstępu do lasu, jednak uczulano uczniów, aby 

pamiętać o  zachowaniu ostrożności zarówno z uwagi na zagrożenie koronawirusem, jak                 

i zagrożeniem pożarowym, aby nie zostawiać w lesie „pamiątek” w postaci śmieci                              

i zachowywać się w sposób odpowiedzialny. 

4. Susza – oszczędzaj wodę. W związku z brakiem w okresie zimowym  pokrywy śnieżnej             

i małymi opadami w okresie wiosennym coraz bardziej zagraża nam susza. Omówiono                    

z uczniami, jakie działania wpływają na oszczędzanie wody w naszych gospodarstwach 

domowych oraz racjonalnego korzystania z jej zasobów.  

Ponadto regularnie na terenie gminy przeprowadzane są kontrole w zakresie prawidłowej 

segregacji odpadów komunalnych, mające na celu sprawdzenie poprawności segregacji 

prowadzonej przez mieszkańców, a tym samym podniesienie świadomości ekologicznej oraz 

poprawy stanu naszego środowiska.  

• w zakresie ochrony przyrody:  

Na terenie gminy regularnie przeprowadzane są prace pielęgnacyjne na terenach zielonych, 

po uzyskaniu stosownych decyzji usuwane są zadrzewienia oraz dokonywane są zabiegi 

pielęgnacyjne drzewostanu polegające na przycinaniu gałęzi drzew i krzewów.  

 

 



Raport o stanie gminy Stepnica 2019 

 

str. 54 

 

Przedsięwzięcia związane z ochroną przed hałasem 

• w zakresie uwzględnienia w mpzp terenów przemysłowych i terenów o różnej 

funkcji w celu uniknięcia kolidowania tych terenów ze sobą: 

Celem usystematyzowania zasady zabudowy dla obszaru w miejscowości Stepniczka 

uchwałą nr VI/79/19 z dnia 12 września 2019 r. zatwierdzono miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego obejmujący tereny położone w obrębie ewidencyjnym 

Stepniczka – gmina Stepnica. Działania takie maja na celu ochronę przed hałasem na terenach 

chronionych  i skupianie siedlisk mieszkaniowych. 

• w zakresie ochrony przed hałasem: 

Kontynuowana jest stała, ścisła współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie 

przeprowadzenia remontu drogi wojewódzkiej 111, celem wyrównania nawierzchni, 

wyrównania studzienek kanalizacyjnych i ograniczenia dzięki temu hałasu korzystania z drogi.  

Regularnie prowadzona jest kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie 

prędkości. 

W ramach projektu INCONE60 prowadzono działania mające na celu promowanie transportu 

intermodalnego w regionie i na świecie, co pozwoli na ograniczenie emisji spalin 

samochodowych do atmosfery, odciążenie transportu kołowego, co będzie miało bezpośredni 

wpływ na ograniczenie emisji hałasu pojazdów ciężarowych. 

Ponadto funkcjonujący w mieście Stepnica zakład produkcyjny Ikea Industry Poland Sp. z o.o. 

podlega ścisłej kontroli poziomu hałasu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

w Szczecinie. 

Przedsięwzięcia związane z ochroną przed poważnymi awariami: 

• w zakresie edukacji społeczeństwa dotyczących zachowań w sytuacji wystąpienia 

zagrożenia 

-Realizacja „Planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych zarządzanych 

przez gminę Stepnica”. 

-Realizacja programu gospodarowania odpadami w portach. 

- Informowanie społeczeństwa o zagrożeniach meteorologicznych, na stronie internetowej 

Gminy Stepnica w zakładce o nazwie ,,ostrzeżenia”,  społeczeństwo na bieżąco jest 

informowane o istniejących, nadchodzących potencjalnych zagrożeniach.  

-Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Goleniowie w zakresie zarządzania 

kryzysowego,  

-Ponadto corocznie na stronie internetowej gminy zamieszczana jest informacja Prezesa 

Krajowej Izby Kominiarzy na temat dokonywania przeglądów i usuwania zanieczyszczeń  



Raport o stanie gminy Stepnica 2019 

 

str. 55 

 

z przewodów kominowych, które są najczęstszą przyczyną występowania pożarów. 

Przedsięwzięcia związane z energią odnawialną 

• w zakresie propagowania niekonwencjonalnych źródeł energii: 

W roku 2020 wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) składającej 

się z niezbędnej infrastruktury technicznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej                

z energii słońca o łącznej mocy nominalnej farmy do 3,0 MW na działkach nr 344/2 i 371/2       

w obrębie Racimierz, Gmina Stepnica. W późniejszym etapie prowadzone było postępowanie 

administracyjne zmierzające do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla tegoż 

przedsięwzięcia. 

 

6. Bezpieczeństwo publiczne 

  6.1. Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 

Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, należy 

opracowanie rocznego planu działania w zakresie obrony cywilnej, który podlega 

uzgodnieniu z właściwym dla swojego terenu działania organami obrony cywilnej. 

Plan działania w zakresie obrony cywilnej na 2020 rok, ze względu na spójne zadania 

związane z ochroną i bezpieczeństwem ludności, zawiera nie tylko planowanie zadań 

związanych z obroną cywilną, ale również przedsięwzięcia z zakresu zarządzania kryzysowego. 

 

7. Polityka społeczna 

Celami polityki społecznej są bezpieczeństwo socjalne, inwestycja w człowieka, tworzenie 

równych szans rozwoju ludzi, kształcenie młodego pokolenia, promocja zatrudnienia, pokój 

społeczny oraz akcentowanie życia rodzinnego. 

7.1. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

Zadaniem własnym gminy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej należy opracowanie              

i realizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych z uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których 

celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Gminy Stepnica na lata 2014-2020 wyznacza główne 

kierunki działań dla samorządu i mieszkańców w celu poprawy funkcjonowania gminy pod 

względem społecznym, który rzutuje na sferę ekonomiczną, demograficzną i gospodarczą. 
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Wyznacza także kierunki działań, które pozwolą na zminimalizowanie negatywnych skutków 

zmian zachodzących w społeczeństwie i realizację odpowiedniej polityki. Podstawowe                    

i najważniejsze działania ukierunkowane są zatem na poprawę jakości życia mieszkańców, 

wzmocnienie kapitału ludzkiego i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 

7.2. Gminny program wspierania rodziny 

W Gminie Stepnica w roku 2020 kontynuowano realizację Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Stepnicy nr 

III/36/19. Głównym celem programu jest wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej. Program określa działania ukierunkowane na wspieranie rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, jak i działania profilaktyczne oraz 

upowszechniające działania prorodzinne. Realizacja programu na terenie Gminy Stepnica 

prowadzi do podejmowania programów profilaktycznych i edukacyjnych prowadzących do 

redukcji zjawisk patologicznych   wśród rodzin i rozbudowy systemu opieki nad dzieckiem 

oraz pracy z rodziną. Do katalogu zadań gminy powiązanych z ustawą o wspieraniu rodziny        

i systemie pieczy zastępczej należy dołączyć działania zawarte w ustawie o wsparciu kobiet      

w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r.  

Obowiązek wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych realizowany jest głównie przez pracę asystenta rodziny. W przeciągu 2020r. 

asystenturą objęto 16 rodzin oraz 37 dzieci z tych rodzin. 12 rodzin korzystało z usług asystenta 

ponad rok co niewątpliwie świadczy o tym, że asystentura, by przynieść zamierzony skutek, 

winna być procesem długofalowym. Asystent w roku 2020 zakończył współpracę z 4 

rodzinami. Dwie spośród nich osiągnęły cel założony we wspólnie wypracowanym planie 

pomocy. Natomiast kolejne dwie złożyły pisemną rezygnację ze współpracy. Przez kolejne trzy 

miesiące asystent prowadził w tych rodzinach monitoring. 

 

7.3. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy                       

w Rodzinie na lata 2015-2020 został przyjęty Uchwałą Nr V/57/15 Rady Miejskiej w Stepnicy 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

Celem Programu było wypracowanie sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy                    

w rodzinie oraz pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy. Adresowany jest do 

wszystkich mieszkańców Gminy Stepnica, przede wszystkim ofiar przemocy w rodzinie, jej 

sprawców i świadków. W realizacji Programu uczestniczą specjaliści zaangażowani w pracę     
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w obszarze przeciwdziałania przemocy, instytucje i organizacje zajmujące się problemem 

przemocy w rodzinie. 

Realizacja Programu ma na celu stworzenie wsparcia i profesjonalnej pomocy zmierzającej do 

zwiększenia dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy dla osób uwikłanych 

w przemoc, a co za tym idzie zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenia 

jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji   i wsparcia dla osób zagrożonych bądź 

uwikłanych w przemoc w rodzinie. 

Zjawiskiem przemocy w rodzinie na terenie gminy Stepnica zajmuje się Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Stepnicy. Powołany został 

Zarządzeniem Wójta Gminy Stepnica Nr 82/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. i realizuje zadania 

określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie. Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie 

i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie. Głównym celem 

działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy                  

w rodzinie a także stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób 

zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. Zespół powołany został aby realizować 

zadania związane z zapewnieniem ofiarom przemocy w rodzinie adekwatnej do skali problemu 

pomocy i wsparcia.  

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z ustawą                         

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele: jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, służby 

zdrowia, kuratorzy sądowi, organizacji pozarządowej. 

 

7.4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny 

Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 realizowane były przy pomocy Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zgodnie z preliminarzem wydatków na 

realizację zadań zawartych  w przedmiotowych programach.  

Gmina podejmuje wiele działań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości                 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomani w obszarze 

profilaktyki, wśród nich typowe działania profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży, ale 
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także  osób dorosłych i całych rodzin poprzez pomoc  terapeutyczną, pomoc psychospołeczną 

i prawną, działalność informacyjną,  współpracę z placówkami leczenia i uzależnień, ochronę 

przed przemocą czy prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej. 

W ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii  współuczestniczono  w kampaniach 

społecznych w zakresie przeciwdziałania  narkomanii oraz kontynuowano działalność punktu 

konsultacyjnego, w którym psychologowie udzielali porad psychologicznych osobom                    

z problemem uzależnień od narkotyków oraz członkom ich rodzin. 

7.5. Program Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi  

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok  

Gmina Stepnica, dążąc do rozwijania demokratycznego ładu społecznego, za istotny czynnik 

uznaje budowę społeczeństwa obywatelskiego, którego bazą jest ścisłe partnerstwo między 

administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby wrażliwe 

społecznie. Partnerstwo to ma na celu coraz lepsze wykonywanie zadań Gminy Stepnica 

poprzez możliwie pełne wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych. Zakładanym 

rezultatem współpracy jest zwiększenie efektywności działań związanych  

z realizacją zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu 

problemów lokalnych. 

Organizacje pozarządowe kształtują poczucie osobistej przynależności  

i zaangażowania w realizację celów społecznych oraz przyczyniają się do budowy silnej więzi 

między obywatelami. Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi jest 

jednym z istotnych zadań administracji samorządowej. Najważniejszą kwestią jest budowanie 

partnerstwa i wzmacnianie aktywności lokalnej, co zwiększa skuteczność zaspokajania potrzeb 

mieszkańców Gminy Stepnica. 

Organizacje pozarządowe, tzw. trzeci sektor, są partnerem władz samorządowych 

stymulującym rozwój gminy. Silne organizacje pozarządowe  pobudzają aktywność                         

i zaangażowanie mieszkańców. Powierzanie organizacjom pozarządowym zadań społecznych 

zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji. Dlatego stymulowanie rozwoju III sektora 

leży w interesie każdego samorządu.  

Gmina Stepnica realizuje postanowienia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, gdzie przedstawione są generalne zasady 

współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zgodnie z wyżej wspomnianą ustawą zasady 
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współpracy między organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi dotyczą 

głównie wspierania realizacji zadań publicznych, wzajemnego informowania się                               

o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ich zharmonizowania, jak 

również konsultowania aktów normatywnych w przypadku dziedzin działalności statutowej 

organizacji.  

W celu określenia czytelnych podstaw wzajemnych relacji pomiędzy organami władzy 

publicznej a organizacjami trzeciego sektora, samorząd Gminy Stepnica  co roku uchwala 

Roczny Program, który jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej 

 i finansowej. 

Organizacje stają się nie tylko wykonawcami zadań, lecz także ich inicjatorami. Budowa 

partnerskich relacji z trzecim sektorem oraz wspieranie aktywności pożytku publicznego 

stanowi istotny element polityki lokalnej samorządu.  

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organy 

administracji publicznej obowiązek prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych we 

współpracy z organizacjami pozarządowymi, a organ stanowiący zobligowany jest do 

uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Uchwała stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele, zasady, przedmiot          

i formy współpracy, a także obszary oraz priorytetowe zadania publiczne będące podstawą do 

dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań publicznych, pozostające we właściwości samorządu gminy, a realizowane przez 

organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy lub na 

rzecz jego mieszkańców. 

Program współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, zwany dalej 

„Programem” został przyjęty przez Radę Miejską w Stepnicy uchwałą nr VII/83/19  

z dnia 24 października 2019 r.  

Projekt Programu został poddany pod konsultacje przeprowadzone w okresie od 12 września 

2019 r. do 27 września 2019 r. Konsultacje polegały na wniesieniu przez uprawnione podmioty 

uwag do projektu na przygotowanym formularzu w formie elektronicznej lub papierowej za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź osobiście, jednak żadna uwaga czy opinia nie wpłynęła 

do przedstawionego projektu Programu.  

Program Współpracy jest niewątpliwie najważniejszym narzędziem współpracy samorządu 

z organizacjami pozarządowymi. Jego istotą było nawiązanie dialogu pomiędzy lokalnym 

samorządem, a trzecim sektorem oraz określenie wzajemnych relacji  
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w rocznej perspektywie. Przedstawiając w nim cele główne, cele szczegółowe, zasady  

i formy współpracy, zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne, okres realizacji 

programu, sposób jego realizacji, wysokość środków planowanych  

na realizację programu, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych, sposób 

tworzenia programu oraz przebieg konsultacji, określamy ramy współpracy. 

Zarówno komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Stepnica, jak i podległe jednostki 

organizacyjne otwarte były na współpracę z podmiotami programu, chętnie włączając się w 

realizację przedsięwzięć, których pomysłodawcami były organizacje pozarządowe.  

Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Gminy Stepnica w realizacji jej zadań 

statutowych. Gmina Stepnica współpracuje z sektorem pozarządowym zlecając mu realizację 

zadań publicznych z przekonaniem, że organizacje pozarządowe znając potrzeby lokalne będą 

realizować je skutecznie i efektywnie.  

7.6. Programy zdrowotne 

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie  

Promocja i ochrona zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań gminy wynikających           

z ustawy o samorządzie oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych . Gmina Stepnica Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/292/18 z dnia 10 

października 2018 r. przyjęła „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla 

mieszkańców Gminy Stepnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022”. Program uzyskał 

pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych    i Taryfikacji nr 194/2018 

z dnia 25 września 2018 r.  

Szczepienia ochronne są najlepszym sposobem uniknięcia infekcji. Jako cel główny 

Program zakłada poprawę stanu zdrowia mieszkańców Gminy Stepnica poprzez wykonane 

szczepienia przeciwko grypie oraz prowadzone działania edukacyjne. 

Efektem podjętych działań ma być zwiększenie liczby szczepiących się osób objętych 

programem oraz osób z innych grup wiekowych, zmniejszenie zachorowań na grypę, liczby 

wizyt ambulatoryjnych oraz hospitalizacji z powodu grypy i jej powikłań. 

W 2020 r. w Gminie Stepnica przeprowadzono 150 szczepień, na które wydatkowano kwotę 

9 300,00 zł, z czego kwota 3 810,96 zł została dofinansowana przez NFZ.  

Realizacją programu zajmował się podmiot medyczny funkcjonujący na terenie Gminy 

Stepnica wyłoniony w wyniku konkursu ogłoszonego zgodnie z przepisami ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Szczepienia były 
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wykonywane od września do listopada 2020 r. – zgodnie z wytycznymi Kolegium Lekarzy 

Rodzinnych w Polsce. 

Kampania informacyjno-edukacyjna była prowadzona na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy Stepnica (www.stepnica.pl), tablicach ogłoszeniowych, a także  

w przychodniach i gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej.  

Celem szczepień przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowania, ale przede 

wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych takich, jak zapalenie płuc czy 

zapalenie mięśnia sercowego. Po szczepieniu układ odpornościowy potrzebuje od 6 do 8 

tygodni na produkcję przeciwciał przeciwko wirusowi grypy. Osoby starsze należą do grup 

ryzyka, dla których grypa jest bardzo poważnym zagrożeniem. Jedna dawka szczepionki 

wystarczy, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania u siebie i swoich najbliższych, 

a tym samym zarażenia osób w naszym otoczeniu. 

 

8. Opieka nad zwierzętami 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Gmina Stepnica w ramach 

zadań własnych ma obowiązek zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom. W 2020 r. gmina realizowała w/w obowiązki na podstawie Uchwały 

nr XI/136/20 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Opieki nad 

Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w 2020 r.  

Cele gminnego programu to m.in: 

1) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Stepnica,  

2) prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych, w tym kotów wolnożyjących, 

posiadających opiekunów społecznych, 

3) edukację mieszkańców Gminy, 

4) zapewnianie opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 

5) przekazywanie bezdomnych zwierząt do adopcji.  

 

Realizacja programu w 2020 r. w zakresie zapobiegania bezdomności psów polegała na: 

1) zapewnieniu opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Stepnica, w szczególności poprzez 

poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, oraz wprowadzeniu mechanizmów 

finansowych zachęcających mieszkańców do dokonywania adopcji zwierząt, 

2) zmniejszeniu populacji psów bezdomnych poprzez ich sterylizację i kastrację, 
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3) zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Stepnica poprzez konsekwentne 

egzekwowanie przepisów prawa, w tym lokalnego, w zakresie obowiązków właścicieli 

zwierząt domowych, określonych w uchwale Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stepnica. 

4) edukacji mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania psów, oraz obowiązków 

właścicieli wobec nich, 

5) wyłapywaniu bezdomnych i wałęsających się psów. 

 

Realizacja programu w 2020 r. w zakresie problemu bezdomności kotów polegała na: 

1) zapewnieniu opieki bezdomnym kotom z terenu Gminy Stepnica, w szczególności poprzez 

poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, 

2) zmniejszeniu populacji kotów wolnożyjących poprzez ich sterylizację i kastrację; 

3) usypianiu ślepych miotów, 

4) dokarmianiu bezdomnych kotów, 

5) edukacji mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania kotów, w szczególności 

kotów wolnożyjących. 

 

Wyłapywaniem zwierząt bezdomnych zajmuje się Straż Miejska, na podstawie zgłoszeń 

dokonanych w tutejszym urzędzie. Gminny kojec, w którym czasowo są utrzymywane 

wyłapane psy zlokalizowany jest na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Stepnicy przy ul. Studziennej.  

W 2020 roku w przypadku nieodnalezienia właściciela lub nieoddania schwytanego psa do 

adopcji, zwierzę było przekazywane do schroniska Towarzystwa Ochrony Zwierząt 

„ANIMALS” w Białogardzie. Koszty związane ze schroniskiem wyniosły 14 110 zł (w tym 

utrzymanie psa w schronisku, budowa i renowacja kojców). 

Opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt sprawowała 

Lecznica dla zwierząt "WOL-WET" z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 34/1, 72-100 Goleniów. 

W ramach Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania 

Bezdomności Zwierząt w 2020 r.: 

- zapewniono opiekę 8 psom (z czego 2 znaleziono dom adopcyjny, 6 odnaleziono właścicieli, 

nie przekazano żadnego psa do schroniska); 

- poddano zabiegom sterylizacji/kastracji 2 psy oddane do adopcji; 

- poddano zabiegom sterylizacji/kastracji 15 kotów wolnożyjących, posiadających opiekunów 

społecznych; 



Raport o stanie gminy Stepnica 2019 

 

str. 63 

 

- zakupiono specjalistyczne mleko pediatryczne i karmę dla małych kotów posiadających 

opiekunów społecznych o wartości 400 zł; 

- zakupiono karmę dla psów przekazanych  do adopcji o wartości 300 zł. 

