Załącznik
do Zarządzenia nr 498/VIII/2021
Burmistrza Miastka
z dnia 31 maja 2021 r.

Raport
o stanie Gminy Miastko
za 2020 rok

2

Spis treści
Spis treści ................................................................................................................................... 3
Wstęp .................................................................................................................................. 8

I.

Ogólna charakterystyka Gminy Miastko........................................................................ 9

II.
1.

Dane ogólne.................................................................................................................... 9
1.1.

2.

Urząd Miejski w Miastku. ............................................................................................ 14
2.1.

3.

4.

III.

Demografia. ........................................................................................................... 12
Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego w Miastku. ...................................... 14

Gminne jednostki organizacyjne oraz spółki komunalne. ........................................... 15
3.1.

Gminne jednostki organizacyjne:........................................................................... 15

3.2.

Spółki Gminne: ...................................................................................................... 16

Rada Miejska w Miastku (01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.). .......................................... 16
4.1.

Skład osobowy Rady Miejskiej w Miastku. .......................................................... 16

4.2.

Skład osobowy komisji stałych Rady Miejskiej w Miastku. ................................. 16

4.3.

Skład osobowy komisji doraźnej Rady Miejskiej w Miastku. ............................... 17

Informacje finansowe ................................................................................................... 18

1.

Stan finansów, wykonanie budżetu .............................................................................. 18

2.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych / majątkowych. .............................................. 21

3.

Informacja o zadłużeniu Gminy Miastko. .................................................................... 23

IV.

Oświata i wychowanie ................................................................................................. 25

1.

Placówki oświatowe - szkoły i przedszkola. ................................................................ 25

2.

Wykaz pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych. ............................. 28

3.

2.1.

Kadra pedagogiczna. .............................................................................................. 28

2.2.

Wykaz pracowników niepedagogicznych w przedszkolach. ................................. 29

2.3.

Wykaz pracowników niepedagogicznych w szkołach. .......................................... 29

Poziom nauczania. ........................................................................................................ 30
3.1.

4.

Wyniki egzaminu ósmoklasistów. ......................................................................... 30

Działalność mająca na celu podwyższenie jakości kształcenia i wychowania. ........... 32
4.1.

Innowacje i eksperymenty pedagogiczne. ............................................................. 32

4.2.

Akcje charytatywne................................................................................................ 33

4.3.

Wolontariat, jako element podwyższania jakości kształcenia i wychowania. ....... 33

5.

Dowożenie uczniów do placówek oświatowych. ......................................................... 33

6.

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. ................................................. 34
3

7. Nagrody przyznane przez Radę Miejską w Miastku dla najzdolniejszych uczniów za rok
szkolny 2019/2020. ............................................................................................................... 34
8. Stypendia szkolne (socjalne) i zasiłki szkolne wypłacane w ramach pomocy społecznej
w 2020 r. .............................................................................................................................. 35
Dożywianie................................................................................................................... 36

9.

Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne. ........................................... 36

10.

10.1.

Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”. .......................................... 37

10.2.

Osiągnięcia uczniów. ......................................................................................... 38

Finansowanie placówek oświatowych w 2020 r. w Gminie Miastko. ...................... 40

11.

11.1.
Dochody placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina
Miastko (zł). ...................................................................................................................... 40
11.2.
Wydatki placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina
Miastko (zł). ...................................................................................................................... 40
11.3.
Wysokość dotacji wypłaconych dla placówek oświatowych prowadzonych przez
osoby fizyczne (zł). ........................................................................................................... 41
Inne działania. ............................................................................................................ 42

12.

13. Funkcjonowanie oświaty w okresie czasowego ograniczenia działania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 . 42
V.
1.

Pomoc społeczna .......................................................................................................... 45
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku. ........................................ 45
1.1.

Opis działalności. ................................................................................................... 45

1.2.

Struktura organizacyjna M-GOPS w Miastku. ...................................................... 46

1.3.

Formy pomocy społecznej. .................................................................................... 46

1.3.1.
2.

Zasiłki stałe i okresowe. ................................................................................. 46

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku. ......................... 49
2.1. Gminny Program Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020. .............................................................................................. 49
2.2.

