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Szanowni Państwo! 

 

Raport o stanie Gminy Stepnica za 2021 rok sporządzono w oparciu o przepisy 

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

 

Niniejszy dokument zobrazuje Państwu wszelkie decyzje, jakie podejmowano         

w trakcie minionego roku, jak też podsumuje stan finansów Gminy Stepnica           

w roku 2021.  

 

Raport przedstawia szeroki wachlarz zadań samorządu: od edukacji, przez pomoc 

społeczną, kulturę, turystykę, sport i rekreację do inwestycji. Wszystkie działania 

stepnickiej administracji składają się bowiem na jakość życia mieszkańców.  

 

Na skutek pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, rok 2021 był dla 

naszej gminy  nadal dużym wyzwaniem organizacyjnym, finansowym, jak                   

i inwestycyjnym.  

 

 

                                       

 

    Andrzej Wyganowski  

                                          Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica 
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I. Informacje ogólne 

  

1. Zarządzanie gminą w 2021 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 2021 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: 37 osób, w tym: 

- pracownicy administracyjni:  25 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 Kaźmierczak 

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: 7 osób, 

- pracownicy w ramach robót publicznych: 5 osób. 

 

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 40 osoby – 33,80 etatów ( w tym 1 dyrektor, 1 zastępca), 

- pracownicy obsługi  12 osób – 11,75 etatów. 

Zatrudnienie przedszkole: 

- nauczyciele 12 osób – 8,35 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 30 osoby – 17,30 etatów, 

- pracownicy obsługi 3 osób – 3 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 - 2 (3/4 etatu, ½ etatu) 

– aspirant pracy socjalnej – 1  

- sprzątaczka – 1 (1/2 etatu) 

 

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

Dyrektor: Mirosława Nowak 

Zatrudnienie: 

- pracownicy administracyjni – 2 osoby (w tym dyrektor), 

- pracownicy pozostali  - 11 osób. 
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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. 

Demografia 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2021 roku teren Gminy 

Stepnica zamieszkiwały 4834 osoby, z czego 2430 osób stanowili mężczyźni, tj. 50,3%, a 2404 

osoby stanowiły kobiety, tj. 49,7%. Dane wskazują, że gęstość zaludnienia na obszarze naszej 

gminy to 17 osób/km2, co oznacza, że nadal  jesteśmy jedną  z najrzadziej zaludnionych gmin 

w województwie zachodniopomorskim, a tym samym w powiecie goleniowskim.  

W 2021 roku urodziło się 37 dzieci, w tym 15 dziewczynek i 22 chłopców. Odnotowano  68 

zgonów mieszkańców gminy (37 kobiet i 31 mężczyzn). 

Gospodarka  

W 2021 r. na terenie Gminy Stepnica funkcjonowały 464  podmioty wchodzące w skład 

sektora prywatnego. Spośród nich 394 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  2020 2021 

podmioty gospodarki narodowej ogółem  474 477 

sektor publiczny - ogółem  11 11 

sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego  7 8 

sektor prywatny - ogółem  462 464 

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  392 394 

sektor prywatny - spółki handlowe  19 19 

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego  7 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 
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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 2021 ten rodzaj działalności gospodarczej stanowił 84,9 % ogółu 

podmiotów gospodarczych.  

Rolnictwo  

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. Na terenie gminy 

funkcjonuje 40 gospodarstw rolnych.  

Leśnictwo  

Gmina Stepnica może szczycić się malowniczym położeniem wśród lasów. Lasy stanowią 

aż 32% powierzchni gminy Stepnica, tj. 9651 ha. Na terenie gminy główną gospodarką leśną 

zajmują się Nadleśnictwo Goleniów i Nadleśnictwo Rokita. 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 którym wybudowano wieżę obserwacyjną z tarasem 

widokowym. Dzięki temu można oglądać panoramę Puszczy Goleniowskiej i Zalewu 

Szczecińskiego  z wysokości około 76 m n.p.m.  

Rybactwo  

Gmina Stepnica na przestrzeni lat dokonała szereg inwestycji na terenie Portu Rybackiego. 

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 17 rybaków, w tym 11 w spółce "Rybak", która 

jest dzierżawcą Portu Rybackiego. 

Zewnętrzne środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej, pozwoliły także rybakom 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.  
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Przemysł, produkcja, usługi  

Na terenie gminy odnotowano lekki wzrost ilości podmiotów gospodarczych. 

Zaangażowanie przedsiębiorców w rozwój działalności gospodarczej powoduje, iż  regularnie 

odnotowuje się wysoki udział podmiotów prywatnych w strukturze wszystkich podmiotów 

gospodarczych. 

Porty i przystanie  

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

rozwojowym.  

Port morski w Stepnicy jest jednym z najmniejszych 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 2021 roku wynosi 2,9 %. 

 

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

Liczba osób bezrobotnych 2018 2019 2020 2021 

Ogółem 126 116 139 90 

    w tym   

Kobiety 82 73 78 56 

Mężczyźni 44 43 61 34 

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

 

Jak widać, liczba bezrobotnych w 2021 roku zmalała, w tym również w podziale na płeć.  

 

II. Informacje finansowe 

 

1. Dochody i wydatki gminy 

 Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg 

planu na dzień 1 stycznia 2021 roku i 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto 

w ramach poniższej tabeli. 
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Tab. 3: Podstawowe dane budżetowe 

Wyszczególnienie 
Plan na 1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 31.12.2021 r. 

(w zł) 
Wykonanie (w zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach 

(w %) 

Dochody 24 680 158,00 27 070 220,18 27 613 592,90 102,01% 

Wydatki 39 768 580,00 37 689 804,56 26 673 835,04 70,77% 

Wynik -15 088 422,00 -10 619 584,38 939 757,86 - 

Źródło: dane UMIG na podstawie sprawozdań budżetowych 

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku oraz na przestrzeni 

lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej. 

 

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Stepnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020 

          

 

 Wysokość osiąganych dochodów budżetowych określa pozycję finansową gminy. 

Najwyższy udział w dochodach własnych mają w ostatnich latach dotacje. Nadal znaczącym 

składnikiem dochodów gminy są podatki i opłaty lokalne. Kolejną pozycję zajmują subwencje.        

W roku 2021 dochody Gminy Stepnica wzrosły w stosunku do lat 2018 i 2019. Obrazuje to 

także dochód wyliczony na 1 mieszkańca, który zmienił się od  5  673,86  zł w 2019 roku do             

5 444,96 zł  w 2020 roku i do 5 712,37 zł w roku 2021. W 2021 roku odnotowano wzrost 

dochodów w stosunku do roku poprzedzającego. 
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Wykres 2. Dochód na 1 mieszkańca (w zł) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrane dochody gminy 

Na terenie Gminy Stepnica w roku 2021 podatnikami podatku od nieruchomości było 513 

osób fizycznych, co w porównaniu do roku 2020 daje wzrost o 9 nowych podatników. 

Przewidywany łączny dochód wynosił 308 639,00 zł. Natomiast podatników podatku od 

nieruchomości od osób prawnych było 55, od których przewidywany łączny dochód wynosił  

3 096 125,00 zł. Podatników z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych 

było 1969 podatników. Ilość ta w porównaniu z rokiem 2020 zwiększyła się o 77 nowych 

podatników, od których przewidywany łączny dochód wynosił  983 377,00 zł. Natomiast              

z tytułu podatku rolnego i leśnego od osób prawnych liczba podatników wynosiła 26.  Powinni 

oni wnieść do budżetu dochód  w łącznej kwocie 326 200,00 zł.  

 

Wykres 3: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Stepnica w 2021 w porównaniu do lat 

2019-2020 
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Wykres 4: Wpływy z podatku rolnego Gminy Stepnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-

2020. 

         

Wykres 5: Wpływy z podatku leśnego Gminy Stepnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-

2020 

               

W ewidencji podatkowej znajduje się także 11 podatników z tytułu podatku od środków 

transportowych, którzy zadeklarowali 68 pojazdów na łączną kwotę 68 867 zł.  

 

Wykres 6: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Stepnica w 2021                          

w porównaniu do lat 2019-2020 
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W roku 2021 do ewidencji  podatników z tytułu opłaty od posiadania psów wprowadzono 

437 posiadaczy psów, którzy posiadali łącznie na terenie gminy Stepnica 1 317 psów. Nie 

pobrano opłaty od posiadania psów od 410 osób, w tym od 156 psów z ulgą dla osób powyżej 

65 roku życia prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe, 16 psów od osób 

niepełnosprawnych, 46 psów przygarniętych ze schroniska lub przekazanych przez Urząd oraz 

192 psów zwolnionych z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów od podatników podatku 

rolnego od gospodarstw rolnych.  

 

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

1) od osób fizycznych: 

a) podatek od nieruchomości w kwocie 312 223,79 zł, 

b) łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 1 033 348,47 zł, 

c) podatek od środków transportowych w kwocie 72 415,00 zł, 

d) opłata od posiadania psów w kwocie 19 007,03 zł. 

2) od osób prawnych: 

a) podatek od nieruchomości w kwocie 3 204 275,49 zł, 

b) podatek rolny w kwocie 34 345,00 zł, 

c) podatek leśny w kwocie 292 716,00 zł. 

d) podatek od środków transportowych w kwocie 2 349,00zł 

 

W skład dochodów gminy wchodzą także wpływy z tytułu: 

- czynszów mieszkaniowych w kwocie 697 632,93 zł, 

- innych dzierżaw w kwocie 243 348,69 zł. 

W 2021 roku w związku z pandemią Covid-19 obowiązywało zwolnienie z opłaty targowej. 

 

W porównaniu z rokiem 2020 dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych 

zwiększyły się   o 2,25 %, tj.  z 5 781 628,47 zł w roku 2020 do 5 911 661,40 zł w 2021 roku. 

Niski wzrost dochodów gminy spowodowany był utratą znacznej części podatku od 

nieruchomości jednego z większych podatników od osób prawnych na terenie gminy 

(zamknięcie tartaku w Stepnicy). 
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Wykres 7: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Stepnica w 2021 w porównaniu do lat 

2019-2020 

 

 

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w roku 2021 wyniosły łącznie 572 072,40 zł, 

co stanowi 9,68 %, z czego: 

1) od osób fizycznych:  

a) podatek od nieruchomości w kwocie 32 857,03 zł, 

b) łączne zobowiązanie pieniężne w kwocie 235 325,02 zł, 

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

d) opłata od posiadania psów w kwocie 7 262,73 zł. 

2) od osób prawnych: 

a) podatek od nieruchomości w kwocie 287 999,57 zł, 

b) podatek rolny w kwocie 6 012,05 zł, 

c) podatek leśny w kwocie 0,00 zł, 

d) ) podatek od środków transportowych w kwocie 5,00 zł. 
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Zaległości z tytułu innych opłat w roku 2021 wynosiły łącznie 74 554,02 zł, w tym: 

a) z czynszów mieszkaniowych w kwocie 62 923,48 zł, co stanowi 9,02 %, 

b) z innych dzierżaw w kwocie 11 630,54 zł, co stanowi 4,78 %. 

 

Poziom zadłużenia z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat zmniejszył się                  

o 36,81 %, tj.  z 1 023 228,64 zł  w 2020  roku do 646 625,42 zł w 2021 roku. 

 

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. 

 

Na terenie gminy Stepnica w roku 2021 stawki podatku od nieruchomości  zwiększono            

o 5 % w stosunku do roku 2020. Natomiast stawka za budowle oraz grunty niezabudowane 

objęte obszarem rewitalizacji pozostały na poziomie ministerialnym. 

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

w komunikatach przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.   

Mając na celu dobro naszych mieszkańców nie stosowano stawek maksymalnych 

ustanowionych przez Ministerstwo Finansów. W 2021 r. obniżono stawki podatku od 

nieruchomości średnio o 16 %, a stawki podatku od środków transportowych średnio o 39 %. 

 

Tab. 4. Stawki podatków i opłat lokalnych 

GRUNTY 2020 2021 

ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 0,83 0,87 

POD JEZIORAMI 4,68 4,91 

POZOSTAŁE 0,35 0,37 

OBJĘTE OBSZAREM REWITALIZACYJI 3,28 3,40 

BUDYNKI     

MIESZKALNE 0,69 0,72 

ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 20,87 21,91 

ZW. Z DZIAŁ.W ZAKRESIE OBROTU MATERIAŁEM SIEWNYM 10,47 10,99 

ZW. Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 4,47 4,69 

POZOSTAŁE 6,55 6,88 

BUDOWLE 2% 2% 

PODATEK ROLNY 292,75 307,40 

Przeliczeniowy 146,38 153,70 

PODATEK LEŚNY 43,3048 46,6972 

OPŁATA ZA POSIADANIE PSA 45,00 50,00 
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Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2021 kształtowały się na 

następującym poziomie: 

• wpływy uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 

2021 wyniosły łącznie 1.138.819,69 zł, 

•  z tytułu odsetek za nieterminowe płatności oraz kar i odszkodowań w kwocie  

12.043,16 zł. 

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy zalegają z opłatą za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w 2021 r. wynosiła 301 osób. Wystawionych zostało 763 upomnień do 

dłużników za brak uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną 

kwotę 108.265,72 zł. Przekazano do Urzędu Skarbowego w Goleniowie 473 tytuły 

wykonawcze na kwotę 81.749,92 zł.  Urząd Skarbowy wyegzekwował zaległość w kwocie  

19.351,59 zł. 

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

i od osób prawnych (CIT). Wpływy z tych podatków wyniosły w 2021 roku 3 345 330,45 zł, 

tj. o ok. 18% więcej niż w 2020 r., gdzie wynosiły 2 844 082,17 zł. Dochody z PIT  wyniosły 

3 180 522,00 zł, tj. o ok. 12 % więcej niż w 2020 r., gdzie wynosiły 2 839 756,00 zł. Dochody 

z CIT w 2021 r. wyniosły 164 808,45 zł i wykazały bardzo duży wzrost w stosunku do roku 

2020, gdzie wynosiły 4 326,17 zł. 

Wykres 8: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Stepnica w 2021                           

w porównaniu do lat 2019-2020 
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Wykres 9:Pozostałe dochody bieżące Gminy Stepnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-

2020 

 

 

Wykres 10: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Stepnica w 2021 w porównaniu do 

lat 2019-2020 
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Wykres 11: Dochody bieżące budżetu Gminy Stepnica wg źródeł ich pochodzenia w 2021                

w porównaniu do lat 2019-2020        

     

Wykres 12: Struktura dochodów bieżących Gminy Stepnica w 2021 w porównaniu do lat 

2019-2020 
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 Wykres 13: Dochody majątkowe budżetu Gminy Stepnica w 2021 w porównaniu do lat 

2019-2020 

 

 

 

Wykres 14: Struktura dochodów majątkowych Gminy Stepnica w 2021 w porównaniu do 

lat 2019-2020 

          

 

 

 



str. 19 

 

Wykres 15: Dochody z majątku Gminy Stepnica w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020 

 

 

Wykres 12: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Stepnica w 2021              

w porównaniu do lat 2019-2020 

 

 

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań               

w obszarze: 

● Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 735 858,14 zł; 

● Dostarczanie wody w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz i wodę – 243 902,00 zł; 
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● Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka –       

161 258,10 zł; 

● Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 

20 000,00 zł. 

 

Wydatki  

Największą grupę wydatków w budżecie gminy stanowią oświata i wychowanie oraz pomoc 

społeczna w zakresie rodziny.  Pomimo wciąż nowych zadań nakładanych na samorząd oraz 

mniejszych wpływów do budżetu, w tym m.in. z powodu nadal trwającej pandemii 

koronawirusa, staraliśmy się realizować jak najwięcej inwestycji.   Polityka finansowa naszej 

gminy wciąż opiera się jednak na finansowaniu zadań inwestycyjnych przy udziale środków 

zewnętrznych. Jedynie zadania, których realizacja jest niezbędna i nie może czekać np. ze 

względu na bezpieczeństwo mieszkańców lub wiadomo, że nie ma żadnych szans na 

pozyskanie środków  z zewnątrz, są wykonywane ze środków własnych gminy. 

 Poniżej, na wykresie przedstawiono kształtowanie się poziomu wydatków na                                

1 mieszkańca w latach 2019-2021. 

Wykres 17. Wydatki gminy na 1 mieszkańca (w zł) 

 

 

 

 Jak widać na powyższym wykresie wydatki budżetu na 1 mieszkańca w roku 2021 wzrosły        

w stosunku do roku 2019  i 2020.  

2019 2020 2021

Wydatki ogółem na 1 mieszkańca (w zł)
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Wykres 18: Struktura wydatków ogółem Gminy Stepnica w 2021 w porównaniu do lat 

2019-2020 

 

 

Wykres 19: Wydatki bieżące budżetu Gminy Stepnica w 2021 roku wg działów                                 

w porównaniu do lat 2019-2020 
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Wykres 20: Struktura wydatków bieżących Gminy Stepnica w 2021 w porównaniu do lat 

2019-2020 

         

Wykres 21: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Stepnica w 2021 roku wg rozdziałów                      

w porównaniu do lat 2019-2020 
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Wykres 22: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Stepnica w 2021 roku                 

w porównaniu do lat 2019-2020 

       

2. Analiza zadłużenia gminy  
 

Gmina Stepnica w 2021 roku nie zaciągała żadnych pożyczek ani kredytów. W latach 2019 

– 2021 stopień zadłużenia gminy nadal wykazywał poziom zerowy. 

Wykres 23.  Zadłużenie Gminy Stepnica (w zł) 

 

  
  

3. Środki zewnętrzne  
 

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

jak i z budżetu państwa, z których realizowane są różnorakie inwestycje, m.in. budowa dróg, 
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budynków komunalnych, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, sieci wodno-kanalizacyjnych 

oraz projekty edukacyjne i społeczne.  

W latach 2010-2021 Gmina Stepnica wraz z jednostkami organizacyjnymi złożyła 146  

wniosków o dofinansowanie planowanych do realizacji projektów infrastrukturalnych, 

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

50,3 mln zł, natomiast ogólna wartość projektów, na które składane były wnioski                   

wyniosła ponad 106,5 mln zł, w tym również projekty, na które wnioski z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych zostały odrzucone. 

W 2021 r. łącznie złożono 16 wniosków o dofinansowanie, z czego 14 wniosków zostało 

zaakceptowanych, co stanowi 85,71% wszystkich złożonych wniosków.  Ponadto w okresie 

sprawozdawczym realizowano kilka projektów z poprzedniego roku, z  których wszystkie 

zostały prawidłowo rozliczone. W 2021 r. wnioski złożono na kwotę dofinansowania                    

13 867 306,74 zł. Zaakceptowano wnioski na kwotę 13 359 306,74 zł. Skuteczność pod 

względem kwoty dofinansowania wyniosła  96,34%.   

Poniżej przedstawiono złożone wnioski: 

1. Zakup 86 laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich - dofinansowanie 258 000 zł, 

2. Dofinansowanie zakupu sprzętu do serwerowni – cyberbezpieczeństwo - wnioskowane 

dofinansowanie 145 710 zł, 

3. Budowa dwóch bloków mieszkalnych w Stepnicy - wnioskowane dofinansowanie 

7 527 857,64 zł, 

4. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul T. Kościuszki w Stepnicy - wnioskowane 

dofinansowanie 407 163,83 zł,   

5. Budowa sieci wod-kan w miejscowości Stepniczka - wnioskowane dofinansowanie 

652 023 zł, 

6. Budowa sieci wodociągowej na odcinku Miłowo-Gąsierzyno wraz z modernizacją 16 

przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica - wnioskowane dofinansowanie  

3 906 743,10 zł,     

7. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w placówkach edukacyjnych - wnioskowane 

dofinansowanie 28 304 zł,  

8. Budowa asfaltowego toru typu PUMPTRACK w Stepnicy - wnioskowane 

dofinansowanie 113 000 zł, 

9. Budowa siłowni zewnętrznej w Zielonczynie - wnioskowane dofinansowanie 10 000 zł,  

10.  Budowa siłowni zewnętrznej w Budzieniu - wnioskowane dofinansowanie 10 000 zł, 

11.  Remont sanitariatów remizy OSP Stepnica - wnioskowane dofinansowanie 10 000 zł, 
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12. Zakup nowej wieży ratowniczej na plażę w Stepnicy - wnioskowane dofinansowanie 

17 000 zł, 

13. Modernizacja oświetlenia hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy - wnioskowane 

dofinansowanie 20 000 zł, 

14.  Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miłowie - wnioskowane dofinansowanie 

243 902 zł. 

Wnioski, które nie uzyskały dofinansowania:  

1. Termomodernizacja wraz z remontem klatek schodowych wielorodzinnego budynku 

komunalnego w Czarnocinie przejętego przez gminę z popegeerowskich zasobów 

nieruchomości, 

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Łące. 

Wnioski, które nie uzyskały dofinansowania zostały złożone w kolejnych naborach w 2022 r.   

 

Środki na infrastrukturę sportową  

Gmina Stepnica podobnie jak w latach poprzednich złożyła wniosek o dofinansowanie 

infrastruktury sportowej. W ramach pomocy finansowej dla jednostek samorządu 

terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę     

i modernizację infrastruktury sportowej w 2021 r. Gmina Stepnica otrzymała dofinansowanie  

w wysokości 12 730,40 zł na modernizację oświetlenia hali widowiskowo-sportowej                

w Stepnicy.  

W ramach projektu wymieniono 36 istniejących lamp w hali widowiskowo-sportowej na 

energooszczędne typu LED. Dzięki tej modernizacji zwiększy się znacznie naświetlenie pola 

gry na hali. Do tej pory nie wszystkie dyscypliny sportu można było uprawiać przy 

dotychczasowym świetle (tenis stołowy) ze względu na słabe naświetlenie. Poprzez kolejny 

etap rozbudowy i modernizacji infrastruktury sportowej i aktywność lokalnych klubów 

sportowych stworzone zostały warunki do wzrostu aktywności społeczności lokalnych na rzecz 

zdrowego stylu życia. 

 

Granty Sołeckie  

W 2021 Gmina Stepnica otrzymała dofinansowanie dwóch projektów w ramach Grantów 

Sołeckich. 

Pierwszą otrzymaną  dotację celową w kwocie 10 000,00 zł Gmina przeznaczyła na  budowę 

siłowni terenowej w Sołectwie Zielonczyn. 
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Drugą otrzymaną  dotację celową w kwocie 10 000,00 zł Gmina przeznaczyła na  budowę 

siłowni zewnętrznej w Sołectwie Budzień. 