Łącznie na realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt w 2020 r. Gmina Stepnica wydała 17 957,57 zł.  

 

 

  



Raport o stanie gminy Stepnica 2019 

 

str. 64 

 

IV. CZĘŚĆ ANALITYCZNA (EFEKTY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH            

W 2020 ROKU) 

 1. Ład przestrzenny 

W zakresie gospodarowania przestrzennego w roku 2020 wydano 31 decyzji o warunkach 

zabudowy. Większość wydanych decyzji obejmowało budownictwo mieszkaniowe. Decyzje 

obejmowały również infrastrukturę uzupełniającą zabudowę rolniczą oraz infrastrukturę 

kanalizacji sanitarnej. Wydano również 1 decyzję odmowną w zakresie  infrastruktury 

rekreacyjnej. Decyzja odmowna była wynikiem negatywnych uzgodnień z Wodami Polskimi, 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.  Wydano 8 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. Decyzje o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego wydawane są na obszarach na których nie ma obowiązującego planu miejscowego.  

2. Mienie komunalne 

W 2020 roku Gmina Stepnica sprzedała: 

1/ prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę  

nr 240/14, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica, o pow. 0,0176 ha. Nieruchomość została zbyta 

w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej za 

kwotę 9.221,00 zł. 

2/ prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę  

nr 240/21, obręb Stepnica-1 o pow. 0,0246 ha. Nieruchomość została zbyta w trybie 

bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej za kwotę 

16.225,00 zł.  

W 2020 roku nastąpiło zasiedzenie prawa własności  nieruchomości gruntowej, stanowiącej 

działkę nr 671/9 obręb Stepnica-1, miasto Stepnica o pow. 0,0315 ha, zgodnie                                       

z postanowieniem Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 16 września 2020 r., na podstawie 

którego Spółdzielnia Mieszkaniowa „STEPNICA” w Stepnicy nabyła przez zasiedzenie                  

z dniem 21 marca 2008 r. powyższą nieruchomość.  

Zgodnie z decyzją nr 14/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa przejścia przez m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 111”, z dnia 3.11.2020 r. nastąpiło wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych pod 

inwestycję o łącznej powierzchni 0,2968 ha.         
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3. Sytuacja finansowa gminy w 2020 roku (charakterystyka pozycji i rozwoju gminy 

w latach  2019-2020 na tle grupy porównawczej) 

 3.1. Stan finansów gminy według poszczególnych wskaźników 

Stan finansów gminy można ocenić na podstawie poniżej przedstawionych wskaźników: 

3.1.1. Dochody jst ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wg faktycznego miejsca 

zamieszkania)  

 Niniejszy wskaźnik przedstawia  ogólny poziom łącznych dochodów gminy w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca gminy. Wykorzystuje się go często jako główny wskaźnik dochodowy.  

Tab. 5. Poziom dochodów gmin ogółem na mieszkańca (PLN/mieszk.) 

L.p. Nazwa jednostki 
2019 2020 

1 Maszewo  4 747,07 5 319,73 

2 Osina 4 683,07 4 823,93 

3 Przybiernów 5 002,09 5 831,30 

4 Stepnica 5 673,86 5 444,96 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

 Grupę porównawczą stanowią gminy podobne z powiatu goleniowskiego, tj. Maszewo, 

Osina i Przybiernów. Jak pokazuje powyższa tabela, w roku 2019 Gmina Stepnica po raz 

kolejny uzyskała najwyższy poziom dochodów ogółem na 1 mieszkańca, natomiast w roku 

2020 dochód na 1 mieszkańca zmniejszył się o 228,90 zł, m.in. z powodu mniejszych wpływów 

ze  środków unijnych i podatków. Powyższe wskazuje, że gmina potrzebuje nowych 

inwestorów, którzy zasilą budżet gminy nowymi dochodami z tytułu podatków. Poziom 

dochodów naszej gminy na 1 mieszkańca  w stosunku do gminy z najniższym poziomem 

dochodów był na koniec roku 2020 wyższy o 621 zł. 

 

Źródło: opracowanie własne 
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3.1.2.  Udział dochodów własnych JST w dochodach ogółem 

 Wskaźnik ten pokazuje różnicę między dochodami ogółem, a dochodami z tytułu dotacji         

i subwencji. Przedstawia, jaka część łącznych dochodów gminy pochodzi z dochodów 

własnych. Oprócz dochodów, które kształtuje gmina, tj. podatki i opłaty lokalne, czy czynsze 

dzierżawne, do dochodów własnych zalicza się również udziały gmin w podatkach 

państwowych, tj. w PIT oraz w CIT, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu.  

 Poniżej przedstawiono, jak się kształtował niniejszy wskaźnik w poszczególnych gminach              

w latach 2019-2020. 

Tab. 6. Udział dochodów własnych gminy w dochodach ogółem (%) 

L.p. 
Nazwa 

jednostki 
2019 2020 

1 Maszewo  35,40 35,80  

2 Osina  34,40 40,70  

3 Przybiernów  43,00 47,30  

4 Stepnica  41,00 45,90  

Źródło: opracowanie własne na podstawie własnych sprawozdań budżetowych, danych z systemu analiz 

samorządowych Związku Miast Polskich oraz danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

 

 Jak wynika z powyższej tabeli Gmina Stepnica w latach 2019-2020 wśród porównywanych 

gmin uzyskała jeden z najwyższych wskaźników udziału dochodów własnych gminy                      

w dochodach ogółem, tj. na poziomie 46 - 47 %. Udział dochodów własnych Gminy Stepnica     

w dochodach ogółem jest większy od średniej krajowej, co świadczy o odpowiedniej 

samodzielności finansowej gminy. 

3.1.3. Wydatki ogółem do dochodów ogółem (tab. 7) 

L.p. Nazwa jednostki 2019 2020 

1 Maszewo  0,86 0,87 

2 Osina 0,97 0,91 

3 Przybiernów  0,91 0,89 

4 Stepnica 0,95 0,95 

Źródło: opracowanie własne 
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Wskaźnik powyższy wskazuje, że zarówno w 2019 i w 2020 roku wszystkie porównywane 

gminy wypracowały nadwyżkę, co oznacza, że wydatkowały mniej niż otrzymały dochodów 

ogółem. 

 

3.1.4. Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca  

 

Wykres 7. Wydatki ogółem na mieszkańca (wg faktycznego miejsca zamieszkania)  

Źródło: opracowanie własne 

 

Jak widać na powyższym wykresie, wśród porównywanych gmin, Gmina Stepnica podobnie 

jak Gmina Przybiernów, wydatkowała w 2020 roku najwięcej środków na 1 mieszkańca przy 

jednoczesnym wytworzeniu nadwyżki budżetu. W roku ubiegłym Gmina Stepnica wyraźnie 

odbiegała od innych gmin. 

 

3.1.5. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [%] (wykres 8) 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Jak wskazuje powyższy wykres, udział wydatków  bieżących w wydatkach ogółem jest 

nadal najniższy w Gminie Stepnica, co oznacza, że wydatki inwestycyjne były tu największe.  

 

3.1.6. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem  

 Wskaźnik pokazuje inwestycyjną aktywność gminy. Z poniższej tabeli wynika, że                            

w porównaniu z innymi gminami z grupy porównawczej, Gmina Stepnica przeznacza z budżetu 

gminy najwięcej środków na inwestycje. 

Tab. 8. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (%) 

L.p. 
Nazwa 

jednostki 
2019 2020 

1 Maszewo  1,90% 3,82% 

2 Osina  9,00% 1,88% 

3 Przybiernów  6,60% 9,63% 

4 Stepnica  20,20% 11,11% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie własnych sprawozdań budżetowych, danych z systemu analiz 

samorządowych Związku Miast Polskich oraz danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

 
3.1.7. Zadłużenie ogółem na mieszkańca 

 W poniższej tabeli pokazano jak wyglądał poziom zadłużenia w latach 2019-2020 w Gminie 

Stepnica oraz w gminach z grupy porównawczej.tj. w Maszewie, Osinie i Przybiernowie. 

Tab. 9. Zadłużenie gminy na 1 mieszkańca (zł) 

L.p. 
Nazwa 

jednostki 
2019 2020 

1 Maszewo  1 096,14 819,12 

2 Osina  225,82 180,95 

3 Przybiernów  1 835,55 1 361,21 

4 Stepnica 0,00 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie własnych sprawozdań budżetowych, danych z systemu analiz 

samorządowych Związku Miast Polskich oraz danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

 Wśród badanych gmin, jedynie Gmina Stepnica w dalszym ciągu nie posiada zadłużenia. 

Jak wynika z badań Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, nadal tylko dwie gminy                     

w  województwie nie posiadają zadłużenia, tj. Gmina Stepnica i Gmina Wałcz. 
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Wykres 9. Zadłużenie gmin na koniec 2019 i 2020 roku 

 

Źródło: opracowanie własne danych z informacji sprawozdawczych RIO w Szczecinie 

 

 

3.2. Stan oświaty w gminie 

3.2.1. Udział subwencji oświatowej w subwencji ogólnej 

 Niniejszy wskaźnik wskazuje, że zdecydowana większość dochodów z subwencji ogólnej 

przeznaczana jest na wydatki związane z oświatą.  

Tab. 10. Udział subwencji oświatowej w subwencji ogólnej w grupie porównawczej (%) 

L.p. 
Nazwa 

jednostki 
2019 2020 

1 Maszewo  57,45 54,78 

2 Osina  56,48 57,26 

3 Przybiernów  64,00 61,30 

4 Stepnica  75,67 72,68 

Źródło: opracowanie własne na podstawie własnych sprawozdań budżetowych, danych z systemu analiz 

samorządowych Związku Miast Polskich oraz danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

 Jak przedstawia tabela powyżej w Gminie Stepnica udział części oświatowej w subwencji 

ogólnej jest nadal najwyższy w porównaniu z podobnymi gminami w powiecie, co oznacza, że 

naszej gminie pozostaje mniej środków z subwencji na pozostałe zadania. Obrazowo wyniki 

przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 10. Udział subwencji oświatowej w subwencji ogólnej (%)  

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 3.2.2. Stopień finansowania wydatków na oświatę subwencją oświatową 

W Gminie Stepnica subwencja oświatowa pokrywa ok. 49-56% wydatków na zadania 

oświatowe, co obrazuje poniższa tabela. 

Tab. 11. Wydatki poniesione przez Gminę na oświatę i wychowanie w odniesieniu do 

wielkości subwencji oświatowej 

DOCHODY  
2019 2020 

subwencja ogólna - część oświatowa 3 952 285,00 4 092 884,00 

WYDATKI   
2019 2020 

wydatki bieżące 
6 962 327,58 7 257 931,20 

wydatki inwestycyjne  59 164,00 1 160 267,79 

RAZEM: 7 021 491,58 8 418 198,99 

Stosunek dochodów z tytułu subwencji 

oświatowej  do wydatków  na oświatę w % 
56 49 

Stosunek dochodów z tytułu subwencji 

oświatowej do wydatków bieżących na 

oświatę  w % 

57 56 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych Gminy Stepnica 

 

 Powyższy wskaźnik pokazuje jak systemowo sektor oświaty jest niedofinansowany. 

Subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków związanych z oświatą, 
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więc przeznacza się na nią środki z subwencji ogólnej, które mogły by być przeznaczane na 

inne zadania. Z takim problemem borykają się gminy w całej Polsce. Jak widać, w 2020 roku 

finansowanie wydatków na oświatę subwencją oświatową zmniejszyło się do 49 %, z powodu 

konieczności rozbudowy szkoły w Racimierzu. 

 

 3.3. Wskaźniki rozwoju gminy 

 Oceny rozwoju gminy można dokonać na podstawie przedstawionych poniżej wskaźników, 

tj. zasobności, przedsiębiorczości, produktywności przestrzeni, aktywności w obrocie 

majątkowym, potencjału demograficznego i stopy bezrobocia. 

3.3.1. Zasobność – dochody z PIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca  

Wskaźnik pokazuje poziom dochodów mieszkańców pochodzących głównie z umów               

o pracę. Porównując lata 2019 i 2020 należy wskazać, że wskaźnik ten wyraźnie zmalał                  

z 650,81 zł w 2019 roku do 582,75 zł w roku 2020. Jest to poziom podobny do gmin z powiatu 

goleniowskiego – od 600,99 zł w Osinie, 633,07 zł w Maszewie do 656,58 zł w Przybiernowie. 

W większości samorządów dochody z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych 

wpłynęły w mniejszej wysokości. Prawdopodobnie główną przyczyną spadku tych dochodów 

była pandemia i zmniejszone dochody wielu mieszkańców oraz wprowadzona od sierpnia 2019 

roku tzw. „ulga dla młodych”. 

 

Wykres 11. Dochody z PIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wg faktycznego miejsca 

zamieszkania) w zł 

 

Źródło: opracowanie własne 

662,66

598,29

689,79

650,81633,07

600,99

656,58

582,75

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

Maszewo Osina Przybiernów Stepnica

2019 2020



Raport o stanie gminy Stepnica 2019 

 

str. 72 

 

3.3.2. Przedsiębiorczość - dochody z CIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca (PLN/mieszk.)  
 

Wskaźnik ten przedstawia udział dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych. 

Porównanie tego wskaźnika dla podobnej wielkości gmin pozwala na porównanie                           

w orientacyjny sposób stanu funkcjonowania podmiotów gospodarczych w tych gminach. 

W przypadku wskaźnika przedsiębiorczości, Gmina Stepnica osiągnęła w 2020 roku poziom 

0,89 zł na mieszkańca. Dla porównania w Gminie Maszewo wskaźnik wyniósł 9,72 zł,                 

w Gminie Przybiernów 12,88 zł, a w Osinie 13,65 zł.  Wskaźnik ten jest niewysoki w naszej 

gminie głównie ze względu na turystyczny, a nie przemysłowy charakter gminy. 

Wykres 12. Dochody z CIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wg faktycznego miejsca 

zamieszkania) w zł  

 

Źródło: opracowanie własne 

Jak widać dochody gminy z podatku dochodowego od osób prawnych w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca w 2020 roku w Gminie Stepnica zmalały w porównaniu do roku 

poprzedniego. 

3.3.3."Produktywność przestrzeni" - udział podatków nieruchomościowych (łącznie od 

nieruchomości, rolny i leśny) w dochodach ogółem (%)  

Wskaźnik ten pokazuje poziom zasilania budżetów gmin podatkami od nieruchomości, 

rolnym i leśnym, w związku z czym jest wskaźnikiem pokazującym poziom stabilizacji budżetu 

lepiej niż wskaźnik pokazujący udział dochodów własnych w dochodach ogółem. Dochody        

z podatków PIT i CIT zależą bowiem od polityki rządu, a dochody z podatków 

nieruchomościowych zależą w dużej mierze od gmin. 
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 Wskaźnik produktywności przestrzeni, pokazujący poziom stabilizacji budżetu lokalnego, 

wynoszący w 2019 roku  18,34 % i w 2020 roku  19,59 % świadczy o stabilnym budżecie 

gminy.  

3.3.4. Aktywność w obrocie majątkowym - podatek od czynności cywilno-prawnych             

w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł)  

Wskaźnik dotyczący m.in. opodatkowania umów spółek, a także umów cywilnych, 

związanych ze zmianą prawa własności do nieruchomości oraz darowizn i działów spadków, 

jest wypadkowym wskaźnikiem obrotu majątkiem trwałym oraz dynamiki zmian w sferze 

spółek kapitałowych. W sytuacji stabilnego funkcjonowania spółek działających w gminie, 

wskaźnik można interpretować jako wskaźnik dynamiki zmian własności składników 

majątkowych  w gminie (zazwyczaj głównie nieruchomości). 

Wskaźnik ten w przypadku Gminy Stepnica w porównaniu do roku 2019 zmalał z 46,05 zł do 

31,43 zł w 2020 roku, odwrotnie do roku 2018.  

3.3.5. Wskaźnik potencjału demograficznego (%)  

Liczba mieszkańców w wieku 25-34 w liczbie mieszkańców ogółem - wskaźnik obrazujący 

przyszły potencjał demograficzny i atrakcyjność miasta dla młodych mieszkańców, którzy są 

w wieku najbardziej rozwojowym pod względem demograficznym, społecznym                                  

i gospodarczym. 

Wskaźnik potencjału demograficznego  dla Gminy Stepnica w 2020 roku (12,7%) wykazuje 

nieco niższy poziom niż w roku 2019 (13,74 %).   

3.3.6. Stopa bezrobocia (%)   

Stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie. 

Stopa bezrobocia w Gminie Stepnica jest dużo niższa, niż w gminach z grupy porównawczej. 

Stopa bezrobocia w gminie w poprzednich latach zmniejszała się z roku na rok, niestety rok 

2020 przyniósł wzrost bezrobocia. Mimo wzrostu wskaźnik, który wynosi 4,50 %, wskazuje, 

że w naszej gminie bezrobocie jest nadal znikome. 

Poniżej przedstawiono mierniki sytuacji finansowej w porównaniu z gminami z Powiatu 

Goleniowskiego: 
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Tab. 12. Mierniki sytuacji finansowej 

 
 

 

 

Gmina 

 

 

Udział 

dochodów 

własnych 

w 

dochodach 

ogółem 

Relacja 

nadwyżki 

operacyjnej 

(dochody 

bieżące minus 

wydatki 

bieżące) do 

dochodów 

ogółem 

 

 

Udział 

wydatków 

inwestycyj

nych w 

wydatkach 

ogółem 

 

Relacja 

zobowiązań 

(zaliczanych 

do długu 

publicznego) 

do dochodów 

ogółem 

 

Obciążenie 

wydatków 

bieżących 

wydatkami na 

wynagrodzenia  

i pochodne od 

wynagrodzeń 

 

 

 

 

Wskaźnik 

bezrobocia 

STEPNICA 45,90% 9,70% 11,10% 0,00% 39,80% 4,50% 

OSINA 40,70% 3,00% 1,90% 3,80% 39,40% 5,20% 

PRZYBIERNÓW 47,30% 2,10% 9,60% 23,30% 41,20% 5,40% 

MASZEWO 35,80% 10,40% 3,80% 15,40% 33,80% 5,20% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych RIO w Szczecinie 

 

Powyższe mierniki sytuacji finansowej wskazują, że Gmina Stepnica mimo nieco gorszych 

wskaźników w stosunku do roku poprzedniego, nadal znajduje się w doskonałej kondycji 

finansowej w porównaniu z podobnymi gminami Powiatu Goleniowskiego, ale nie tylko. Jak 

wynika z danych Regionalnej Izby Obrachunkowej, nasza gmina zajmuje 9 miejsce wśród 55 

gmin wiejsko-miejskich w Województwie Zachodniopomorskim. 

Pozytywne wskaźniki Gminy Stepnica, wyróżniające ją spośród innych gmin, są 

prawdopodobnie efektem prowadzonej polityki finansowej, która przede wszystkim skupia się 

na pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i unijnych. Takie działania 

pozwalają na stałe pomnażanie własnych środków gminy. Kosztem takiego działania jest często 

dłuższy czas oczekiwania na pewne inwestycje, jednakże przy minimalnym wkładzie własnym. 

Dzięki temu finalnie możemy wykonać więcej zaplanowanych zadań. Ponadto staramy się 

sięgać po najmniejsze nawet środki gdziekolwiek  jest to możliwe, zachęcając jednocześnie 

sołectwa, stowarzyszenia i podmioty gospodarcze do zdobywania środków zewnętrznych na 

różne działania. 

 

4. Oświata i edukacja 

W roku 2020 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na 

rzecz uczniów i szkół.   

Najważniejszym realizowanym zadaniem było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie 

szkołom prowadzonym przez gminę środków finansowych na prowadzenie działalności,                        

w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków.  
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Środki finansowe na funkcjonowanie szkół podstawowych i przedszkola przekazywane były 

zgodnie z uchwalonym budżetem i wydatkowane przez dyrektorów zgodnie z planami 

finansowymi. 