VI.
1.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. .............................. 50

Kultura, sport i rekreacja .............................................................................................. 51
Biblioteka Publiczna w Miastku. ................................................................................. 51
1.1.

Opis działalności. ................................................................................................... 51

1.2.

Struktura organizacyjna. ........................................................................................ 51

1.3.

Dane finansowe. ..................................................................................................... 51

1.3.1.
4

Pozyskane fundusze. ....................................................................................... 52

1.4.

Dane statystyczne za 2020 r. .................................................................................. 52

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Miastku. ......................................................... 53

2.

2.1.

Opis działalności. ................................................................................................... 53

2.2.

Struktura organizacyjna. ........................................................................................ 54

2.3.

Osiągnięcia i wyniki. ............................................................................................. 54

2.3.1.

Imprezy organizowane przez jednostkę. ........................................................ 54

2.3.2.

Grupy artystyczne. .......................................................................................... 54

2.3.3.

Koła, kluby i sekcje ........................................................................................ 55

2.3.4.

Kursy. ............................................................................................................. 55

2.3.5.

Nagrody, wyróżnienia, nominacje. ................................................................. 55

2.4.

Dane finansowe za 2020 r. ..................................................................................... 56

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku. ....................................................................... 57

3.

3.1.

Opis działalności. ................................................................................................... 57

3.2.

Struktura organizacyjna. ........................................................................................ 58

3.3.

Osiągnięcia i wyniki. ............................................................................................. 58

3.3.1.
3.4.

Działalność sportowo-rekreacyjna. ................................................................ 58

Gospodarowanie mieniem. .................................................................................... 60

3.4.1.

Inwestycje i remonty: ..................................................................................... 60

3.4.2.

Działalność usługowa. .................................................................................... 61

3.5.

Dane finansowe OSiR w Miastku. ......................................................................... 62

VII.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .............................................. 64

1.

Krajowy system ratowniczo – gaśniczy na terenie Gminy Miastko. ........................... 64
1.1.

Zdarzenia na terenie gminy Miastko w 2020 r. ..................................................... 65

1.2.

Ochotnicza Straż Pożarna. ..................................................................................... 66

Działalność Komisariatu Policji w Miastku. ................................................................ 69

2.

2.1.

Struktura Komisariatu. ........................................................................................... 69

2.2.

Analiza poziomu przestępczości na terenie miasta i gminy Miastko w 2020 r. .... 69

2.3.

Wyniki prewencyjne. ............................................................................................. 71

2.4.

Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii. .................................... 72

2.5.

Zespół d/s wykroczeń. ........................................................................................... 72

2.6.

Zespół Ruchu Drogowego. .................................................................................... 73

2.7.

Podsumowanie. ...................................................................................................... 74

VIII.

Ochrona zdrowia .......................................................................................................... 74
5

1.

Działalność Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. ................................................ 74
1.1.

Informacje ogólne. ................................................................................................. 74

1.2.

Opis działalności spółki. ........................................................................................ 74

1.3. Struktura organizacyjna działalności leczniczej Szpitala Miejskiego w Miastku
Spółka z o.o. ...................................................................................................................... 75

IX.
1.

1.4.

Analiza zasobów. ................................................................................................... 77

1.5.

Sytuacja finansowa spółki...................................................................................... 78

1.6.

Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Spółki. ........................................ 80

Informacja o stanie mienia Gminy Miastko ................................................................. 83
Zasób mienia gminnego. .............................................................................................. 83
1.1.

2.

Polityka mieszkaniowa. ................................................................................................ 86
2.1.

X.

Zmiany w zasobie mienia gminnego w 2020 r. ..................................................... 83
Zasób mieszkaniowy. ............................................................................................. 86

Ochrona środowiska ..................................................................................................... 87

1.

Program ochrony środowiska. ...................................................................................... 88

2.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. .................................. 89

3.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. .......................................................... 89

4.

Gospodarka odpadami. ................................................................................................. 89
4.1. Działalność Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
(RIPOK). ........................................................................................................................... 90
4.2.

5.

Działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). ..... 90

Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta i Gminy Miastko na lata 2014-2020.
91

6. Projekt założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe Miasta i Gminy Miastko do roku 2030. .................................................................. 95
6.1.
7.