Oba projekty zostały w pełni zrealizowane i rozliczone.  

Granty Strażackie  

W ramach Grantów Strażackich w 2021 r. został złożony jeden wniosek na Remont 

sanitariatów remizy OSP Stepnica. Na w/w projekt OSP Stepnica otrzymała  10 000 zł. 

Projekt został w całości zrealizowany i rozliczony.  

 

Inne 

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

gminach” realizowane przez szkoły podstawowe  w Stepnicy i w Racimierzu.  

W ramach Programu Usuwania Azbestu otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 14 595,84 zł. 

Usunięto i zutylizowano ok. 41 t azbestu. 

Od 2 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnica mieszkańcy Gminy mogą 

składać wnioski o uzyskanie grantu na termomodernizację budynku wraz z wymianą 

nieekologicznego źródła ciepła. Wnioskować można o 25 000 zł lub o 50 000 zł w zależności 

od zakresu planowanej termomodernizacji. Granty udzielane są w ramach projektu pn. 

„Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica”, na który Gmina 

Stepnica podpisała umowę o dofinasowanie ze środków RPO WZ 2014-2020 w ramach 

Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Realizacja projektu pozwoli 

dofinansować wymianę kotłów węglowych i termomodernizację 18 budynków przez 

mieszkańców Gminy Stepnica. Odbiorcami końcowymi projektu są osoby fizyczne 

legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości. Jedynym kryterium zakwalifikowania się 

do projektu jest termin złożenia kompletnego zgłoszenia. W 2021 nabór zgłoszeń do w/w 

projektu odbywał się w sposób ciągły. Chęć przeprowadzenia termomodernizacji swojego 

budynku zgłosiło 5 osób, co dalece odbiega od założonych 18 termomodernizacji.   

Równolegle do w/w projektu na terenie Gminy Stepnica realizowany jest Program Czyste 

Powietrze. Gmina Stepnica w lutym 2021r. podpisała porozumienie z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, na mocy którego w tut. 

Urzędzie został utworzony Punkt konsultacyjno – informacyjny. Celem utworzenia takiego 

punktu jest intensyfikacja wymiany starych nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na 

nowoczesne kotły spełniające normy ekologiczne oraz poddanie budynków jednorodzinnych 
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termomodernizacji. Przy minimum formalności można tu złożyć wniosek o dofinansowanie na 

wymianę kotła jak i wykonanie termomodernizacji budynku. Efektem działalności punktu           

w 2021 r. jest pomoc w napisaniu wniosków o dofinansowanie dla 39 mieszkańców naszej 

gminy, a co za tym idzie likwidacja 39 tzw. „kopciuchów”.  

 

III. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

1. Rozwój 

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

 Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem niezbędnym do aplikowania o środki         

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie - Wspieranie rewitalizacji  w sferze 

fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. 

Jako obszary rewitalizacyjne w naszej gminie wskazano następujące lokalizacje: 

1. Łąka,  

2. Racimierz,  

3. Żarnowo,  

4. Czarnocin,  

5. Kopice. 

 

Od 2018 r. trwała realizacja projektu ze środków UE w ramach RPO WZ pn. „Rozbudowa 

Szkoły Podstawowej w Racimierzu”. W 2021 r zakończył się proces rozliczania projektu              

z Urzędem Marszałkowskim. 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 240 m².  

Innym projektem głównym o charakterze edukacyjnym ujętym w LPR, realizowanym             

jeszcze w 2021 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.  

 

2) 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. Na etapie opracowania dokumentu zidentyfikowane zostały  potrzeby 

inwestycyjne wynikające z przeprowadzonej diagnozy stanu infrastruktury technicznej                
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w Gminie Stepnica. Wiele ze wskazanych potrzeb zostało już zrealizowanych w latach 

wcześniejszych.  

Realizacją przyjętej strategii w części dotyczącej infrastruktury transportu drogowego jest  

przebudowa drogi wojewódzkiej Stepnica-Recław realizowana przez właściciela drogi Zarząd 

Dróg Wojewódzkich.   

 

3) Lokalna Strategia Rozwoju  (LGR Zalew Szczeciński)  

Celem powstania LGR 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 

LSR na lata 2014-2020.   

W 2021 r. w ramach LGR były organizowane 2 nabory wniosków, w ramach których 

złożono wniosek na zakup nowej wieży ratowniczej na plażę w Stepnicy nad brzegiem Zalewu 

Szczecińskiego. Nowa wieża dla ratowników zastąpiła wysłużoną już wieżę, która stała na 

stepnickiej plaży od wielu lat. Nowa wieża to konstrukcja ze stali nierdzewnej i wysokości 

prawie 5 m. Całkowity koszt zakupu i dostawy wieży na plażę w Stepnicy to 22 452,00 zł,             

z czego dofinansowanie wyniosło 17 000,00 zł.  Projekt został zrealizowany i całkowicie 

rozliczony.  

W 2021 r. trwała realizacja innego projektu realizowanego w ramach LGR. Była nim 

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

Przedmiotem projektu była organizacja na terenie Gminy Stepnica 6 imprez nawiązujących 

tematyką do rybołówstwa i turystyki wodnej, z czego 5 imprez związanych było ze 

zorganizowaniem zawodów wędkarskich, a jedna impreza to festyn promujący potencjał 

Zalewu Szczecińskiego i jego bogactwo, ze szczególnym uwzględnieniem zawodu rybaka            

i sportów wodnych. Gmina Stepnica na organizację imprez otrzymała w ramach tego projektu 

kwotę 25 444,00 zł, co stanowiło 85% wszystkich wydatków.  

 

4) Lokalna Strategia Rozwoju (LGD Szanse Bezdroży)  

Gmina Stepnica jako członek Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 

Goleniowskiego obejmującego obszar 6 gmin położonych na terenie Powiatu Goleniowskiego, 

aktywnie realizuje cele i przyjęte wskaźniki LSR.  
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W 2021 r. złożono 1 wniosek o dofinansowanie realizujący założenia strategii. Jest to 

budowa rowerowego toru asfaltowego PUMPTRACK na terenie parku w Stepnicy.  Pumptrack 

to rowerowy tor asfaltowy, składający się  z szybkich zakrętów i muld. 

  

5) Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego  

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gmina Stepnica w latach poprzednich  

zrealizowała 3 duże projekty. 

1. Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Stepnicy.  

Wartość projektu to 639 985,22 zł. Dofinansowanie wyniosło 543 987,43 zł, co 

stanowi 85% kosztów inwestycji.  

2. Przebudowa ul. T. Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy wraz z budową kanalizacji 

deszczowej. Wartość projektu wyniosła 2 696 551,59 zł, dofinansowanie wyniosło 

1 865 871,05 zł, 

3. Modernizacja drogi rowerowej Stepnica-Widzieńsko. Wartość projektu wyniosła  

1 476 000,00 zł, dofinansowanie wyniosło 795 309,75 zł. 

W 2021 roku nie były realizowane projekty w ramach ZIT. 

 

2. Ład przestrzenny 

2.1 Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jest 

dokumentem sporządzanym dla całego obszaru gminy, określającym w sposób ogólny politykę 

przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania. Dokument ten nie stanowi prawa 

miejscowego, jest jednak podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. 

Studium nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do 

wydania decyzji administracyjnych, jest jednak dokumentem wiążącym przy sporządzaniu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Działanie takie umożliwia 

koordynację ustaleń planów miejscowych z kierunkami rozwoju gminy, to właśnie istotą 

studium jest określenie polityki przestrzennej gminy i lokalnych zasad zagospodarowania 

przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

przedstawia schemat docelowego zagospodarowania gminy.  

Podstawą utworzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Pierwotnie przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/313/06 z dnia 23 czerwca 2006r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dokument
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Decyzja_administracyjna
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dokument, na przestrzeni lat zmieniał swój charakter. Rozwój gospodarczy kraju, zamierzenia 

inwestycyjne Gminy oraz prywatnych inwestorów zobligowały organ stanowiący do zmiany 

przedmiotowego  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

W wyniku analizy zapotrzebowania i kierunków kształtowania się ładu przestrzennego 

dokonano 9 zmian przedmiotowego Studium dostosowując kierunki zagospodarowania do 

sytuacji prawnej, zapotrzebowania oraz rozwoju Gminy. W roku 2021 przystąpiono do zmiany 

nr 10. Przedmiotem zmiany Studium jest zmiana sposobu zagospodarowania terenów 

położonych w obrębie Stepnica-1 – Miasto Stepnica w zakresie zmiany przeznaczenia terenu 

na strefę funkcji nieuciążliwych produkcyjnych i składowo-magazynowych. Poniżej 

przedstawiono na rysunku zakres zmiany nr 10. 

 

 

Zmiana studium nr 10 nie wpłynie znacząco na cały kształt kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, jednak pozwoli na realizację zamierzeń inwestycyjnych właścicieli 

nieruchomości.  

Poprzednie zmiany obejmowały głównie wprowadzenie nowych obszarów zabudowy 

mieszkaniowej, zgodnie z zapotrzebowaniem i kierunkiem rozwoju gminy. W chwili obecnej 

bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jest wystarczający dla potrzeb 

gminy.  

W świetle obowiązujących przepisów, zrezygnowano z części obszarów przeznaczonych 

pod lokalizację farm elektrowni wiatrowych, natomiast ukierunkowano działania na rozwój 
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innych alternatywnych ekologicznych źródeł energii .  

Na bieżąco prowadzona jest 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.  

W roku 2021 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. W 2021 roku złożony został 

jeden wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego.  Przedmiotem zmiany Studium jest zmiana sposobu 

zagospodarowania terenów położonych w obrębie Stepnica-1 – Miasto Stepnica w zakresie 

zmiany przeznaczenia terenu na strefę funkcji nieuciążliwych produkcyjnych i składowo-

magazynowych. Ponadto złożono jeden wniosek o uchwalenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pokrywającego się z wnioskiem o zmianę Studium.  

Pokrycie gminy planami miejscowymi kreuje się na poziomie 1%, w przypadku aktualnego 

tempa rozwoju gminy jest to wartość adekwatna. 

W zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 74/3 oraz 

części działki drogowej nr 75, obręb Jarszewko prywatny inwestor dokonał wstępnego podziału 

nieruchomości na około 70 działek.  

Prywatny inwestor rozpoczął realizację myjni samochodowej samoobługowej z lokalizacją 

w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie portu w Stepnicy. 

Ponadto realizowana jest inwestycja w zakresie turystyki, polegająca na budowie budynków 

rekreacyjnych na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

gminy Stepnica, obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 365/3 (pole namiotowe na 

terenie plaży w Stepnicy) z przeznaczeniem na cele zabudowy pensjonatowej usług 

turystycznych, usług hotelarskich i gastronomicznych. 

Na obszarach nieobjętych planami miejscowymi, ustawa z dnia 27 marca 2003r.                         

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

przyrodniczym i krajobrazowym tereny.  

 

3. Zasoby materialne gminy 

3.1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Stepnica prowadzone jest na podstawie 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego, Uchwały Nr XXI/250/2021 z dnia 24 września 2021 r. Rady 

Miejskiej w Stepnicy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica oraz Uchwały Nr XIX/222/2021 z dnia 19 kwietnia 

2021r. Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Stepnica w latach 2021-2025. 

 

3.2. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

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, uwzględniając potrzeby 

społeczności lokalnej. Gminny zasób nieruchomości jest wykorzystywany na cele rozwojowe 

gminy i dla potrzeb zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 

Zasobem nieruchomości Gminy Stepnica gospodaruje burmistrz zgodnie z Zarządzeniem 

nr 17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica  z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia 

planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Stepnica na lata 2021-2023. 

 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,  
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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, 

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. 

 

Grunty będące w posiadaniu Gminy Stepnica ogółem: 3 167 922 m2, w tym: 

1. grunty pod drogami i rowami: 1 919 138 m², 

2. grunty zabudowane i inne: 1 248 784 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: 397 669 m². 

 

3.3. Program opieki nad zabytkami 

Program opieki nad zabytkami to dokument strategiczny gminy, który ma pomóc  

w aktywnym zarządzaniu zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy. Wskazane  

w programie działania są skierowane na poprawę stanu zabytków, ich rewaloryzację oraz 

zwiększenie dostępności do nich mieszkańców i turystów.  Nie stanowi prawa miejscowego, 

lecz służy kształtowaniu polityki w danym sektorze odpowiedzialności samorządu oraz 

zapewnia komplementarność działań w wymiarze gminy i regionu. Jako dokument strategiczny 

ma na celu ukierunkować i zoptymalizować działania w zakresie ochrony zabytków jako 

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

zachowania lokalnej tożsamości kulturowej.  

Do wojewódzkiej ewidencji zabytków wpisane są następujące obiekty z terenu gminy: 

1. kościół św. Jacka – wpisany pod nr 1264 decyzją nr Kl.20/41/63 z dnia 05.12.1963 r., 
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2. budynek mieszkalny nr 28 znajdujący się w Miłowie – wpisany pod nr 1262 decyzją nr 

PSOZ/Sz-n/III/5340/15/92 z dnia 10.02.1992 r., 

3. leśniczówka w m. Widzieńsko – wpisana pod nr 1523 decyzją nr Kl.I.6801/1/72 z dnia 

24.03.1972 r., 

4. teren wokół leśniczówki w Widzieńsku – wpisany pod nr 1523 decyzją nr PSOZ/Sz-

n/III/5340/88/92 z dnia 18.11.1992 r., 

5. kościół p.w. Chrystusa Króla w Żarnowie – wpisany pod nr A-1804 decyzją nr 2054/2018 

z dnia 14.12.2018 r. 

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

 

Kolejną grupą zabytków są zabytki ruchome, 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 2021 r. wykonany został projekt dokumentacji dotyczącej remontu kościoła w Stepnicy – II 

etap. Zakres projektu obejmował następujące prace: 

I. Prace wewnętrzne: 

1. wymiana popękanych szyb w oknach kościoła szkłem walcowanym, 

2. gazowanie drewnianych elementów wyposażenia kościoła: ołtarz, ambona, ławki, 

klęczniki, empory chórowe wraz z podłogami, zabezpieczające przed szkodnikami 

drewna wg zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, 

3. naprawa lub wymiana uszkodzonych ławek, 

4. naprawa podłóg kościelnych i pokrycie ich płytką ceramiczną w miejscach odkrytych 

(z wyłączeniem miejsca na ławki) wg istniejącego wzoru. Umieszczenie ławek na 

drewnianym podeście, 

5. czyszczenie i zabezpieczenie farbą podsufitki i drewnianych faset, 

6. naprawy podłóg i schodów prowadzących na chóry południowy i północny (od 

plebanii), 

7. wykonanie z piaskowca i montaż „ołtarza stałego”, zgodnie z przepisami liturgicznymi 

oraz ambonki do głoszenia Słowa Bożego, jako przygotowanie do konsekracji 

świątyni, 
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8. uzupełnienie obecnego ogrzewania o rekuperację zapewniającą wentylację kościoła 

oraz odpowiednią wilgotność i odzyskiwanie ciepła, 

9. uzupełnienie zabezpieczenia pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

10. naprawa i zabezpieczenie murów ponad chórami i w prezbiterium od wys. 180 cm do 

stropu nieobjętych wcześniejszymi pracami, 

11. wykonanie podłogi drewnianej w nawie zachodniej. 

II. Prace zewnętrzne: 

1. naprawy uzupełniające ubytki stolarki wieży, 

2. impregnacja zabezpieczająca elementy stolarki zewnętrznej wieży zapobiegająca 

destrukcji drewna. 

III. Prace w otoczeniu kościoła: 

1. usunięcie starego „siatkowego” ogrodzenia i zastąpienie go niskim betonowym 

krawężnikiem regulującym odpływ wody z chodnika i jezdni, 

2. przycięcie drzew do podobnej wysokości (z wyłączeniem dębu i lipy) z nowymi 

nasadami i rozplanowaniem układu zieleni, 

3. reprofilacja terenu i wysypanie drobnym tłuczniem pasa przylegającego do murów 

kościoła, 

4. oświetlenie zewnętrzne kościoła. 

  Koszt wykonania całego zadania wyniósł 39 852,00 zł brutto, z czego z budżetu Gminy 

19 926,00 zł.  

 Działania w zakresie realizacji programu określa się jako spełniające założenia. Ich poziom 

określają działania, które są ściśle spójne z tymi, które ujęte zostały w programie. Cechuje je 

wysoka efektywność wykonywania planowanych zadań, które sukcesywnie przyczyniają się 

do realizacji założonych celów, polityki gminy w zakresie ochrony zabytków.  

 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.   

 Budynek mieszkalny w Miłowie stanowiący własność osób fizycznych, figurujący jako 

zabytek w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków jest w bardzo złym stanie technicznym. Pomimo 

usilnych starań tut. organu oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zmierzających do 

polepszenia jego stanu poprzez odbudowę, a co najmniej zabezpieczenie terenu i wykonanie 

stosownego ogrodzenia zabezpieczającego przed możliwością wejścia na teren posesji osób 

trzecich, nic w tym zakresie nie zostało poczynione. W stosunku do właściciela budynku były 
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podejmowane bezskuteczne interwencje. 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. 

 Obiekty zabytkowe w postaci budynku leśniczówki i założenia do leśniczówki  

w Widzieńsku są utrzymywane w należytym stanie przez ich właściciela.  

 

4. Infrastruktura komunalna 

4.1.Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  

Na terenie Gminy Stepnica zadania z zakresu gospodarki wodno -ściekowej prowadzone są 

przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie. Przepisami regulującymi 

szeroko rozumianą gospodarkę wodno- ściekową są przede wszystkim: art. 3 ust. 1 ustawy                        

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

ścieków, który brzmi następująco: „Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków jest zadaniem własnym gminy” oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                    

o samorządzie gminnym, który brzmi następująco: „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji (…)”.  

Celem wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                                            

i kanalizacyjnych jest określenie głównych zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych                              

i związanych z tym kosztów, a także terminów realizacji przedstawionych zadań. Opracowanie 

ma na celu ułatwienie podejmowania decyzji związanych z przedsięwzięciami wodociągowo- 

kanalizacyjnymi oraz lokalizacją inwestycji.  

Plan został opracowany przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie we 

współpracy z Burmistrzem oraz 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. 

Biorąc pod uwagę zapisy planu w 2021 r. zaplanowano następujące działania                                

z podziałem na te realizowane przez Gminę i przedsiębiorstwo: 

1. Gmina: 

a) budowa sieci wodociągowej na ul. Bol. Krzywoustego w Stepnicy,  

b) przebudowy przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica,  
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2. Przedsiębiorstwo:  

a) konserwacja, naprawy i wymiana hydrantów,  

b) montaż i wymiana wodomierzy.  

 

Zaplanowane działania w 2021 r. do zrealizowania przez Gminę zostały przeniesione do 

wykonania na lata kolejne, z uwagi na możliwość uzyskania środków zewnętrznych.  

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. W  2021 roku nastąpiła 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.  

Sieci elektroenergetyczne 

Na terenie Gminy Stepnica usytuowanych jest: 

- 71 stacji transformatorowych SN/nN, 

- 334,2 km linii elektroenergetycznych,  

- 23 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 

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.  
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•  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. 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.  

5.2. Program ochrony środowiska 

„Program Ochrony Środowiska to podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ochrony 

środowiska na terenie gminy. Określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele  

i zadania, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według 

priorytetów. Wspomaga również dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia 

degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne gospodarowanie 

zasobami środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony. Według założeń, program 

ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania 

środowiskiem, zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a 

także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.  

Zrealizowane zadania z POŚ przewidziane do realizacji w 2021 roku:   

Przedsięwzięcia związane z ochroną zasobów wodnych oraz gospodarką wodno-ściekową 

W roku 2021 realizowano szereg inwestycji związanych z modernizacją sieci wodociągowej 

oraz kanalizacyjnej gminy, o czym szerzej w rozdziale „gospodarka komunalna”. 

Przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi i gleb 

Przystąpiono do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz planu miejscowego na terenie miasta Stepnica będącego własnością IKEA 

Industry Poland Sp. z o.o. dopuszczających realizację farmy fotowoltaicznej na cele zasilania 

zakładu produkcyjnego.  

Plany miejscowe stanowią prawo miejscowe i pozwalają, poza usystematyzowaniem ładu 

przestrzennego, również na ochronę zasobów przyrodniczych oraz powierzchni ziemi i gleb. 

Każdorazowo projekt planu miejscowego uzgadniany i opiniowany jest z instytucjami 
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właściwymi ochronie środowiska, gleb, wód itp. 

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. 

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, fotowoltaika, 

pompy ciepła, elektryczne), oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych 

budynku. 

Ponadto Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na mieszkańców  

z terenu naszej gminy obowiązek segregacji odpadów, co z kolei ma przełożenie na poprawę 

środowiska naturalnego oraz zmniejszenie ilości zanieczyszczeń. W tym zakresie prowadzone 

są kontrole, podczas których następuje weryfikacja poprawności segregacji poszczególnych 

rodzajów odpadów. Na stronie internetowej gminy zamieszczane są na bieżąco informacje 

dotyczące poprawności segregacji, a w razie potrzeby rozdawane są ulotki informacyjne w tym 

zakresie. Ponadto podczas bezpośredniego kontaktu z klientem udzielane są informacje na ten 

temat.  

Gmina Stepnica w ubiegłym roku ponownie przystąpiła do programu Azbest 

organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej. 

Głównym zadaniem projektu było usunięcie pokryć dachowych cementowo - azbestowych, 

zalegających w głównej mierze na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, w których 

mieszkają lub przebywają ludzie. W drodze zapytania ofertowego wyłoniona została 

specjalistyczna firma, która usunęła i przekazała do utylizacji zalegające na dachach                          

i podwórzach płyty cementowo-azbestowe zwane potocznie eternitem. Łącznie z terenu Gminy 

Stepnica usunięto wyroby zawierające ok. 41 ton azbestu z 15 posesji. 

Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza 

W ramach projektu „Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE)” powstała 

ogólnopolska Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - CEEB. Jest to bardzo ważne 
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narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych. To miejsce, gdzie będą dostępne 

również informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. System 

jako centrum wiedzy dla obywatela w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są 

niezbędne, np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła.  

Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat 

sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów 

administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli 

zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków    

w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji 

budynku.  

 Od 1 lipca 2021 r. wszedł obowiązek składania deklaracji. Można to zrobić na dwa sposoby:  

- elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany,      

e-dowód albo podpis kwalifikowany, 

- w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją 

budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.  

Proces składania deklaracji do systemu, to pierwsza e-usługa, która daje możliwość zebrania 

danych w jednej, centralnej bazie informacji nt. źródeł ciepła i spalania paliw.  

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek 

złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW. 

Termin składania deklaracji upływa 30.06.2022 r. 

W 2021 r. w ramach Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego zorganizowane 

zostały 3 spotkania z mieszkańcami i sołtysami naszej Gminy. W trakcie spotkań informowano 

zebranych o głównych założeniach i celach Programu Czyste Powietrze, zasadach 

wnioskowania, rodzajach wspieranych przedsięwzięć i warunkach dofinansowania. Omówiono 

wniosek o dofinansowanie. Każdy z uczestników otrzymał materiały informacyjne oraz dane 

adresowe Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego.  

Gmina uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków 

jednorodzinnych na terenie Gminy Stepnica”. Realizacja projektu pozwoli dofinansować 

wymianę kotłów węglowych i termomodernizację budynków przez mieszkańców naszej 

gminy.  

W zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych 

W 2021 r. wykonano następujące zadania związano z drogownictwem: 

1. wykonano drogę o długości 50,5 m i szerokości 5 m z destruktu asfaltowego (materiał 

Gminy) na części działki nr 75 w Stepniczce, wartość zadania 7.749,00 zł, 
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2. podpisano umowę  na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz  

z budową chodnika na ul. Dworcowej w Stepnicy,  

3. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na drogę - dz. nr 33/2  

w Stepniczce,  

4. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na drogę - dz. nr 783  

w Żarnowie. 

Ponadto Gmina kontynuuje ścisłą współpracę z Powiatem Goleniowskim, Szczecińskim 

Obszarem Metropolitarnym oraz organizacjami turystycznymi w zakresie kolarstwa, w celu 

promocji i upowszechniania ruchu rowerowego, poprzez likwidację barier technicznych oraz 

tworzenie nowych i modernizację istniejących ścieżek rowerowych na terenie gminy, a także   

współudział w organizacji rajdów i maratonów rowerowych. Wspierano również budowę 

ścieżki rowerowej usytuowanej na wałach przeciwpowodziowych nad Zalewem Szczecińskim. 

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody 

W zakresie infrastruktury turystycznej 

W roku sprawozdawczym 2021 zakończono inwestycje oraz przeprowadzono działania w celu 

podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy:  

− zakończono remont molo spacerowego na stepnickiej plaży, 

− dokonano wycinki trzcinowiska z działki przyległej do plaży w Stepnicy (z wody),  

− ogłoszono przetarg na budowę PUMPTRACK-u  w parku przy ul. Wojska Polskiego            

w Stepnicy, 

− brano czynny udział w realizacji inwestycji Marszałka Województwa polegającego na 

budowie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Blue Velo etap II. 

W zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa 

Systematycznie na terenie naszej gminy organizowane są głównie przez szkoły akcje mające 

na celu poszerzenie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży bezpośrednio, a także 

pośrednio dorosłych mieszkańców naszej gminy. Pomimo trwającej w ubiegłym roku pandemii 

przeprowadzono wiele z nich. Do takich akcji z ubiegłego roku można zaliczyć:  

⎯ ,,sprzątanie świata” odbywające się corocznie w miesiącu wrześniu - dzięki wielkiemu 

zaangażowaniu dzieci nazbieranych zostało wiele worków pełnych odpadów. 

Ubiegłoroczne działania uświadomiły uczniom, że wyrzucone do wody lub porzucone  

w lesie szklane i plastikowe butelki, foliowe torby i opakowania po produktach 

spożywczych, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszego środowiska. Praca na rzecz 

ochrony środowiska trwa w naszych szkołach przez cały rok, 
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⎯ konkurs plastyczny „Ekologiczna Marzanna” – którego celem było propagowanie 

recyklingu jako możliwości pozyskiwania różnorodnych materiałów do tworzenia 

ciekawych, barwnych i niezwykłych form przestrzennych; uświadomienie uczniom, że 

niektóre odpady można ponownie wykorzystywać i robić z nich nowe rzeczy, a także 

kreowanie wyobraźni dzieci w odniesieniu do wykorzystania odpadów pochodzących 

z gospodarstw domowych (gazety, butelki, puszki itp.), 

⎯ ekologiczny pokaz mody – przy okazji omawiania tematów ekologicznych dzieci wraz ze 

swoimi rodzicami wykonały ekologiczne stroje, które zaprezentowały podczas 

przygotowanego pokazu, 

⎯ Dzień Ziemi - to największe ekologiczne święto obchodzone od 1970 roku, obecnie  

w 192 krajach. W Polsce Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Głównym celem 

święta jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną 

ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie 

ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju.  

⎯ konkurs pt. „Eko – zabawka” - zadanie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu zabawki 

z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych. Dzieci samodzielnie wykonały 

niezwykłe prace wykazując się pomysłowością i niezwykłą inwencją twórczą. Każda praca 

była oryginalna i niepowtarzalna, 

⎯ akcja pn. „wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” - celem akcji jest podniesienie 

świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi 

na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. 

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.  

Przedsięwzięcia związane z ochroną przed hałasem 

W ubiegłym roku rozpoczęła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław 

- Stepnica. Nowo położona nawierzchnia asfaltowa, wyrównane studzienki kanalizacyjne wraz 

z budowaną na niektórych odcinkach drogi kanalizacją deszczową przyczynią się znacznie do 

zmniejszenia emisji hałasu generowanego przez poruszające się drogą pojazdy. Ponadto 

znacznie zwiększy się bezpieczeństwo i komfort jazdy, również dzięki regularnie 

prowadzonym kontrolom przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie prędkości.  
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie systematycznie prowadzi 

monitoring poziomu hałasu w zakładzie Ikea Industry Sp z o. o. 

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. 

- Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Goleniowie w zakresie zarządzania kryzysowego. 

Na stronie internetowej Gminy Stepnica w zakładce o nazwie ,,ostrzeżenia”,  społeczeństwo na 

bieżąco jest informowane o istniejących, nadchodzących potencjalnych zagrożeniach.  

- Ponadto corocznie na stronie internetowej gminy zamieszczana jest informacja prezesa 

Krajowej Izby Kominiarzy na temat dokonywania przeglądów i usuwania zanieczyszczeń  

z przewodów kominowych, które są najczęstszą przyczyną występowania pożarów. 

Przedsięwzięcia związane z energią odnawialną 

W zakresie propagowania energii odnawialnej 

W roku 2021 do tut. urzędu wpłynął 1 wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy 

fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działce nr 673 w obrębie Racimierz, Gmina Stepnica” – 

postępowanie w toku. 

 

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 2021 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. 

Do najważniejszych zadań, które zrealizował Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

możemy zaliczyć: 
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1. Zapewnienie realizacji zadań dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz 

zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom, 

2. Nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych oraz wzywanie do ich wykonania, 

3. Aktualizacja dot. Akcji Kurierskiej, 

4. Aktualizacja Planu Przeciwpowodziowego, 

5. Aktualizacja Planu Rozplakatowania Obwieszczeń Gminy Stepnica, 

6. Aktualizacja Stałego Dyżuru, 

7. Działania polegające na walce z COVID -19, 

8. Ocena przedsięwzięć prewencyjnych i wykonawczych, podejmowanych w obliczu 

zagrożeń wywołanych warunkami zimowymi w sezonie 2021/2022, 

9. Ocena stanu przygotowań do sezonu wakacyjnego 2022 r., 

10. Przygotowanie niezbędnych działań na obszarze gminy mających na celu zwalczanie 

„Ptasiej Grypy”, „ Zakażenia ASF – dzików” oraz łagodzenie ich skutków, 

11. Przygotowania gminnych ogniw reagowania kryzysowego, pomocy społecznej oraz      

systemów infrastruktury technicznej do funkcjonowania w warunkach zimowych, 

12. Na bieżąco utrzymywana była łączność telefoniczna stacjonarna, telefoniczna 

komórkowa, radiowa (gminny zespół zarządzania kryzysowego wyposażony jest             

w radiotelefony stacjonarne przenośne), 

13. 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, 

14. Realizacja bezpiecznych ferii oraz wakacji dla szkół na terenie Gminy Stepnica, 

15. Bieżące odśnieżanie dróg gminnych.  

Ponadto wykonano plan działania w zakresie obrony cywilnej na roku 2021 r. mający na 

celu ustalenia i przygotowania przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych obrony cywilnej 

na okres zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny. 

W 2021 roku zespół nie odnotował większych zagrożeń powodziowych, klęsk żywiołowych 

itd. 

 6.2. Straż Miejska 

Dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Stepnica Uchwałą           

Nr XXII 201/2009 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie utworzenia straży 

gminnej powołano Straż Gminną. W związku z nadaniem z dniem  01-01-2014 r. miejscowości 
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Stepnica statusu miasta, straż gminna otrzymała nazwę „straż miejska”. W tej sprawie podjęto 

uchwałę Nr XXVI/291/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie 

utworzenia straży miejskiej. 

Straż Miejska umiejscowiona została w strukturze Urzędu Miasta i Gminy Stepnica, a od 

czasu jej utworzenia pracuje w niej jeden strażnik na stanowisku komendanta. Straż Miejska 

działa na terenie całej Gminy Stepnica. Strażnik pracuje w systemie jednozmianowym                  

w godzinach pracy urzędu tj. 7:30- 15:30.  

Głównymi zadaniami straży jest ochrona porządku publicznego, utrzymanie aktywności 

działania na rzecz estetyzacji gminy, prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania 

obowiązku segregacji odpadów, obsługa systemu monitoringu wizyjnego miasta (24 kamer)      

i reagowanie na wszelkie przypadki naruszeń przepisów prawa w monitorowanej przestrzeni 

publicznej naszego miasta. Ponadto Straż Miejska prowadzi działania prewencyjne w celu 

zapobiegania negatywnym zjawiskom i naruszeniom porządku prawnego. 

Straż Miejska w Stepnicy w 2021 r.  interweniowała 37 razy w związku ze zgłoszeniami 

mieszkańców Gminy Stepnica, głównie w sprawach dotyczących zakłócania porządku 

publicznego, zagrożenia w ruchu drogowym, ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz 

zwierząt. W związku ze zwalczaniem przestępczości ujawniła trzy przestępstwa, ujęła                     

i przekazała Policji trzy osoby, a zebrane w toku czynności wyjaśniających materiały 

przekazała do dalszego prowadzenia przez Policję stosownie do kompetencji.  

W trakcie całego 2021 roku ujawniono ogółem 71 wykroczeń, z czego w 21 przypadkach 

zastosowano postępowanie mandatowe,  a kwota nałożonych mandatów wyniosła 4 650 zł.        

Do Posterunku Policji w Stepnicy na podstawie art. 17§1 kpow przekazano 5 postępowań            

w sprawach o wykroczenia oraz wykonano 11 kopii zapisu z monitoringu wizyjnego miasta dla 

potrzeb Policji. W patrolu prewencyjnym na terenie Gminy Stepnica strażnik przejechał             

10 492 km wspomagając przy tym innych pracowników urzędu realizujących zadania na terenie 

naszej Gminy.  

Realizując Gminny Program Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt, Straż Miejska w Stepnicy odłowiła z terenu gminy 12 bezdomnych 

psów i przy współpracy z pracownikami UMiG w Stepnicy ustaliła właścicieli czworonogów. 

W 2021 r. strażnik wspólnie z podinspektorem ds. gospodarki komunalnej UMiG Stepnica 

prowadził kontrole w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również Uchwał Rady 

Miejskiej w Stepnicy. 
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Straż Miejska działała również na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie wakacji     

i ferii zimowych. Strażnik realizował ponadto zadania zlecone w związku z COVID-19.  

6.3. Straż pożarna 

 Na zabezpieczenia realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym,               

o zarządzaniu kryzysowym, o ochronie przeciwpożarowej, co roku w budżecie gminy 

zabezpiecza się środki finansowe na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w celu 

zapewnienia ich gotowości bojowej, w tym na  zakupy sprzętu przeciwpożarowego, 

wyszkolenie i prowadzenie remontów baz lokalowych. 

W 2021 r. Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy obsłużyły łącznie 88 zdarzeń. 

Jednostki OSP Stepnica i OSP Żarnowo włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego otrzymały dotację z budżetu państwa w kwocie  11 000,00 zł na kurtki bojowe, 

radiostacje cyfrowe, hełmy pożarnicze i lancę gaśniczą. 

OSP  Czarnocin uzyskała wsparcie finansowe z budżetu państwa  w kwocie 3 400,00 zł.  

Środki finansowe wydatkowano na hełmy pożarnicze i radiostacje cyfrowe. 

Ponadto jednostki otrzymały wsparcie finansowe  ze środków  Ministra Sprawiedliwości             

w kwocie 15 tyś złotych  przeznaczając je na zakup sprzętu. 

 

7. Polityka społeczna 

Polityka społeczna jest działalnością państwa, samorządu i organizacji pozarządowych 

zmierzającą do kształtowania ogólnych warunków pracy i bytu ludności, prorozwojowych 

struktur oraz stosunków społecznych, które oparte są na równości i sprawiedliwości społecznej, 

mających na celu zaspokojenie potrzeb społecznych na dostępnym poziomie. 

7.1. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nałożony 

został na gminę obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja 

osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W związku z tym opracowana została i przyjęta 

Uchwała Nr XX/224/21 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stepnica na lata 2021-

2026. Strategia zawiera szereg kluczowych zadań, jakie stoją przed Gminą Stepnica. Diagnoza 

rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej oraz określenie planu działań w dłuższej 
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perspektywie są niezbędnymi warunkami efektywnej realizacji polityki społecznej w Gminie. 

Natomiast określenie misji oraz wyznaczenie celów strategicznych i działań, powinno                   

w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych                                  

i zminimalizować społeczne skutki kwestii społecznych. Dokument stanowi zatem podstawę 

do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić się 

do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym i doprowadzić do integracji społecznej.  

7.2. Gminny program wspierania rodziny 

Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich 

gminnych programów wspierania rodziny.  

Głównym celem programu jest wspieranie rodziny i rodziców w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 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 

powinna prowadzić do podejmowania wszystkich możliwych programów profilaktycznych 

i edukacyjnych prowadzących do redukcji zjawisk patologicznych i patologii społecznych 

wśród rodzin i rozbudowy systemu opieki nad dzieckiem oraz pracy z rodziną. 

7.3. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie należy do zadań własnych gminy. Gminny Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-

2026 został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/214/21 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 czerwca 

2021 r. 

 Celem Programu jest 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 

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 
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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, który 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 oraz 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 2021 realizowane były przy pomocy Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zgodnie z preliminarzem wydatków na 

realizację zadań zawartych  w przedmiotowym programie.  

Gmina każdego roku podejmuje szereg działań określonych w ustawie o wychowaniu             

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii     

skierowanych do dzieci, młodzieży, ale 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.  
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Z budżetu GKRPA zakupiono 6 spektakli  profilaktycznych w formule on-line. Obie szkoły 

na terenie naszej gminy przeprowadziły zajęcia profilaktyczne  w ramach lekcji 

wychowawczych dla swoich  dzieci.  

Przystąpiono do akcji edukacyjnej  o zdrowiu psychicznym i uzależnieniu od internetu.  

„Otwórz się na pomoc”, w ramach której powstał film interaktywny. Film został przekazany do 

naszych szkół, aby pomóc w zrealizowaniu programu profilaktyki.  Film jest interaktywny, a 

więc każdy może kreować dalszą ścieżkę młodego człowieka. Film jest nadal dostępny pod 

linkiem i będzie wykorzystywany do pracy z młodzieżą https://gs24.pl/gmina-stepnica-otworz-

sie-na-pomoc/re. 

Zakupiono 12 sztuk narkotestów DrugWipe S6. Te specjalistyczne testy są bardzo ważnym 

narzędziem w codziennej pracy policjantów, a ich użycie ma  duży wpływ na poprawę 

bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Testy najczęściej wykorzystywane są przez 

Policję do badania kierowców, w stosunku do których istnieje podejrzenie, że prowadzą 

pojazdy pod wpływem środków odurzających. Te proste w obsłudze urządzenia, w zaledwie 

kilka minut potwierdzają obecność narkotyków w organizmie osoby badanej.   

7.5. Program Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi  

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok  

Program współpracy to najważniejszy dokument regulujący zasady współdziałania Gminy 

Stepnica z organizacjami pozarządowymi. Rada Miejska w Stepnicy, co roku przyjmuje go, 

wyznaczając cele i założenia.  

Program współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, zwany dalej 

„Programem” został przyjęty przez Radę Miejską w Stepnicy uchwałą nr XV/170/20 z dnia 27 

listopada 2020 r. Projekt Programu został poddany pod konsultacje w trybie określonym              

w uchwale 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”. 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.  

https://gs24.pl/gmina-stepnica-otworz-sie-na-pomoc/re
https://gs24.pl/gmina-stepnica-otworz-sie-na-pomoc/re
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Konsultacje polegały na wniesieniu przez uprawnione podmioty uwag do projektu na 

przygotowanym formularzu w formie elektronicznej lub papierowej za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej bądź osobiście.  

Program  służył do zwiększenia skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych          

i szeroko rozumianej współpracy, a także rozwijał i wzmacniał pozycję organizacji 

pozarządowych. Potwierdził wolę tworzenia odpowiednich warunków do realizacji inicjatyw 

służących mieszkańcom. Realizacja założeń programowych przyczyniła się do wzmacniania 

interesów obu sektorów i lokalnej społeczności.  

Współpraca Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi stanowi bardzo ważny aspekt 

kooperacji międzysektorowej. Jej głównym celem w 2021 roku było budowanie partnerstwa 

przez rozwój zakresu i wypracowanie nowych form. Cel ten był realizowany  

z uwzględnieniem zasad pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, 

uczciwej konkurencji, jawności, równości stron oraz zrównoważonego rozwoju. 

Współpraca obejmowała swym zasięgiem sfery działalności pożytku publicznego, które 

mieszczą się w kompetencjach samorządu gminy.  

7.5. Programy zdrowotne 

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stepnica            

w wieku 65 lat i więcej na lata 2018-2022” 

 Promocja i ochrona zdrowia jest jednym z najważniejszych zadań gminy wynikających           

z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. W myśl przepisów ustawy                  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań własnych 

gminy w zakresie zapewniania równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy 

między innymi opracowanie, realizacja oraz ocena  efektów programów polityki zdrowotnej 

wynikających  z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców. 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. W latach 

2018-2021 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. Gmina Stepnica 

podejmuje się realizacji programu szczepień przeciwko grypie, gdyż jest to ostra choroba 

zakaźna układu oddechowego. Stanowi ona jedną z ważniejszych przyczyn zachorowalności      

i umieralności wśród całej populacji. Osoby w każdym wieku mogą być narażone na zakażenie, 
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jednak w szczególności osoby po 65 roku życia. Zwykle grypa ma przebieg łagodny, ale dla 

osób z grup podwyższonego ryzyka może stanowić przyczynę niebezpiecznych powikłań, a 

nawet zgon. Wprowadzanie działań profilaktycznych skutecznie zapobiega rozwojowi chorób, 

w szczególności chorób zakaźnych. Zastosowanie odpowiednich metod działania daje szanse 

na zapobieganie zakażenia wirusem grypy. Szczepienia ochronne są najlepszym sposobem 

uniknięcia infekcji. Jako cel główny Program zakłada poprawę stanu zdrowia mieszkańców 

Gminy Stepnica poprzez wykonane szczepienia przeciwko grypie. 

Kampania informacyjno-edukacyjna była prowadzona na stronie internetowej Urzędu 

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

w przychodniach i gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej. Kampania promująca program 

umożliwiła uczestnikom rozważenia własnych preferencji, ustalenia stopnia udziału  

w podejmowaniu decyzji oraz podjęcie (lub odroczenie) decyzji o poddaniu się szczepieniu 

ochronnemu przeciwko grypie sezonowej.  

Program skierowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej, zamieszkałych na terenie Gminy 

Stepnica, u których nie występują przeciwskazania do szczepienia.  

W ramach programu był prowadzony monitoring działań obejmujący weryfikację 

zgłaszalności uczestników i oszacowanie jakości świadczeń realizowanych w programie. 

Realizator zobligowany był do poproszenia każdego z uczestników programu po wykonaniu 

szczepienia o wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej, która posłużyła do opracowania przez 

Realizatora sprawozdania. Ocena zgłaszalności do programu prowadzona była na podstawie 

sprawozdań Realizatora w corocznych okresach sprawozdawczych. Wskazano odsetek objęcia 

szczepieniami populacji docelowej, analizę liczby osób, które zgłosiły się do programu i wzięły 

w nim udział oraz analizę wyników ankiety satysfakcji uczestników programu. 

W Gminie Stepnica w 2021 r. realizacją programu objęto 136 osób w wieku 65 lat  

i więcej, uzyskano 90,67 % wykonawstwa szczepień. U osób objętych programem nie 

wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne. Szczepionki były dobrze tolerowane przez 

uczestników programu.  

W szkołach gminnych realizowano również ogólnopolski program profilaktyki 

czerniaka we współpracy z  Instytutem Onkologii w Warszawie – prowadzono w klasach 

starszych zajęcia edukacyjno-profilaktyczne z wykorzystaniem materiałów udostępnionych 

przez  Narodowy Instytut Onkologii. 
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8. Opieka nad zwierzętami 

Realizując założenia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  Gmina realizuje 

zadania w zakresie  zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom oraz ich wyłapywanie. Obowiązek ten w 2021 r. gmina realizowała w oparciu            

o Uchwałę nr XVII/202/21 z dnia 23 lutego  2021 r. w sprawie gminnego programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 r.  

Założeniem w/w programu było:  

1) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Stepnica,  

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt, 

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy, 

4) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt, 

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

6)  przekazywanie bezdomnych zwierząt do adopcji.  

W ramach zapobiegania bezdomności psów podejmowano działania zmierzające do  

odszukiwania właścicieli zwierząt. Zapewniano bezpieczeństwo 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. 