Gmina Stepnica jest organem prowadzącym dla 2 placówek oświatowych tj.; 

1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy, w skład 

którego wchodzą: 

• Szkoła Podstawowa im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy, 

• Przedszkole Samorządowe w Stepnicy. 

2) Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu.  

 

Na gminie spoczywa ogrom zadań związanych z funkcjonowaniem edukacji na terenie 

gminy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica, będący organem prowadzącym szkoły podstawowe                         

i przedszkole sprawuje nadzór nad ich działalnością w zakresie spraw finansowych                               

i administracyjnych. Nadzorowi Burmistrza podlega w szczególności: 

1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi 

oraz pozyskanymi przez nie środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także 

gospodarowania mieniem, 

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

pracowników i uczniów, 

3)  przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówek 

oświatowych. 

Budynki szkolne i przedszkola oraz  otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów 

jednostek spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. 

Dyrektorzy jednostek oświatowych każdego roku zakupują pomoce dydaktyczne oraz sprzęt 

sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Wszystkie szkoły są dobrze 

wyposażone w pomoce dydaktyczne, uczniowie i nauczyciele wykorzystują pracownie 

komputerowe czy tablice multimedialne. 

Finansowanie zadań oświatowych stanowi bardzo istotną pozycję w budżecie gminy                             

i pochłania znaczną część środków z budżetu. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki 

samorządu terytorialnego w 2020 roku wyniosła 4 092 884,00 zł. Subwencja oświatowa nie 

wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków w tej dziedzinie, również tych wydatków, które 

w pełni winny być finansowane z subwencji oświatowej. 
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Dowożenie uczniów do szkół. 

Dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy odbywało się w ramach regularnej 

komunikacji zbiorowej i było realizowane przez spółkę PKS Kamień Pomorski, która wygrała 

przetarg  na przewozy szkolne. Dowóz realizowany był przez 2 autobusy.  

W 2020 obowiązek dowożenia uczniów niepełnosprawnych realizowano dowożąc uczniów do:  

• OREW w Przybiernowie, dowóz odbywał się specjalistycznym autobusem należącym 

do powyższego Ośrodka,  

• Zespołu Szkół Specjalnych w Goleniowie oraz OREW w Goleniowie, dowóz 

realizowany był przez OREW w Goleniowie dwoma specjalistycznymi busami. 

Gmina zawarła 2 umowy z rodzicami dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, dowożących dzieci do szkoły własnym środkiem transportu i zwracała 

koszty dowożenia uczniów do szkół. 

Organizacja placówek oświatowych.  

Poniższa tabela przedstawia ilość oddziałów, dzieci i uczniów w poszczególnych jednostkach. 

 

Tab. 13.  Stan organizacji klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 
 

Lp. Szkoła Liczba 

oddzia-

łów 

Liczba 

uczniów 

W tym: 

Kl. 

„0” 

I II III IV V VI VII VIII 

 

1. 

Szkoła 

Podstawowa              

w Stepnicy                   

z oddziałami 

gimnazjalnymi 

 

15 

 

256 

 

- 

 

27 

 

36 

 

26 

 

14 

 

 

47 

 

42 

 

29 

 

35 

 

2. 

Szkoła 

Podstawowa               

w Racimierzu 

 

9 

 

 

133 

 

16 

 

7 

 

11 

 

14 

 

8 

 

19 

 

24 

 

20 

 

14 

  

Razem 

 

24 

 

389 

 

16 

 

34 

 

47 

 

40 

 

22 

 

66 

 

66 

 

49 

 

49 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze szkół 

 

Tab. 14. Stan organizacji klas szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 

Lp. Szkoła Liczba 

oddzia-

łów 

Liczba 

uczniów 

W tym: 

Kl. 

„0” 

I II III IV V VI VII VIII 

 

1. 

Szkoła 

Podstawowa              

w Stepnicy                   

z oddziałami 

gimnazjalnymi 

 

15 

 

252 

 

- 

 

36 

 

26 

 

34 

 

24 

 

 

15 

 

47 

 

41 

 

29 

 

2. 

Szkoła 

Podstawowa               

w Racimierzu 

 

9 

 

 

128 

 

8 

 

12 

 

7 

 

11 

 

15 

 

9 

 

21 

 

24 

 

21 

  

Razem 

 

24 

 

380 

 

8 

 

48 

 

33 

 

45 

 

39 

 

24 

 

68 

 

65 

 

50 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze szkół 
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Tab. 15. Stan organizacji przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 

 
Lp. Przedszkole Liczba oddziałów Liczba wychowanków 

1. Przedszkole Samorządowe                        

w Stepnicy w tym: 

 

Oddział poniżej „0” 

 

Oddział „0” 

 

5 

 

3 

 

2 

 

110 

 

53  

 

57 

 

2. 

Niepubliczne Przedszkole „Ciuchcia” w 

Stepnicy 

 

1 

 

25 

 RAZEM 6 135 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze szkół 

 

Tab. 16. Stan organizacji przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021 

 
Lp. Przedszkole Liczba oddziałów Liczba wychowanków 

1. Przedszkole Samorządowe                        

w Stepnicy w tym: 

 

Oddział poniżej „0” 

 

Oddział „0” 

 

5 

 

3 

 

2 

 

113 

 

80  

 

33 

 

2. 

Niepubliczne Przedszkole „Ciuchcia” w 

Stepnicy 

 

2 

 

42 

 RAZEM 7 155 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze szkół 

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w stosunku do ubiegłego roku szkolnego sieć szkół nie uległa 

zmianie.   

Ponadto Gmina zgodnie z obowiązującymi przepisami ponosi wydatki związane 

zrefundowaniem kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Stepnica,                  

a uczęszczającego do publicznego lub niepublicznego przedszkola poza Gminą Stepnica.  

W ubiegłym roku z terenu Gminy Stepnica do przedszkoli na terenie gminy Goleniów 

uczęszczało 5 dzieci.  

 

Pracownicy gminnych placówek oświatowych.  

 

W roku szkolnym 2020/2021 liczba pracowników w jednostkach oświatowych wynosiła 

ogółem  86 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 76,90. 
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Tab. 17. Poziom zatrudnienia w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 

 

Lp. 

 

Szkoła 

Zatrudnienie W tym 

Etaty Osoby Nauczyciele Pozostali 

Etaty Osoby Etaty Osoby 

 

 

1. 

Szkoła Podstawowa im. 

Konstantego Maciejewicza w 

Stepnicy   

43,56 45 31,81 33 11,75 12 

 

2. 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 

Twardowskiego w Racimierzu 

18,89 23 15,64 19 3,25 4 

 

3. 

Przedszkole Samorządowe w 

Stepnicy 

 

11,27 13 6,27 8 5 5 

  

Ogółem 

 

 

73,72 

 

81 

 

53,72 

 

60 

 

20 

 

21 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze szkół 

 

Tab. 18. Poziom zatrudnienia w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 

 

Lp. 

 

Szkoła 

Zatrudnienie W tym 

Etaty Osoby Nauczyciele Pozostali 

Etaty Osoby Etaty Osoby 

 

 

1. 

Szkoła Podstawowa im. 

Konstantego Maciejewicza w 

Stepnicy   

42,68 44 30,93 32 11,75 12 

 

2. 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 

Twardowskiego w Racimierzu 

21,09 28 17,34 23 3,75 5 

 

3. 

Przedszkole Samorządowe w 

Stepnicy 

 

13,13 14 8,13 9 5 5 

  

Ogółem 

 

 

76,90 

 

86 

 

56,40 

 

64 

 

20,5 

 

22 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze szkół 

 

  

Wyniki zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty 

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 48 uczniów, w tym ze Szkoły Podstawowej im. 

Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 35 uczniów i ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana 

Twardowskiego w Racimierzu 13 uczniów. Jedna uczennica ze Szkoły Podstawowej im. 

Konstantego Maciejewicza w Stepnicy była zwolniona z egzaminu z języka polskiego, 

finalistka etapu wojewódzkiego konkursu języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych 

województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2019/2020.  

Poniższa tabela przedstawia wyniki zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty.  
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Tab. 19. Średnie wyniki z egzaminu  klas VIII w roku szkolnym 2019/2020  uzyskane przez 

uczniów z terenu gminy Stepnica na tle województwa i powiatu.  

                                      Przedmiot 

Wyszczególnienie             
j. polski matematyka j. angielski j. niemiecki 

woj. Zachodniopomorskie 55,25 42,43 52,30 42,31 

powiat goleniowski 51,52 36,66 48,08 34,85 

Gmina Stepnica  49,57 33,58 52,17 31,31 

Zespół Szkolno-Przedszkolny             

w Stepnicy 
47,18 35,66 53,30 30,08 

SP w Racimierzu 55,85 28,00 46,50 32,27 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze szkół 

 

Rok szkolny 2019/2020 różnił się od poprzednich. W marcu 2020 r. działalność 

dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza w szkołach została zawieszona ze względu na 

epidemię  COVID-19. Dotyczyło to również przedszkoli. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo 

związane  z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Edukacji Narodowej od dnia 

12 marca 2020 r. zdecydowało o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, a następnie od dnia 25 marca br. wprowadziło obowiązek kształcenia na 

odległość. Każdemu uczniowi, który nie miał sprzętu komputerowego do nauki zdalnej, 

zagwarantowano taki sprzęt do nauki. O organizacji kształcenia na odległość decydował 

dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami, uwzględniając m.in. równomierne 

obciążenie uczniów  w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu.  

Zaistniała sytuacja związana z zamknięciem szkół postawiła nauczycieli przed nowymi 

wyzwaniami, którzy z biegiem czasu stali się bardziej kreatywni w organizowaniu zajęć. 

Początki były trudne. Każdy starał się dotrzeć do swojego ucznia się  poprzez: udostępnianie 

scenariuszy zajęć, wysyłanie linków z gotowymi zajęciami, zestawem ćwiczeń fizycznych, 

nagrywania filmików, dzięki którym uczniowie słyszeli poprawną wymowę, przesyłanie 

testów, zadań, kartkówek, prac domowych. Ten czas nauczyciele wykorzystywali również na 

samodoskonalenie uczestnicząc w szkoleniach on-line związanych z pracą i korzystaniem                          

z różnych narzędzi komunikacyjnych. Wychowawcy klas byli w stałym kontakcie                                  

z nauczycielami i koordynowali całą ich pracę. Na bieżąco reagowali na zgłaszane przez nich 

brak kontaktu ze strony ucznia, czy niewywiązywanie się z terminowego przesyłania zadanych 

prac.  

Stopniowe przywracanie pracy szkół, przedszkola i oddziałów przedszkolnych                      

w szkołach podstawowych rozpoczęło się od 4 maja 2020 r. Przeprowadzanie zdalnych zajęć                    

w szkołach przebiegało bez zakłóceń, a w ocenie wychowawców, rodzice i dzieci wykazywali 
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systematyczną aktywność w czasie zdalnego nauczania. Rozwiązywanie problemów 

wychowawczych i edukacyjnych w oddziałach I - III i IV - VIII w formie indywidualnych 

rozmów z uczniami i wychowawcami, odbywało się według potrzeb. 

Szkoły miały dostęp do materiałów, które zawierały informacje, wskazówki i praktyczne 

porady dotyczące organizacji kształcenia na odległość.  

 

Najważniejsze zmiany w systemie oświaty wynikające z pandemii koronawirusa: 

• od 12 marca - czasowe zawieszenie działalności dydaktycznej, wychowawczej                                   

i opiekuńczej jednostek systemu oświaty, 

• od 16 marca - działania przygotowawcze do obowiązkowej pracy jednostek systemu 

oświaty w trybie zdalnym, 

• od 25 marca - jednostki systemu oświaty realizowały zadania z wykorzystaniem metod                

i technik kształcenia na odległość (lub w inny sposób), 

• od 6 maja - przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy 

wychowania przedszkolnego mogły zdecydować o kontynuacji działalności, 

• od 25 maja -zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć 

dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych; konsultacje z nauczycielami        

w szkołach dla uczniów VIII klas, 

• od 1 czerwca - konsultacje z nauczycielami w szkołach dla wszystkich uczniów. 

 

Pomoc materialna dla uczniów 

W roku 2020 r. zgodnie z art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano 

uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Stepnica.         

W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. przyznano 35 stypendiów, natomiast w okresie od 

września do grudnia 2020 r. przyznano 48 stypendiów. Kryterium dochodowe uprawniające do 

uzyskania stypendium w 2020 r. określone było w kwocie  528,00 zł  netto na osobę                                             

w rodzinie.   

Łączna wartość stypendiów szkolnych w roku 2020 wyniosła 48 576,45 zł, w tym dotacja                               

z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w wysokości  37 868,00 zł oraz środki własne     

w wysokości 10 708,45 zł. 
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Tab. 20. Stypendia szkolne w roku 2020 z podziałem na typ szkoły: 

U
C

Z
N

IO
W

IE
 

  

Typ szkoły 

Liczba przyznanych stypendiów 

  

Szkoły 

podstawowe   

 

67 

  

  

Szkoły 

ponadpodstawowe 

 

16 

 

  

Ogółem 

 

83 

 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MGOPS 

 

Dotacja podręcznikowa 
 

W roku szkolnym 2020/2021 wszyscy uczniowie otrzymali darmowe podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 472) w sprawie udzielenia dotacji 

celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe   

w 2020 r.  Na realizację powyższego zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa                         

w wysokości  43 325,66 zł. 

Dofinansowanie do przedszkoli  

 

W 2020 r. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań               

w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 163 542,00 zł. 

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych 

 
Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Stepnica rozpatrywano wnioski pracodawców 

o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, którzy ukończyli przygotowanie 

zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji 

zawodowych,  zgodnie z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty.  

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika 

wynosi: 

• 8 081 zł w przypadku nauki zawodu wynoszącym 36 miesięcy, 

• 254 zł w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

W roku 2020 w/w dofinansowanie otrzymało 2 pracodawców, którzy wykształcili                            

2 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Stepnica.  

Łączna wartość wypłaconych środków dofinansowania w roku 2020 wyniosła 16 162,00 zł.  
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Gmina otrzymała środki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

z Kuratorium Oświaty w Szczecinie w ramach środków Funduszu Pracy.  

 

Programy dofinansowywane ze środków zewnętrznych w oświacie 

 

W roku 2020 kontynuowano projekty realizowane w szkołach przy wsparciu ze środków 

Unii Europejskiej: „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” i „W drodze do sukcesu”. 

„Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach”  

Projekt realizowany jest od 1.09.2017 r. w  ZSP w Stepnicy i SP w Racimierzu, w ciągu 10 

miesięcy każdego roku szkolnego.  

Całkowity budżet projektu dla Gminy Stepnica wynosi  67 081,70 €, a poziom 

dofinansowania - 85%.  

W 2020 roku zajęcia zgodnie z planem odbywały się do czasu pandemii. Od 12 do 25 marca 

szkoły prowadziły jedynie zajęcia opiekuńcze (świetlicowe), a Rozporządzeniem MEN z 25 

marca wprowadzono nauczanie zdalne, w  związku z czym w szkole nie było uczniów. Termin 

realizacji projektu został przedłużony do końca czerwca 2021 r. Nie było jednak możliwe 

regularne prowadzenie zajęć projektowych. Od października 2020 r. większość odbywała się 

on-line.  

W ramach ZDZG – odbyła się jedynie część zajęć ruchowych i część zajęć dietetycznych,           

w których wzięło udział 40 uczniów obu szkół podstawowych w trzech grupach. W roku 2020 

przeprowadzono 6 godz. zajęć dietetycznych oraz 67 zajęć ruchowych. 

Celem projektu ZDZG jest walka ze złymi nawykami żywieniowymi poprzez zwiększenie 

świadomości rodziców, edukację dzieci oraz zachęcanie do aktywności fizycznej, która sprzyja 

zdrowiu. Założono średnio i długoterminowe efekty: ograniczenie otyłości u dzieci, i  radykalną 

zmianę stylu życia na taki, który oparty jest na ruchu, wiedzy o ciele i  samoświadomości. 

Zmiana jest konieczna, ponieważ przybywa dzieci z nadwagą i  problemami zdrowotnymi.  

Bezpośrednio z dziećmi były prowadzone zajęcia ruchowe i dietetyczne, zwane 

„ciało/odżywianie/ruch”. Uczniowie uczestniczyli w festiwalach sportowych w Stepnicy 

(byliśmy organizatorami), Goleniowie, Dźwirzynie i Schwedt. Z powodu pandemii nie odbył 

się festiwal sportu w Kołobrzegu. Dzieci uczestniczyły również w testach motorycznych.   
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Efektem realizacji ZDZG są pracownie dietetyczne w każdej ze szkół podstawowych 

w  naszej gminie. W pracowniach znajdują się stoły robocze ze stali nierdzewnej, zlewy, 

kuchnie elektryczne, zmywarka, lodówka, sokowirówki, blendery, frytkownice beztłuszczowe,  

czajniki, garnki, patelnie, naczynia kuchenne, sztućce. Zakupiono tez sprzęt sportowy do 

realizacji zajęć ruchowych oraz fontanny wody pitnej, które zamontowano na korytarzu,              

w miejscach dostępnych dla wszystkich uczniów. Nauczyciele posługują się tablicami 

multimedialnymi, zakupionymi w pierwszym okresie realizacji projektu, poprzez 

wykorzystanie multibooków i edukacyjnych stron internetowych.  

Działania te przyczyniły się do podniesienia jakości pracy obu szkół: ZSP w Stepnicy i SP          

w Racimierzu oraz spowodowały zaangażowanie części rodziców w projekt. 

W roku 2020 w SP w Racimierzu na realizację projektu ZDZG wydano kwotę 14.004,73 zł,        

z czego 85% podlega refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 „W Drodze Do Sukcesu” 

Projekt pn. „W drodze do sukcesu” realizowany był przez Gminę Stepnica / Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Stepnicy i Szkołę Podstawową w Racimierzu – współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020. 

Głównym celem projektu było podniesienie podstawowych umiejętności oraz kompetencji 

o kluczowym znaczeniu dla kontynuowania edukacji poprzez wzmocnienie atrakcyjności 

i podniesienie jakości oferty edukacyjnej na zajęciach pozalekcyjnych. 

Projekt skierowany był do wszystkich uczniów szkół Gminy Stepnica oraz do nauczycieli 

pracujących w tych szkołach.  

Wartość projektu 1 622 242,80 zł. Kwota dofinansowania 1 540 846,80 zł. 

Termin realizacji projektu zaplanowany był na okres: od VIII.2018r. do VI.2020r. Sytuacja 

związana z pandemią przyczyniła się do konieczności wydłużenia czasu realizacji – 

początkowo do 31.XII.2020 roku, a ostatecznie do 31.III.2021 roku. 

Zajęcia zostały przerwane w marcu i wznowione dopiero we wrześniu 2020 roku. Zespół 

zarządzający projektem nie przerwał swojej pracy, gdyż sprawozdania i wnioski o płatność 

musiały być sporządzane zgodnie z wytycznymi IP. Trzeba też było przygotować formularz 

zmian w projekcie i nowy harmonogram. Ponadto należało archiwizować dokumentację 

projektową dotyczącą uczniów kończących udział w projekcie i przygotować dokumentację 

w związku z naborem uzupełniającym. 
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W ramach działań projektowych realizowane były zajęcia rozwiązywania problemów 

badawczych metodą projektu edukacyjnego zwiększające u uczniów świadomość uczenia się     

i kreatywność, zajęcia rozwijające zainteresowania w obszarze przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych, informatycznych w obszarze programowania i języka obcego, zajęcia 

specjalistyczne i wyrównawcze. W obu szkołach wszyscy chętni uczniowie uczestniczyli 

w zajęciach z doradztwa zawodowego. Zadania odbywały się w ramach popołudniowych zajęć 

pozalekcyjnych.  