Działalność Zakładu Energetyki Cieplnej w Miastku Sp. z o.o. .................................. 96

8.

Działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Miastku. ..................... 97

XI.
1.

6

Zakres współpracy z innymi gminami. .................................................................. 96

Działania inwestycyjne w Gminie Miastko w 2020 roku ............................................ 98
Infrastruktura techniczna. ............................................................................................. 98
1.1.

Kanalizacja deszczowa. ......................................................................................... 98

1.2.

Kanalizacja sanitarna. ............................................................................................ 99

1.3.

Sieć wodociągowa. ................................................................................................ 99

1.4.

Sieć ciepłownicza. .................................................................................................. 99

1.5.

Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Miastko. .................................................. 100

1.6.

Infrastruktura drogowa. ........................................................................................ 100

2.

Pozostałe inwestycje. ................................................................................................. 102

3.

Inwestycje przeprowadzone w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 r................ 104

XII.

Rolnictwo ................................................................................................................... 105

XIII.

Polityka kształtowania ładu przestrzennego............................................................... 106

1.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego................... 106
1.1.

Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej – obszar wiejski. ......... 107

1.2.

Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej – obszar miasta. .......... 108

1.3.

Tereny zaprojektowane w Studium - podsumowanie. ......................................... 108

2.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. ............................................... 109

XIV. Gminna ewidencja zabytków. .................................................................................... 113
Ochrona zwierząt ........................................................................................................ 114

XV.

1. Program ochrony nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miastko. ................................................................................... 114
1.1.

Opis stanu faktycznego. ....................................................................................... 114

1.2.

Działania ogólne. ................................................................................................. 115

1.2.1.

Działania dotyczące kotów wolno żyjących. ................................................ 115

1.2.2.

Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich. ....................................... 116

1.3.

Opieka weterynaryjna. ......................................................................................... 116

1.4.

Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych. ................................................... 116

1.5.

Działania w zakresie przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w 2020 r. ........... 116

XVI. Stan realizacji Strategii rozwoju miasta i gminy Miastko na lata 2015-2025 ........... 116
XVII.

Realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2020 r. ....................................................... 121

1. Realizacja zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego
Gminy Miastko w 2020 roku. ............................................................................................. 121
XVIII.

Informacja o stanie realizacji funduszu sołeckiego ......................................................... 122

XIX. Inne istotne działania Burmistrza Miastka ................................................................. 124
1.

Roczny program współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi. ..... 124

2.

Organizacja imprez sportowych, kulturalnych i promocyjnych. ............................... 125

Podsumowanie. ...................................................................................................................... 127
Spis tabel: ........................................................................................................................... 128
Spis wykresów: ................................................................................................................... 130
Spis map: ............................................................................................................................ 130
7

I.

Wstęp

Raport o stanie gminy został opracowany zgodnie z wymogami zawartymi w art. 28aa
ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Na mocy wskazanych przepisów,
Burmistrz Miastka co roku w terminie do dnia 31 maja przedkłada Radzie Miejskiej w Miastku
raport o stanie gminy.
Rada Miejska w Miastku na mocy uchwały Nr IV/27/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku
określiła szczegółowe wymogi raportu o stanie gminy.
Uwzględniając wskazane dokumenty niniejsze opracowanie zawiera analizę
działalności Gminy Miastko w obszarach:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

ochrony środowiska naturalnego,
demografii i przedsięwzięć prorodzinnych,
oświaty i wychowania,
kultury, sportu i rekreacji,
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
pomocy społecznej,
ochrony zdrowia,
rolnictwa,
funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych,
infrastruktury technicznej,
ochrony zwierząt.