Prowadzono edukację mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania psów, oraz 

obowiązków właścicieli wobec nich. W zależności od zgłaszanych potrzeb prowadzono akcję 

wyłapywania bezdomnych i wałęsających się psów. 

Realizacja programu w 2021 r. w zakresie problemu bezdomności kotów polegała między 

innymi na zapewnianiu opieki bezdomnym kotom z terenu Gminy Stepnica, w szczególności 

poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, zmniejszaniu populacji kotów 

wolnożyjących poprzez ich sterylizację i kastrację, dokarmianiu bezdomnych kotów oraz 

edukacji mieszkańców na temat zasad humanitarnego traktowania kotów, w szczególności 

kotów wolno żyjących. 

Przyjmowaniem zgłoszeń i odławianiem zwierząt bezdomnych zajmuje się na terenie naszej 

Gminy Straż Miejska. Odłowione psy tymczasowo przewożone były do boksów na terenie 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Stepnicy przy ul. Studziennej. 

Niewątpliwym sukcesem jest fakt, iż w roku 2021 r. udało się odnaleźć właścicieli wszystkich 

schwytanych psów. W związku z powyższym nie poniesiono żadnych kosztów z tego tytułu. 
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W przypadku nieodnalezienia właściciela lub nieoddania schwytanego psa do adopcji             

w ramach porozumienia zawartego  pomiędzy Gminą Stepnica a Gminą Golczewo w zakresie 

realizacji zadania publicznego polegającego na utrzymaniu i opiece nad bezdomnymi 

zwierzętami, zwierzęta można  przekazywać do Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych 

Zwierząt w Sosnowicach.  

W 2021 r. została podpisana umowa  z firmą VICARO Sp. z o.o. na usługę podejmowania          

i utylizacji padłej zwierzyny z terenu Gminy Stepnica, w tym odbiór, transport i likwidacja 

zwłok padłych porzuconych zwierząt gospodarskich i zwierzyny leśnej. 

Opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w dalszym 

ciągu sprawowała lecznica "WOL-WET" Lecznica dla zwierząt z siedzibą przy ul. 

Szczecińskiej 34/1, 72-100 Goleniów. 

W ramach Gminnego Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz Zapobiegania 

Bezdomności Zwierząt w 2021 r.: 

- zapewniono opiekę 5 psom ( odnaleziono wszystkich właścicieli ), 

- poddano zabiegom sterylizacji/kastracji 23 koty wolnożyjących, 

- zakupiono karmę dla  kotów i psów oraz inne środki. 

Łącznie na realizację Gminnego Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi Oraz 

Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w 2021 r. Gmina Stepnica wydała 115 992,61 zł, z czego 

70 000,00 zł wyniosła dotacja majątkowa, a 41 428,36 zł dotacja bieżąca na rzecz Schroniska 

dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach. 

 

IV. CZĘŚĆ ANALITYCZNA (EFEKTY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH            

W 2021 ROKU) 

1. Ład przestrzenny 

W zakresie gospodarowania przestrzennego w roku 2021 wydano 73 decyzji  o warunkach 

zabudowy oraz 11 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Większość 

wydanych decyzji obejmowało budownictwo mieszkaniowe, decyzje obejmowały również 

infrastrukturę uzupełniającą zabudowę rolniczą oraz w zakresie infrastruktury kanalizacji 

sanitarnej, drogowej oraz farm fotowoltaicznych. 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 

 Gmina Stepnica w roku 2021 zbyła nieruchomości o powierzchni 3 093 m², w tym: 
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1) nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 128/5 o powierzchni 

0,1083 ha, obręb Kopice, gmina Stepnica. Nieruchomość została zbyta w trybie przetargu 

ustnego nieograniczonego, za kwotę 31 576,50 zł. 

2) nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą działkę nr 759, obręb Racimierz, 

gmina Stepnica, o powierzchni 0,07 ha. Nieruchomość została zbyta w trybie 

bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej za kwotę           

2 085,00 zł.  

3) nieruchomość gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 250/11 obręb Stepnica-1, 

miasto Stepnica, o powierzchni 0,1310 ha. Nieruchomość została zbyta w trybie przetargu 

ustnego nieograniczonego, za kwotę 99 964,50 zł. 

 

3. Sytuacja finansowa gminy w 2021 roku (charakterystyka pozycji i rozwoju gminy 

w latach  2019-2021 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 2021 

1 Maszewo  4 747,07 5 319,73 5 666,30 

2 Osina 4 683,07 4 823,93 5 660,19 

3 Przybiernów 5 002,09 5 831,30 6 597,23 

4 Stepnica 5 673,86 5 444,96 5 712,37 

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 2021 Gmina Stepnica po raz 

kolejny uzyskała drugi co do wielkości dochód ogółem na 1 mieszkańca. Aby  jeszcze 

podwyższyć ten poziom, gmina potrzebuje nowych inwestorów, którzy zasilą budżet gminy 

nowymi dochodami  z tytułu podatków.  
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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 2019-2021. 

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

L.p. 
Nazwa 

jednostki 
2019 2020 2021 

1 Maszewo  35,40 35,80          35,10  

2 Osina  34,40 40,70 38,90  

3 Przybiernów  43,00 47,30 38,50  

4 Stepnica  41,00 45,90 44,70  

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 roku 2019 miała wśród porównywanych 

gmin drugi co do wielkości udział dochodów własnych w dochodach ogółem, ale już w latach 

2020-2021 uzyskała najwyższy wskaźnik, tj. na poziomie 45 - 46 %. Udział dochodów 

własnych Gminy Stepnica w dochodach ogółem jest większy od średniej krajowej, co świadczy 

o odpowiedniej samodzielności finansowej gminy. 
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3.1.3. Wydatki ogółem do dochodów ogółem 

 

Tab. 7. Wydatki ogółem do dochodów ogółem (tab. 7) 

L.p. Nazwa jednostki 2019 2020 2021 

1 Maszewo  0,86 0,87 0,92 

2 Osina 0,97 0,91 0,94 

3 Przybiernów  0,91 0,89 0,80 

4 Stepnica 0,95 0,95 0,95 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wskaźnik powyższy wskazuje, że zarówno w latach 2019-2021 wszystkie porównywane 

gminy wypracowały nadwyżkę, co oznacza, że wydatkowały mniej niż otrzymały dochodów 

ogółem. 

 

1.1.4. Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca  

 

Wykres 25. Wydatki ogółem na mieszkańca (wg faktycznego miejsca zamieszkania)  

 

Jak widać na powyższym wykresie, wśród porównywanych gmin, Gmina Stepnica 

wydatkowała w 2021 roku najwięcej środków na 1 mieszkańca przy jednoczesnym 

wytworzeniu nadwyżki budżetu.  Gmina Stepnica wyraźnie odbiegała od innych gmin. 
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3.1.5. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [%] 

 

Wykres 26. Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [%] 

 

 

Jak wskazuje powyższy wykres, udział wydatków  bieżących w wydatkach ogółem w latach 

2019-2021 był zazwyczaj najniższy w Gminie Stepnica, co oznacza, że poziom wydatków 

inwestycyjnych był w naszej gminie najwyższy.  

 

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 niezmiennie 

przeznacza z budżetu gminy najwięcej środków na inwestycje. 

Tab. 8. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem  

L.p. 
Nazwa 

jednostki 
2019 2020 2021 

1 Maszewo  1,90% 3,82% 7,50 % 

2 Osina  9,00% 1,88% 12,22 % 

3 Przybiernów  6,60% 9,63% 6,99 % 

4 Stepnica  20,20% 11,11% 12,28 % 

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 2019-2021 w Gminie 

Stepnica oraz w gminach z grupy porównawczej.tj. w Maszewie, Osinie i Przybiernowie. 
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Tab. 9. Zadłużenie gminy na 1 mieszkańca (zł) 

L.p. 
Nazwa 

jednostki 
2019 2020 2021 

1  Maszewo  1 096,14 819,12 538,76 

2 Osina  225,82 180,95 136,52 

3 Przybiernów  1 835,55 1 361,21 1 141,40 

4 Stepnica 0,00 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, tylko trzy gminy                     

w  województwie nie posiadają zadłużenia, tj. Stepnica, Nowe Warpno i Wałcz. 

 

Wykres 27. Zadłużenie gmin 

 

 

 

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 
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Tab. 10. Udział subwencji oświatowej w subwencji ogólnej w grupie porównawczej (%) 

L.p. 
Nazwa 

jednostki 
2019 2020 2021 

1 Maszewo  57,45 54,78 57,47 

2 Osina  56,48 57,26 50,79 

3 Przybiernów  64,00 61,30 59,43 

4 Stepnica  75,67 72,68 68,39 

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 

nasza gmina otrzymuje najwięcej subwencji oświatowej i jednocześnie pozostaje jej mniej 

środków z subwencji ogólnej na pozostałe zadania. Obrazowo wyniki przedstawia poniższy 

wykres. 

 

Wykres 28. Udział subwencji oświatowej w subwencji ogólnej (%)  

 

 

 3.2.2. Stopień finansowania wydatków na oświatę subwencją oświatową 

W Gminie Stepnica subwencja oświatowa pokrywa ok. 49-56% wydatków na zadania 
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Tab. 11. Wydatki poniesione przez Gminę na oświatę i wychowanie w odniesieniu do 

wielkości subwencji oświatowej 

DOCHODY  
2019 2020 2021 

subwencja ogólna - część oświatowa 3 952 285,00 4 092 884,00 4 107 672,00 

WYDATKI   
2019 2020 2021 

wydatki bieżące 
6 962 327,58 7 257 931,20 7 597 378,19 

wydatki inwestycyjne  59 164,00 1 160 267,79 100 604,16 

RAZEM: 7 021 491,58 8 418 198,99 7 697 982,35 

Stosunek dochodów z tytułu subwencji 

oświatowej  do wydatków  na oświatę w % 
56 49 53 

Stosunek dochodów z tytułu subwencji 

oświatowej do wydatków bieżących na 

oświatę  w % 

57 56 54 

 

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, 

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 2021 roku 

finansowanie wydatków na oświatę subwencją oświatową zwiększyło się z 49 % do 53 %. 

 

 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 - 2021 należy wskazać, że wskaźnik ten wyraźnie wzrósł                  

z 650,81 zł w 2019 roku, 582,75 zł w roku 2020 do 677,85 zł w 2021 roku. W większości 

samorządów dochody z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych wpłynęły                     

w wyższej wysokości.  
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Wykres 29. Dochody z PIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wg faktycznego miejsca 

zamieszkania) w zł 

 

 

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 2021 roku poziom 

34,09 zł na mieszkańca. Dla porównania w Gminie Maszewo wskaźnik wyniósł 13,42 zł,                 

w Gminie Przybiernów 28,80 zł, a w Osinie 83,08 zł.  Wskaźnik ten jest niewysoki w naszej 

gminie głównie ze względu na turystyczny, a nie przemysłowy charakter gmin. 

Wykres 30. Dochody z CIT w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wg faktycznego miejsca 

zamieszkania) w zł  
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Jak widać dochody gminy z podatku dochodowego od osób prawnych w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca w 2021 roku w Gminie Stepnica znacznie wzrosły w porównaniu do lat 

ubiegłych, gdzie w 2019 roku wynosiły 12,14 zł, a w 2020 roku 0,89 zł. 

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. 

 Wskaźnik produktywności przestrzeni, pokazujący poziom stabilizacji budżetu lokalnego, 

wynoszący w 2019 roku  18,34 %,  w 2020 roku  19,59 % i w 2021 roku 17,66 % świadczy        

o w miarę stabilnym budżecie gminy, jednakże bardzo ważne jest dla gminy pozyskiwanie 

nowych podatników. Likwidacja części tartacznej w spółce IKEA spowodowała znaczny 

spadek dochodów z podatku od nieruchomości, co zachwiało dotychczasową stabilizację 

budżetu. 

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 wzrósł w 2021 r. w porównaniu do roku 2020            

z 31,43 zł do 54,48 zł.   

3.3.5.  Stopa bezrobocia (%)   

Stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie. 

Stopa bezrobocia w Gminie Stepnica jest niższa, niż w gminach z grupy porównawczej, oprócz 

Gminy Osina, gdzie wskaźnik bezrobocia był w minionym roku najniższy. Stopa bezrobocia   

w gminie w 2021 roku zmniejszyła się w porównaniu do roku 2020. Wskaźnik, który wynosi 

2,90 %, wskazuje, że w naszej gminie bezrobocie jest znikome. 
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Poniżej przedstawiono mierniki sytuacji finansowej w porównaniu z gminami z Powiatu 

Goleniowskiego: 

 

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 44,70% 10,10% 12,10% 0,00% 39,30% 2,90% 

OSINA 38,90% 5,60% 12,20% 2,40% 41,00% 2,60% 

PRZYBIERNÓW 38,50% 4,10% 7,00% 17,40% 36,70% 3,30% 

MASZEWO 35,10% 6,60% 7,50% 9,50% 34,40% 3,10% 

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. Wskaźniki udziału 

wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem oraz obciążenia wydatków bieżących 

wydatkami na wynagrodzenia są lepsze w stosunku do roku ubiegłego. Jak wynika z danych 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, w 2021 roku nasza gmina zajęła 8 miejsce wśród 55 gmin 

wiejsko-miejskich w Województwie Zachodniopomorskim, tzn., że zmieniła pozycję                    

w stosunku do roku ubiegłego o 1 w górę (9 miejsce w 2020 roku). 

Na pozytywne wskaźniki Gminy Stepnica, wyróżniające ją spośród innych gmin, 

prawdopodobnie ma duży wpływ prowadzona polityka finansowa, 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 wydłużony czas oczekiwania na pewne inwestycje, jednakże przy niskim zaangażowaniu 

własnych środków. Dzięki temu finalnie możemy wykonać więcej zaplanowanych zadań. 

Ponadto nadal 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 przy pomocy gminy. 
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4. Oświata i edukacja 

W roku 2021 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.  

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.  

 

Budynki szkolne i przedszkola oraz  otoczenie wokół zarządzane przez dyrektorów 

jednostek spełniają podstawowe wymogi bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Wszystkie 

szkoły są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują 

pracownie komputerowe i 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 2021 roku wyniosła 4 107 672,00 zł. Wysokość subwencji 

oświatowej nie wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków w tej dziedzinie, również tych 

wydatków, które w pełni winny być finansowane z subwencji oświatowej. Powoduje to 

konieczność finansowania tych placówek w części z dochodów własnych gminy. Wysokość 

środków spoza oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania 

szkół wzrasta z roku na rok.  

Istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost kosztów funkcjonowania placówek 

oświatowych są zmiany w prawie oświatowym. Nakładanie nowych obowiązków na organy 

prowadzące szkoły i przedszkola przez Ministerstwa Edukacji i Nauki w znaczący sposób 

konsekwencjami finansowymi obciąża budżet gminy, ponieważ nie ma pokrycia                               

w otrzymywanej przez Gminę Stepnica subwencji oświatowej. 

Dowożenie uczniów do szkół. 

Gmina Stepnica realizowała również w 2021 r., wynikający z ustawy Prawo oświatowe, 

obowiązek dowożenia uczniów do szkół. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy odbywał 



str. 65 

 

się w ramach regularnej komunikacji zbiorowej i był realizowany przez PKS Kamień Pomorski, 

które wygrało przetarg  na przewozy szkolne. Dowóz realizowany był przez 2 autobusy.  

W 2021 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.  

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.  

Liczba dzieci w przedszkolu wg stanu na 30.09.2021 r. 

Liczba uczniów według wieku Przedszkole Samorządowe 

w Stepnicy 

Wiek Liczba uczniów 

2,5 3 

3 12 

4 24 

5 31 

6 i więcej 30 

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Racimierzu wg stanu na 

30.09.2021r.  

Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wg stanu na 30.09.2021 r. 

Liczba uczniów według wieku Szkoła Podstawowa w Racimierzu 

Wiek Liczba uczniów 

2,5 0 

3 0 
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4 1 

5 6 

6 i więcej 11 

 

Ilość oddziałów,  dzieci i uczniów w poszczególnych jednostkach według stanu na dzień 

30.09.2021 r.  

Lp.  Nazwa jednostki oświatowej Ilość 

oddziałów 

Ilość dzieci/ 

uczniów 

Średnia ilość 

dzieci/uczniów   

w oddziałach 

1.  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 

Konstantego Maciejewicza  w Stepnicy 

• Szkoła Podstawowa w Stepnicy  

• Przedszkole Samorządowe w 

Stepnicy  

 

20 

 

15 

 

5 

 

346 

  

246 

 

100 

 

17,30 

 

16,40 

 

20,00 

2. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana 

Twardowskiego w Racimierzu  

 (w tym klasa 0) 

 

9 

 

116 

 

12,88 

 Razem 29 462 15,93 

W roku szkolnym 2021/2022 w stosunku do ubiegłego roku szkolnego sieć szkół nie uległa 

zmianie.   

Ponadto Gmina zgodnie z obowiązującymi przepisami ponosi wydatki związane                         

z  refundowaniem 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 3 dzieci.  

Pracownicy gminnych placówek oświatowych.  

W roku szkolnym 2021/2022 liczba pracowników w jednostkach oświatowych wynosiła 

ogółem  102 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 79,20. 

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli 

posiada już kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów. Nauczyciele podwyższają swoje 

kwalifikacje i uzyskują coraz wyższe stopnie awansu zawodowego.  

Wyniki zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty.  

Egzamin ósmoklasisty to pisemny test kończący pierwszy etap edukacji – szkołę 

podstawową. Jego celem jest nie tylko określenie poziomu wiedzy i wykształcenia, zdobytego 



str. 67 

 

przez ucznia – egzamin ósmoklasisty zastępuje również egzamin wstępny do szkoły 

ponadpodstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas 

ósmych – by ukończyć szkołę, trzeba do niego przystąpić. Egzaminu nie można nie zdać. 

Jednak jego wyniki są szczególnie istotne wówczas, gdy liczba chętnych do szkoły jest wyższa, 

niż wolnych miejsc w danej szkole.  

Należy podkreślić, że egzaminy zewnętrzne dają informacje mierzalne, ale same wyniki 

niepełnie przedstawiają pracę szkoły.  

Główną funkcją zewnętrznego egzaminu jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po 

zakończeniu etapu edukacyjnego. Do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 

przystąpiło 50 uczniów, w tym ze Szkoły Podstawowej im. Konstantego Maciejewicza                 

w Stepnicy 29 uczniów i ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu 

21 uczniów.  

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych szkołach przedstawia poniższa tabela. 

Wyszczególnienie Liczba zdających Średni wynik procentowy szkoły 

Szkoła Podstawowa im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy 

Język polski 29 43%  

 

 

 

 

 

Matematyka 29 37% 

Język angielski  6 69% 

 Język niemiecki 23 40% 

 

Szkoła Podstawowa im.    ks. Jana Twardowskiego  w Racimierzu 

Język polski 21 55%  

 

 

 

 

Matematyka 21 35% 

Język angielski 6 64,30% 

Język  niemiecki  21 34,20% 

 

 Rok szkolny 2020/2021 był drugim z kolei, w którym edukacja – z uwagi na pandemię 

koronawirusa – była prowadzona w znacznej mierze w formie zdalnej.  

Sytuacja, w jakiej znalazła się oświata w okresie COVID-19 była stresująca dla nauczycieli                 
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i  rodziców, a w szczególności  dla uczniów. Wszystkie działania i decyzje, które były 

podejmowane, podyktowane były dobrem ucznia i dążeniem do wypracowania najbardziej 

obiektywnej formy oceniania jego pracy w warunkach domowych.  

Zaistniała sytuacja związana z ponownym zamknięciem szkól postawiła nauczycieli przed 

kolejnym wyzwaniem, jakim okazało się wkrótce po rozpoczęciu roku szkolnego przejście na 

naukę zdalną. Zdobyte doświadczenia i umiejętności z poprzedniego roku szkolnego 

zaowocowały i miały istotne znaczenie w przejściu ze szkoły stacjonarnej do szkoły całkowicie 

w środowisku cyfrowym. Każdy nauczyciel posiadał odpowiednią wiedzę i umiejętności do 

efektywnej pracy z platformą edukacyjną TEMAS. 

Nauczyciele świadomi odpowiedzialności jaka na nich spoczywa po kolejnej decyzji                                

o zamknięciu szkól rozpoczęli realizację podstawy programowej prowadząc zajęcia online 

zgodnie z zatwierdzonym planem zajęć na rok szkolny 2020/2021. Wychowawcy klas byli         

w stałym kontakcie z nauczycielami uczącymi w danej klasie. Na bieżąco reagowali na 

zgłaszane przez nauczycieli nieobecności na zajęciach czy tez trudności techniczne 

uniemożliwiające danemu uczniowi pełny udział w zajęciach online oraz niewywiązywanie się 

z terminowego przesyłania przez uczniów zadanych prac. Wychowawcy za pośrednictwem 

komunikatora TEAMS prowadzili także zebrania z rodzicami, których celem było 

przekazywanie informacji o postępach w nauce, ocenianiu, trudnościach technicznych. 

Najważniejsze zmiany w organizacji roku szkolnego 2020/2021 wynikające z epidemii 

koronawirusa: 

• 1 września 2020 r. – wszyscy uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną, 

• od 24 października 2020 r. uczniowie klasy IV-VIII szkoły podstawowej do 16 maja 

2021 r. – kształcenie na odległość, 

• od 9 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej  przeszły 

na kształcenie na odległość, 

• od 18 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej – nauczanie 

stacjonarne, 

• od 1 marca 2021 r. nastąpiło zróżnicowanie formy nauki klas I-III szkoły podstawowej 

w regionach, 

• 29 marca 2021 r. – 18 kwietnia 2021 r. – zamknięte przedszkola, 

• od 3 maja br. klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wróciły do nauki w trybie 

stacjonarnym, 
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• od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. klasy IV-VIII szkoły podstawowej i uczniowie 

szkół ponadpodstawowych – nauka w trybie hybrydowym, 

• od 31 maja 2021 r. uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej. 

Pomoc materialna dla uczniów 

W roku 2021 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 2021 r. przyznano 48 stypendiów, natomiast w okresie                

od września do grudnia 2021 r. przyznano 51 stypendiów.  

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania stypendium w 2021 r. określone było                      

w kwocie  528,00 zł  netto na osobę w rodzinie.   

Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego 

w wysokości  35 082,00 zł oraz środki własne w wysokości 9 558,00 zł. 

Łączna wartość stypendiów szkolnych w roku 2021 wyniosła 44 640,00 zł. 

Dotacja podręcznikowa 

W roku szkolnym 2021/2022 wszyscy uczniowie szkół podstawowych z Gminy Stepnica 

otrzymali darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zgodnie                   

z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2021 r.  w sprawie 

udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne                     

i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. Łączna liczba uczniów objętych dotacją wyniosła 344.  

Na realizację powyższego zadania Gmina wykorzystała dotację z budżetu państwa                          

w wysokości  43 444,65 zł. 

Dofinansowanie do przedszkoli 

W 2021 r. Gmina wykorzystała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań               

w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 177 991,00 zł. 

Utrzymanie przedszkola publicznego kosztowało gminę w 2021 r. 1 003 287,51 zł (koszty 

przedszkola i koszty ogólne w ZSP). 

Na przedszkole niepubliczne „Ciuchcia” gmina przekazała dotację w wysokości     

223 947,07 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 
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zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji 

zawodowych,  zgodnie z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty.  

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników. Wysokość otrzymanych w 2021 r. środków                         

z Funduszu Pracy wyniosła 8.081,00 zł. Dofinansowanie wypłacono 2 pracodawcom, którzy 

kształcili młodocianego pracownika.  

Programy rządowe 

W 2021 r. Gmina Stepnica aplikowała o dodatkowe fundusze na doposażenie szkół w celu 

rozwijania kompetencji podstawowych i przekrojowych u dzieci i młodzieży – „Laboratoria 

przyszłości”. Otrzymała wsparcie w wysokości 103.500,00 zł, z czego: 

- Szkoła Podstawowa im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy otrzymała wsparcie                    

w kwocie 73.500,00 zł i w 2021 r. wykorzystała wsparcie w kwocie 73.373,70 zł.              

Do wykorzystania w 2022 r. pozostała kwota 126,30 zł.   

- Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu otrzymała wsparcie                  

w kwocie  30 000,00 zł i w 2021 r. wykorzystała wsparcie w kwocie 23 774,19 zł.              

Do wykorzystania w 2022 r. pozostała kwota 6 225,81 zł.  

Gmina złożyła wniosek do Wojewody o udzielenie wsparcia na 2021 r. w ramach programu 

wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021-2025”  dla Szkoły 

Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu.  Wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie i otrzymano dotację celową na realizację w/w programu w wysokości 5 500,00 zł 

z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki 

szkolnej.  

Programy dofinansowywane ze środków zewnętrznych w oświacie 

W roku 2021 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 był od 1.09.2017 r. Zakończenie projektu nastąpiło we wrześniu 2021r. 

W założeniu projekt „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach” miał trwać trzy lata, ale z powodu 

pandemii,  trwał o rok dłużej. 

Cel główny w projekcie, to profilaktyka zdrowotna i edukacja dzieci oraz ich rodziców 

w  zakresie zdrowia. Głównym zadaniem było prowadzenie działań zapobiegających zjawisku  

nadwagi i otyłości wśród dzieci i wspieranie rodzin w niwelowaniu skutków tego zjawiska. 
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Realizatorzy projektu dążyli do uświadomienia dzieciom i osobom dorosłym, odpowiadającym 

za ich wychowanie i rozwój, jakie pozytywne skutki niesie ze sobą racjonalne odżywianie oraz 

uprawianie ruchu (sportu). Robili to poprzez zabawę, humor i  zachętę, bo tylko w taki sposób 

skutecznie mogli trafić do tej grupy wiekowej.  

Projekt realizowały dwie szkoły: SP w Racimierzu i ZSP w Stepnicy. Liczba dzieci 

uczestniczących – 40. Rodzaj działań: ruchowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 2 godz. 

tygodniowo dla każdej grupy (3 grupy), spotkania z dietetykiem, warsztaty dietetyczne, 

wyjazdy na międzynarodowe zawody sportowe, kupno sprzętu sportowego oraz poidełek. 

W  obu szkołach dokonano adaptacji pomieszczeń na pracownie dietetyczne, wyposażono je w 

sprzęt AGD i naczynia.  

Poziom dofinansowania projektu – 85%, pozostałe koszty, to wkład własny Gminy. 

 „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. 

Termin realizacji projektu zaplanowany był na okres: od VIII.2018r. do VI.2020r. Sytuacja 

związana z Covid-19 spowodowała konieczność wydłużenia czasu realizacji – początkowo do 

31. XII.2020 roku, a ostatecznie do 31.III.2021 roku. 

Wartość projektu 1 622 242,80 zł. Kwota dofinansowania 1 540 846,80 zł. 

Mimo przerw w realizacji projektu – zespół zarządzający projektem nie przerywał swojej 

pracy, gdyż sprawozdania i wnioski o płatność musiały być sporządzane zgodnie 

z wytycznymi IP. Trzeba też było przygotowywać formularze zmian w projekcie i nowe 

harmonogramy. Ponadto należało archiwizować dokumentację projektową dotyczącą uczniów 

kończących udział w projekcie i przygotować dokumentację w związku z naborem 

uzupełniającym.  

Do końca roku 2020 zrealizowana została większość zaplanowanych działań. Pozostały te, 

które wynikły ze zmian. 

Prowadzone były małe projekty edukacyjne rozwijające umiejętność uczenia się, 

kompetencje matematyczne, przyrodnicze i społeczne. W roku 2021 odbył się Festiwal Nauki, 

który był podsumowaniem małych projektów realizowanych w obu szkołach. Ocenione zostały 
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prezentacje i wytwory projektowe. Uczniowie uczestniczący w tych zajęciach otrzymali 

nagrody i wyróżnienia. 

Wycieczka do Warszawy, ze względu na pandemię, nie odbyła się. Dokonywane wcześniej 

zmiany w projekcie trzeba było ponownie zweryfikować i ostatecznie zmuszeni zostaliśmy do 

rezygnacji z wycieczki.  

Po długich staraniach i wielu pomysłach na znalezienie sposobu wykorzystania kwoty 

pozostającej po nieodbytej wycieczce – zatwierdzono nam formularz zmian i nabyliśmy tablety 

oraz rzutnik multimedialny. Odbyło się też 6 szkoleń dla nauczycieli obu szkół z obsługi 

multimedialnych pracowni przedmiotowych. 

Zakończenie realizacji projektu „W drodze do sukcesu” nastąpiło 31 marca 2021 roku 

 

W 2021 roku w ramach projektu grantowego pn. „Pomorze Zachodnie – Wsparcie 

psychologiczno-pedagogiczne” prowadzone były zajęcia z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej tj. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia, głównie czytelnicze i matematyczne. 

W 2021 roku realizowany był program Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego 

„Bezpieczna droga do szkoły”, w ramach którego w szkole w Stepnicy prowadzono warsztaty 

z uczniami, konsultacje z rodzicami i gronem pedagogicznym i innymi pracownikami szkoły. 

Szkoła otrzymała stojaki na rowery na 50 stanowisk. 

Szkoły w Stepnicy otrzymały w ramach dwóch programów „Zdalna Szkoła” sprzęt 

komputerowy w ilości: 27 laptopów Acer i 21 laptopów Dell Vostro oraz w ramach projektu 

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego                         

i zachodniopomorskiego” 24 szt. notebooków HP.  

5. Polityka społeczna 

W 2021 r. z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy korzystało 

194 osób w 160 rodzinach. Wśród głównych powodów korzystania z pomocy społecznej było 

długotrwała choroba, ubóstwo, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, zdarzenie losowe. Przy jednoczesnym 

spełnieniu kryterium dochodowego potencjalny klient musiał spełniać przesłanki wynikające     

z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, aby otrzymać świadczenie pieniężne. 

Realizacja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku 2021             

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy polegała na wypłacie świadczeń 

w formie: 
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1. zasiłku stałego, który wypłacono 35 osobom w kwocie 162 267,12 zł. Odprowadzono 

składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w wysokości   

14 625,44 zł. 

2. zasiłku okresowego, wypłaconego 30 osobom w kwocie 74 898,39 zł. 

3. zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego na które wydatkowano kwotę    

16 250,00 zł, w tym na zdarzenie losowe w kwocie 4 800,00 zł. 

 W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023 pomocą niepieniężną w formie posiłku objęto 76 dzieci i młodzieży w tym 5 z programu 

osłonowego oraz 5 osób dorosłych. Ponadto wypłacono świadczenie pieniężne za zakup 

żywności lub posiłku dla 54 rodzin. Łącznie na ten cel wydatkowano 126 585,90 zł, w tym 

środki własne gminy na kwotę 46 585,90 zł. 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu 

pomocy społecznej. Za pobyt w domach pomocy społecznej dla 8 osób z terenu Gminy Stepnica 

poniesiono wydatek w kwocie 260 253,84 zł. 

Z terenu Gminy Stepnica z usług ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Goleniowie korzysta jedna osoba. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Goleniowie 

osoba ta otrzymała wsparcie aktywizujące obejmujące w szczególności: trening umiejętności 

samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności 

społecznych i interpersonalnych, terapię ruchową, inne formy postępowania przygotowujące 

do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, podjęcia zatrudnienia w warunkach pracy 

chronionej, na przystosowanym stanowisku lub rynku pracy. Z tytułu pobytu                                       

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Goleniowie w 2021 r. wydatkowano kwotę        

3 598,77 zł. 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Stepnica został określony w Uchwale Nr XIII/154/20 Rady 

Miejskiej w Stepnicy z dnia 26 czerwca 2020 r. Stypendium szkolne przysługuje uczniowi,         

w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego 

do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 528,00 zł. Z pomocy materialnej skorzystało 51 uczniów 

na łączną kwotę 44 640,00 zł w tym środki własne gminy na kwotę 9 558,00 zł. 

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

choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi mogą 

być przyznane również osobie, która ma rodzinę, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący 
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małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej opieki zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują 

pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez 

lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości podtrzymanie kontaktu z otoczeniem. Pomoc         

w postaci usług opiekuńczych przyznano osobom, które ze względu na wiek, 

niepełnosprawność lub długotrwałą i ciężką chorobę wymagały wsparcia osób drugich.                   

Z  pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 10 osób, wydatkowano na ten cel 

85 852,66 zł. 

 Odpłatność za pobyt 24 dzieci w pieczy zastępczej wyniosła 194 730,19 zł. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy w 2021 r. realizował Program 

Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego pomoc żywnościową 

otrzymać mogły osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Dostawcą 

żywności był Caritas Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, natomiast dystrybucję bezpośrednią 

przeprowadził Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy. W paczce 

żywnościowej znalazły się produkty spożywcze wykorzystywane na co dzień w każdym 

gospodarstwie domowym, m.in.: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki 

ćwikłowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, powidła śliwkowe, ryż 

biały, kasza gryczana, mleko UHT, ser żółty podpuszczkowy, filety z makreli, szynka 

drobiowa, pasztet wieprzowy, olej rzepakowy, sok jabłkowy, herbatniki maślane, cukier                

i gołąbki w sosie pomidorowym. W ramach programu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Stepnicy wydał 197 skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej dla 450 

osób. Łącznie wydane zostało 13 441,5 kg żywności na łączną kwotę 91 679,46 zł. 

Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wpłynęło  

21 formularzy Niebieska Karta, w związku z czym powołano 33 grupy robocze. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy w rok 2021 zajmował się 

realizacją zadania wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych. Postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych prowadzi organ właściwy jako 

zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2021 r. ze świadczeń rodzinnych 

skorzystało 280 rodzin, wypłacono 6 215 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych wraz              

z dodatkami, jednorazowej zapomogi, świadczeń opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna oraz 

świadczeń rodzicielskich.  

Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym 

okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe 

świadczenie „Za życiem” w wysokości 4 000,00 zł. Jednorazowe świadczenie przysługuje 
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matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez 

względu na dochód. W roku 2021 nie wypłacono żadnego  świadczenie „Za życiem”. 

 Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 

warunkiem otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest nieprzekroczenie 

dochodu, które do 31 października 2020 r. wynosiło 800,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na 

osobę, a od 1 listopada 2020 r. 900,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę. Do dochodu 

zaliczane są przychody, które opodatkowane są na podstawie przepisów o PIT, dochód 

deklarowany w oświadczeniu przez osoby rozliczające się  na podstawie przepisów                          

o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz inne dochody niepodlegające opodatkowaniu, 

dochody z gospodarstwa rolnego. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje               

w wysokości odpowiadającej wysokości zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż      

500,00 zł. W 2021 r. ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystały 24 rodziny. Na 

wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 160 511,51 zł. 

Na wypłatę świadczeń rodzinnych w roku 2021 wydatkowano środki na zadanie zlecone        

z budżetu państwa w łącznej kwocie 1 698 219,98 zł. Na opłatę składki ubezpieczenia 

społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 

oraz zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę 76 686,88  zł oraz na opłatę składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę     

24 365,61 zł. 

W roku 2021 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy zajmował się 

realizacją wypłaty świadczenia wychowawczego. Celem świadczenia wychowawczego jest 

częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieki nad nim 

i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie 

polskich rodzin. Z pomocy korzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. 

Dodatkowe wsparcie w wysokości 500,00 zł otrzymują także rodziny zastępcze oraz rodzinne 

domy dziecka, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Świadczenie otrzymuje rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. W związku z realizacją 

zadania z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 

4 677 961,90 zł.  

Przyznawanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca     

2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe stanowią formę pomocy dla osób, 

które nie są w stanie pokryć wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Pomoc ta ma 

charakter częściowy, co oznacza, że osoba, której przyznano dodatek musi ponosić i uiszczać 
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we własnym zakresie (z własnego budżetu) pozostałą część opłat związanych z utrzymaniem 

lokalu. W 2021 r. dla 27 rodzin przyznano dodatki mieszkaniowe w wysokości 90 485,40 zł. 

Dodatkową formą pomocy świadczonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej było przyznawanie i wypłacanie zryczałtowanego dodatku energetycznego, który 

reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Zryczałtowany dodatek 

energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Odbiorca wrażliwy 

energii elektrycznej to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 

1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem 

energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Na wypłatę dodatku 

energetyczne wraz z kosztami obsługi w 2021 r. poniesiono wydatek w kwocie 164,73 zł. 

Dodatkowe działania podejmowane przez Gminę na rzecz wspierania rodziny 

 Formą wsparcia realizowaną w Gminie Stepnica w 2021 roku była Karta Dużej Rodziny. Jest 

to program o zasięgu ogólnokrajowym przyjęty uchwałą Rady Ministrów. Program jest 

adresowany do członków rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód. Obejmuje dzieci             

i rodziców mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku 

życia, a w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, do ukończenia 25 

roku życia (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności nie ma ograniczeń wiekowych). Program obejmuje także rodziców 

zastępczych oraz dzieci wychowujące się w rodzinie zastępczej po spełnieniu ww. wymagań. 

Karta Dużej Rodziny mająca wielkość i kształt plastikowej karty do bankomatu wydawana jest 

bezpłatnie na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej przez MGOPS w Stepnicy.         

W 2021 r. przyjęto 14 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Jednostka zamówiła 25 

kart w wersji tradycyjnej oraz 25 kart w wersji elektronicznej.  

W roku 2021 jednostka pomocy społecznej zajmowała się również wydawaniem 

Zachodniopomorskiej Karty Seniora oraz Zachodniopomorskiej Karty Rodziny. Karta oferuje 

katalog zniżek i uprawnień. Jej posiadacze mogą skorzystać m. in. z oferty kulturalnej, 

rekreacyjnej, edukacyjnej, transportowej i innych usług oferowanych przez partnerów 

Programu. Zachodniopomorska Karta Seniora przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 60 

rok życia i zamieszkują na terenie gminy Stepnica. Karty wydawane są bezpłatnie, niezależnie 

od dochodu. W 2021 r. wydano 2  Zachodniopomorskie Karty Seniora. 

Formą wsparcia rodziny był rządowy program „Wspieraj seniora”. Celem programu było 

zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie 

epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na 
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dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły 

spożywcze, środki higieny osobistej. W 2021 r. Ośrodek na realizację zadania otrzymał 

dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 15 600,00 zł.  

Kolejną formą pomocy i wsparcia na rzecz rodzin w Gminie Stepnica jest utworzone 

stanowisko asystenta rodziny. Wsparcie asystenta wynika z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. wsparcie rodziny, która przeżywa 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W roku 2021 z form wsparcia 

asystenta rodziny skorzystało 14 rodzin.  

Zapewnienie dzieciom alternatywnych form opieki 

Zadaniem gminy wynikającym z ustawy dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                 

i systemie pieczy zastępczej jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Placówkę 

wsparcia dziennego prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania 

na podstawie art. 190 lub podmiot, który uzyskał zezwolenie burmistrza. Placówka wsparcia 

dziennego obejmuje kompleksowym wsparciem dzieci i ich rodziny borykające się                          

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.  

Zgodnie z umową prowadzenie placówki w roku 2021 powierzono Towarzystwu Przyjaciół 

Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie. Placówka pełni swoją funkcję 

w miejscowości Łąka. Zgodnie ze statutem w placówce wsparcia dziennego w Łące może 

przebywać w tym samym czasie 30 dzieci. W realizacji celów działania placówka współpracuje 

z rodzicami lub opiekunami dziecka a także z placówkami oświatowymi, podmiotami 

leczniczymi i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stepnicy. 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. 

6. Kultura 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

W 2021 roku pomimo pandemii wydarzyło się wiele w obszarze kultury. Poza mniejszymi 

koncertami, wystawami w  podwórku MGOK-u i w sali teatralnej udało się zrealizować 

najważniejsze zadanie, czyli zorganizować flagową imprezę Dni Stepnicy 2021 -  „Zarzuć 

kotwicę, poznaj Stepnicę”, w nieco odmienionej formie, gdyż na główną imprezę składało się  

kilka imprez/koncertów/występów, które odbywały się w dniach 10.07.2021 – 26.08.2021r.  

  - W dniu 10 lipca 2021r. na terenie przystani Kapitana Roberta Hilgendorfa (Amfiteatr) oraz 

Portu Rybackiego w Stepnicy odbyła się główna impreza.  Gwiazdami tego wieczoru była 
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grupa wokalna  Sound’n’Grace oraz Gabriel Fleszar. Podczas wydarzenia odbyły  się warsztaty 

rękodzielnicze, konkursy, gry, zabawy i animacje dla dzieci, X Regaty o Puchar Burmistrza 

Miasta i Gminy Stepnica oraz „Stepnickie połowy”. Dostępna była  strefa relaksu z atrakcjami 

sportów wodnych i wyspa pod palmami. Imprezę rozpoczęto  wyrzutami kolorowych salw          

w niebo, o które zadbał Splash of Colors! Na wydarzeniu nie zabrakło strefy gastronomicznej 

(w tym foodtrucków) oraz patelni plenerowej, z której rozdano 1000 porcji pysznej zupy rybnej. 

Imprezę jak zawsze zakończono  dyskoteką pod gołym niebem.  

 - Czesław Mozil  Solo -Niecodzienne połączenie monodramu, stand-upu i koncertu,                      

w wykonaniu uwielbianego przez fanów, polsko-duńskiego artysty, wiecznego marzyciela - 

Czesława Mozila. 

 - 57 etapowe regaty rodzinne: etap Nowe Warpno – Stepnica.  Zwieńczeniem  tego etapu   regat 

było  rozdanie nagród i pucharów, a imprezę uświetnił koncert zespołu szantowego „The 

Nierobbers”. 

 - Recital Dariusza Kordka, aktora teatralnego, musicalowego, telewizyjnego  i filmowego.  

- Spotkanie autorskie z Jackiem Fedorowiczem - aktorem, satyrykiem, prezenterem 

telewizyjnym, rysownikiem i felietonistą. Podczas spotkania rozmawiano o książkach autora - 

"W zasadzie tak" i premierowej "Chamo Sapiens".  

We wrześniu udało się zrealizować zupełnie nową imprezę plenerową na stepnickim 

kąpielisku. Sup Open Racer okazał się wielkim sukcesem i odbył się niesamowitym echem         

w przestrzeni sportów wodnych. W ramach tego wydarzenia powstał film promujący kąpielisko 

w Stepnicy.  

Ponadto zorganizowano w ośrodku kultury obchody 50- lecia pożycia małżeńskiego oraz 

„Stepnicki dzień radości z okazji Święta Niepodległości”.   

Zorganizowano kiermasz świąteczny, spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych oraz 

spotkania tematyczne.  

Miejska Biblioteka Publiczna  

Biblioteka jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym 

rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanym księgozbiorze. W 2021 roku 

bibliotece przybyło ogółem 984 książek na kwotę 25 358,00  złotych. 

W 2021 roku wypożyczono 5631 książek. Zarejestrowano 433 czytelników. 

Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa  

Miejska Biblioteka Publiczna w Stepnicy ponownie przystąpiła do programu Biblioteki 

Narodowej realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego              
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w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa . Otrzymaliśmy dotację w wysokości 

8 076 zł, co pozwoliło na wzbogacenie księgozbioru o 331 pozycji książkowych. 

W celu pozyskania nowych czytelników i wzrostu czytelnictwa, biblioteka prowadzi 

następujące działania: 

* konkurs plastyczny ("Ilustracja do ulubionej bajki"), 

* Światowy Dzień Poezji (czytanie i recytacja wierszy), 

* Udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, 

* Wystawa prac plastycznych, 

* Akcja Żonkile (78 rocznica powstania w getcie warszawskim). 

Kolejny już raz czytelnicy naszej biblioteki wzięli  udział w Ogólnopolskiej akcji 

Narodowego Czytania. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa. 

W 2021 roku do czytania wybrane zostały nowele. W naszej bibliotece czytana była 

"Moralność Pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej. Dzięki tej akcji z Kancelarii Prezydenta 

otrzymaliśmy egzemplarz tej książki. 

 

Odbyły się warsztaty "Książka ma głos", które poprowadził Stanisław Heropolitański - 

znany lektor, prezenter telewizyjny i dziennikarz. Udział w warsztatach brała młodzież z klas 

ósmych. 

Biblioteka po raz drugi przyłączyła się do akcji "Mała książka Wielki Człowiek". Akcja 

skierowana była do dzieci w wieku 3-6 lat. Każde dziecko otrzymało wyprawkę: książkę pt.      