W roku 2020 (tak, jak w roku ubiegłym) w ramach zadania 1 zrealizowane zostały 24 małe  

projekty edukacyjne rozwijające umiejętność uczenia się, kompetencje matematyczne, 

przyrodnicze i społeczne (18 w SP w Stepnicy i 6 w SP w Racimierzu). Uczniowie wykonywali 

działania różnorodnymi formami pracy z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności w praktyce. 

Każdy uczestnik zajęć otrzymał ciepły posiłek i miał zapewniony odwóz. Zorganizowany został 

1 Festiwal Nauki Szkolnej, podczas którego uczniowie przedstawili rezultaty pracy, a komisja 

konkursowa oceniła i nagrodziła po 3 najlepsze grupy projektowe. Drugi Festiwal zmuszeni 

byliśmy przenieść na rok 2021. 

Zadanie 2 to organizacja i realizacja kółek zainteresowań, warsztatów i laboratoriów dla 

uczniów klas starszych (12 grup w SP w Stepnicy i 8 w SP w Racimierzu), czyli zajęcia 

pozalekcyjne, których celem było stworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji 

kluczowych, w tym zwiększenie zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi 

i językiem obcym. Każdy uczestnik zajęć otrzymał ciepły posiłek i miał zapewniony odwóz. 

    Zadanie 3 skierowane było do uczniów klas I-V, a po wydłużeniu okresu realizacji klas II-

VI (9 grup w SP w Stepnicy i 5 grup w SP w Racimierzu). Były to dodatkowe zajęcia 

informatyczne z programowania pt. „Kodowanie na dywanie i ekranie”. Uczniowie uczyli się 

m.in: podstawowej umiejętności kodowania, twórczego myślenia, logiki, pracy indywidualnej 

i grupowej, systematyczności i koncentracji, rozwiązywania problemów, bezpieczeństwa 

w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania z TIK. Realizowane były zajęcia kodowania 

z komputerem i bez komputera oraz kodowanie robotów. Na podsumowanie zajęć w roku 

szkolnym 2019/20 zorganizowany został konkurs „Kodowanie na ekranie”, ale tym razem          

w każdej szkole oddzielnie.  

Realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

odbywała się w ramach zadania 4 (12 grup w SP w Stepnicy i 6 grup w SP w Racimierzu), 

w ramach popołudniowych zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie otrzymali ciepły posiłek i mieli 

zapewniony odwóz po zajęciach. Były to zajęcia dla uczniów głównie 

z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, u których stwierdzono trudności 
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w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć oraz  dla dzieci z trudnościami 

w czytaniu, pisaniu i liczeniu.  

Zadanie 5 to realizacja wyjazdów edukacyjnych. Zaplanowana w maju 2020 roku 4-dniowa 

wycieczka do Warszawy - ze względu na pandemię - nie odbyła się. Dokonane zmiany                   

w projekcie trzeba było ponownie zweryfikować. W kontakcie z firmą wytypowaną (w ramach 

przetargu) do organizacji wycieczki uzgodniony został termin na miesiąc październik. 

Ostatecznie zmuszeni zostaliśmy do ponownych zmian projektu i rezygnacji z wycieczki.  

Doradztwo edukacyjno-zawodowe było realizowane w ramach zadania 6. Zajęcia odbywały 

się w wymiarze 1 godziny miesięcznie. Prowadzący zajęcia mieli na uwadze wspieranie 

uczniów w rozwoju osobowości, zainteresowań i umiejętności nabywania wiedzy 

o zawodach. 

Zadania 7 i 8 – doposażenie klasopracowni – zrealizowane było w roku 2018/2019.                  

W ramach puli przeniesionej z zadania 5 (wycieczki) zakupione zostały dodatkowe pomoce dla 

obu szkół. 

Zgodnie z założeniami zadania 9 dwie nauczycielki otrzymały wsparcie w postaci 

dofinansowania do studiów podyplomowych (1 osoba z SP w Stepnicy i 1 osoba z SP                     

w Racimierzu). 

 

5. Polityka społeczna 

Realizacją zadań pomocy społecznej w Gminie Stepnica zajmuje się Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi,  

w szczególności z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

Sądem Rejonowym III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Komisariatem Policji, Ośrodkami Zdrowia oraz szpitalami 

województwa zachodniopomorskiego, Caritas Polska, Kuratorium Oświaty, ze szkołami              

z terenu Gminy, sołtysami oraz zakładami pracy. 

Podstawowym celem działania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy, 

zgodnie z obowiązującym statutem, jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb  

życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności 

życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. Pomoc społeczna udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. 

Pomoc i wsparcie z pomocy społecznej w 2020 r. otrzymało 400 osób. Najczęściej 

występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami 
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ubiegania się o pomoc społeczną w Gminie Stepnica było: ubóstwo, potrzeba ochrony 

macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. W roku 2020 

udzielono także pomocy finansowej dwóm rodzinom, które ucierpiały  w wyniku zdarzenia 

losowego tj. pożaru budynku mieszkalnego. 

Realizacja świadczeń pomocy społecznej w roku 2020 w Miejsko – Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Stepnicy przebiegała następująco: 

1) Zasiłek stały wypłacono 33 osobom w kwocie 151 189,97 zł. Odprowadzono składkę 

na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 12 876,53 zł dla 28 osób pobierających 

zasiłek stały. 

2) Zasiłek okresowy wypłacono 33 osobom w kwocie 46 128,55 zł. 

3) Na zasiłki celowe i celowe specjalne wydatkowano 24 729,80 zł, w tym na potrzeby 

projektu pn. „Razem do celu” – 3 900,00 zł. 

4) W ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 – 2023 

pomocą objęto 76 dzieci i młodzieży (w tym 6 z programu osłonowego) oraz 3 osoby 

dorosłe. Wydatkowano na ten cel 80 000,00 zł. Ponadto przeznaczono 54 991,80 zł na 

wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności. 

5) Dodatkową formą pomocy dla osób najbardziej potrzebujących była żywność 

pochodząca z Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej przyznawana w ramach 

Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020”. Z pomocy 

żywnościowej skorzystały 400 osoby z terenu Gminy Stepnica. 

6) Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej dla 7 osób z terenu Gminy wyniosła 

201 472,83 zł. 

7) W roku 2020 z usług ośrodków wsparcia skorzystała 1 osoba. Wydatkowano na ten cel 

2 908,16 zł. 

8) Z pomocy materialnej skorzystało 83 uczniów na łączną kwotę 48 576,45 zł. 

9) W 2020 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 16 osób, wydatkowano 

na ten cel 69 309,29 zł. 

10) Odpłatność za pobyt 27 dzieci w rodzinach zastępczych wyniosła 99 961,40 zł. 

11) MGOPS w Stepnicy poniósł koszt za pobyt 3 dzieci z terenu Gminy w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 55 793,66 zł. 

12) Asystent rodziny pracował w 2020 r. z 16 rodzinami. 

13) Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wpłynęło  

21 formularzy Niebieska Karta. Grupy robocze spotkały się łącznie 45 razy. W 2020 r. 

zakończono 14 formularzy Niebieska Karta. 
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14) Wydatki na świadczenia rodzinne wyniosły 1 389 256,75 zł. W 2020 r. ze świadczeń 

rodzinnych skorzystało 301 rodzin, wypłacono 6 584 świadczeń w postaci zasiłków 

rodzinnych wraz z dodatkami, jednorazowej zapomogi, świadczeń opiekuńczych, 

zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń rodzicielskich. W stosunku do roku poprzedniego 

liczba ta zmalała o 636 rodzin. Zapłacono składki ubezpieczenia społecznego za osoby 

otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla 

opiekuna w kwocie 57 649,24 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości  

22 000,39 zł. W roku 2020 wypłacono 1 świadczenie „Za życiem” w wysokości        

4 000 zł. 

15) Z funduszu alimentacyjnego skorzystało 30 rodzin, wydatkowano na ten cel środki            

w kwocie 151 350,00 zł. 

16) Na świadczenia wychowawcze w roku 2020 wydatkowano łącznie 4 870 946,22 zł. 

Świadczenie otrzymało 516 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła  

o 7 rodzin. 

17) Łączna kwota wydana w 2020 r. na świadczenie „Dobry start” to 171 855,00 zł. 

18) W 2020 r. przyznano 183 dodatki mieszkaniowe w wysokości 51 959,20 zł oraz  

13 dodatków energetycznych w kwocie 205,77 zł. 

19) W roku 2020 przyjęto 17 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. 

20) W 2020 r. wydano 8 Zachodniopomorskich Kart Seniora. 

 

Dodatkowe działania podejmowane przez Gminę na rzecz wspierania rodziny 

 W 2020 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację 

projektu „Razem do celu” obejmujący działaniami rodziny z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi. W roku 2020 w ramach projektu zorganizowano  wyjazdowy warsztat 

edukacyjny pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” dla uczestników projektu wraz                

z otoczeniem.  

Podczas wyjazdu  został zorganizowany warsztat  edukacyjny obejmujące następujące 

obszary:  

a) czym jest przemoc, typowe role, rodzaje przemocy, przyczyny i źródła przemocy, 

b) konsekwencje doświadczania i stosowania przemocy, 

c) jak rozpoznać osobę doznającą przemocy (objawy doświadczania przemocy), 

d) sposoby pomocy osobom doznającym przemocy i stosujących przemoc, 

e) pomoc dzieciom-ofiarom i świadkom przemocy. 
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Uczestnicy warsztatów edukacyjnych otrzymali wiedzę z zakresu instytucjonalnej formy 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Zajęcia  poszerzyły wiedzę z zakresu przemocy, agresji 

i współczesnych uzależnień oraz towarzyszących tym zjawiskom emocji. Uczestnicy zajęć 

ćwiczyli indywidualnie obszar związany z asertywnością, w tym problematykę zachowań 

związanych z przeciwdziałaniem  przemocy w środowisku rodzinnym oraz  odpowiedzialności 

prawnej, społecznej i zdrowotnej. Ważnym elementem, który został opanowany przez 

uczestników zajęć było  funkcjonowanie instytucji zajmującymi się ochroną osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. Zajęcia przyczyniły się do współpracy indywidualnej, nabycia 

umiejętność reagowania i postępowanie w sytuacjach konfliktowych i nabycia umiejętności         

i technik związanych z postawą asertywną.  

Kolejną formą wsparcia jest realizacja projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Gmina Stepnica 

skorzystała z modułu „Rodzic w Internecie” - adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony 

jest przygotowaniu rodzica/opiekuna do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego           

i „mądrego” korzystania z  sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun poznawał 

źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka. W przystępny 

sposób objaśniano jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak korzystać                                   

z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom - takich, jak złożenie wniosku 

Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny. Rodzic miał możliwość zdobycia wiedzy              

i umiejętności korzystania z Portalu librus synergia oraz platformy TeamViewer. Narzędzia te 

są niezbędne do edukowania dzieci i młodzieży w trakcie pandemii Covid-19.  Zawarte                 

w module elementy szkoleniowe służą  podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania               

z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier 

i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. 

Zapewnienie dzieciom alternatywnych form opieki 

Realizując zadanie z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Gmina Stepnica utworzyła placówkę wsparcia dziennego, która obejmuje kompleksowym 

wsparciem dzieci i ich rodziny borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.  

Placówka wsparcia dziennego na terenie gminy Stepnica powstała w październiku 2019r. 

Zgodnie z umową podpisaną w dniu 14 października 2019r. prowadzenie powierzono 

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny. Placówka pełni 

swoją funkcję w świetlicy w miejscowości Łąka. Zgodnie ze statutem w Placówce Wsparcia 

Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łące może przebywać w tym samym czasie 30 

dzieci. W realizacji celów działania placówka współpracuje z rodzicami lub opiekunami 
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dziecka, a także z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi i Miejsko-Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  

Wsparcie rodziny w tym zapobieganie umieszczeniu dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej 

formie pieczy zastępczej odbywa się poprzez: 

- organizowanie i prowadzenie pomocy w nauce, 

- opiekę i wychowanie, 

- pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, 

rówieśniczymi, szkolnymi), 

- organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań i uzdolnień wychowanków, organizację 

zabaw i zajęć sportowych, 

- współpracę z rodzicami, opiekunami, instytucjami. 

Dobór zajęć w placówce dostosowany jest do zdiagnozowanych potrzeb dziecka. Placówka 

funkcjonuje zgodnie z potrzebami środowiska, w godzinach dostosowanych do potrzeb 

uczestników oraz rodziców/opiekunów. Pobyt dziecka jest dobrowolny, chyba że do placówki 

skieruje sąd. 

W związku z pandemią COVID19 Decyzją  Wojewody Zachodniopomorskiego działalność 

placówek wsparcia dziennego została zawieszona  w terminach: 

od 12.03.2020 do 24.05.2020r. 

Od 24.10.2020 decyzja  o zawieszeniu do odwołania -decyzja nie odwołana w 2020. 

Pomimo obostrzeń podczas zawieszenia działalności placówek  wsparcia dziennego zgodnie      

z obowiązującymi wytycznymi zajęcia odbywały  się  w formie zdalnej. 

Pomimo obostrzeń związanych z pandemią SARS-COV2 w 2020r. Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Kuratorium Oświaty zorganizował wypoczynek dla 

dzieci i młodzieży w formie kolonii letnich. Oferta skierowana była do dzieci i młodzieży              

z utrudnionym dostępem do wypoczynku. Grupy priorytetowe to w szczególności dzieci                 

i młodzież: 

1) objęte pieczą zastępczą; 

2) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym: 

 - z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, 

 - samotnie wychowywane, 

3) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące 

w środowisku ekologicznie zagrożonym. 

W roku 2020 z wypoczynku letniego skorzystało pięcioro dzieci. Ze względu na wymagania 

sanitarne było to znacznie mniej dzieci niż w latach ubiegłych. 
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6. Kultura 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

W 2020r. zaplanowano do realizacji  programy kulturalne i edukacyjne oraz imprezy 

plenerowe na wielu płaszczyznach mających bezpośredni wpływ na mieszkańców gminy.         

W murach Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury oraz w świetlicach wiejskich odbywały się 

zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, wokalne, muzyczne oraz ruchowe dla dzieci i młodzieży, 

zgodnie z zapotrzebowaniem.   Rozpoczęto prace nad stworzeniem przez dzieci spektaklu 

plenerowego z okazji Dnia Dziecka. Od stycznia do marca udało się zrealizować plany 

związane z organizacją WOŚP,  a także zajęcia podczas ferii zimowych.  Udało się również 

przeprowadzić polsko – litewską konferencję  kończącą projekt CICPA.  Rozpoczęto także 

szeroko zakrojone   prace nad stworzeniem przez dzieci spektaklu plenerowego z okazji Dnia 

Dziecka. Do marca wszystkie plany zostały zrealizowane, jednakże w wyniku stanu 

epidemiologicznego funkcjonowanie ośrodka zostało mocno zaburzone. W nowej sytuacji              

i z braku możliwości planowania, ze względu na zmieniające się obostrzenia pracownicy 

skupili się przede wszystkim na realizacji działań dotyczących infrastruktury wszystkich 

zarządzanych obiektów – MGOK-u, harcówki oraz świetlic. Przeprowadzono gruntowne 

porządki we wszystkich obiektach oraz na terenie przyległym do tych obiektów. 

Przeanalizowano potrzeby sprzętowe poszczególnych obiektów i zaplanowano uzupełnienie 

wyposażenia.  Pomimo utrudnień nadal odbywały się jednak zajęcia w reżimie sanitarnym lub 

w trybie on-line  „Teatru w Krzywym Zwierciadle,  zespołu „Stepniczanie”, „Smoków                  

w Zalewie” oraz wolontariuszy. W lipcu, w wyniku poluzowania obostrzeń udało się 

przeprowadzić  w reżimie sanitarnym obóz artystyczny, a we wrześniu po wielu tygodniach 

ustaleń on-line udało się przekształcić powstałe w MGOK-u grupy kobiet na Koła Gospodyń 

Wiejskich w Stepnicy i Racimierzu. Wsparcie w trudnych procedurach otrzymały także panie 

z KGW w Miłowie.   Rozpoczęto prace nad skatalogowaniem informacji i dokumentów 

dotyczących Zespołu „Stepniczanie”. Dzięki wsparciu finansowemu Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego udało się uzupełnić garderobę zespołu,  który liczy w chwili obecnej 

12 osób.   

Z pomieszczeń ośrodka korzystali także członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 

Stepnickiej oraz grupa AA organizując spotkania i realizując własne projekty. Odbywały się tu 

również obrady Rady Miejskiej.  

W 2020 roku w obszarze kultury zakończono realizację polsko-litewskiego projektu                 

o nazwie „Common Initiatives in Conserved and Protected Areas (CICPA), czyli „Wspólne 
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Inicjatywy na Obszarach Chronionych Przyrodniczo”, realizowanego przez cztery organizacje 

partnerskie, w tym dwie z Polski.  

 Przeprowadzono także akcję wsparcia dla mieszkańców „Zamaskowani są z nami”,                

w której stworzona została sieć osób  i instytucji szyjących  maseczki bawełniane, które były 

rozdawane mieszkańcom oraz przekazywane dla potrzebujących instytucji, w tym szpitali              

i ośrodków zdrowia.  Materiały do wytworzenia maseczek dzięki sprawnej akcji informacyjnej  

zakupione zostały nie tylko przez gminę, ale i przez innych sponsorów (instytucje, organizacje 

oraz osoby prywatne).  Akcja miała znaczenie nie tylko jako uzupełnianie brakujących na rynku 

środków ochrony osobistej, ale przede wszystkim  integracyjne mieszkańców całej Gminy 

Stepnica. Działania były realizowane od początku marca do końca maja 2020r. 

W ramach odbywających się co roku zajęć młodzieży zrealizowany został projekt 

polegający na  przeprowadzeniu warsztatów artystycznej dla uzdolnionej aktorsko młodzieży. 

Dzięki zastosowaniu wszystkich wytycznych sanitarnych i dobrej współpracy z  Zespołem 

Szkolno - Przedszkolnym udało się zrealizować spektakl, którego premiery odbyły się w terenie 

i w podziale na małe grupy widzów.  Projekt został zrealizowany  w ramach programu Instytutu 

Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury         

i Dziedzictwa Narodowego.  

Zlecono wykonanie trzech koncertów on-line: zespołu „Ktoś inny” (Lider grupy ze 

Stepnicy), „Trupięgi” z Trzcianki oraz koncert świąteczny w wykonaniu artystów 

występujących na deskach szczecińskiej opery.    

MGOK został także partnerem międzynarodowego  projektu artystycznego INTERREGIO, 

którego partnerem wiodącym jest Teatr Brama z Goleniowa. W ramach projektu odbywają się 

warsztaty i działania dla młodzieży oraz zaplanowany został na 2021 r. międzynarodowy 

mikroevent na terenie Gminy Stepnica. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna  

Do podstawowych zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stepnicy i filii w Racimierzu 

należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych 

udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie działalności 

informacyjnej oraz kulturalnej mającej na celu promocję książki i czytelnictwa. 

W 2020 roku zakupiono 818 książek na kwotę 21 461 zł. Księgozbiór biblioteki to łącznie 

22486 woluminów. Zarejestrowano 460 nowych czytelników. Wypożyczono na zewnątrz 6355 

książek, a na miejscu udostępniono 431. 
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W minionym roku biblioteka w Stepnicy została odnowiona. Pomalowano salę i dokonano 

drobnych remontów. Zakupiono siedem nowych regałów na książki, stoliki do czytelni, 

sztalugę na nowości wydawnicze i stół ekspozycyjny na książki. Wykonano również remont 

Sali przeznaczonej na Muzeum Świnek w Stepnicy. Świnki w ilości ok. 3 tys. szt. przekazała 

gminie Pani Irena Kaliska, mieszkanka gminy. 

Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 

Miejska Biblioteka Publiczna w Stepnicy ponownie przystąpiła do programu Biblioteki 

Narodowej realizowanego ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Priorytet 1-zakup 

nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Otrzymaliśmy dotację w wysokości         

6 461 zł. Zakup nowości wydawniczych w znacznym stopniu poprawił jakość i atrakcyjność 

zbiorów bibliotecznych oraz zaspokoił potrzeby czytelników. Zakupiono książki dla każdej 

grupy wiekowej. Pomimo trudnej sytuacji związanej z Covid-19 zwiększona oferta nowości 

wydawniczych oraz szeroki zakres tematyczny nowo zakupionych książek spowodował wysoki 

poziom zadowolenia czytelników w każdym wieku. 