Prace nad niniejszym raportem były realizowane na podstawie §1021 ust.3 Statutu
Gminy Miastko przyjętego uchwałą nr 43/VI/2013 Rady Miejskiej w Miastku z dnia
14 czerwca 2013 roku (zm. uchwałami: nr LIV/518/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz
nr XXVIII/269/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.). Głównym celem sporządzenia raportu jest
zobrazowanie sytuacji gospodarczej i społecznej gminy.
Dla opracowania raportu wykorzystane zostały informacje pozyskane w większości
z komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Miastku, spółek komunalnych, podległych
jednostek organizacyjnych, policji i straży pożarnej.
W niniejszym raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane o aspektach
funkcjonowania gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, w wielu przypadkach
obejmujące okres 2019 i 2020 roku. Porównanie danych na przestrzeni dwóch lat pozwala
m.in. zobrazować trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny
możliwości dalszego rozwoju gminy. Wiele zadań wykonywanych przez Burmistrza Miastka,
uwzględnionych w niniejszym raporcie, opisanych zostało szerzej w odrębnych opracowaniach
dotyczących 2020 roku, między innymi w: sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miastko,
informacji o stanie mienia, sprawozdaniach z realizacji programów społecznych i innych,
8

informacjach i analizach przekazywanych Radzie Miejskiej, a także w comiesięcznych
sprawozdaniach Burmistrza Miastka z działalności w okresie między sesjami.
Treści zamieszczone w tym dokumencie obrazują również to, jak dużą dynamiką
cechuje się dziś życie samorządowe i jak wiele zróżnicowanych czynników je kształtuje.
Zmieniamy na lepsze życie naszej lokalnej społeczności, przy współudziale funduszy
zewnętrznych. Chociaż działamy lokalnie, myśleć musimy globalnie, nie pozostając obojętnym
na wszelkie procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w kraju. Raport o stanie gminy ma
za zadanie poszerzyć Państwa wiedzę na temat działań prowadzonych przez samorząd w 2020
roku, a także zachęcić do zgłaszania propozycji i pomysłów mających na celu dalszy rozwój
naszej Gminy.

II.
1.

Ogólna charakterystyka Gminy Miastko

Dane ogólne.

Gmina Miastko jest gminą miejsko-wiejską położoną w zachodniej części województwa
pomorskiego, w powiecie bytowskim, przy granicy z województwem zachodnio-pomorskim.
Gmina od zachodu graniczy z gminą Polanów, leżącą administracyjnie w granicach powiatu
koszalińskiego oraz gminą Biały Bór przynależącą do powiatu szczecineckiego, od północy
z gminami: Kępice (powiat słupski) i Trzebielino (powiat bytowski), od wschodu
ze zlokalizowanymi na terenie powiatu bytowskiego gminami Kołczygłowy, Tuchomie
i Lipnica, od południa natomiast z gminą Koczała z powiatu człuchowskiego.

Mapa 1.Gmina Miastko na tle powiatu i województwa. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Miastko_(gmina).