"Pierwsze czytanki dla ..." i publikacja dla rodziców: „Książką połączeni, czyli przedszkolak 

idzie do biblioteki” oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek. 

Przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania odbywają się w każdy ostatni 

czwartek miesiąca. Książki do dyskusji otrzymujemy z Książnicy Pomorskiej. Dorośli 

spotykają się w środy przy grach planszowych. 

Kontynuowana jest akcja: Kupiłeś-Przeczytałeś- Przekaż do biblioteki. W ten sposób 

biblioteka wzbogaciła się o ciekawe pozycje książkowe.  

Księgozbiór systematycznie uzupełniany jest nowościami wydawniczymi. Duży udział         

w zakupie mają sami czytelnicy. Zgłaszają swoje propozycje. Największe zapotrzebowanie jest 

na beletrystykę i takiej literatury jest najwięcej. 

W bibliotece została otwarta kolekcja świnek skarbonek. Jest to dodatkowa atrakcja, która 

przyciąga turystów i mieszkańców Stepnicy do odwiedzenia biblioteki. 
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Academica 

Czytelnicy mają możliwość do korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych 

ACADEMICA, która umożliwia nieodpłatny dostęp do zdigitalizowanych zbiorów Biblioteki 

Narodowej. System ACADEMICA udostępnia publikacje cyfrowe dla celów badawczych lub 

poznawczych za pośrednictwem dedykowanej końcówki systemu informatycznego (komputera 

– terminala), który znajduje się w naszej bibliotece. Aby skorzystać z interesującej publikacji 

wystarczy przyjść do biblioteki i zarejestrować się w systemie. Z publikacji chronionych 

prawem autorskim można korzystać jedynie na miejscu w naszej bibliotece po zalogowaniu się, 

natomiast publikacje z domeny publicznej są dostępne także poza biblioteką. 

Legimi 

Udostępniamy możliwość korzystania z Legimi - platformy, która oferuje dostęp do ponad        

75 000 książek elektronicznych, w tym najgorętszych nowości i największych bestsellerów. 

Kody do Legimi można otrzymać w bibliotece. 

 

7. Sport i rekreacja 

 Gmina Stepnica posiada bogatą bazę sportowo-rekreacyjną. Przy szkołach podstawowych          

w Stepnicy i Racimierzu znajdują się hale gimnastyczne. 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. 

 Aktualnie na terenie Gminy Stepnica znajduje się 8 wielofunkcyjnych boisk                                  

z nawierzchnią poliuretanową oraz 3 stadiony trawiaste z zapleczem sanitarnym. 

 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. Pod koniec roku podpisano umowę 

na budowę rowerowego toru asfaltowego PUMPTRACK, który będzie stanowił nie lada 

atrakcję dla dzieci i młodzieży. 

 Gmina Stepnica posiada bogatą bazę rekreacyjną. W 13 sołectwach funkcjonuje łącznie 18 

placów zabaw. Na terenie gminy działają 4 przystanie żeglarskie, w tym na Kanale Młyńskim 

w Stepnicy,  w porcie rybackim w Stepnicy oraz w Gąsierzynie i Kopicach. W 2021 roku 

zmodernizowano również II 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                          
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i stowarzyszenia. W 2021 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 zakresie ogólnie rozumianej gospodarki wodno- ściekowej w 2021 r. podjęto 

następujące działania oraz wykonano następujące prace inwestycyjne oraz projektowe:  

1. zakończono budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dz. nr 337 i 131/14                  

w Stepnicy,  

2. wymieniono wykładziny ślizgowe w przenośniku ślimakowym na oczyszczalni 

ścieków w Stepnicy,  

3. rozpoczęto zadanie dot. odwiertu studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni               

i przebudowy sterowania przy ujęciu wody w Miłowie,  

4. rozpoczęto zadanie dot. odwiertu studni głębinowej z podłączeniem przy ujęciu wody 

w Widzieńsku,   

5. wykonano osadnik wód popłucznych przy ujęciu wody  w Budzieniu,  

6. planowano budowę  sieci wodociągowej Miłowo-Gąsierzyno -  zadanie nie zostało 

zrealizowane, planowane jest do realizacji w 2022 r.,                        

7. planowano budowę stacji zlewnej na  oczyszczani ścieków w Stepnicy - ogłoszono 

postępowanie przetargowe, jednak nie złożono żadnej oferty, planowane jest do 

realizacji w 2022 r.,   

8. wykonano przebudowę przepompowni ścieków na Osiedlu Akacjowym w Stepnicy, 

9. planowano przebudowę przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica -  zadanie 

nie zostało zrealizowane, planowane jest do realizacji w 2022 r.,                        

10. wykonano projekt na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. T. Kościuszki 

w Stepnicy,  

11. wykonano projekt na budowę sieci wodociągowej w działce 82 obręb geodezyjny 

Stepniczka, 

12. wykonano projekt budowy sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej w działkach nr 545           

i 626 obręb geodezyjny Stepnica- 1, 
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13. wykonano projekt na budowę sieci wodociągowej   i kanalizacyjnej w działce nr 145/20 

obręb geodezyjny Stepniczka, 

14. wykonano projekt na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w działce nr  52 

obręb geodezyjny Racimierz w miejscowości Łąka, 

15. wykonano projekt na budowę sieci wodociągowej w Czarnocinie, 

16. podpisano umowę na wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                              

w dz. nr 42 ul. Wichrowa, obręb geodezyjny Racimierz w miejscowości Łąka,  projekt 

współfinansowany jest na zasadzie partycypacji przez właścicieli działek, które mają 

być uzbrojone,  

17. podpisano umowę i wykonano dokumentację przetargową na budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej w dz. nr 691/15 w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, 

projekt współfinansowany był na zasadzie partycypacji przez właścicieli działek, które 

mają być uzbrojone,  

18. podpisano umowę na wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                              

w dz. nr 86 i 92/14 w obrębie geodezyjny  Miłowo,  projekt współfinansowany jest na 

zasadzie partycypacji przez właścicieli działek, które mają być uzbrojone,  

19. podpisano umowę na wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                              

w dz. nr 21 w obrębie geodezyjnym  Miłowo,  projekt współfinansowany jest na 

zasadzie partycypacji przez właścicieli działek, które mają być uzbrojone,  

20. podpisano umowę na wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                              

w dz. nr 90/13 w obrębie geodezyjnym Miłowo,  projekt współfinansowany jest na 

zasadzie partycypacji przez właścicieli działek, które mają być uzbrojone,  

21. podpisano umowę na wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej                              

w dz. nr 68/1 w obrębie geodezyjnym Stepnica-1,  projekt współfinansowany jest na 

zasadzie partycypacji przez właścicieli działek, które mają być uzbrojone,  

22. podpisano porozumienie  z właścicielem działek określające zasady budowy urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych  tj. odcinka sieci kanalizacji sanitarnej                                           

i wodociągowej w działkach nr 27/12, 27/20, 26/1, 26/2 w obrębie geodezyjnym 

Miłowo, inwestor zobowiązał się do zaprojektowania i wybudowania z własnych 

środków sieci,   

23.  podpisano porozumienie  z właścicielem działek określające zasady budowy urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych  tj. odcinka sieci kanalizacji sanitarnej                                           

w działkach nr 74/13 i 74/20 w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, Gmina Stepnica 

poniesie koszty w wysokości 30 % kosztów zadania,  
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24. podpisano umowę dot. przejęcia na majątek gminy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

w dz. nr 783 w obrębie geodezyjnym Racimierz, miejscowość Żarnowo, na podstawie 

wcześniej podpisanego porozumienia dokonano zwrotu 50 % kosztów wybudowania 

sieci inwestorowi,  

25. podpisano umowę dot. przejęcia na majątek gminy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

w dz. nr 38, 37/26 i 57/6  w obrębie geodezyjny Kopice,  

26. podpisano umowę dot. przejęcia na majątek gminy sieci kanalizacyjnej w dz. nr 33/2     

w obrębie geodezyjnym Stepniczka,   

27. podpisano umowę na uruchomienie przepompowni ścieków na ul. Spokojnej                                   

w Stepnicy,  

28. podpisano umowę na remont istniejących rurociągów technologicznych z studni do 

stacji uzdatniania wody w Miłowie. 

 

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  

Zgodnie z rodzajem nawierzchni, jaka jest zastosowana na terenie Gminy Stepnica możemy 

mówić o następujących rodzajach: asfaltowa, z kostki brukowej, kruszywa łamanego, 

powierzchniowe utrwalenie oraz drogi gruntowe. Stan techniczny dróg jest, stanowiących 

własność gminną jest bardzo dobry. W miarę potrzeb dokonywane są na bieżąco i sukcesywnie 

drobne naprawy, przede wszystkim ubytki w nawierzchni.  

W 2021 r. wykonano następujące zadania związano z drogownictwem: 

1. wykonano drogę o długości 50,5 m i szerokości 5 m z destruktu asfaltowego (materiał 

Gminy) na części działki nr 75 w obrębie geodezyjnym Stepniczka, 

2. podpisano umowę  na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz                      

z budową chodnika na ul. Dworcowej w Stepnicy,  

3. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na drogę - dz. nr 33/2                        

w obrębie geodezyjnym Stepniczka,  

4. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na drogę-dz. nr 783                            

w obrębie geodezyjnym Racimierz, miejscowość Żarnowo. 
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Gmina Stepnica w 2021 r. współpracowała z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w Koszalinie oraz firmami Strabag i Budimex przy realizacji zadań pn.: 

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica (przejście przez 

Stepnice etap I)”, 

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica (odcinek 

szlakowy)”.       

   3) gazowa 

Sieć gazowa zlokalizowana na terenie Gminy Stepnica to przede wszystkim sieć zasilająca 

budynki mieszkalne i służąca do celów ogrzewania i ciepłej wody.  Gmina Stepnica od kilku 

lat zabiega o dalszą rozbudowę sieci w miejscowościach, w których brak jest tego typu 

infrastruktury.  

9. Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami 

W roku 2021 zasób mieszkaniowy Gminy Stepnica nie uległ zmianie w stosunku do roku 

2020 i w dalszym ciągu wynosił 188 lokali. W roku 2021 dokonano 4 przydziałów lokali 

mieszkalnych dla rodzin, które znajdowały się na liście osób oczekujących na mieszkanie               

z zasobu mieszkaniowego gminy. Podpisano 2 umowy na najem socjalny lokalu                              

w miejscowości Żarnowo, oraz w miejscowości Czarnocin. Zawarto 2 umowy na najem 

komunalny lokalu przy ul. Wł. Sikorskiego w Stepnicy oraz przy  ul. B. Krzywoustego                   

w Stepnicy. Przedłużono umowę na najem socjalny lokalu z dotychczasowym najemcą                  

w miejscowości Gąsierzyno. Prowadzono postępowanie w sprawie eksmisji lokatorów                  

z nieruchomości w miejscowości Widzieńsko. W 2021r. przyjęto 21 wniosków o przydział 

mieszkania. Na koniec 2021 roku na liście osób oczekujących na  mieszkanie z zasobu Gminy 

oczekiwało 208 rodzin. W 2021r. przyjęto 21 wniosków o przydział mieszkania. 

W 2021 roku dokonano remonty zasobów mieszkaniowych gminy Stepnica, w tym m.in.: 

- remont klatki schodowej, ul. Kolejowa 2A w Stepnicy, 

- naprawa schodów wejściowych do lokalu w Żarnowie, ul. Studencka 37, 

- naprawa okien i drzwi na klatce schodowej ul. Kolejowa 4B i 3B w Stepnicy (dewastacja) 

- naprawa dachu, Czarnocin 2C, 

- naprawa dachu ul. Wł. Sikorskiego 35/2 w Stepnicy, 

- naprawa okien w miejscowości Łąka 24/3,  

- likwidacja przyczyn zawilgocenia w blokach przy ul. Kolejowej. 
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Mając na uwadze poprawę warunków mieszkaniowych w lokalach socjalnych                   

przeprowadzono audyt energetyczny w budynku wielorodzinnym nr 2C w miejscowości 

Czarnocin i uznano zasadność termomodernizacji w/w nieruchomości będącej w zasobie 

mieszkaniowym Gminy. W 2021 r. poczyniono przygotowania do złożenia wniosku                       

w ramach programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład polegające na oszacowaniu zakresu 

robót, kosztów przedsięwzięcia i zakresu projektu. Efektem było złożenie na początku 2022 r. 

wniosku na dofinansowanie inwestycji. 

Rynek mieszkaniowy jest dobrą miarą społecznej zamożności. Liczba osób oczekujących na 

mieszkanie  wskazuje, iż dla wielu mieszkańców Gminy Stepnica własne mieszkanie wciąż 

pozostaje tylko w sferze marzeń. Mając na uwadze potrzeby naszych mieszkańców Gmina 

wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach 

realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa 

komunalnego na budowę dwóch budynków wielolokalowych  w miejscowości Stepnica  przy 

ul. Mokrej. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i już we wrześniu 2022r. zasób 

mieszkaniowy  Gminy powiększy się o 46 lokali mieszkalnych.  

 

 Realizacja inwestycji przy ul. Mokrej w Stepnicy    

   

Fot. ze zbioru UMiG 
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Realizacja inwestycji przy ul. Mokrej w Stepnicy    

  

Fot. ze zbioru UMiG   

 Wizualizacja całego osiedla przy ul. Kolejowej w Stepnicy 

 

Źródlo: z dokumentacji projektowej UMiG 
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W roku 2021 zawarto:  

1. 50 umów dzierżawy: ogródków działkowych, gruntu pod obiekty na 

zimowanie/stacjonowanie jednostek pływających, na postawienie obiektu oświatowego 

lub zdrowotno-rehabilitacyjnego, pod kontenery biurowe, plac składowy na czas 

rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 111, pod wieżę komórkową, pod dystrybutor paliwa, 

pod kontenery na placu targowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

handlowej/usługowej, na posadowienie przyczep do prowadzenia działalności 

gastronomicznej, w celu polepszenia zagospodarowania działki sąsiadującej czy działek 

rolnych, 

2. 3 umowy nieodpłatnego użyczenia, w tym: świetlicy wiejskiej dla Miejsko Gminnego 

Ośrodka Kultury w Stepnicy oraz części nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na 

posadowienie „sheltera”, stanowiącego miejsce krótkiego wypoczynku dla turystów. 

 

Dochody budżetu Gminy Stepnica z majątku komunalnego od dnia 01.01.2021 r. do dnia 

31.12.2021 r. wyniosły:  

a) sprzedaż majątku (grunty, lokale mieszkalne): 112 220,95 zł, 

b) opłaty za użytkowanie wieczyste: 8 858,96 zł, 

c) opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego: 5 268,56 zł, 

d) czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych: 697 632,93 zł, 

e) czynsz dzierżawny targowisko: 18 690,72 zł, 

f) czynsz dzierżawny za ogrody przydomowe i działkowe: 7 562,12 zł, 

g) pozostałe czynsze (w tym m. in. port kolejowy, rybacki, ośrodki ZOZ, sieci 

wodociągowe i kanalizacyjne): 608 402,69 zł. 

 

10. Gospodarka odpadami 

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 r. na terenie gminy obowiązuje wszystkich właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych segregacja odpadów komunalnych. Odbiór odpadów, 

transport i ich zagospodarowanie realizowane było w 2021 r. przez firmę PGK Goleniów           

Sp. z o. o.  na podstawie 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, 
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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 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, które świadczy Gmina, w związku                                       

z funkcjonowaniem systemu odpadowego.  

Od 1 lutego 2021 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległa 

podwyższeniu z 20,00 zł od osoby do 27,00 zł. Proporcjonalnie do roku poprzedniego 

pozostawiono bez zmian 10%  niższą stawkę opłaty od osoby dla nieruchomości, na których 

zagospodarowywane są bioodpady w przydomowym kompostownikach.  

Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego 

domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe wynosiła 181,90 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 Spółka z o. o. z siedzibą                        

w Goleniowie.  System segregacji w gminie oparty jest na zbiórce odpadów „u źródła”. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są oddawać odpady selektywne w workach. 

Odpady odbierane są w ilości nieograniczonej.  

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Stepnicy przy ul. Studziennej 

można było nieodpłatnie dostarczać: 

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, 



str. 89 

 

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 (4 sztuki na rok na gospodarstwo domowe). 

Wszystkim mieszkańcom naszej Gminy (zwłaszcza chorym, starszym, 

niezmotoryzowanym) daliśmy możliwość pozbycia się odpadów wielkogabarytowych oraz 

kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z nieruchomości, na 

których powstają. W 2021 r. z takiej zbiórki odebrano 37,10 Mg (ton) odpadów 

wielkogabarytowych oraz 3,78 Mg (ton) kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

W 2021 r. liczba mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem odbierania 

odpadów komunalnych była mniejsza, tj. 3.791, niż liczba osób zameldowanych na koniec roku 

kalendarzowego tj. 4.548. Różnica w ilości osób wynika z faktu, że zameldowanie nie jest 

jednoznaczne z faktem zamieszkiwania na terenie danej gminy.  Wpływ na wynikającą różnicę 

mają osoby uczące się i stale przebywające poza miejscem zameldowania, a także osoby czynne 

zawodowo pracujące poza miejscem stałego zameldowania w innej gminie lub poza granicami 

kraju.  

Tab. 13. Zestawienie ilości odebranych odpadów z terenu Gminy Stepnica w latach 

2019/2021 (1Mg=1t) 

Rodzaj odpadu Kod 

odpadu 

2019 r. 2020 r. 2021 r. 

 

Odpady zmieszane 
20 0301 1110,86 Mg 805,60 Mg 

857,34 Mg 

 

Papier 15 01 01 13,34 Mg 52,42 Mg 59,84 Mg 

Plastik 15 01 02 43,22 Mg 124,10 Mg 138,66 Mg 

Szkło 15 01 07 42,10 Mg 112,20 Mg 122,36 Mg 

Odpady  budowlane    i 

rozbiórkowe stanowiące 

odpady komunalne 

17 01 07 8,50 Mg - - 
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Odpady  budowlane    i 

rozbiórkowe stanowiące 

odpady komunalne 

17 09 04 3,28 Mg 6,02 Mg 25,06 Mg 

Odpady elektryczne   i 

elektroniczne 
20 01 36 7,68 Mg 11,80 Mg  11,66 Mg 

Odpady 

wielkogabarytowe 
20 03 07 71,60 Mg 121,60 Mg 96,06 Mg 

Odpady ulegające 

biodegradacji 
20 02 01 6,00 Mg 98,64 Mg 140,90 Mg 

Opony 16 01 03 9,98 Mg 17,14 Mg 12,15 Mg 

 

Z ogólnej w/w masy odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych             

w Stepnicy  przyjęto, a następnie oddano do zagospodarowania następujące odpady: 

➢ opony – 12,15 Mg 

➢ odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – 25,06 Mg, 

➢  odpady wielkogabarytowe – 58,96 Mg 

➢ odpady elektroniczne i elektryczne – 7,88 Mg 

 

Obecnie funkcjonujący system gospodarowania odpadami zapewnia kompleksową obsługę 

mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy. Podejmowane 

działania kontrolne i porządkowe pozwoliły ograniczyć brak segregacji odpadów oraz ilość 

miejsc, gdzie podrzucane są odpady. Konieczne jest dalsze kontynuowanie tych czynności.  

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Stepnica na przyszłe lata jest dbałość o ograniczenie 

kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi        

w Gminie bez pogorszenia jakości usług związanych z odbiorem odpadów świadczonych przez 

podmiot wyłoniony w przetargu. Równie ważne jest także dalsze uświadamianie mieszkańców 

gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w celu ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych, racjonalnej segregacji odpadów komunalnych czy też 

ograniczania ilości bioodpadów oddawanych z nieruchomości. 

W 2021 r. Gmina Stepnica realizowała inwestycję polegającą na zakupieniu materiałów do 

wybudowania wiaty śmietnikowej dla lokali usługowych znajdujących się w budynku 

wielolokalowym będącym w gminnym zasobie komunalnym przy ul. Kolejowej 2 w Stepnicy.  

Wiatę wykonano we własnym zakresie. 
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Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest 

Realizując założenia 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” w 2021 r. Gmina Stepnica złożyła wniosek do 

WFOŚiGW  celem uzyskania dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest. 

Uzyskała pomoc finansową, która w 50% pochodziła ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50%  ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Azbest 

usunięto z 12 nieruchomości. Uzyskane dofinansowanie stanowiło 38,75 % całości kosztów 

jakie poniosła Gmina na zrealizowanie zaplanowanego przedsięwzięcia. Koszt usunięcia 40,58 

ton azbestu wyniósł 37 670,40 zł. Dofinansowanie wyniosło 14 595,84 zł. 

      Usunięcie azbestu: Stepnica – demontaż, transport i unieszkodliwienie 

 

       Fot. ze zbioru UMiG  

Zadanie polegające na demontażu, transporcie i utylizacji odpadu było realizowane przez 

specjalistyczną firmę Eko 24. 

Bardzo istotnym jest fakt , że właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów 

związanych z usunięciem i utylizacją azbestu. Działanie te będą kontynuowane w kolejnych 

latach. 

11. Rozwój gospodarczy 

Rok 2021 nie był dla Gminy Stepnica rokiem łatwym, a to przede wszystkim ze względu na 

utrzymującą się pandemię COVID-19. Samorząd podjął walkę o jak największą liczbę osób 

zaszczepionych, organizowaliśmy imprezy plenerowe, podczas których można było się 

zaszczepić, mobilne punkty szczepień, dowozy na szczepienia, kierowaliśmy apele do 
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mieszkańców. Wszystko  po to,  aby wrócić do normalności.  Mimo obostrzeń udało nam się 

zorganizować Dni Stepnicy z Jubileuszowymi X Regatami o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 

Stepnica   i  szereg innych  imprez sportowych, szczególnie turnieje w tenisie stołowym,                 

w którym nasi zawodnicy osiągają sukcesy na szczeblu wojewódzkim, a nawet krajowym. 

Odbyły się recitale i kameralne spotkania ze znanymi aktorami, publicystami czy gwiazdami 

estrady.  