Kącik dla najmłodszych 

W bibliotece w Stepnicy powstał kącik czytelniczy dla najmłodszych. Zostały zakupione 

regaliki, stolik z krzesełkami i kolorowa mata na podłogę. Przytulny, kolorowy kącik dla dzieci 

zachęca nasze pociechy do czytania i rozwijania wyobraźni poprzez zabawę z książkami. To 

tutaj dzieci ciekawie i kreatywnie spędzają czas nie tylko na czytaniu i przeglądaniu bajeczek, 

ale mają możliwość zabawy różnymi maskotkami, grami i puzzlami. 

Mała Książka -Wielki Człowiek 

Biblioteka już po raz trzeci włączyła się do akcji „Mała książka Wielki Człowiek”. Wspólne 

czytanie jest okazją do budowania bliskości i do przyjemnego spędzenia czasu. Każdy młody 

czytelnik otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze 

dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 

wypożyczeniem minimum jednej książki, dziecko otrzymało naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 

zostało uhonorowane imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. 

Narodowe czytanie 2020 
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Kolejny już raz czytelnicy naszej biblioteki wzięli udział w Ogólnopolskiej akcji Narodowego 

Czytania. W tym roku do czytania wybrana została „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Dzięki 

tej akcji z Kancelarii Prezydenta otrzymaliśmy egzemplarz książki wraz z podziękowaniem. 

Dyskusyjny Klub Książki 

Przy bibliotece działa DKK. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Książki do dyskusji 

zamawiamy w Książnicy Pomorskiej. 

Udział w konkursie Biblioteka Bezglutenowa 

Projekt Biblioteka Bezglutenowa powstał z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Osób                 

z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej oraz firmy Good Books, we współpracy z Justyną 

Tarkowską (pracownia graficzna Mile Widziane). Celem projektu było rozpowszechnianie 

wiedzy na temat celiakii i diety bezglutenowej poprzez bezpłatne udostępnianie bibliotekom 

wydawnictw o tej tematyce. 

Założeniem projektu jest, aby w każdej bibliotece w Polsce znalazły się nie tylko książki 

prezentowane na stronie bibliotekabezglutenowa.pl, ale także wydzielone półki o tematyce 

diety i zdrowego odżywiania. Wysłaliśmy przepis na danie bezglutenowe i dzięki temu 

otrzymaliśmy publikacje dotyczące tej tematyki. 

Książki od Fundacji ING Dzieciom 

Biblioteka zgłosiła się do fundacji i otrzymała książki biblioterapeutyczne dla dzieci „Lucjan. 

Lew, jakiego nie było” oraz „Kosmita” 

Wystawa „Sztuka ulicy: Rio De Janeiro i Łódź” 

Wystawa prezentuje przykłady street-artu, czyli sztuki ulicy w Rio de Janeiro i w Łodzi. 

Wystawa została zorganizowana dzięki współpracy z biblioteką szkolną. 

Udział w akcji „Biblioteka na to czeka” 

Biblioteka przyłączyła się do akcji i otrzymała z Instytutu Pamięci Narodowej bezpłatny pakiet 

30 publikacji z zakresu najnowszej historii. 

Książka na telefon 

W dobie zagrożenia Covid-19, Miejska Biblioteka Publiczna w Stepnicy, wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom czytelników zaprosiła do korzystania z usługi „Książka na telefon”. 

https://goodbooks.pl/projekty
https://celiakia.pl/
https://celiakia.pl/
https://bibliotekabezglutenowa.pl/
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Jest to akcja skierowana do osób starszych, chorych, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć 

do biblioteki. W umówionym dniu książki były dostarczane do domu lub w umówione miejsce. 

7. Sport i rekreacja 

 Gmina Stepnica posiada bogatą bazę sportowo-rekreacyjną. Przy szkołach podstawowych          

w Stepnicy i Racimierzu znajdują się hale gimnastyczne wykorzystywane przez dzieci                   

i młodzież w trakcie zajęć wychowania fizycznego oraz przez dorosłych po zajęciach 

szkolnych. Przy ZSP w Stepnicy funkcjonuje kompleks boisk w ramach programu „Moje 

Boisko Orlik 2012” . Przy SP w Racimierzu działa wielofunkcyjne boisko sportowe                    

z nawierzchnią poliuretanową. W Czarnocinie, Stepnicy i Racimierzu znajdują się 

pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę nożną, na których swoje mecze rozgrywają LKS 

Pionier Żarnowo i UKS Zalew Stepnica.  

 Aktualnie na terenie Gminy Stepnica znajduje się 8 wielofunkcyjnych boisk                                  

z nawierzchnią poliuretanową. 

 W parku w Stepnicy funkcjonuje profesjonalny skatepark oraz miasteczko ruchu 

drogowego, a przy szkole w Stepnicy urządzenia rekreacyjne. Systematycznie budowane są 

nowe siłownie zewnętrzne w kolejnych miejscowościach. 

Gmina Stepnica posiada bogatą bazę rekreacyjną. W 13 sołectwach zbudowanych zostało 

łącznie 18 placów zabaw. Na terenie gminy funkcjonują 4 przystanie żeglarskie, w tym na 

Kanale Młyńskim w Stepnicy,  w porcie rybackim w Stepnicy oraz w Gąsierzynie i Kopicach. 

W 2020 roku zmodernizowano również I część molo na plaży w Stepnicy. 

Na uwagę zasługuje fakt, że Gmina Stepnica wspiera różnego rodzaju przedsięwzięcia              

o charakterze sportowym i rekreacyjnym realizowane przez lokalne kluby sportowe                          

i stowarzyszenia. W 2020 r. najwięcej środków zostało przeznaczonych na prowadzenie zajęć 

piłkarskich i tenisa stołowego.   

Już kolejny rok Gmina Stepnica zatrudniała animatora Orlika, dzięki czemu możliwe było 

organizowanie zajęć sportowych na boisku przez wykwalifikowaną osobę przez okres 10 

miesięcy.  

 

8. Gospodarka komunalna 

1) wodno- ściekowa  

W 2020 r. podjęto następujące działania mające na celu budowę lub wykonanie projektów 

sieci wodno-kanalizacyjnej: 
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1. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej                        

w ul. T. Kościuszki w Stepnicy, która opiewa na kwotę 40.590 zł,  

2. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w działce 

82 obręb geodezyjny Stepniczka, która opiewa na kwotę 6.500 zł, 

3. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej                                    

i kanalizacyjnej w działkach nr 545 i 626 obręb geodezyjny Stepnica- 1, która opiewa 

na kwotę  27.950 zł,  

4. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej                                    

i kanalizacyjnej w działce nr 145/20 obręb geodezyjny Stepniczka, która opiewa na 

kwotę 39.360 zł,  

5. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej                                    

i kanalizacyjnej w działce nr  52 obręb geodezyjny Racimierz, miejscowość Łąka, która 

opiewa na kwotę  13.400 zł, 

6. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej                                    

w Czarnocinie, która opiewa na kwotę 23.370 zł. 

 

Gmina Stepnica jest skanalizowana w 98 %. Realizując zapisy ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzone są postępowania 

administracyjne zmierzające do wydania decyzji nakazującej podłączenia danej nieruchomości 

do kanalizacji.    

 

2) drogowa  

Stan techniczny sieci dróg położonych na terenie Gminy Stepnica, która stanowi własność 

gminy jest w bardzo dobrym stanie. Można wyróżnić następujące rodzaje nawierzchni – 

asfaltowa, z kostki brukowej, kruszywa łamanego, powierzchniowe utrwalenie oraz drogi 

gruntowe. Na bieżąco dokonywane są drobne naprawy i remonty cząstkowe nawierzchni, która 

tego wymaga.  

W 2020 r. wykonano zadanie związane z drogami: „Przebudowa drogi - dz. nr 30/5 obręb 

geodezyjny Kopice, Gmina Stepnica”, wartość zadania  47.882,36 zł, droga o długości 82 m i 

szerokości 3 m, o nawierzchni z płyt żelbetowych, wielootworowych.  

 

 



Raport o stanie gminy Stepnica 2019 

 

str. 96 

 

Stan przed przebudową                        Stan po przebudowie     

     

Fot. ze zbioru UMIG.                                                                                                          

Na terenie Gminy Stepnica w części miasta jest 14,64 km dróg, natomiast na części wiejskiej 

16,17 km.  

3) gazowa 

Na terenie Gminy Stepnica sieć gazowa służy mieszkańcom przede wszystkim do celów 

bytowych- kuchenki gazowe i ogrzewanie. Jednak część gminy nie jest zgazyfikowana. Wiele 

lat tj. od 2010 r. czynimy starania, aby sytuacja się zmieniła. W dniu 05.04.2017 r. został 

podpisany został  list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa w tej sprawie.  

 

9. Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi 

W 2020 r. nie podpisano nowych umów na najem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy 

Stepnica. Wypowiedziano natomiast 1 umowę najmu socjalnego na lokal w miejscowości 

Widzieńsko  z uwagi na zaległości czynszowe. 

Gmina Stepnica w 2020 roku zawarła:  

- 2 umowy dzierżawy lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej 

opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, 

- 7 umów nieodpłatnego użyczenia (w tym 6 świetlic wiejskich oddanych w użyczenie dla 

Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy). 
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Dochody budżetu Gminy Stepnica z majątku komunalnego 2020 r. wyniosły:  

a) sprzedaż majątku (grunty, lokale mieszkalne): 29.032,03 zł,  

b) opłaty za użytkowanie wieczyste: 6.521,83 zł,  

c) opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego: 10.429,79 zł,  

d) czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych: 632,927,59 zł,  

e) czynsz dzierżawny targowisko: 20.688,84 zł,  

f) czynsz dzierżawny za ogrody przydomowe i działkowe: 7.505,34 zł,  

g) pozostałe czynsze (w tym m. in. port kolejowy, rybacki, ośrodki ZOZ, sieci wodociągowe      

i kanalizacyjne): 548.618,23 zł.  

 

Gmina każdego roku wykonuje remonty w budynkach i lokalach stanowiących własność lub 

współwłasność gminy.  

W 2020 r. wykonaliśmy m.in. następujące prace: 

1. wymieniono okna w budynku przy ul. Barnima II 18 w Stepniczce, wartość prac                                    

7.784,64 zł,  

2. wymieniono pokrycie dachowe na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy                             

ul. Sportowej 4 w Stepnicy, który stanowi współwłasność Gminy Stepnica, pozostali 

współwłaściciele w ramach partycypacji ponieśli koszty zgodnie ze swoimi udziałami 

w budynku, wartość prac to 34.000,00 zł brutto. W tym samym budynku w ramach 

partycypacji zostały wymienione drzwi wejściowe oraz wymieniono okno na klatce 

schodowej.   

 

10. Gospodarka odpadami 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                     

i porządku w gminach, jednym z zadań gminy jest gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz dokonywanie corocznej analizy stanu tej gospodarki, w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych oraz dostosowywania jej do obowiązującego prawa . 

 Zgodnie z uchwałą Nr VIII/91/19  Rady Miejskiej w Stepnicy z 18 listopada 2019 r.   w sprawie  

regulaminu o utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica od 1 stycznia 2020 na 

terenie gminy obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych                                  

i niezamieszkałych segregacja odpadów komunalnych. Odbiór odpadów, transport i ich 

zagospodarowanie realizowane jest przez firmę PGK Goleniów Sp. z o. o.  na podstawie 
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zawartej umowy. Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości reguluje 

pakiet uchwał podjętych przez organ stanowiący, dotyczących przede wszystkim: metody, na 

podstawie której naliczana jest opłata „śmieciowa”, stawek tej opłaty, szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę, terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi, celem ustalenia wysokości opłaty za usługi w związku z funkcjonowaniem 

systemu odpadowego.  

Od 1 stycznia 2020 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosiła 20,00 zł od osoby. Wprowadzono niższą stawkę opłaty, w wysokości 18 zł od osoby 

dla nieruchomości, na których zagospodarowywane są bioodpady w przydomowych 

kompostownikach. Dla porównania stawka w Gminie Przybiernów wynosiła 21 zł, zniżka za 

kompostownik 2 zł, a w Gminie Maszewo 19 zł i zniżka za kompostownik 2 zł. 

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego 

domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe wynosiła 169,30 zł.  Systemem zbiórki odpadów komunalnych objęto odbiór   

i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych, 

na cmentarzach komunalnych w Stepnicy i Żarnowie oraz z PSZOK w Stepnicy. Podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą, placówki oświatowe, oraz obiekty użyteczności 

publicznej, posiadają odrębne umowy zawarte z firmą PGK Sp. z o. o. z siedzibą w Goleniowie.  

System segregacji w gminie oparty jest na zbiórce odpadów „u źródła” (worki w kolorach: 

niebieskim, zielonym żółtym i brązowym).  

 

Segregacja odpadów 

 

Fot. Monika Kotomska 
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Od mieszkańców zabierane są odpady w ilości nieograniczonej. Zgodnie z zapisami ustawy       

u utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz podjętymi na jej podstawie przez Radę 

Miejską w Stepnicy uchwałami, właściciele nieruchomości zamieszkałych, mają obowiązek 

składania deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającej ilość osób 

zamieszkujących daną nieruchomość. Liczba mieszkańców zadeklarowanych przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na dzień 31 grudnia 2020 r. objętych systemem wyniosła ogółem 

3 968 mieszkańców, z czego 2 123 to mieszkańcy miasta, a 1 845 mieszkańcy wsi. 

Wprowadzenie obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych w bardzo dużym stopniu 

przyczyniło się do zwiększenia ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny.                            

W porównaniu z rokiem ubiegłym obserwujemy korzystną zmianę w udziale poszczególnych 

frakcji surowcowych i zmniejszenie ilości  odpadów zmieszanych. 

 

Tab. 21. Zestawienie ilości odebranych odpadów z terenu Gminy Stepnica w latach 

2019/2020 

Rodzaj odpadu w 2019 r. 

( ilość w Mg - tonach) 

w 2020 r. 

( ilość w Mg - tonach) 

Odpady zmieszane 1110,86 805,6 

Opakowania z papieru i 

tektury 

13,340 52,42 

Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

43,220 124,1 

Opakowania ze szkła 42,100 112,2 

Opony 9,980 17,14 

Materiały rozbiórkowe 11,78 6,02 

Zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny 

7,680 11,8 

Bioodpady 6,000 98,64 

Odpady wielkogabarytowe 71,600 121,6 

Żródło: opracowanie własne 

 

Według danych na dzień 31 grudnia 2020 r. na 1 mieszkańca gminy przypada ok. 368 kg 

odpadów komunalnych (łącznie z odpadami komunalnymi wytworzonymi na 

nieruchomościach niezamieszkałych i letniskowych). 

Realizując przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku     

w gminach obligujące gminę do utworzenia co najmniej jednego stacjonarnego punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych utworzono w 2015 r. PUNKT 

SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH w Stepnicy. 
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W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne zbierane selektywnie, 

wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Stepnica. 

Do PSZOK-u można nieodpłatnie dostarczyć: 

a) papier - odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 

b) szkło- odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła, 

c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - odpady z metali oraz odpady 

opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe                          

z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

d) bioodpady - ulegające biodegradacji odpady z ogrodów (tzw. „zielone”), 

 e) niebezpieczne, w szczególności tonery, kartridże, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po 

domowych środkach dezynfekcji i deratyzacji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, 

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, żarówki, termometry, 

przełączniki, 

f) przeterminowane leki i chemikalia, w tym resztki farb, rozpuszczalników, olejów 

odpadowych, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz 

opakowań po nich, 

g) niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych     

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

h) zużyte baterie i akumulatory, 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

k) zużyte opony. 

 

W celu zapewnienia bezpiecznego i kontrolowanego przekazania odpadów oraz 

przeciwdziałaniu podrzucaniu odpadów na PSZOK-u zainstalowano całodobowy wizyjny 

system kontroli.  

W ramach modernizacji podjęto działania polegające na wybudowaniu wiaty na odpady 

wielkogabarytowe. Zadaszona konstrukcja zapobiega zawilgoceniu „gabarytów” co skutkuje 

zmniejszeniem wagi tych odpadów, a tym samym opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów.  
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Wiata na odpady wielkogabarytowe w PSZOK 

 

Fot. ze zbioru UMiG 

 

Raz w roku mieszkańcy gminy mają możliwość przekazania odpadów wielkogabarytowych 

oraz kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z nieruchomości na 

których powstają. W 2020 r. z takiej zbiórki odebrano 57 Mg ( ton ) odpadów 

wielkogabarytowych oraz 7,48 Mg (ton) kompletnego sprzętu elektrycznego                                         

i elektronicznego. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców prowadzenie „mobilnej 

zbiórki odpadów”  będzie kontynuowane w kolejnych latach. 

Gmina Stepnica zawarła umowę z  Fundacją Nasza Ziemia  organizując na terenie Gminy 

Stepnica społeczną kampanię edukacji ekologicznej „ŚWIAT BEZ ODPADÓW”, finansowaną 

w 100% środkami pochodzącymi z grantu The Coca Cola Foundation („Partner Kampanii”). 

Celem kampanii  było wsparcie selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska   z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19 ). Kampania jest 

częścią Akcji „Sprzątanie świata - Polska”.  Fundacja zaopatrzyła Gminę w 8 sztuk pojemników 

typu puszka, z zapasem worków. 

Gmina wykorzystywała pojemniki  do organizowania zbiórki odpadów od mieszkańców                   

w przestrzeni publicznej, w miejscach użyteczności publicznej lokalizując je na dworcu 

autobusowym w Stepnicy, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy, przedszkolu 

oraz w szkołach w Stepnicy i Racimierzu. 

W związku z obowiązkową segregacją odpadów, znacznym zwiększeniem odpadów 

selektywnych przy jednoczesnym zapewnieniu mieszkańcom osiedli mieszkaniowych 

możliwości segregowania  zakupiono 5 nowych pojemników na papier – typu Dzwon Igloo na 

odpady o pojemności 2,5 m3 za  kwotę 8 610,00 zł. 
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Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest 

Zadanie realizowane na podstawie uchwały nr XXIII/221/09 Rady Gminy w Stepnicy z dnia 

26 października 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających       

azbest z terenu Gminy Stepnica na lata 2009-2032”. Gmina Stepnica w 2020 roku uzyskała 

dofinansowanie na w/w zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska     

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 5 831,00 zł. Łączna kwota za usunięcie                

i utylizację wyrobów zawierających azbest wyniosła 15 092,50 zł.  Azbest usunięto z 9 

nieruchomości w ilości 18,35 ton, z czego na 2 nieruchomościach dokonano demontażu płyt 

cementowo – azbestowych z dachów ( w miejscowościach: Widzieńsko i Żarnowo ).  

 

 Stodoła w Widzieńsku                 Budynek gospodarczy w Żarnowie 

           

          Fot. ze zbioru UMiG 

 

Zadanie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji odpadu było realizowane przez 

specjalistyczną firmę Eko 24. 

 

11. Rozwój gospodarczy 

Rok 2020 był trudny, ponieważ pandemia COVID-19 spowodowała, iż każdy z nas musiał 

odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Nie ominęło to również naszego samorządu. 

Podejmowane były inicjatywy związane z zaistniałą  sytuacją takie jak pomoc przedsiębiorcom, 

szycie maseczek dla naszych seniorów,  zakup i dystrybucja maseczek wśród mieszkańców 

gminy.  

Pomimo trudności wywołanej pandemią zaplanowane prace inwestycyjne wykonywane 

były zgodnie z harmonogramem.  