Gmina Miastko znajduje się poza zasięgiem oddziaływania aglomeracji Trójmiasta.
Odległość z Miastka do Gdańska – stolicy województwa pomorskiego, wynosi 137 km.
Najbliższym ośrodkiem obsługi I rzędu województwa pomorskiego jest Słupsk (oddalony
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o 57 km), który skupia część usług publicznych i instytucje samorządu województwa, ponadto
potencjalnym ośrodkiem II rzędu jest Bytów, siedziba powiatu. W nieznacznej odległości
od Miastka znajdują się również dwa duże miasta stanowiące ośrodki administracyjnogospodarcze województwa zachodniopomorskiego, tj. Koszalin – 60 km oraz Szczecinek –
38 km.
Głównym ośrodkiem mieszkaniowym, administracyjnym oraz gospodarczym w gminie
jest miejscowość Miastko. Ośrodkami wspomagającymi działania na poziomie podstawowym
są przede wszystkim wsie: Dretyń, zespół wsi Świerzno-Świerzenko-Kawcze, Miłocice,
Słosinko, Wałdowo, Piaszczyna. W skład gminy Miastko wchodzi miasto Miastko, 30 sołectw:
Biała, Bobięcino, Chlebowo, Czarnica, Dolsko, Dretynek - Trzcinno, Dretyń, Głodowo,
Kamnica, Kawcze, Kwisno-Szydlice, Lubkowo, Miłocice, Okunino - Kowalewice, Pasieka,
Piaszczyna, Popowice, Przęsin, Słosinko, Świerzenko, Świerzno, Świeszyno, Turowo, Tursko,
Wałdowo, Węgorzynko, Role - Wiatrołom, Wołcza Mała, Wołcza Wielka i Żabno oraz
miejscowości nieposiadające statutu sołectwa: Borzykowo, Byczyna, Cicholas, Cieszanowo,
Cisy, Czaplino, Domanice, Gatka, Gołębsko, Gomole, Grądzień, Jeżewsko, Kawczyn, Klewno,
Klęczkowo, Kołacin, Krzeszewo, Lipczyno, Łaziska, Łąkoć, Łodzierz, Łosośniki, Malęcino,
Mądroszki, Męciny, Obrowo, Okuninko, Olszewiec, Ostrowo, Ponikła, Potok, Pożyczki,
Przemkowo, Przeradź, Stachowo, Studnica, Suchodębie, Świeszynko, Toczeń, Trzebieszyno,
Węglewo, Zadry, Zajączkowo i Znakowo.
Gmina Miastko obejmuje obszar 466,09 km2, w tym obszar miejski 5,68 km2,
co czyni ją jedną z największych gmin w kraju – 9 pozycja wśród 2 478 gmin – i największą
gminą województwa pomorskiego oraz powiatu bytowskiego. Powierzchnia Gminy Miastko
stanowi 21,26% powiatu bytowskiego i 2,54% województwa pomorskiego.
Teren Gminy Miastko wpisuje się w granice Pojezierza Bytowskiego – najwyższej
północnowschodniej części Pojezierza Zachodniopomorskiego. Naturalne granice gminy,
wyodrębniające się z Pojezierza Bytowskiego Wysoczyzną Miastecką, tworzą obszar leżący
między rynną Jeziora Bobięcińskiego Wielkiego - od zachodu, a doliną górnej Wieprzy oraz
rynną jezior Skąpego, Kamień i Głębokiego - od wschodu. Północne granice sięgają wysoczyzn
Polanowskiej, Dretyńskiej i Łobzowskiej, a południowe obejmują wysoczyzny Miłocicką oraz
Piaszczyńską ze skrajnymi morenami czołowymi fazy pomorskiej. Projektowane obszary
krajobrazu chronionego znajdujące się na terenie gminy Miastko to: „Jezioro Bobięcińskie
Wielkie ze Skibską Górą” o powierzchni 3328 ha i „Źródliskowy obszar rzeki Brdy i Wieprzy
na wschód od Miastka” o powierzchni 11 776 ha, które wyróżniają się dużą lesistością
i bogactwem wód. Gmina Miastko odznacza się rzeźbą młodoglacjalną charakteryzującą się
różnorodnością form morfologicznych. Rzeźba terenu omawianego obszaru oraz inne walory
przyrodnicze tj. liczne jeziora polodowcowe stanowią o atrakcyjności turystycznej gminy.
Przeważającą formę użytkowania gminy stanowią lasy oraz użytki rolne. Najbardziej
charakterystycznym elementem hydrograficznym gminy Miastko są liczne jeziora. Znajduje się
tu 48 jezior o powierzchni ponad 1ha (3,2% z 1 500 jezior województwa pomorskiego),
28 jezior o pow. 10 ha w tym aż 11 (6,7%) lobeliowych na 163 w kraju oraz ponad 100 jezior
o powierzchni poniżej 1 ha. Jeziora posiadają szczególne walory krajobrazowe i stanowią dużą
atrakcję turystyczną gminy. Na terenie gminy Miastko położone jest największe jezioro
lobeliowe w Polsce i Europie Środkowej – Jezioro Bobięcińskie Wielkie o powierzchni
10

524,60ha. Łącznie w gminie Miastko znajduje się ponad 100 jezior, nad większością których
są wyznaczone pola biwakowe i wyprzedaje się sezonowe pozwolenia wędkarskie.
W granicach miasta Miastko leży jezioro Lednik. Przepływająca przez Miastko rzeka
Studnica o długości 38 km i liczącym 315 km2 dorzeczu, bierze swój początek powyżej
rynnowego jeziora Studzieniczno Małe (165m n.p.m.), położonego na południowym wschodzie
od miasta.
Na terenie gminy zarejestrowanych jest ponad 1700 podmiotów gospodarczych,
z których większość znajduje się w miejscowości Miastko. Uwarunkowania lokalne, bliskość
lasów, powoduje znaczny udział firm zajmujących się obróbką drewna. Większość podmiotów
gospodarczych nastawiona jest na prowadzenie działalności wykonywanej w terenie
u zleceniodawcy, znacznie mniej jest w placówkach. Są to zazwyczaj podmioty zajmujące się
handlem oraz drobną wytwórczością i usługami. Urozmaicona rzeźba terenu, jeziora oraz lasy
stanowią o atrakcyjności turystycznej Gminy Miastko.