Pomimo trudności wywołanej pandemią, wzrostem cen surowców i problemami 

kadrowymi, z którymi zmierza się każdy pracodawca  zaplanowane na ten rok prace 

inwestycyjne zostały wykonane. Do najważniejszych należy zaliczyć  zakończenie remontu 

molo spacerowego na plaży w Stepnicy etap II,  budowę za ponad 0,5 mln zł odcinka sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej wraz z przepompownią ścieków i zasilaniem 

energetycznym na Osiedlu Akacjowym. Tak, jak planowano wybudowano ścieżkę edukacyjną 

wzdłuż brzegu Zalewu Szczecińskiego na trasie Kopice -Czarnocin pod nazwą „Promenada 

Słońca” Ścieżka jest wyposażona w tablice edukacyjne o tematyce ochrony przyrody oraz dwie 

wiaty rekreacyjne w Czarnocinie oraz Kopicach.  

Remont molo – II etap 
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Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza Promenada Słońca 

         

      

Fot. ze zbioru UMiG 

 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stepnicy otwarto największą w Europie, liczącą  1800 

sztuk  Kolekcję Świnek Skarbonek.  

W  celu poprawy  atrakcyjności stepnickiej plaży zakupiono nową wieżę ratowniczą                   

i wykonano prace związane z likwidacją części trzcinowiska wraz z usunięciem kłączy na 

terenie plaży. Spowodowało to powiększenie plaży i ochronę przed  nanoszeniem namułu. 

Pomimo tego, że dużym utrudnieniem w sezonie  turystycznym w naszej gminie okazał się 

remont drogi wojewódzkiej 111, to gminę odwiedziło około 70 tys. turystów.  Natomiast 

remont przebiegającej niemalże przez całą gminę drogi wojewódzkiej spowoduje zyskanie 

nowej nawierzchni drogi, w poszczególnych miejscowościach kanalizacji  deszczowej, nowego 

oświetlenia ulicznego, chodników, spowalniaczy ruchu, zjazdów na posesje, skrzyżowań.          

W kolejnym etapie  inwestycji  Stepnica wzbogaci  o nowy most na Gowienicy. Wpłynie to 

niewątpliwie na bezpieczeństwo użytkowników ruchu, ale poprawi też estetykę gminy.  
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Wieża ratownicza    Likwidacja trzcinowiska 

    

 

W roku 2021 r. ogłoszono także przetargi na  budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. T. 

Kościuszki w Stepnicy, budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Stepniczka oraz 

budowę rowerowego toru asfaltowego PUMPTRACK w Stepnicy.  

Wizualizacja pumptracku 

  

Źródło: z dokumentacji projektowej UMiG 
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Podpisano umowę na remont istniejących rurociągów technologicznych ze studni do stacji  

uzdatniania wody  w  Miłowie. Działania te w całości zostaną wykonane  w roku 2022, a                

w planach mamy jeszcze  otwarcie Izby Pamięci Ziemi Stepnickiej oraz postawienie pomnika 

pamięci upamiętniającego ojców niepodległości naszej Ojczyzny. Nadal też pracujemy na 

projektem budowy kładki łączącej plażę w Stepnicy z przystanią na Kanale Młyńskim.                 

Oprócz tych wszystkich zadań w zakresie gospodarki komunalnej kontynuujemy 

inwestowanie w przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne, przede wszystkim 

pod kątem kanalizacji i wodociągów, modernizacji dróg gminnych i oświetlenia ulicznego. 

Zawarliśmy porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie na obsługę Programu Czyste Powietrze, dzięki czemu mieszkańcy mają 

łatwiejszy dostęp do dofinasowania na wymianę nieekologicznych kotłów grzewczych. 

Przystąpiliśmy do Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego i realizujemy projekt 

termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie gminy. Wszystko po to, aby zadbać 

o czystość powietrza i polepszyć jakość życia mieszkańców.   

 

12. Aktywność obywatelska 

Rok 2021 można uznać za szczególny na skutek pandemii koronawirusa. Niezwykle trudny 

okres, związany z zagrożeniem zakażenia koronawirusem, znacznie wpłynął na funkcjonowanie 

wszystkich sektorów działalności społeczno-gospodarczej. Nowa sytuacja wpłynęła również na 

organizacje pozarządowe przyczyniając się do wstrzymania lub ograniczenia przez nie 

dotychczasowej aktywności, znalezienia nowej formuły dla realizowanych działań oraz 

niepewności o dalszą przyszłość prowadzonych organizacji społecznych, a także na współpracę 

pomiędzy Gminą Stepnica a NGO m.in. w zakresie zlecanych zadań publicznych. Mimo 

pandemii Gmina Stepnica w roku 2021 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. Współdziałanie Gminy Stepnica z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 

2021 realizowane było w priorytetowych obszarach, określonych przez Radę Miejską Stepnica  

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. 
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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, 

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 2021 roku placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Stepnica 

w miejscowości Łąka. 

       d.   kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

   1) Prowadzenie zajęć dziennikarskich na terenie Gminy Stepnica. 

 

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 z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

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. 

http://www.stepnica.pl/
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Łącznie w ramach otwartych konkursów ofert podpisano 7 umów. Łączna liczba organizacji 

biorących udział w ogłoszonych otwartych konkursach: 5. 

Łączna kwota udzielonych dotacji w trybie konkursowym (pomniejszona o środki zwrócone 

na rachunek Gminy Stepnica) wyniosła 140 023,16 zł. 

 

Wykres 31. Tryb wszystkich otwartych konkursów ofert – rozliczenie finansowe dotacji 

przekazanych  w latach 2019-2021  

 

 

 

 

Poniżej w układzie tabelarycznym i wykresowym przedstawiono podmioty, którym 

udzielono dotacji w trybie otwartego konkursu ofert (w zestawieniach wykazano udzielone 

dotacje pomniejszone o środki zwrócone na rachunek Gminy Stepnica). 

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 

46 523,16 

  RAZEM 46 523,16 
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Wykres 32. Tryb otwartych konkursów ofert – rozliczenie finansowe dotacji 

przekazanych w latach 2019-2021 na powierzenie zadania publicznego w zakresie działań 

na rzecz osób niepełnosprawnych 

 

 

 

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 

20 000,00 

Prowadzenie na terenie 

Stepnicy zajęć gry w 

piłkę nożną orlików i 

młodzików wraz ze 

współzawodnictwem 

ligowym 

6 500,00 

Prowadzenie na terenie 

Stepnicy zajęć w zakresie 

piłki nożnej wraz ze 

współzawodnictwem 

ligowym 

23 000,00 

2. Ludowy Klub Sportowy Pionier Żarnowo Prowadzenie na terenie 

Żarnowa zajęć w 

zakresie piłki nożnej 

wraz ze 

współzawodnictwem 

ligowym 

23 000,00 

  RAZEM  72 500,00 
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Wykres 33. Tryb otwartych konkursów ofert – rozliczenie finansowe dotacji 

przekazanych  w latach 2019-2021  na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

  

 

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 2021 

roku placówki wsparcia 

dziennego na terenie 

Gminy Stepnica w 

miejscowości Łąka 

18 000,00 

  RAZEM 18 000,00 

 

 

Wykres 34. Tryb otwartych konkursów ofert – rozliczenie finansowe dotacji 

przekazanych w latach 2019-2021 na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 
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Obszar: wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

i dziedzictwa narodowego 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 

1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 

Stepnickiej 

Prowadzenie zajęć 

dziennikarskich na 

terenie Gminy Stepnica 

3 000,00 

  RAZEM 3 000,00 

 

Wykres 35. Tryb otwartych konkursów ofert – rozliczenie finansowe dotacji 

przekazanych w latach 2019-2021 na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego 

 

 

 

W roku 2020 i 2021 zaobserwowano spadek wykorzystanych środków. Przyczyną takiego 

stanu rzeczy niewątpliwie była panująca pandemia wirusa SARS-COV-2. Szereg zadań, mimo 

starań zarówno po stronie Gminy, jak i organizacji pozarządowych, nie mogło zostać 

zrealizowanych z powodu wprowadzenia obostrzeń sanitarnych, które ograniczały  

w sposób znaczący możliwości działania. 

Warto również zwrócić uwagę, że Gmina Stepnica corocznie zwiększa pulę środków 

finansowych przeznaczonych na realizację Programu Współpracy.  

W 2021 r. Gmina Stepnica wzięła udział w dziewiątej edycji konkursu Marszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021”.  

W kategorii Gmina licząca poniżej 15 tys. mieszkańców nasza Gmina 

otrzymała wyróżnienie. 

Komisja konkursowa doceniła liczne formy współpracy pozafinansowej  

z organizacjami, w tym dbałość  o infrastrukturę służącą organizacjom i społeczności lokalnej. 
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Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego promuje najlepsze rozwiązania     

i dobre praktyki w zakresie finansowej i pozafinansowej współpracy jednostek samorządu 

terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. 

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.  

Mamy również nadzieję na zwiększenie zaangażowania trzeciego sektora w realizację zadań 

publicznych między innymi poprzez tworzenie warunków do realizowania oddolnych inicjatyw 

lokalnych skierowanych do mieszkańców wszystkich naszych sołectw znajdujących się na 

terenie Gminy Stepnica. 

 

14. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 

W 2021 r. Rada Miejska obradowała 7 razy i podjęła 87 uchwał, które są realizowane przez 

Burmistrza Miasta i Gminy. Ponadto Burmistrz realizuje uchwały Rady podjęte w latach 

wcześniejszych. 

  Zestawienie szczegółowe uchwał 

Lp. Data podjęcia Numer uchwały             Tytuł uchwały Sposób realizacji 

1. 23.02.2021r. XVII/201/21 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

umowy dzierżawy nieruchomości gminnej 

stanowiącej lokal użytkowy,                                         

z dotychczasowym dzierżawcą na okres 

kolejnych 10 miesięcy, z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności Agencji Banku PKO 

BP SA 

W trakcie realizacji. 

2. 23.02.2021 r. XVII/202/21 
w sprawie gminnego programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt w 2021 r. 

W trakcie realizacji 

bieżącej. 

3. 23.02.2021 XVII/203/21 

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 2021 roku. 

Zmieniła się interpretacja 

prawna. 

Podjęcie decyzji należy do 

kompetencji Burmistrza. 

Stwierdzenie nieważności 

uchwały. 

4. 23.02.2021 r. XVII/204/21 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie 

podjęcia uchwały dotyczącej ochrony, obrony     
Zrealizowana. 
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i prawdy, godności i wolności człowieka na 

terenie Gminy Stepnica 

5. 23.02.2021 r. XVII/205/21 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie 

podjęcia uchwały 
Zrealizowana. 

6. 23.02.2021 r. XVII/206/21 
w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie 

przygotowania uchwały/komunikatu oraz 

pakietu profilaktycznego. 

Zrealizowano. 

7. 23.02.2021 r. XVII/207/21 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie 

podjęcia uchwały. 
Zrealizowano. 

8. 23.02.2021 r. XVII/208/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stepnica 

na 2021 r. 

Dokonano odpowiednich 

zapisów księgowych i 

przekazano do realizacji 

odpowiednim dysponentom 

środków. Zrealizowano. 

9. 23.02.2021 r. XVII/209/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Stepnica. 

Dokonano odpowiednich 

zapisów księgowych i 

przekazano do realizacji 

odpowiednim dysponentom 

środków. Zrealizowano. 

10. 23.02.2021 r. XVII/210/21 
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 

Stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży 

w Goleniowie 

Zrealizowano. 

11. 23.02.2021 r. XVII/211/21 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości gminnej na 

okres 10 kolejnych lat w trybie 

bezprzetargowym, z przeznaczeniem pod 

działalności rolniczą 

W trakcie realizacji. 

12. 30.03.2021 r. XVIII/212/21 
w sprawie określenia kąpielisk oraz sezonu 

kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 

2021 rok. 

Zrealizowano. 

13. 30.03.2021 r. XVIII/213/21 
w sprawie określenia wzoru wniosku                       

o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzoru  deklaracji o wysokości dochodów. 

W trakcie realizacji. 

14. 30.03.2021 r. XVIII/214/21 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2021-2026 

W trakcie realizacji. 

15. 30.03.2021 r. XVIII/215/21 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części nieruchomości będącej 

w użytkowaniu wieczystym Gminy Stepnica, 

w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat z 

przeznaczeniem na budowę myjni 

samochodowej. 

W trakcie realizacji. 

16. 30.03.2021 r. XVIII/216/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. 

Dokonano odpowiednich 

zapisów księgowych i 

przekazano do realizacji 

odpowiednim dysponentom 

środków. Zrealizowano. 

17. 30.03.2021 r. XVIII/217/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej. 
Zrealizowano. 

18. 30.03.2021 r.  XVIII/218/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i 
Zrealizowano. 
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" 

19. 30.03.2021 r. XVIII/219/21 
w sprawie niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie 

Gminy Stepnica na 2022 rok. 

Zrealizowano. 

20. 19.04.2021 r. XIX/220/21 
w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w 

sprawie przeprowadzenia Referendum 

Ludowego. 

Zrealizowano. 

21. 19.04.2021 r. XIX/221/21 
w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Stepnica. 

Uchylona. 

22. 19.04.2021 r. XIX/222/21 
w sprawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Stepnica na lata 2021 - 2025 

Zrealizowano. 

23. 29.06.2021 r. XX/223/21 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy 

Społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2020 
Zrealizowano. 

24. 29.06.2021 r. XX/224/21 
w sprawie Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Stepnica na 

lata 2021-2026 

W trakcie realizacji.  

25. 29.06.2021 r. XX/225/21 w sprawie przyjęcia taryfy opłat portowych       

w Porcie Morskim w Stepnicy 
Zrealizowano. 

26. 29.06.2021 r. XX/226/21 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego tereny w obrębie 

ewidencyjnym Stepnica - 1 Miasta Stepnica - 

w rejonie ulicy Bolesława Krzywoustego. 

Zrealizowano. 

27. 29.06.2021 r. XX/227/21 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stepnica 

Zrealizowano. 

28. 29.06.2021 r. XX/228/21 
w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Stepnica w roku szkolnym 

2021/2022 

Zrealizowana. 

29. 29.06.2021 r. XX/229/21 
w sprawie  nadania nazwy ulicy w 

miejscowości Stepniczka 
Zrealizowano. 

30. 29.06.2021 r. XX/230/21 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

użyczenie lokalu w Kopicach stanowiącego 

własność Gminy Stepnica na okres kolejnych 5 

lat na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej 

p.w.św. Jacka Odrowąża w Stepnicy. 

W trakcie realizacji. 

31. 29.06.2021 r. XX/231/21 

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. 

32. 29.06.2021 r. XX/232/21 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części nieruchomości 

gminnej na okres kolejnych 10 lat w trybie 

bezprzetargowym, z przeznaczeniem pod 

stację bazową telefonii komórkowej. 

W trakcie realizacji. 

33. 29.06.2021 r. XX/233/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 
Zrealizowano. 
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kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz 

określenia sezonu Kąpielowego na 2021 rok 

34. 29.06.2021 r. XX/234/21 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli w miejscowości Czarnocin oraz 

określenia sezonu Kąpielowego na 2021 rok 

Zrealizowano. 

35. 29.06.2021 r. XX/235/21 
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Zrealizowano. 

36. 29.06.2021 r. XX/236/21 
w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Stepnica. 

Uchylona, stwierdzenie 

nieważności §9 i §10 w 

wyrazach „lub i jego 

części” 

37. 29.06.2021 r.  XX/237/21 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Gminę Stepnica, jako organizatora 

publicznego transportu zbiorowego, umowy      

z operatorem o świadczeniu usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego. 

Zrealizowano. 

38. 29.06.2021 r. XX/238/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta              

i Gminy Stepnica wotum zaufania. 
Zrealizowano 

39. 29.06.2021 r. XX/239/21 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem                       

z wykonania budżetu na 2020 r. 

Zrealizowano. 

40. 29.06.2021 r. XX/240/21 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2020. 
Zrealizowano. 

41. 29.06.2021 r. XX/241/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 

2021. 

Dokonano odpowiednich 

zapisów księgowych i 

przekazano do realizacji 

odpowiednim dysponentom 

środków. Zrealizowano. 

42. 29.06.2021 r. XX/242/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Stepnica. 
Zrealizowano. 

43. 29.06.2021 r. XX/243/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z 

budżetu Gminy Stepnica dla Gminy Myślibórz. 
Zrealizowano. 

44. 24.09.2021 r. XXI/244/21 
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników 

procentowych określających wysokość 

dodatku mieszkaniowego 

W trakcie realizacji. 

45. 24.09.2021 r. XXI/245/21 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
Zrealizowano 

46. 24.09.2021 r. XXI/246/21 
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście 

Stepnica 
Zrealizowano. 

47. 24.09.2021 r. XXI/247/21 w sprawie nadania nazwy ulicy w 

miejscowości Stepniczka 
Zrealizowano. 

48. 24.09.2021 r. XXI/248/21 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części nieruchomości 

gminnej na okres 10 lat w trybie 

bezprzetargowym 

W trakcie realizacji. 

49. 24.09.2021 r. XXI/249/21 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie części nieruchomości gminnej 

na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym              

z przeznaczeniem pod dystrybutory stacji paliw 

W trakcie realizacji. 
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50. 24.09.2021 r. XXI/250/21 
w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Stepnica 

W trakcie realizacji. 

51. 24.09.2021 r. XXI/251/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 

2021 

Dokonano odpowiednich 

zapisów księgowych i 

przekazano do realizacji 

odpowiednim dysponentom 

środków. Zrealizowano. 

52. 24.09.2021 r. XXI/252/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Stepnica 
 Zrealizowano. 

53. 24.11.2021 r. XXII/253/21 
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Stepnica na lata 

2022-2024. 

W trakcie realizacji. 

54. 24.11.2021 r. XXII/254/21 

w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do 

realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” 

– edycja 2022 w ramach Funduszu 

Solidarnościowego. 

W trakcie realizacji. 

55. 24.11.2021 r. XXII/255/21 

w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do 

realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach 

Funduszu Solidarnościowego 

W trakcie realizacji. 

56. 24.11.2021 r. XXII/256/21 

w sprawie  przyjęcia Programu współpracy 

Gminy Stepnica z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2022 rok. 

W realizacji bieżącej. 

57. 24.11.2021 r. XXII/257/21 
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem      

o nadanie nazwy miejscowości „Świętowice”. 

Zrealizowano. 

58. 24.11.2021 XXII/258/21 
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem     

o nadanie nazwy miejscowości „Łąka”. 

 

Zrealizowano. 

59. 24.11.2021 r. XXII/259/21 

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. 

60. 24.11.2021 r. XXII/260/21 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej mienie gminne, 

działki oznaczonej numerem 240/8 położonej 

w obrębie Stepnica -1, miasto Stepnica na 

poprawę warunków zagospodarowania działki 

sąsiadującej. 

Zrealizowano. 

61. 24.11.2021 r. XXII/261/21 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości stanowiącej mienie gminne, 

działki oznaczonej numerem 796/1 położonej w 

obrębie Racimierz, gmina Stepnica na poprawę 

warunków zagospodarowania działki 

sąsiadującej. 

Zrealizowano. 

62. 24.11.2021 r. XXII/262/21 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości w mieście Stepnica. 
Zrealizowano. 
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63. 24.11.2021 r. XXII/263/21 
w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 

2022 r. 

W  realizacji bieżącej . 

64. 24.11.2021 r. XXII/264/21 
w sprawie opłaty od posiadania psów. W realizacji bieżącej. 

65. 24.11.2021 r. XXII/265/21 w sprawie ustalenia stawek podatku od 

środków transportowych na 2022 r. 
W realizacji bieżącej. 

66. 24.11.2021 r. XXII/266/21 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty 

targowej na terenie Gminy Stepnica. 
W realizacji bieżącej. 

67. 24.11.2021 r. XXII/267/21 
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty. 

W realizacji bieżącej. 

68. 24.11.2021 r. XXII/268/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 

Miasta i Gminy Stepnica. 
Zrealizowano. 

69. 24.11.2021 r. XXII/269/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 

rok. 

Dokonano odpowiednich 

zapisów księgowych i 

przekazano do realizacji 

odpowiednim dysponentom 

środków. Zrealizowano. 

70. 24.11.2021 r. XXII/270/21 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Stepnica. 
Zrealizowano. 

71. 20.12.2021 r. XXIII/271/21 
w sprawie Regulaminu  dostarczania wody        

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Stepnica. 

W trakcie realizacji. 

72. 20.12.2021 r. XXIII/272/21 

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie 

umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, 

stanowiącej lokal użytkowy, z 

dotychczasowym dzierżawcą na okres 

kolejnych 3 lat, z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności Agencji Banku PKO 

BP SA. 

W trakcie realizacji. 

73. 20.12.2021 r. XXIII/273/21 

w sprawie zasad przyznawania i wysokości 

diet radnych Rady Miejskiej w Stepnicy oraz 

zwrotu kosztów podróży służbowych 

przysługujących radnym. 

W trakcie realizacji. 

74. 20.12.2021 r. XXIII/274/21 
w sprawie ustanowienia zasad przyznawania 

diety i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów    

w gminie Stepnica. 

W trakcie realizacji. 

75. 20.12.2021 r. XXIII/275/21 w wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członka ochotniczej straży pożarnej. 
W trakcie realizacji. 

76. 20.12.2021 r. XXIII/276/21 

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2022”. 

W trakcie realizacji. 

77. 20.12.2021 r. XXIII/277/21 
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej       

w Stepnicy. 

W trakcie realizacji. 

78. 20.12.2021 r. XXIII/278/21 
w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 

Stepnicy na 2022 r. 

W trakcie realizacji 
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79. 20.12.2021 r. XXIII/279/21 
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na rok 

2022. 

W trakcie realizacji. 

80. 20.12.2021 r. XXIII/280/21 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Miejskiej w Stepnicy na 2022 r. 
W trakcie realizacji. 

81. 20.12.2021 r. XXIII/281/21 w sprawie uchwalenia planu pracy stałych 

komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2022 r. 
W trakcie realizacji. 

82. 20.12.2021 r. XXIII/282/21 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 

Gminy – Miasta Szczecin na realizację 

programu edukacyjno-motywacyjnego dla 

osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica 

w roku 2022. 

Zrealizowano. 

83. 20.12.2021 r. XXIII/283/21 

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 2022 roku. 

Zrealizowano. 