Do najważniejszych należy zaliczyć rozbudowę parterowej części Szkoły  Podstawowej        

w Racimierzu, dzięki czemu dzieci uczęszczające do niej nie będą musiały pobierać nauki na 

dwie zmiany.  
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Ważną inwestycją był zakup od Enea SA. budynku po byłym posterunku energetycznym         

i wyremontowanie go na potrzeby nowej siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Spowodowało to poprawę warunków pracy pracowników tej instytucji, jak                  

i komfort osób korzystających z pomocy ośrodka.  

 

Siedziba MGOPS przed i po remoncie 

   

                                           

Fot. ze zbioru UMiG 

 

Kolejną inwestycją wykonaną w ubiegłym roku była dofinasowana ze środków RPO WZ 

2014-2020 termomodernizacja budynku Urzędu, w zakres prac której wchodziło docieplenie 

ścian, wymiana kotła gazowego, odnowienie drzwi oraz częściowa wymiana stolarki okiennej.  

Inwestycja ta została nominowana do finału Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego 

„Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” jako najciekawsza modernizacja ukończona do 2020 

roku. 

Przystąpiono do budowy dużej przepompowni ścieków komunalnych w Stepnicy oraz do 

kapitalnego remontu molo w Stepnicy, wymieniając stare belki i pokład na materiał 

drewnopodobny, pochodzący z recyklingu i bardziej odporny na warunki atmosferyczne.            

W ramach tego projektu zakupiono pływającą kosiarkę do koszenia wodorostów.  
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Korzystając z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w parku w Stepnicy wybudowano 

„Miasteczko Rowerowe”, które będzie służyło naszym najmłodszym mieszkańcom do nauki 

przepisów ruchu drogowego oraz zdawaniu egzaminów na kartę rowerową.  

 

„Miasteczko rowerowe” 

 

Fot. Mariola Kwiryng 

 

Wykonano dokumentację projektową dot. siłowni zewnętrznych w Stepnicy (sołectwo 

Bogusławie) oraz Zielonczynie, koszt za dwie lokalizacje wynosił 11.808,00 zł brutto.                 

W ramach projektów zaprojektowano posadowienie następujących urządzeń: wioślarz 

pojedynczy, wahadło  twister i narciarz podwójny.  Przez wzgląd na otrzymanie 

dofinansowania jedynie na siłownię w Stepnicy, realizacja siłowni w Zielonczynie planowana 

jest w kolejnym roku.  Koszt wykonania siłowni w Stepnicy wyniósł 7.890,71 zł brutto.  

                                           Siłownia w Stepnicy 

                                     

                                           Fot. ze zbioru UMiG 
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Dzięki uzyskaniu dotacji z Unii Europejskiej w centrum miasta postawiono rzeźbę 

wykonaną z brązu przedstawiającą  Rybaka Szczepana, legendarnego założyciela Stepnicy 

autorstwa znanego rzeźbiarza  Bohdana Ronina Walknowskiego. Postać rybaka zyskała 

również swoją legendę spisaną przez wieszcza Mirosława Wacewicza i stanowi ciekawą 

atrakcję turystyczną gminy. 

Podpisano umowę na wykonanie oraz wykonano projekt budowlany oświetlenia ulicznego                    

w dz. nr 783 obręb geodezyjny Racimierz, miejscowość Żarnowo, wartość prac projektowych 

6.273,00 zł brutto. Projekt został wykonany w rejonie terenów, gdzie rozbudowuje się 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na podstawie wniosku mieszkańców.  

Biorąc pod uwagę, iż Gmina Stepnica jest dla wielu  bardzo atrakcyjną miejscowością, jak 

co roku planujemy i realizujemy zadania, które mają jeszcze bardziej wzbogacić i uatrakcyjnić 

ofertę dla turystów.  

W związku z powyższym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji  na realizację 

wycinki roślinności z wód i brzegu (wycinka trzciny) na plaży w Stepnicy.   Wartość prac 

projektowych to 13.530,00 zł brutto. Projekt ma za zadanie powiększyć obszar kąpieliska na 

plaży w Stepnicy.  

Drugim zadaniem jest podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji dotyczącej kładki                            

z wieżą widokową łączącej plażę z Kanałem Młyńskim w Stepnicy. Wartość prac projektowych 

to 108.117,00 zł brutto.  

Kolejnym zadaniem było wykonanie remontu zjazdu linowego na plaży w Stepnicy. Zjazd 

linowy cieszy się bardzo dużą popularnością wśród dzieci odwiedzających plażę, dlatego też 

wymagał remontu, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników.  Wartość remontu to 

10.391,49 zł brutto. 

   Stan przed remontem                   Stan po remoncie 

                         Fot. ze zbioru UMiG 
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Dbamy również o najmłodszych mieszkańców naszej gminy, tych, którzy uczęszczają do 

przedszkola. Dlatego też została wykonana nowa nawierzchnia placu zabaw przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy. Poprzednia gruntowa sprawiała, iż zabawa nie była 

komfortowa. Nowa wykonana z tzw. mat przerostowych na solidnej podbudowie jest 

estetyczna i bezpieczna dla dzieci. Wartość prac to 54.735,00 zł brutto. 

 

Stan przed wykonaniem nawierzchni    Stan po wykonaniu nawierzchni  

            

Fot. ze zbioru UMiG 

Wykonano również remont muszli koncertowej w Czarnocinie. Wartość prac 14.760,00 zł 

brutto.  

Muszla koncertowa w Czarnocinie po remoncie 

 

Fot. ze zbioru UMiG 

Unowocześniamy również zaplecze dla sportowców, tj., na stadionie w Racimierzu 

wykonano montaż studni wraz z akcesoriami do podlewania murawy stadionu, wartość prac to 
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12.300,00 zł brutto. Dokonano również remontu piłkochwytów na boisku ORLIK w Stepnicy, 

wartość prac 6.642,00 zł brutto. 

Wszystkie te duże działania i szereg mniejszych, których wymienić nie sposób, na pewno 

poprawiły jakość życia mieszkańców, ale też w mniejszym lub większy stopniu przyczyniły się 

do wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy, ponieważ gmina od  wielu lat stawia na rozwój 

turystyczny. W tym sezonie mimo pandemii Stepnicę odwiedziło około 70 tys. turystów, którzy 

w obawie przed dużymi skupiskami kurortów nadmorskich korzystali z uroków natury w naszej 

gminie. Główną atrakcją gminy jest oczywiście bezpieczna stepnicka plaża, która w roku 2020 

po raz kolejny  uzyskała międzynarodowy certyfikat Błękitnej Flagi, przy której działała bardzo 

dobrze wyposażona wypożyczalnia sprzętu plażowego i pływającego. Miłośnicy wycieczek 

pieszych i rowerowych wybierali ścieżki i szlaki rowerowe, których w naszej gminie jest ponad 

60 km  rowerowych oraz ponad 20 km pieszo-rowerowych. Szlaki te przebiegają m.in. przez 

Puszczę Goleniowską. Bardzo atrakcyjna jest ścieżka rowerowa po wale 

przeciwpowodziowym z widokiem na Zalew Szczeciński i na  Park Natury Zalewu 

Szczecińskiego.  Żeglarze  korzystali z naszych przystani, których mamy cztery: największa na 

około 300 jednostek w basenie Zalewu Szczecińskiego na Kanale Młyńskim w Stepnicy, 

przystań im. Kapitana Roberta Hilgendorfa w centrum miasta oraz dwie mniejsze w Kopicach 

i Gąsierzynie.  

 

12. Bezpieczeństwo publiczne 

12.1. Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 

Na zabezpieczenia realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym                    

i o zarządzaniu kryzysowym co roku w budżecie gminy zabezpiecza się środki finansowe na 

działania z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym materiały i sprzęt przeciwpowodziowy. 

W celu zapobieganiu sytuacjom kryzysowym lub ich usunięciu powołany jest Gminny Zespół  

Zarządzania Kryzysowego. W 2020 r jak i poprzednich latach zespół  pracował w czterech 

fazach: 

1. w fazie zapobiegania zespół podejmuje działania, które redukują lub eliminują 

prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia kryzysowego albo w znacznym stopniu 

ograniczają jego skutki. 

2. w fazie przygotowania zespół podejmuje działania planistyczne dotyczące sposobów 

reagowania na czas wystąpienia zdarzenia kryzysowego, a także działania mające na 

celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania. 
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3. w fazie reagowania zespół podejmuje działania polegające na dostarczeniu pomocy 

poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczeniu 

strat i zniszczeń. 

4. w fazie odbudowy zespół podejmuje działania mające na celu przywrócenie zdolności 

reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla 

funkcjonowania miasta infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, 

transportowej i dostarczania wody. 

 

Do najważniejszych zadań, które Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego realizował               

w 2020 r. możemy zaliczyć: 

1. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na  

obszarze gminy, 

2. Działania polegające na walce z COVID -19, 

3. Ocena stanu przygotowań do sezonu wakacyjnego 2020 r. w dobie sytuacji 

epidemicznej – Covid-19, 

4. Ocena wykonania przedsięwzięć związanych z zapewnieniem bezpiecznego letniego  

wypoczynku w sytuacji epidemicznej – COVID -19,  

5. Przygotowanie niezbędnych działań na obszarze gminy mających na celu zwalczanie 

„Ptasiej Grypy”, „zakażenia ASF – dzików” oraz łagodzenie ich skutków, 

6. Ocena przedsięwzięć prewencyjnych i wykonawczych, podejmowanych w obliczu 

zagrożeń wywołanych warunkami zimowymi w sezonie 2020/2021, 

7. Przygotowania gminnych ogniw reagowania kryzysowego, pomocy społecznej oraz      

systemów infrastruktury technicznej do funkcjonowania w warunkach zimowych, 

8. Na bieżąco utrzymywana była łączność telefoniczna stacjonarna i komórkowa, oraz 

radiowa (gminny zespół zarządzania kryzysowego wyposażony jest w radiotelefony 

stacjonarne przenośne), 

9. Wskazanie działań pomocniczych kierowanych do osób bezdomnych i wymagających 

szczególnego wsparcia, realizowanych przez instytucje publiczne i organizacje 

społeczne, a w tym warunków bytowych osób bezdomnych, a także osób 

zamieszkujących ogrody działkowe oraz różne opuszczone i nieogrzewane 

pomieszczenia. Pomocy bezdomnym udzielają pracownicy Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej - uruchomiony jest dyżur telefoniczny, 

10. Realizacja bezpiecznych ferii oraz wakacji dla szkół na terenie Gminy Stepnica, 

11. Bieżące odśnieżanie dróg gminnych. 
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W celu walki z wirusem Sars-Cov-2 w ramach programu „Bezpieczna Edukacja” zostały 

zakupione m.in. maseczki wielokrotnego użytku, antywirusowe maseczki ochronne z filtrem 

ffp 1 lub 2, kombinezony ochronne, rękawiczki nitrylowe, półprzyłbice ochronne, przyłbice 

ochronne, generator Ozonu 60g/h, UV – C tuba przepływowa, stojące dozowniki do płynu 

dezynfekującego, środki dezynfekujące  70% z dodatkiem gliceryny i termometry 

bezdotykowe. 

Regularnie odbywała się dezynfekcja pomieszczeń Zespołu Szkolno – Przedszkolnego             

w Stepnicy, Szkoły Podstawowej w Racimierzu, MGOPS, MGOK oraz pomieszczeń Urzędu 

Miasta i Gminy w Stepnicy. 

Ponadto wykonano plan działania w zakresie obrony cywilnej na roku 2020 r mający na 

celu ustalenia i przygotowania przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych obrony cywilnej 

na okres zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny.  

                           

12.2. Straż Miejska 

Strażnik Straży Miejskiej w Stepnicy w 2020r. ujawnił 59 wykroczeń, w tym przeciwko 

porządkowi i spokojowi publicznemu 6 wykroczeń, przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 

11 wykroczeń, przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 8 wykroczeń, z ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 18 wykroczeń, ustawy o ochronie zwierząt 7 

wykroczeń, z ustawy o odpadach 9 wykroczeń.  

Ukarano mandatem karnym 9 osób na łączną kwotę 1850 zł. Zastosowano środki 

oddziaływania wychowawczego ( pouczenia) wobec 48 osób. Przekazano dla Policji 3 

postępowania stosownie do uprawnień.  

Strażnik wykonał 43 konwoje, w patrolu na terenie gminy przejechał 10679 km 

wspomagając przy tym innych pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Ujawnił trzy 

przestępstwa, ustalił sprawców, materiały przekazano do prowadzenia przez policję, schwytał 

3 bezpańskie psy i ustalił właścicieli, wykonał 11 kopii zapisu z monitoringu dla potrzeb policji, 

realizował zadania w ramach akcji ,,Bezpieczne wakacje i ferie” na rzecz bezpieczeństwa 

naszych dzieci i młodzieży.  Wykonywał również zadania związane z COVID-19 w zakresie 

właściwych zachowań w przestrzeni publicznej (maski, dystans). 

 

12.3. Straż pożarna 

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy obsłużyły łącznie 60 zdarzeń. 
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W 2020 jednostki OSP Stepnica i OSP Żarnowo włączone do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego otrzymały dotację z budżetu państwa w kwocie  14 000,00 zł na 

mundury bojowe, hełmy pożarnicze i lancę gaśniczą. 

OSP  Czarnocin uzyskała wsparcie finansowe  z budżetu państwa  w kwocie 3 400,00 zł.  

Środki finansowe wydatkowano na mundury Strażackie, obuwie strażackie, rękawice 

strażackie, węże pożarnicze i radiostację. 

OSP Stepnica  otrzymała dofinansowanie  z Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów 

strażackich  w kwocie 10 tyś złotych , co przy montażu finansowym - 10 tyś złotych z gminy 

pozwoliło zrealizować  sufit podwieszany w obiekcie straży. 

OSP Żarnowo  otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie  w ramach programu 

„REMIZA” w kwocie  19 372,00 zł  na wymianę ogrzewania na  ekologiczne  (pompy ciepła). 

Wartość zadania, przy dofinansowaniu z gminy, to kwota  21 500 zł. 

 

13. Aktywność obywatelska 

Współpraca finansowa Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi realizowana była 

poprzez wspieranie i powierzenie wykonania zadań publicznych.  

W roku 2020 Gmina Stepnica realizowała zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. Współpraca ta realizowana była w różnych formach 

finansowych i pozafinansowych (wsparcie finansowe, techniczne, szkoleniowe 

lub informacyjne podmiotów programu w zakresie określonym uchwałą). 

Współpraca Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 realizowana była 

w priorytetowych obszarach, określonych przez Radę Miejską w Programie Współpracy, tj. 

a. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: 

1) dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka 

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie. 

b. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: 

1) organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i turniejów w zakresie tenisa stołowego, 

2) prowadzenie na terenie Stepnicy zajęć gry w piłkę nożną orlików i młodzików wraz 

ze współzawodnictwem ligowym, 
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3) prowadzenie na terenie Stepnicy zajęć w zakresie piłki nożnej wraz ze 

współzawodnictwem ligowym, 

4) prowadzenie na terenie Żarnowa zajęć w zakresie piłki nożnej wraz ze 

współzawodnictwem ligowym. 

c. wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: 

1) prowadzenie w 2020 roku placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica 

w miejscowości Łąka. 

Współpraca Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego przybierała również formę niefinansową,  

a w szczególności w postaci: 

a) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności  

i realizowanych zadaniach, w szczególności poprzez publikowanie informacji  

w serwisie informacyjnym www.stepnica.pl w specjalnej zakładce dedykowanej 

organizacjom pozarządowym, 

b) wsparcia organizacji pozarządowych w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy ze 

źródeł zewnętrznych, doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom, 

c) pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł innych, niż budżet Gminy,  

d) udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się 

o dofinansowanie z innych źródeł, 

e) umożliwiania organizacjom imprez na terenach lub w obiektach należących do Gminy. 

 

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała na zlecaniu 

realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania i powierzania wraz z udzieleniem dotacji. 

Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych  

w trybie pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Na zadania zlecane zgodnie z art. 19a w/w ustawy z pominięciem otwartego 

konkursu ofert tak zwany tryb uproszczony lub tryb małych zleceń w roku sprawozdawczym 

żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła ofert, prawdopodobnie było to spowodowane 

panującą pandemią COVID-19.  

Poniżej w układzie tabelarycznym przedstawiono podmioty, którym udzielono dotacji  

w trybie otwartego konkursu ofert (w zestawieniach wykazano udzielone dotacje pomniejszone 

o niewykorzystane środki zwrócone na rachunek gminy ). 

http://www.stepnica.pl/
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Obszar: powierzenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. Polskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w 

Wolinie 

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych 

z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka 

Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 

Wychowawczego  

w Przybiernowie 

36 208,35 zł 

  RAZEM 36 208,35 zł 

 

Obszar: wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej  

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. Uczniowski Klub Sportowy 

Zalew Stepnica  

Organizacja zajęć sportowo-

rekreacyjnych i turniejów w zakresie 

tenisa stołowego 

19 800,02 zł 

Prowadzenie na terenie Stepnicy zajęć 

gry w piłkę nożną orlików i młodzików 

wraz ze współzawodnictwem ligowym 

6 183,61 zł 

Prowadzenie na terenie Stepnicy zajęć 

w zakresie piłki nożnej wraz ze 

współzawodnictwem ligowym 

17 258,26 zł 

2. Ludowy Klub Sportowy 

Pionier Żarnowo 

Prowadzenie na terenie Żarnowa zajęć 

w zakresie piłki nożnej wraz ze 

współzawodnictwem ligowym 

15 025,31 zł 

  RAZEM  58 267,20 zł 

 

Obszar: wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Zachodniopomorski 

Oddział Regionalny w 

Szczecinie 

Prowadzenie w 2020 roku placówki 

wsparcia dziennego na terenie Gminy 

Stepnica w miejscowości Łąka 

12 000,00 zł 

  RAZEM 12 000,00 zł 
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Łącznie w otwartych konkursach ofert podpisano 6 umów. Łączna liczba organizacji 

biorących udział w ogłoszonych otwartych konkursach: 4 

Łączna kwota udzielonych dotacji w trybie konkursowym (pomniejszona o niewykorzystane 

środki zwrócone na rachunek gminy ) wyniosła 106 475,55 zł. 

Organizacje pozarządowe poprzez swoją aktywną działalność wspomagały lokalny 

samorząd w wykonywaniu nałożonych mu ustawowo zadań. Niestety, pandemia koronawirusa 

w 2020 roku spowodowała, że wiele cennych inicjatyw nie mogło się odbyć. 

 

14. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 

W 2020 r. Rada Miejska obradowała 7 razy i podjęła 78 uchwał, które są realizowane przez 

Burmistrza Miasta i Gminy. Ponadto Burmistrz realizuje uchwały Rady podjęte w latach 

wcześniejszych. 

  Tab. 22. Zestawienie szczegółowe uchwał 

Lp. 
Data 

podjęcia 

Numer 

uchwały 
            Tytuł uchwały Sposób realizacji 

1. 07.02.2020 X/123/20 
w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
Zrealizowano. 

2. 07.02.2020 X/124/20 

w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: 

rolnego, leśnego od nieruchomości oraz opłaty 

od posiadania psów i opłaty targowej, określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso. 

W trakcie realizacji bieżącej. 

3. 07.02.2020 X/125/20 
w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, określenia inkasentów 

i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

W trakcie realizacji bieżącej 

 

4. 07.02.2020 X/126/20 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/93/19 Rady 

Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 listopada 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości. 

W trakcie realizacji bieżącej. 

5. 07.02.2020 X/127/20 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich 

udziałów Gminy Stepnica w spółce 

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki 

ZART Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na rzecz 

spółki w celu ich umorzenia. 

Zrealizowana. 

6. 07.02.2020 X/128/20 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu wykonaniu szlaku rowerowego na 

wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale 

Skoszewo i Skoszewo- Czarnocin. 

Zrealizowano. 
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7. 07.02.2020 X/129/20 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu 

Goleniowskiego na remont drogi powiatowej w 

2020 roku. 

Zrealizowano. 

8. 07.02.2020 X/130/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

Dokonano odpowiednich 

zapisów księgowych i 

przekazano do realizacji 

odpowiednim dysponentom 

środków. Zrealizowano. 