84. 20.12.2021 r. XXIII/284/21 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Województwu Zachodniopomorskiemu w 

2022 roku na realizację zadania pn. „Budowa 

sieci tras Pomorza Zachodniego – Trasa Blue 

Velo etap II”. 

Zrealizowano. 

85. 20.12.2021 r. XXIII/285/21 
w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji 

celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej      

w Stepnicy. 

W trakcie realizacji. 

86. 20.12.2021 r. XXIII/286/21 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok. 

Dokonano odpowiednich 

zapisów księgowych i 

przekazano do realizacji 

odpowiednim dysponentom 

środków. Zrealizowano. 

87. 20.12.2021 r. XXIII/287/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Stepnica na lata 2022 – 2035. 
W trakcie realizacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Biura Rady Miejskiej 

 

14. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym 

Kształcenie i doskonalenie umiejętności pracowników Urzędu 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. 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 
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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, w ramach zajmowanego stanowiska,  przed wydaniem decyzji zasięgają opinii 

innych organów i współpracują z jednostkami organizacyjnymi gminy.  

W 2021 r. pracownicy urzędu brali udział w różnego rodzaju szkoleniach, w sumie 17 

pracowników uczestniczyło w 53 szkoleniach.  Wzorem roku ubiegłego były to przeważnie 

szkolenia  online.  Tematyka szkoleń była różnorodna i dotyczyła między innymi spraw                

z zakresu księgowości, podatków, prawa pracy, zamówień publicznych, ochrony środowiska, 

gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, oświaty, ochrony danych osobowych, 

informacji publicznej, aktów stanu cywilnego. 

15. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

15.1. Związki komunalne 

Gmina Stepnica należy do Celowego Związku Gmin  R XXI  na podstawie  Uchwały  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.  

Związek cały czas się rozwija. Obecnie zrzesza 31 gmin z województwa 

zachodniopomorskiego i dla nich prowadzi instalację przetwarzania odpadów komunalnych. 

Celem 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.   

15.2. Porozumienia międzygminne 

1/ Porozumienie z Gminą Miastem Szczecin w zakresie partycypacji w kosztach utrzymania 

Izby Wytrzeźwień.  
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2/ Porozumienie z Gminą Goleniów w sprawie prowadzenia Noclegowni dla Bezdomnych 

Mężczyzn w Budnie.  

3/ Porozumienie z Gminą Goleniów w zakresie prowadzenia przez Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Goleniowie terapii dziennej dla osób upośledzonych umysłowo.  

4/ Porozumienie z Powiatem Goleniowskim na udostępnienie pomieszczenia w celu realizacji 

zadania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

5/ Porozumienie z Gminą Golczewo w sprawie przejęcia zadania publicznego należącego do 

Gminy Stepnica w zakresie dotyczącym ustawy o ochronie zwierząt. 

6/ Porozumienie   wójtów i burmistrzów gmin Wleń, Węgorzyno, Garbartka-Letnisko, Wijewo, 

Osie, Krempna, Jaśliska, Lewin Kłodzki, Sztabin, Dobiegniew i Złocieniec, o  podjęcie 

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 ochrony przyrody, co niewątpliwie ma wpływ na ograniczenie rozwoju tych 

gmin, a w związku z tym z ograniczeniem gminnych dochodów budżetowych. 

15.3. 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). Stowarzyszenie  wspiera 

inicjatywy społeczne umożliwiające poprawę skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa, 

organizuje konkursy w których uczestniczą dzieci z naszych szkół, spotkania z seniorami            

w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa.  

 

2. Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 

Goleniowskiego na mocy Uchwały 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, Uchwały Nr IV/45/15 
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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. W ramach  tego 

stowarzyszenia gmina mogła się  zaprezentować w specjalnym wydawnictwie promocyjnym  

dotyczącym gmin członkowskich.   

 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” oraz 

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”.)  W ramach przynależności  gmina  uczestniczy                   

w projektach, inicjatywach, wydawnictwach  promujących grupę oraz gminy ją tworzące.     

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 w roku 

sprawozdawczym uczestniczyła w projekcie pn. „Bezpieczna droga do szkoły standardy 

projektowania infrastruktury pieszo -rowerowej”, w ramach  którego na przykładzie Zespołu 

Szkolono-Przedszkolnego w Stepnicy sporządzona została inwentaryzacja stanu 

bezpieczeństwa i sposobu docierania dzieci oraz kadry pedagogicznej do szkoły. Odbyły się 

liczne konsultacje z mieszkańcami, ankiety wśród uczniów,  kadry pedagogicznej, rodziców 

dzieci, spacery badawcze, w wyniku czego  powstał  prototyp rozwiązań w przestrzeni 

publicznej, tak aby zwiększyć liczbę osób korzystających z alternatywnego transportu,  np. 

roweru, hulajnogi oraz zadbać o ich bezpieczeństwo, a także pozostałych mieszkańców 

poruszających się pieszo ul. Dworcową w Stepnicy. 

 Przez miesiąc wprowadzono testowo zmianę organizacji ruchu na odcinku                                  

ul. Dworcowej  poprzez  wprowadzenie strefy zamieszkania, oraz  donic ograniczających ruch 

i uporządkowujących parkowanie na terenie przy szkole. To rozwiązanie wzbudziło wiele 

kontrowersji i na temat wprowadzonych testowo zmian mieszkańcy i uczniowie mogli się 

wypowiedzieć w kolejnych konsultacjach społecznych. Zbadano m.in. 

odczucie  bezpieczeństwa w trakcie wprowadzonych zmian, sposób odbioru zaproponowanych 

rozwiązań (strefy zamieszkania, ograniczeń prędkości, spowalniaczy ruchu samochodowego    

w postaci donic). Raport z badań został przedstawiony na spotkaniu  przedstawicieli SOM, 
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realizatorów projektów z przedstawicielami Gminy Stepnica i Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego. Konkluzją  spotkania  oczywiście było bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców 

korzystających z ulicy Dworcowej, dlatego podjęto  decyzję o jak najszybszym podjęciu 

działań zmierzających do wybudowania wzdłuż tej ulicy od strony szkoły chodnika oraz bramki 

w ogrodzeniu szkolnym od strony osiedla przy ul. Kolejowej, która pozwoli dzieciom z tej 

części Stepnicy wcześniej znaleźć się na bezpiecznym terenie szkolnym. Dodatkowo w celu 

promocji alternatywnych  sposobów docierania do szkoły, Zespół -Szkolno-Przedszkolny           

w Stepnicy otrzymał w ramach projektu stojaki na rowery. 

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. Związku 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. 

15.4. Inne formy współdziałania  

W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy  w roku 2021: 

- zorganizowano przez pierwsze półrocze dla 11 osób  bezrobotnych prace społecznie-

użytecznych tj. 40 h miesięcznie  w okresie od 7 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; 
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- podpisano 5 umów na zorganizowanie zatrudnienia dla 7 osób w ramach robót publicznych    

dla 5 na stanowisku pracownik gospodarczy i 1 osoby opiekuna dzieci w drodze do szkoły   oraz 

1 osoby na stanowisko pomocy administracyjnej.  

- zorganizowano staż półroczny  dla 2 osób bezrobotnych z terenu gminy Stepnica.   

W ramach współpracy z Powiatem Goleniowskim – Zespołem Szkół nr 1 w Goleniowie 

zorganizowano praktyki dla ucznia  z terenu gminy Stepnica ponadto na mocy porozumienia   

zorganizowano  praktyki   dla uczennicy  Policealnej Szkoły „Cosinus Plus”. 

Na terenie gminy  działały 3 koła Gospodyń Wiejskich:   KGW w Miłowie „Miłowianki”,   

KGW w  Stepnicy „Przystań” oraz KGW „Żarnowianki” z Żarnowa. Koła te mają bardzo duże 

znaczenie dla integracji społeczeństwa, powstają  wspólne inicjatywy, a koła jako grupy  

sformalizowane mogą sięgać bezpośrednio po środki finansowe na te cele. Wszystkie 3 koła 

otrzymały wsparcie ze strony urzędu oraz jednostek i  skutecznie składają wnioski o przyznanie 

pomocy na swoją działalność statutową. W okresie sprawozdawczym  otrzymały dotację             

w wysokości po 5 tys. zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Gmina  wraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Stepnicy  współorganizuje cykliczne, kwartalne 

akcje krwiodawstwa w Stepnicy. W ubiegłym  roku zebrano ponad 30 litrów krwi od 70 osób.  

Przy współpracy z Klubem Abstynenta EXODUS z Goleniowa  i przy zaangażowaniu 

pracowników TPD ze świetlicy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2021 zorganizowano          

i sfinansowano wyjazd naszych mieszkańców na Festyn Trzeźwości w Goleniowie, jaki odbył 

się w dniu 18 września 2021 r. Uczestnikami festynu była przede wszystkim  grupa dzieci ze 

świetlicy w Łące, która uczestniczyła w zmaganiach sportowych zgarniając szereg nagród.   

15.5. Współpraca międzynarodowa 

Partnerstwo i współpraca  ze Starostwem Kretingale   na  mocy uchwały  nr  IV/58/19  Rady  

Miejskiej  w Stepnicy  z dnia 10 maja 2019 r.   w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej 

między Miastem i Gminą Stepnica (Rzeczpospolita Polska), a Starostwem Kretingale (Litwa) .  

Gminę obowiązuje podpisane porozumienie z 1994 r.  niemiecką miejscowością 

MÖNKEBUDE,   na mocy którego  odbywały się zmagania projekty sportowe polsko-

niemieckie. Jednak z uwagi na ograniczenia spowodowane zagrożeniem epidemicznym 
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wirusem SarsCoV-2 nie praktykowano działań w ubiegłym roku. Współpraca międzynarodowa 

z niemiecką miejscowością partnerską Mönkebude ograniczyła się  jedynie do zaproszenia 

niemieckich żeglarzy do udziału w X Regatach o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica. 

16. Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach 

Gmina Stepnica znalazła się w gronie wyróżnionych za prace wykonane na rzecz 

budownictwa komunalnego i społecznego zajmując piąte miejsce w Polsce.  

 Ranking powstał w oparciu o liczbę zbudowanych mieszkań komunalnych – pod pojęciem  

których rozumie się zarówno mieszkania komunalne jak i społeczne, czynszowe oraz 

zbudowane w ramach TBS –  w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w okresie  2000-2020. 

Ranking pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” został opracowany przez prof. Pawła 

Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zestawień wszystkich samorządów 

analizowanych na podstawie obiektywnych danych ze sprawozdań finansowych JST i danych 

GUS. Budowa osiedla mieszkań komunalnych to jedna z najważniejszych inwestycji Gminy 

Stepnica w ostatnich latach.  

W latach 2012 – 2016 w Gminie Stepnica ze środków gminy, ale także przy dofinansowaniu 

z Banku Gospodarstwa Krajowego wybudowano i oddano do użytkowania w sumie 149 lokali 

komunalnych, były to pierwsze mieszkania, które gmina oddała swoim mieszkańcom na 

podstawie umów najmu od 35 lat. Głównym celem działania było stworzenie warunków do 

zamieszkania młodym rodzinom i zatrzymanie ich przed wyjazdem z naszej gminy. Praktycznie 

na terenie naszej gminy nie było bezrobocia brakowało tylko mieszkań. Dopełnieniem projektu  

osiedla przy ulicy Kolejowej  było rozpoczęcie w 2021 r. budowy ostatnich dwu bloków 

wielorodzinnych z 46 mieszkaniami komunalnymi na tym osiedlu.   Gmina posiada już 

podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinasowanie tej inwestycji 

środkami z Krajowego Programu Mieszkaniowego.    

Gmina Stepnica otrzymała tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2021”         

w kategorii gmin poniżej 15 tys. mieszkańców.  

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. 
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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. 

Gmina Stepnica w roku sprawozdawczym została dostrzeżona za działania na rzecz 

promocji zdrowia otrzymując tytuł  „Samorządu Promującego Zdrowie” wraz z certyfikatem            

i  znakiem jakości.  

Nagroda Gminie Stepnica jako jedynej w województwie zachodniopomorskim została 

przyznana za efektywne, nowoczesne i skuteczne działania na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, 

profilaktyki zdrowego trybu życia i promocji aktywności fizycznej. Gmina m.in. była 

organizatorem akcji szczepień przeciwko COVID – 19, nieodpłatnych szczepień przeciwko 

grypie, bezpłatnych profilaktycznych badań w zakresie wykrywania raka piersi, 

profilaktycznych badań zębów dzieci szkolnych. Gmina organizowała również festyny 

związane z aktywnością fizyczną, oraz przeprowadzała akcje krwiodawstwa. 

Sezon 2021 dla kąpieliska w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim  po raz dziesiąty 

funkcjonował pod znakiem międzynarodowym 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, wieża 

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 
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podstawie wyników badań wody, które wykonywane są 4 razy w ciągu każdego sezonu 

kąpielowego.  

W dniu 29 czerwca 2021 r. w trakcie XX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy wręczono  Złote 

i Srebrne Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego. Złotego Gryfa Kapituła 

Odznaczeń Województwa Zachodniopomorskiego przyznała  Gminie Stepnica w uznaniu 

zasług dla rozwoju regionu ogólny rozwój m.in. w zakresie  edukacji społecznej,  edukacji 

ekologicznej, a także za rozbudowę infrastruktury  turystycznej i sportowej.  

 

17. 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 3 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.   

W roku 2021 Burmistrz uczestniczył w kilkudziesięciu  spotkaniach z władzami różnych 

instytucji, przedstawicielami różnych szczebli samorządu  oraz innych  w celach 

negocjacyjnych, informacyjnych i pozyskania funduszy. Wziął udział w kilku  konferencjach, 

szkoleniach  i naradach w trybie stacjonarnym jaki i zdalnym.  

Działalność administracji publicznej 

Na usprawnienie i wzmocnienie pracy w Urzędzie  zwłaszcza w dobie Covid-19 miały duży 

wpływ zadania polegające na  modernizacji serwerowni, zapewnieniu sprzętu mobilnego 

pracownikom urzędu oraz utrzymaniu aktywnej licencji na oprogramowanie Fortigate 

umożliwiające wykonywanie bezpiecznej pracy zdalnej. Wszystkie te zadania  spowodowały, że 

pomimo pandemii, nasz urząd pracował sprawnie,  a zadania realizowane były od ręki lub                  

w ustawowych terminach.  W roku sprawozdawczym do   Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło 8396 

pism, z czego 878 to pisma elektroniczne  skierowane poprzez platformę e-Puap. 

- Ilość wydanych decyzji przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica i Ośrodek Pomocy Społecznej: 

3303. Dla porównania w roku 2020 wydano ich 3100.  

Liczba odwołań od decyzji Burmistrza – 18, w tym: 
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- Ilość decyzji  uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze: 12, 

- Ilość decyzji utrzymanych w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze – 4, 

- Ilość decyzji w trakcie rozpatrywania 2. 

- Odsetek decyzji burmistrza uchylonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny: 0.  

- Liczba skarg (w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego) na działalność 

organów gminy i samorządowych jednostek organizacyjnych: 2 szt. (w tym jedna przesłana 

według właściwości) Skarga na działanie pracownika urzędu uznana za niezasadną. 

Liczba rozpatrzonych wniosków o udostępnienie informacji publicznej: 70  

Liczba petycji: 6.  

 

Konsultacje społeczne 

W roku sprawozdawczym na mocy uchwały Nr XIII/157/20 Rady Miejskiej w  Stepnicy         

z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 

(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2020 r. poz. 3568), w związku Zarządzeniem Nr 41/2021 Burmistrza 

Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca  2021 r.  w okresie od  14 czerwca  2021 r. odbyły  

się konsultacje społeczne w zakresie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych . We wskazanym terminie  konsultacyjnym nie wniesiono żadnych wniosków           

i uwag do strategii.   

Konsultacje przeprowadzono również w zakresie  nadania urzędowej nazwy miejscowości 

Łąka. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 

października 2021 r. konsultacje w tym zakresie obejmowały tylko mieszkańców tego terenu     

i trwały  od 26 października do 5 listopada.  We wskazanym okresie  wpłynęło 5 ankiet  

elektronicznych, a w spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyło 19 mieszkańców miejscowości 

Łąka. Łącznie  w konsultacjach wzięło udział 24 osoby, które opowiedziały się  za nadaniem 

urzędowej nazwy miejscowości „Łąka”. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 367. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsultacje przeprowadzano również w zakresie 

projektu budżetu na rok 2021 . W okresie od 3 grudnia do 10 grudnia 2021 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 
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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 2022 rok. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w okresie od 13 września do 27 września  2021 r., żadna 

uwaga lub opinia nie wpłynęła do przedstawionego projektu Programu.  

Promocja gminy 

Rok 2021 to również rok trudny dla działań promocyjnych z uwagi na kontynuację 

ograniczeń spowodowanych epidemią SarsCoV-2. W roku sprawozdawczym nie odbyło się 

wiele planowanych targów i imprez  turystycznych. W czerwcu 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.  

 Bardzo ważną z punktu widzenia wizerunkowego gminy, która szczyci się 4 przystaniami 

żeglarskimi jest utrzymywanie organizacji Regat o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 

Stepnica. W roku 2021 odbyły się one już po raz 10, i które ze względu na ich jubileusz 

potraktowano bardziej uroczyście. Przy okazji regat wykonano film  promujący Regaty, który 

jest    doskonałym  materiałem promującym gminę na wszelkiego rodzaju imprezach/targach     

o charakterze żeglarskim. Film udostępniony jest na kanale filmowym gminy  Stepnica oraz     

w mediach społecznościowych.   https://stepnica.tv-polska.eu/film/510770-x-regaty-o-puchar-

burmistrza-miasta-i-gminy-stepnica     

W roku sprawozdawczym zaktualizowano elektroniczną mapę  inwestycji dostępną na 

stronie internetowej. Jest to mapa, na którą naniesione są wykonane w ostatnich latach  

inwestycje gminne. Oprócz krótkiego opisu zwierającego wartość inwestycji i źródła 

finansowania, do każdego punktu dodano galerię zdjęć. Mapa dostępna jest po linkiem:  

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1s0x1D67Mo3unapmMwnDN99hIqBE4EoKA

&hl=pl 

     W ubiegłym roku wydano stepnicki kalendarz, który spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. 

Kalendarze  rozdystrybuowano  do instytucji, szpitali itp. Walory turystyczne naszej gminy 

zaprezentowano w albumie wydanym przez Stowarzyszenie Szans Bezdroży Gmin Powiatu 

Goleniowskiego. Album w 3 wersjach językowych wydany w ilości 1000 sztuk, jest 

dystrybuowany wśród mieszkańców  i  turystów odwiedzających obszar stowarzyszenia.  

Dodatkowo ze swoja ofertą turystyczną Gmina Stepnica przedstawiła się w Turystycznych 

Perłach Pomorza i Naszym Regionie dodatkach do Głosu Szczecińskiego. Działalność gminy 

jako samorządu intensywnie  rozwijającego się  opisano na  łamach magazynu Wspólnota               

https://stepnica.tv-polska.eu/film/510770-x-regaty-o-puchar-burmistrza-miasta-i-gminy-stepnica
https://stepnica.tv-polska.eu/film/510770-x-regaty-o-puchar-burmistrza-miasta-i-gminy-stepnica
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1s0x1D67Mo3unapmMwnDN99hIqBE4EoKA&hl=pl
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1s0x1D67Mo3unapmMwnDN99hIqBE4EoKA&hl=pl


str. 118 

 

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”.  

W dniu 18 czerwca miało miejsce uroczyste otwarcie Kolekcji Świnek Skarbonek jaka 

mieści się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stepnicy. Kolekcja najprawdopodobniej jest 

największą kolekcją świnek skarbonek w Europie, ponieważ liczy sobie 1800 sztuk. Pani Irena 

Kaliska, darczyńca kolekcji, świnki zbierała przez 30 lat kupując je podczas swoich podróży, 

dostając od rodziny  w prezencie oraz od znajomych.  Kolekcjonerka prowadziła                              

w Stepnicy  zakład fryzjerski   i opowiadając klientom o swojej niecodziennej pasji 

wielokrotnie była obdarowywana przez nich kolejnymi eksponatami z różnych zakątków 

świata m.in. z USA, z Kanady, z Peru, Meksyku, z Kuby,  Brazylii, Sri Lanki z Tajwanu, 

Japonii i Chin.  Świnki pochodzą z różnych okresów, są przeróżnej barwy, wykonane są ze 

szkła, ceramiki, metalu, drewna i tworzyw sztucznych.  

Niewątpliwie kolekcja wzbogaciła ofertę dla  odwiedzających  naszą gminę.  Zbiór jest 

bardzo ciekawy. Można go obejrzeć w godzinach otwarcia biblioteki tj. od poniedziałku do 

piątku od 12.00 do 20.00.   

Kolekcja świnek 

 

Fot. ze zbioru UMiG 
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Pani Irena Kaliska – kolekcjoner i darczyńca świnek 

 

Fot. ze zbioru UMiG 

Jak co roku, aby wprowadzić naszych mieszkańców w świąteczny nastrój na ulicznych 

lampach, na budynku urzędu, szkoły i dworca rozwieszono gminne iluminacje świetlne.                    

W centrum Stepnicy ustawiono  bombkę świąteczną, która  mieniąc się światłami była obiektem 

zainteresowania mieszkańców i  zachęcała nie tylko do podziwiania, ale i do zrobienia sobie 

zdjęcia przy niej.  

18. Inne wydarzenia 

Gmina Stepnica przystąpiła do projektu ponadnarodowego „Mobilny urzędnik”   

realizowanego przez Fundację Partycypacji Społecznej jako Lidera Projektu wraz z partnerami, 

w ramach którego gminy z całej Polski wdrożą nowe rozwiązanie odpowiadające na potrzeby 

mieszkańców o specjalnych potrzebach.  

 Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. w gminie przeprowadzono  Narodowy Spis 

Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis był obowiązkowy, ale ze względu na pandemię 

Sars-Cov-2 ukierunkowany był na spisywanie elektroniczne. Dlatego też promowano go                                 

i podejmowano działani,a takie jak mobilne punkty spisowe w świetlicach gminnych oraz 

podczas imprez, aby spisać jak największą ilość osób. W Gminie Stepnica spis przeprowadzony 

został właściwie.  

 

Opracowała: Beata Rogalska Skarbnik Gminy  