9. 07.02.2020 X/131/20 

w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli pobieranych przez 

uczelnie oraz specjalności i form kształcenia 

nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 

roku. 

Zmieniła się interpretacja 

prawna. 

Podjęcie decyzji należy do 

kompetencji 

Burmistrza./Uchylona/ 

 

10. 30.03.2020 XI/132/20 
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz 

sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica 

na 2020 rok. 

Zrealizowano  

11. 30.03.2020 XI/133/20 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia 

sezonu kąpielowego na 2020 rok/Frajda/. 

Zrealizowano. 

12. 30.03.2020 XI/134/20 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia 

sezonu kąpielowego na 2020 rok/Gumiś/. 

Zrealizowano. 

13. 30.03.2020 XI/135/20 

w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za 

kształcenie nauczycieli pobieranych przez 

uczelnie oraz specjalności i form kształcenia 

nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 

roku. 

Zmieniła się interpretacja 

prawna. 

Podjęcie decyzji należy do 

kompetencji 

Burmistrza./Uchylona/ 

 

14. 30.03.2020 XI/136/20 
w sprawie gminnego programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na 2020 rok. 

Zrealizowano. 

15. 30.03.2020 XI/137/20 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 

części na terenie Gminy Stepnica.. 

Zrealizowano. 

16. 30.03.2020 XI/138/20 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości gminnej w trybie 

bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat. 

 W trakcie realizacji. 

17. 30.03.2020 XI/139/20 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

części nieruchomości gminnej, stanowiącej 

przystań żeglarską na Kanale Młyńskim na okres 

4 lat w trybie bezprzetargowym. 

W trakcie realizacji. 

18. 30.03.2020 XI/140/20 
w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stepnica 

na 2021 rok. 

Zrealizowano. 
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19. 30.03.2020 XI/141/20 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

,,Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. 

Zrealizowano. 

20. 30.03.2020 XI/142/20 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 

stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w 

Goleniowie. 

W trakcie realizacji bieżącej. 

21. 30.03.2020 XI/143/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

Dokonano odpowiednich 

zapisów księgowych i 

przekazano do realizacji 

odpowiednim dysponentom 

środków. Zrealizowano. 

22. 30.03.2020 XI/144/20 w sprawie zawarcia porozumienia partnerskiego z 

Województwem Zachodniopomorskim. 
Zrealizowano. 

23. 30.03.2020 XI/145/20 

w sprawie podatków od osób fizycznych; rolnego, 

leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od 

posiadania psów i opłaty targowej, określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 

inkaso. 

W trakcie realizacji.. 

24. 30.03.2020 XI/146/20 
w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

W trakcie realizacji.  

25. 30.03.2020 XI/147/20 

sprawie rozpatrzenia petycji Stepnickiej 

Organizacji Turystycznej z dnia 10 lutego 2020 r. 

o sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Zrealizowano. 

26. 30.03.2020 XI/148/20 

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 lutego 

2020 r. w przedmiocie wyboru schroniska dla 

zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Stepnica na 

rok 2020. 

Zrealizowano. 

27. 30.03.2020 XI/149/20 

zmieniająca30.03.20 uchwałę Nr IX/119/19 

Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 grudnia 

2019 r w sprawie wprowadzenia zakazu 

wędkowania w Basenie Przeładunkowym 

Morskiego Portu Rybackiego w Stepnicy. 

Zrealizowano. 

28. 30.03.2020 XI/150/20 

w sprawie uchylenia w części uchwały Nr 

IX/104/19 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 18 

grudnia 2019r. w sprawie wysokości stawek za 

zajęcie pasa drogowego. 

W trakcie realizacji. 

29. 24.04.2020 XII/151/20 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 

grup przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID- 19 (wirusa 

SARS-CoV-2) 

Zrealizowano. 

30. 24.04.2020 XII/152/20 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/300/18 

Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 10 października 

2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu 

i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub 

rozkładania na raty należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, 

przypadających Gminie Stepnica i jej jednostkom 

podległym 

Zrealizowano. 

 

31. 
26.06.2020 XIII/153/20 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2019 
Zrealizowano. 
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32. 26.06.2020 XIII/154/20 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Stepnica 

W trakcie realizacji. 

33. 26.06.2020 XIII/155/20 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Stepnicy do prowadzenia postępowań i 

wydawania decyzji administracyjnych z zakresu 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym 

W trakcie realizacji. 

34. 26.06.2020 XIII/156/20 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Stepnicy do załatwiania indywidualnych spraw z 

zakresu administracji publicznej dotyczących 

zryczałtowanego dodatku energetycznego 

W trakcie realizacji. 

35. 26.06.2020 XIII/157/20 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych 
W trakcie realizacji. 

36. 26.06.2020 XIII/158/20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i 

Gminy Stepnica wotum zaufania 
Zrealizowano. 

37. 26.06.2020 XIII/159/20 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2019 r. 

Zrealizowano. 

38. 26.06.2020 XIII/160/20 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 r. 
Zrealizowano 

39. 26.06.2020 XIII/161/20 

w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: 

rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty 

od posiadania psów i opłaty targowej, określenia 

inkasentów i wysokości wynagrodzenia  za 

inkaso 

W trakcie realizacji. 

40. 26.06.2020 XIII/162/20 
w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

W trakcie realizacji.. 

41. 26.06.2020 XIII/163/20 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej mienie gminne, 

działki oznaczonej numerem 240/21, położonej w 

obrębie Stepnica-1, miasto Stepnica na poprawę 

warunków zagospodarowania działki sąsiadującej 

Zrealizowano. 

42. 17.09.2020 XIV/164/20 
w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy 

Stepnica na lata 2020-2023. 

W trakcie realizacji. 

43. 17.09.2020 XIV/165/20 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

części nieruchomości gminnej na okres kolejnych 

5 lat w trybie bezprzetargowym, z 

przeznaczeniem pod działalność rolniczą. 

W trakcie realizacji. 

44. 17.09.2020 XIV/166/20 w sprawie przyjęcia taryfy opłat portowych w 

Porcie Morskim w Stepnicy. 
W trakcie realizacji. 

45. 17.09.2020 XIV/167/20 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Stepnica w roku szkolnym 

2020/2021. 

Zrealizowano 

46. 17.09.2020 XIV/168/20 w sprawie Statutu Gminy Stepnica. Zrealizowano. 

47. 17.09.2020 XIV/169/20 

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stepnica w 

sprawie utworzenia samorządowej instytucji 

kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna 

w Stepnicy. 

Zrealizowano. 

48. 27.11.2020 XV/170/20 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 

Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi 
W trakcie realizacji. 



Raport o stanie gminy Stepnica 2019 

 

str. 117 

 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2021 rok” 

49. 27.11.2020 XV/171/20 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

lokalu użytkowego w Łące stanowiącego 

własność Gminy Stepnica na okres kolejnych 10 

lat z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie 

bezprzetargowym, z przeznaczeniem na 

prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej w 

ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W trakcie realizacji. 

50. 27.11.2020 XV/172/20 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

lokalu użytkowego w Stepnicy stanowiącego 

własność Gminy Stepnica na okres kolejnych 10 

lat z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie 

bezprzetargowym, z przeznaczeniem na 

prowadzenie podstawowej opieki zdrowotnej w 

ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W trakcie realizacji. 

51. 27.11.2020 XV/173/20 w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością 

Gminy Stepnica do kategorii drogi gminnej. 
Zrealizowano. 

52. 27.11.2020 XV/174/20 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

umowy dzierżawy części nieruchomości 

gruntowej na okres kolejnych 12 miesięcy z 

dotychczasowym dzierżawcą w trybie 

bezprzetargowym. 

 W trakcie realizacji. 

53. 27.11.2020 XV/175/20 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej 

z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie 

bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat z 

przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

usługowej. 

W trakcie realizacji. 

54. 27.11.2020 XV/176/20 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej 

z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie 

bezprzetargowym na okres kolejnych 3 lat z 

przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

handlowej. 

W trakcie realizacji. 

55. 27.11.2020 XV/177/20 
w sprawie likwidacji dotychczasowej 

aglomeracji Stepnica oraz wyznaczenia 

aglomeracji Stepnica w nowym kształcie. 

Zrealizowano. 

56. 27.11.2020 XV/178/20 
w sprawie współdziałania z Gminą Golczewo w 

zakresie zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom 

W realizacji bieżącej. 

57. 27.11.2020 XV/179/20 
w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 

2021 r. 

W realizacji bieżącej. 

58. 27.11.2020 XV/180/20 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków 

transportowych na 2021 r. 

 

W realizacji bieżącej. 

59. 27.11.2020 XV/181/20 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty 

targowej na terenie Gminy Stepnica. 
W realizacji bieżącej. 

60. 27.11.2020 XV/182/20 w sprawie opłaty od posiadania psów. W realizacji bieżącej. 

61. 27.11.2020 XV/183/20 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury w Stepnicy. 
Zrealizowano. 

62. 27.11.2020 XV/184/20 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy, 
W trakcie realizacji. 

63. 27.11.2020 XV/185/20 w sprawie zmiany uchwały nr X/128/20 Rady 

Miejskiej w Stepnicy z dnia 7 lutego 2020 r. w 
W realizacji bieżącej. 



Raport o stanie gminy Stepnica 2019 

 

str. 118 

 

sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 

r. na realizację zadania polegającego na 

zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku 

rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad 

rzeką Iną, wale Skoszewo i wale Skoszewo –

Czarnocin. 

64. 27.11.2020 XV/186/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok W realizacji bieżącej. 

65. 27.11.2020 XV/187/20 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej gminy Stepnica na lata 2020-2023. 
W realizacji bieżącej. 

66. 27.11.2020 XV/188/20 

w sprawie zmiany w sprawie uchwalenia 

„Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020”. 

Zrealizowano. 

67. 17.12.2020 XVI/189/20 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty. 

W trakcie realizacji bieżącej. 

68. 17.12.2020 XVI/190/20 

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021 r." 

Zrealizowano. 

 

69. 

 

17.12.2020 XVI/191/20 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej mienie gminne, 

działki oznaczonej numerem 759 położonej w 

obrębie Racimierz, gmina Stepnica na poprawę 

warunków zagospodarowania działki 

sąsiadującej. 

Zrealizowano. 

70. 17.12.2020 XVI/192/20 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Stepnicy na 2021 rok.. 
W trakcie realizacji. 

71. 17.12.2020 XVI/193/20 w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 

2021 r. 
W trakcie realizacji. 

72. 17.12.2020 XVI/194/20 w sprawie uchwalenia planu pracy stałych 

Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2021 rok. 
W trakcie realizacji. 

73. 17.12.2020 XVI/195/20 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Miejskiej w Stepnicy na 2021 r. 
W trakcie realizacji . 

74. 17.12.2020 XVI/196/20 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy 

Golczewo na realizację zadania publicznego, 

polegającego, na utrzymaniu i opiece nad 

bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy 

Stepnica w 2021 roku. 

W trakcie realizacji. 

75. 17.12.2020 XVI/197/20 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy 

Szczecin na realizację programu edukacyjno - 

motywującego dla osób nietrzeźwych z terenu 

Gminy Stepnica w roku 2021. 

W trakcie realizacji. 

76. 17.12.2020 XVI/198/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica 

na rok 2021 
Zrealizowano. 

77. 17.12.2020 XVI/199/20 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Stepnica na lata 2021 - 2025. 
Zrealizowano. 

78. 17.12.2020 XVI/200/20 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków 

niewygasających z końcem roku budżetowego 

2020 oraz określenia ostatecznego terminu ich 

dokonania. 

W trakcie realizacji 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Biura Rady Miejskiej 
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15. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym 

Sprawność działania jednostek samorządu terytorialnego zależy w głównej mierze od 

potencjału kadrowego i struktury organizacyjnej urzędu. Kształcenie i doskonalenie 

umiejętności pracowników zwiększa jakość świadczonych przez nich usług. Jest inwestycją, 

która wpływa na podniesienie standardów pracy poprzez efektywne wykorzystanie potencjału 

pracowników. Podstawowym celem szkoleń jest pomoc jednostce w wykonywaniu jej zadań. 

O sile zasobów ludzkich urzędu, decyduje nie tylko kapitał pracownika, oparty na posiadanej 

wiedzy i doświadczeniu, ale także możliwości jego dalszego rozwoju. W urzędzie stwarza się 

odpowiednie warunki do rozwoju kapitału ludzkiego. Szkolenia stanowią jedną z form 

inwestowania w rozwój kapitału ludzkiego, mającą na celu m.in. podniesienie jakości 

wykonywanej pracy.  

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy  oraz jednostek organizacyjnych  

zobowiązani są do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, aby na zajmowanych 

stanowiskach wykonywać powierzone zadania profesjonalnie, sumiennie, sprawnie                          

i bezstronnie, a przy ich wykonywaniu przestrzegać obowiązującego prawa. Podnoszenie 

kwalifikacji odbywa się poprzez odbycie służby przygotowawczej, udział w szkoleniach 

zewnętrznych i wewnętrznych oraz samokształcenie. W związku z częstymi zmianami 

przepisów pracownicy na bieżąco śledzą zmiany  w obowiązujących przepisach, korzystając       

z programu Inforlex. Biorą również udział w wideoszkoleniach, które są bezpłatne. 

Niejednokrotnie wychodzą z inicjatywą udziału w szkoleniu. Pracownikom, którzy podjęli 

studia stwarza się warunki na kontynuowanie studiów, udzielając im urlopu szkoleniowego.  

Doskonalono metody i techniki pracy, podnoszono wiedzę i umiejętności pracowników          

w celu wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych służących podniesieniu jakości 

świadczonych usług. 

Pracownicy na bieżąco w ramach zajmowanego stanowiska przed wydaniem decyzji 

zasięgają opinii innych organów, współpracują z jednostkami organizacyjnymi gminy.  

W 2020 r. pracownicy urzędu brali udział w różnego rodzaju szkoleniach, w sumie w 28 

szkoleniach wzięło udział 31 pracowników. Przeważnie były to szkolenia online.  Tematyka 

szkoleń była różnorodna i dotyczyła między innymi spraw z zakresu księgowości, zamówień 

publicznych, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, 

oświaty, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, aktów stanu cywilnego. 
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16. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

16.1. Związki komunalne 

Na mocy uchwał  Nr V/48/03 Rady Gminy Stepnica z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie 

przyjęcia statutu Celowego Związku R- XXI i Uchwały Nr XXV/228/05 Rady Gminy Stepnica 

z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do Celowego Związku Gmin   R XXI. Gmina 

Stepnica należy do Celowego Związku Gmin  R XXI z siedzibą w Nowogardzie, który 

zrzesza   obecnie 29 gmin z województwa zachodniopomorskiego i dla nich prowadzi instalację 

przetwarzania odpadów komunalnych. Misją związku jest ochrona środowiska poprzez 

zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób racjonalny, optymalny i zgodny                      

z prawem, a także wykonywanie zadań założonych w polityce ekologicznej  na terenach gmin 

tworzących związek.   

16.2. Porozumienia międzygminne 

Gmina zawarła następujące porozumienia: 

-  z Gminą Miastem Szczecin w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania Izby 

Wytrzeźwień, 

- z Gminą Goleniów w sprawie prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn                     

w Budnie,  

- z Gminą Goleniów w zakresie prowadzenia przez Środowiskowy Dom Samopomocy                  

w Goleniowie terapii dziennej dla osób upośledzonych umysłowo, 

- z Powiatem Goleniowskim na udostępnienie pomieszczenia w celu realizacji zadania 

nieodpłatnej pomocy prawnej, 

- z Gminą Golczewo w sprawie przejęcia zadania publicznego należącego do Gminy Stepnica 

w zakresie dotyczącym ustawy o ochronie zwierząt, 

-   z gminami Wleń, Węgorzyno, Garbartka-Letnisko, Wijewo, Osie, Krempna, Jaśliska, Lewin 

Kłodzki, Sztabin, Dobiegniew i Złocieniec, w sprawie  podjęcia wspólnych działań 

zmierzających do przygotowania projektu nowelizacji stosownej ustawy wraz z projektem 

uzasadnienia w przedmiocie udzielenia jednostce samorządu terytorialnego tzw. „subwencji 

środowiskowej”, zmierzającej do zapewnienia źródła dochodów własnych /w formie subwencji 

bądź innej, o ile będzie ona uzasadniona w przedmiocie regulacji, nowelizacji/ z tytułu 

występowania prawnych form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie 

przyrody np. Natura 2000, rezerwaty, obszary chronione.  Gminy, które podjęły współpracę       

w celu doprowadzenia do nowelizacji ustawy  są od 95 do 100 % pokryte różnymi formami 
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ochrony przyrody, co niewątpliwie ma wpływ na ograniczenie rozwoju tych gmin, a w związku 

z tym z ograniczeniem gminnych dochodów budżetowych. 

16.3. Stowarzyszenia JST  

Gmina należy do: 

1. Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego (Uchwała Nr 

XXI/184/04 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do 

Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego). W ramach stowarzyszenia 

dzieci i młodzież  ze szkół gminnych uczestniczyły w „Zimowym Halowym Turnieju Piłki 

Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie”.  

 

2. Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego 

(Porozumienie   z dnia 8 września 2010 r., Uchwała Nr XVII/167/08 Rady Gminy Stepnica           

z dnia  30 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia  zgody  na przystąpienie  Gminy Stepnica do 

Lokalnej Grupy Szanse Bezdroży Powiatu Goleniowskiego   jako członka zwyczajnego, 

Uchwała Nr IV/45/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie 

wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Stepnica w Lokalnej Grupie  Działania  

Stowarzyszeniu Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania 

2014-2020). Dzięki członkostwu w LGD gmina otrzymała łącznie kwotę 1 406 764,02 zł oraz 

mogła skorzystać z promocji w ramach wydawnictw wydawanych przez grupę tj. ulotkach            

i przewodnikach, a także ostatnio zainicjowanym albumie Gmin LGD „Szanse Bezdroży”. 

Przewidywany termin wydania albumu to rok 2021.  

 

3. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  Zalew Szczeciński ( Uchwała Nr XXI/210/09 

Rady Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Gminy Stepnica do stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński”, Uchwała nr 

VII/76/15 Rady Miejskiej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie  potwierdzenia członkostwa 

i ustalenia sposobu reprezentacji Gminy Stepnica w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka 

„Zalew Szczeciński”.  Dzięki członkostwu w LGR gmina otrzymała łącznie kwotę 1 260 711,00 

zł. Ponadto Gmina Stepnica w ramach przynależności  uczestniczy w projektach promujących 

grupę oraz gminy ją tworzące  jak np. Północny Szlak Rybacki.  

 



Raport o stanie gminy Stepnica 2019 

 

str. 122 

 

4. Stowarzyszenia  Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (Uchwała Nr V/57/11 Rady 

Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia 

Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego). Dzięki członkostwu w SOM gmina otrzymała 

łącznie kwotę 3 362 654,15 zł. 

5. Związku Małych Portów Morskich w związku z Uchwałą Nr XIV/147/16 Rady Miejskiej    

w Stepnicy z dnia 30 września 2016 r.  w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do „Związku 

Małych Portów” W ramach tej działalności mogliśmy prezentować się w publikacjach                      

i  przewodnikach po morskich portach,  które powstały w ramach związku. Kontynuowano  

uczestnictwo w projekcie,  którego celem jest zachęcenie żeglarzy do poznania portów 

zrzeszonych w związku, a który  polega na zdobywaniu przez jachty portów oznaczonych na 

mapie w paszporcie. Potwierdzeniem zdobycia kolejnego portu na mapie jest jego pieczątka. 

Paszporty oraz pieczątki były i nadal są dostępne w biurach portowych. Załogę jachtu, która 

zdobędzie wszystkie pieczęcie czeka nagroda.   

6. Związek Miast Polskich zgodnie z Uchwałą  Nr II/23/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 

19 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.  Przynależność do 

związku pozwala na wymianę doświadczeń poprzez udział w seminariach, szkoleniach, daje 

pomoc merytoryczną wsparcie eksperckie,  umożliwia wpływanie na legislację, poszerza 

kontakty zagraniczne,  pozwala na organizowanie wspólnej powierzchni wystawienniczej na 

targach polskich i zagranicznych. 

 

16.4. Inne formy współdziałania  

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy  w roku 2020: 

- zorganizowano przez pierwsze półrocze dla 5 osób, następnie zwiększono do 11 osób  

bezrobotnych prace społecznie-użytecznych tj. 40 h miesięcznie  w okresie od 9 stycznia do 31 

grudnia. Zaangażowane w ten sposób osoby zajmowały się pracami porządkowymi na terenach 

zielonych, pracami porządkowymi w świetlicach wiejskich, obsługą punktu selektywnej 

zbiórki odpadów; 

- podpisano 4 umowy na zorganizowanie zatrudnienia dla 4 osób w ramach prac 

interwencyjnych,  dla 3 na stanowisku pracownik gospodarczy i 1 osoby opiekuna dzieci              

w drodze do szkoły (w sumie 30 m-cy z dofinansowaniem) oraz 6 umów na organizację robót 
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publicznych na stanowisku pracownika gospodarczego- 6 etatów, pomocy administracyjnej- 1 

etat, opiekun dzieci w drodze do szkoły -1 etat.     

- zorganizowano półroczny staż w ramach środków PFRON  na stanowisku pracownik 

administracyjno-biurowy w UMiG w Stepnicy wraz z  obsługą punktu informacji turystycznej. 

W ramach współpracy z Powiatem Goleniowskim – Zespołem Szkół nr 1 w Goleniowie 

zorganizowano praktyki dla 3 uczniów z terenu Gminy Stepnica. Ponadto po podpisanym 

porozumieniu zorganizowano  praktyki   dla uczennicy  Wyższej Szkoły Administracji 

Publicznej  w Szczecinie.    

Przy niewątpliwym wsparciu  polegającym na organizacji udziału liderów w szkoleniach, 

współorganizacji  szkoleń,  przekazywaniu materiałów informacyjnych oraz bezpośredniej 

pomocy pracowników urzędu w roku 2020 r. w gminie   powstały aż 2 koła Gospodyń 

Wiejskich:   KGW w Miłowie „Miłowianki”,   KGW w  Stepnicy „Przystań”. Koła działają  na 

zasadzie łączenia społeczności i integrowania się poprzez wspólne inicjatywy i uczestniczenie 

w różnych wydarzeniach gminnych  i już jako grupy  sformalizowane mogą sięgać 

bezpośrednio po środki finansowe na ten cele.  

Gmina jest wraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Stepnicy współorganizatorem cyklicznych 

akcji krwiodawstwa w Stepnicy, organizowanych kwartalnie. W ubiegłym  roku zebrano ponad 

46 litrów krwi.   

W roku 2020 przy współpracy ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików  reaktywowano 

mitingi grupy wsparcia Lokalnej Grupy AA "Fenix", dla osób uzależnionych od alkoholu. 

Mitingi odbywają się w każdy wtorek o godz. 17.00 w "Harcówce" ul. Portowa 7. Wszelkie 

utrudnienia w organizacji spotkań mogą wynikać z okresowych obostrzeń wynikających                   

z zagrożenia epidemicznego.  

16.5. Współpraca międzynarodowa 

W roku 2020 zakończono polsko-litewski projekt o nazwie „Common Initiatives in 

Conserved and Protected Areas (CICPA), czyli „Wspólne Inicjatywy na Obszarach 

Chronionych Przyrodniczo”  realizowany   przez cztery organizacje partnerskie, w tym dwie      

z Polski: Stowarzyszenie Na Rzecz Wybrzeża i Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy oraz dwie 

z Litwy: Administrację Nadmorskiego Parku Regionalnego w Karkle i Europejską Unię 

Ochrony Wybrzeża Biuro Bałtyckie w Kłajpedzie. W projekcie udział wzięli zaproszeni 
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przedstawiciele Wolińskiego Parku Narodowego, Urzędu Miasta i Gminy Stepnica oraz 

Zarządu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Wśród litewskich 

organizacji, które dołączyły do projektu jako partnerzy stowarzyszenia, znalazły się 

Stowarzyszenie Społeczności Karkle, Ekologiczny Klub Zvejone i Starostwo Kretynga. 

Projekt CICPA  zachęcił i wsparł polskie oraz litewskie lokalne władze, instytucje, 

stowarzyszenia,  zrzeszenia i innych lokalnych działaczy, w budowaniu międzynarodowej 

współpracy, opartej na zrównoważonym wykorzystywaniu obszarów objętych ochroną 

przyrody, w szczególności w ramach Europejskiej Sieci Ochrony Natura 2000. Celem projektu 

było również zwiększenie ilości wspólnych działań w dziedzinach bardzo ważnych dla 

regionów i w dużym stopniu związanych z wykorzystywaniem obszarów chronionych, takich 

jak rybołówstwo, leśnictwo, rolnictwo, usługi turystyczne, rękodzieło i sztuka, a także edukacja 

przyrodnicza. W ramach projektu  odbyły się  spotkania lokalne, warsztaty międzynarodowe, 

atrakcyjne zagraniczne wyjazdy studyjne oraz   międzynarodowa impreza plenerowa. Projekt  

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Łączny budżet 

projektu CICPA opiewał na kwotę 421.027,50 Euro.  

Spotkania w ramach projektu spowodowały powstanie Forum Zalewu, które zainteresowało 

swoją działalnością inne samorządy, skupiające się wokół Zalewu Szczecińskiego. W ramach 

forum odbywała się systematyczne spotkania, których celem było podjęcie kolejnych 

wspólnych projektów przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych.   

Cel projektu został zaspokojony ponieważ  zapoczątkowana współpraca polsko-litewska 

nadal trwa,  a finalnie Rada  Miejska w Stepnicy  w dniu 10 maja 2019 r. podjęła   Uchwałę  nr  

IV/58/19 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Miastem i Gminą Stepnica 

(Rzeczpospolita Polska), a Starostwem Kretingale (Litwa).  

Z uwagi na ograniczenia spowodowane zagrożeniem epidemicznym wirusem SarsCoV-2 

w ubiegłym roku współpraca z niemiecką miejscowością partnerską Mönkebude ograniczyła 

się  jedynie do zaproszenia niemieckich żeglarzy do udziału w Regatach o Puchar Burmistrza 

Miasta i Gminy Stepnica. Poprzedni rok był rokiem owocnym dla współpracy z naszym 

niemieckim partnerem, a to z uwagi na  jubileusz 775-lecia powstania miejscowości  

Mönkebude oraz jubileusz  25-lecia  podpisania porozumienia partnerskiego między naszymi 

miejscowościami. Niemieccy gospodarze w ramach realizowanego przez siebie projektu 
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zaprosili nas do swojej miejscowości zapewniając rejs statkiem dla 100 osobowej grupy. 

Natomiast młodzież  z naszej gminy uczestniczyła w części artystycznej obchodów prezentując 

pokazy ogni oraz występy teatralne, a także  biorąc udział w zmaganiach sportowych.                   

W utworzonej w związku z obchodami jubileuszu miejscowości -  galerii fotografii - nie 

zabrakło zdjęć z naszej miejscowości. Galeria była również prezentowana po polskiej stronie 

podczas obchodów Dni Stepnicy.   

17. Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach 

Gmina Stepnica otrzymała tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2020”         

w kategorii gmin poniżej 15 tys. mieszkańców, a wraz z nim statuetkę wykonaną przez prof. 

Jerzego Lipczyńskiego oraz nagrodę w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację 

działań na rzecz wsparcia organizacji pozarządowych. Konkurs województwa 

zachodniopomorskiego promuje najlepsze rozwiązania i dobre praktyki w zakresie finansowej 

i pozafinansowej współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 

pozarządowymi. Organizowany jest dla jednostek w trzech grupach: powiaty i miasta na 

prawach powiatu,  gminy liczące powyżej 15 tys. mieszkańców oraz gminy liczące poniżej 15 

tys. mieszkańców. Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Gminy Stepnica                      

w realizacji jej zadań statutowych. Gmina Stepnica współpracuje z sektorem pozarządowym 

zlecając mu realizację różnych zadań publicznych np. związanych z zagospodarowaniem czasu 

wolnego dzieci i młodzieży, wykluczeniem społecznym, profilaktyką uzależnień. Współpraca 

ta dzięki wysokiemu poziomowi zaangażowania partnerów, tak po stronie samorządu, jak i po 

stronie sektora pozarządowego  została właśnie dostrzeżona i nagrodzona. 

„Samorządowy Lider Edukacji” w Jubileuszowej  X edycji Programu 2020/21. Certyfikat 

Samorządowego Lidera Edukacji  jest jednym z najbardziej cenionych, elitarnych                              

i rozpoznawalnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu 

terytorialnego w tej dziedzinie. Od 10 lat corocznie wyróżniane są najlepsze pod względem 

polityki oświatowej Gminy, Powiaty i Województwa w Polsce, promując je w skali lokalnej, 

regionalnej i ogólnokrajowej. Certyfikat Gminie Stepnica przyznano za prowadzenie lokalnej 

polityki edukacyjnej w sposób wzorcowy: nowoczesny, innowacyjny, zgodny z potrzebami 

interesariuszy jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb 

demograficznych, kulturowych, gospodarczych i społecznych.   
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Sportowy Turniej Miast i Gmin - nagroda za zajęcie 6 miejsca w Polsce 

Gmina Stepnica w 2020 r. po raz kolejny wzięła udział XXVI Sportowym Turnieju Miast               

i Gmin organizowanego w ramach XII Europejskiego Tygodnia Sportu. Turniej rozgrywany 

był wyjątkowo jesienią w dniach miedzy 14 a 20 września 2020 r.   Gmina Stepnica zajęła 6 

miejsce w kraju w grupie gmin do 5 tys. mieszkańców.  W ramach imprez turniejowych 

zorganizowaliśmy na terenie gminy kilkadziesiąt imprez sportowych, głównie na Orliku                 

i boiskach sportowych. Jednym z punktowanych elementów turnieju był test Coopera,                   

w którym uzyskaliśmy 5 punktów. Test Coopera to próba wytrzymałościowa polegająca na 12-

minutowym nieprzerwanym biegu. Test określa kondycję fizyczną na podstawie pokonanego 

dystansu w zależności od wieku i płci. Tak dobry wynik naszej gminy był możliwy dzięki 

dużemu zaangażowaniu mieszkańców, animatora orlika, i lokalnych organizacji 

pozarządowych, w tym klubów sportowych przy zorganizowaniu turnieju.   

Błękitna Flaga dla kąpieliska w Stepnicy  

Kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim w sezonie 2020 po raz dziewiąty otrzymało 

prestiżowe wyróżnienie Błękitna Flaga. Program jest realizowany pod patronatem Fundacji 

Edukacji Ekologicznej (FEE), której siedziba mieści się w Kopenhadze w Danii. Aby 

zakwalifikować się do tej zaszczytnej nagrody, musi zostać spełniony i zachowany szereg 

rygorystycznych kryteriów związanych z ochroną środowiska, edukacją, bezpieczeństwem           

i dostępnością. Kąpielisko w Stepnicy dzięki temu wyróżnieniu znalazło się w gronie 4573 plaż 

i przystani z 47 krajów. Podstawowym kryterium do przyznania Błękitnej Flagi jest jakość 

wody w kąpielisku, ponadto istotną rolę pełnią takie elementy jak wyposażenie i infrastruktura 

kąpieliska.  

Bezpieczeństwa na naszym kąpielisku corocznie strzegą ratownicy WOPR, którzy posiadają 

odpowiednie kwalifikacje. Do ich dyspozycji jest niezbędny sprzęt ratowniczy, wieżyczka 

ratownicza, zestaw ratownictwa medycznego oraz łódź motorowa. Przy plaży działa   

wypożyczalnia sprzętu wodnego i plażowego, gdzie   można wypożyczyć leżak, kosz plażowy, 

parawan, kajak, rowerek wodny deski typu SUP. Kąpielisko wyposażone jest w toalety, w tym 

przystosowane dla niepełnosprawnych. Jakość wody w kąpielisku jest na bieżąco 

monitorowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie na 

podstawie wyników badań wody, które wykonywane są 4 razy w ciągu każdego sezonu 

kąpielowego.  

Gmina Stepnica za wieloletnie popularyzowanie wśród mieszkańców gminy profilaktyki 

grypy, otrzymała w 2017 roku tytuł Lidera w innowacjach w zakresie profilaktyki grypy,             

w 2018 roku tytułu Lidera w zakresie profilaktyki grypy,  
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a w 2019 roku tytuł Super Lidera w zakresie profilaktyki grypy w Ogólnopolskim Programie 

Zwalczania Grypy.  

 

18. Inne istotne działania burmistrza 

Udział burmistrza w różnych ciałach lokalnych (powiatowych) i regionalnych. 

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica jest członkiem zarządu CZG RXXI, w ramach tej 

działalności w ubiegłym roku uczestniczył w jego posiedzeniach.  Jest także członkiem zarządu 

Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego i z tego tytułu również  

uczestniczył w pracach zarządu. Burmistrz pełni funkcję skarbnika w Zarządzie Lokalnej 

Grupy Rybackiej Zalew Szczeciński, w związku z tym brał udział w posiedzeniach zarządu 

stowarzyszenia. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne większość tych spotkań przeprowadzono 

w trybie on-line.  

W roku 2020 Burmistrz uczestniczył w  kilkudziesięciu  spotkaniach z władzami różnych 

instytucji, przedstawicielami różnych szczebli samorządu  oraz innych  w celach 

negocjacyjnych, informacyjnych, pozyskania funduszy. Wziął udział w kilku  konferencjach, 

szkoleniach  i naradach w trybie stacjonarnym jaki i zdalnym.  

Podczas spotkania sprawozdawczego Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku 

Żeglarskiego Burmistrz otrzymał podziękowanie za wieloletnią współpracę na polu promocji     

i rozwoju zachodniopomorskiego żeglarstwa, a w szczególności za wkład w modernizację              

i rozbudowę infrastruktury żeglarskiej na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim.  

Działalność administracji publicznej 

W związku  z ryzykiem zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 rok 2020 był rokiem trudnym 

dla wszystkich, również dla działania urzędu. Aby zapewnić ciągłość działania urzędu i stałą 

realizację zadań ograniczono bezpośredni dostęp do urzędu klientom oraz wprowadzono 

okresowo system pracy zdalnej  z podziałem na 3 zespoły. Pozwoliło to na nieprzerwanie procesu 

działalności, dzięki czemu w roku 2020 osiągnięto bardzo dobre wskaźniki :  

- ilość wydanych decyzji przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica i Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej: 3100. Dla porównania w roku 2019 wydano ich 3166.  

- liczba odwołań od decyzji Burmistrza – 10, w tym: 
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- ilość decyzji  uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze - 2. 

- ilość decyzji utrzymanych w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze – 3 

- ilość decyzji w trakcie rozpatrywania  - 5 

- odsetek decyzji burmistrza uchylonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny - 0.  

- liczba skarg (w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego) na działalność 

organów gminy i samorządowych jednostek organizacyjnych: 1 szt. (na działanie 

Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji) przesłana do WSA i postanowieniem 

Sądu odrzucona.  

- liczba rozpatrzonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej: 78  

- liczba petycji: 6.  

Ogólnie w roku 2020 do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło 8 046 pism, z czego 680 to pisma 

elektroniczne  skierowane poprzez platformę e-Puap. 

Konsultacje społeczne 

W roku sprawozdawczym zmieniono tryb i zasady przeprowadzania konsultacji 

społecznych. Na mocy nowej uchwały Nr XIII/157/20 Rady Miejskiej w  Stepnicy z dnia 26 

czerwca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, w związku 

Zarządzeniem Nr 86/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2020 r.                    

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w okresie od 1 do 14 sierpnia 2020 r. 

odbyły  się konsultacje społeczne w przedmiocie: projektu Uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy 

w sprawie Statutu Gminy Stepnica. We wskazanym terminie  konsultacyjnym nie wniesiono 

żadnych wniosków i uwag do projektu uchwały.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsultacje przeprowadzano również w zakresie 

projektu budżetu na rok 2021 . W okresie od 27 listopada 2020 r. do 7 grudnia 2020 r.  nie 

wpłynęły żadne uwagi i wnioski w tej sprawie.  

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie           

z uchwałą Nr XXXI/309/10 Rady Gminy Stepnica z dnia 11 października 2010 r. w sprawie 

przyjęcia „Regulaminu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji” konsultacjom podlegał Program Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. 



Raport o stanie gminy Stepnica 2019 

 

str. 129 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 18 września 2020 r. do 5 października 2020 

r., żadna uwaga lub opinia nie wpłynęła do przedstawionego projektu Programu.  

19. Inne wydarzenia 

Gmina Stepnica wzięła udział w akcji „Pod Biało-Czerwoną” - inicjatywie podjętej 

przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Cyfryzacji z okazji setnej 

rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Gminy, które przystąpiły do akcji miały za zadanie 

zachęcić mieszkańców do podpisywania online na stronie gov.pl/bialoczerwona,  poparcia dla 

tej inicjatywy. Naszej gminie udało się zebrać odpowiednią ilość głosów mieszkańców, aby 

otrzymać  dotację na zakup masztu i flagi oraz ich instalację.  Niestety przez wzgląd na 

pandemię, cały projekt został czasowo wstrzymany. 

Mimo epidemiologicznych obostrzeń udało nam się zorganizować IX  Regaty o Puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica oraz Lato w Teatrze z projektem „Marzyciele” oraz  inne 

imprezy sportowe tj. piłkarskie rozgrywki dla dzieci, szczególnie turnieje piłkarskie rozgrywki 

dla dzieci w tenisie stołowym, w którym nasi zawodnicy osiągają sukcesy na szczeblu 

wojewódzkim, a nawet krajowym.   

Gmina Stepnica została partnerem projektu INCONE60 realizowanego przez  Instytut 

Morski, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Jednym z elementów realizowanego projektu był 

rejs pilotażowy statku w dniach 22.09-24.09.2020 r. na trasie Vordingborg–Stepnica–

Kołobrzeg. Promocja tego rejsu poprzez organizację spotkań branżowych, publikacje wsparte 

badaniami naukowymi oraz film  promocyjny, miała na celu przedstawieni korzyści z wyboru 

transportu morskiego i rozwój sieci kontaktów, które mogą zaowocować powstaniem nowych 

połączeń żeglugowych pomiędzy portami lokalnymi i regionalnymi w obszarze Południowego 

Bałtyku. Dlatego nasz udział w projekcie niewątpliwie był promocją i dla naszego Morskiego 

Portu w Stepnicy jak i  całej gminy.    

Gmina Stepnica w dniu 15 września 2020 r. uczestniczyła w polsko- niemieckim Kręgu 

Gospodarczym w Szczecinie organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową IHK 

Neubrandenburg oraz Dom Gospodarki w Szczecinie (biuro kontaktowe IHK 

Neubrandenburg).   W ramach spotkania zaprezentowały się dwie gminy ze strony polskiej 

właśnie Gmina Stepnica, po stronie niemieckiej  - Anklam. Prezentację naszej gminy 

przedstawiły: Sekretarz Mariola Kwiryng oraz Inspektor Marlena Smolarek. Prezentacja oferty 

inwestycyjnej naszej gminy cieszyła się dużym zainteresowaniem.  
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Ponadto Gmina uczestniczyła w projekcie pn.: "Standardy obsługi inwestora w samorządach 

województwa zachodniopomorskiego" prowadzonym przez  Polską Agencję Inwestycji                

i Handlu, w którym pod okiem specjalistów opracowywana jest  oferta inwestycyjna  gminy       

w specjalnym generatorze ofert. W ramach projektu wykonano zdjęcia z drona, przedstawiające  

tereny inwestycyjne w naszej gminie, a wyznaczeni pracownicy urzędu nabywają wiedzę              

o sposobach i  możliwościach prezentacji ofert inwestycyjnych.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Beata Rogalska Skarbnik Gminy  