Mapa 2. Plan Gminy Miastko – układ komunikacyjny. Źródło: www.google.pl

11

Gmina jest korzystnie położona pod względem komunikacyjnym. Przez jej teren
przebiega droga krajowa nr 20 relacji Stargard Szczeciński – Drawsko Pomorskie – Szczecinek
– Miastko – Bytów – Gdynia, łącząca Pomorze Zachodnie z Pomorzem Gdańskim stanowiąc
szlak turystyczny, oraz droga krajowa nr 21 Miastko – Suchorze – Słupsk, będąca łącznikiem
pomiędzy DK20 i DK6. Innym istotnym ciągiem komunikacyjnym jest droga wojewódzka
nr 206 relacji Koszalin – Polanów – Miastko, łącząca się w głównej miejscowości gminy
z DK20. Gmina posiada również połączenia kolejowe linii nr 405 relacji Piła Główna –
Szczecinek – Słupsk – Ustka.
1.1. Demografia.

Liczba ludności na terenie gminy Miastko
w latach 2017 - 2020
10400
10200
10000
9800
9600
9400
9200
9000
8800
8600
8400
8200
2017

2018
Ilość mieszkańców miast

2019

2020

Ilość mieszkańców wsi

Wykres 1. Liczba ludności na terenie gminy Miastko w latach 2017 – 2020. Źródło: własne – Wydział Spraw Obywatelskich
i Urząd Stanu Cywilnego.

Liczba ludności w gminie na przestrzeni lat waha się w granicach ok. 19 000
mieszkańców. Od lat liczba mieszkańców charakteryzuje się niewielkimi wahaniami,
z tendencją spadkową w wysokości ok.1%.
Nazwa miejscowości/liczba mieszkańców
Miasto i Gmina Miastko
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.)
m. Miastko
Teren wiejski

18 627
9 702
8 925

w tym sołectwa:
Biała

12

88

Bobięcino

221

Chlebowo

223

Czarnica

160

Dolsko

102

Dretynek-Trzcinno

447

Dretyń

1 026

Głodowo

97

Kamnica

365

Kawcze

270

Kwisno-Szydlice

101

Lubkowo

98

Miłocice

484

Okunino-Kowalewice

162

Pasieka

783

Piaszczyna

502

Popowice

51

Przęsin-Zadry

408

Słosinko

744

Role-Wiatrołom

181

Świerzenko

465

Świerzno

194

Świeszyno

217

Turowo

109

Tursko

180

Wałdowo

265

Węgorzynko

363

Wołcza Mała

187

Wołcza Wielka

310

Żabno

122

Tabela 1.Wykaz liczby ludności w Gminie Miastko w 2020 r. Źródło: własne – Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu
Cywilnego.

Migracja (stan na 31 grudnia 2020 r.)

m. Miastko
teren wiejski
Razem

2017

2018

2019

2020

10 187

10 022

9 901

9 702

9 039

9 060

8 982

8 925

19 226

19 082

18 883

18 627

Tabela 2. Migracja ludności w 2020 r. Źródło: własne – Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.
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Przyrost naturalny
2017

2018

2019

2020

Urodzenia

205

184

183

177

Zgony

213

235

210

245

Tabela 3. Przyrost naturalny 2020 r. Źródło: własne – Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.

Liczba osób ze względu na wiek
Przedział wiekowy
0 - 6 lat

Liczba osób

7 - 18 lat

1290
(miasto i teren wiejski)
2 409

19 - 59 lat

10 232

60+

4 696

Tabela 4. Liczba osób ze względu na wiek w 2020 r. Źródło: własne – Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.

2.

Urząd Miejski w Miastku.

Urząd Miejski w Miastku, jako gminna jednostka organizacyjna, realizuje zadania
i odpowiadające im kompetencje z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań
własnych gminy, zadań zleconych, a także przejętych przez gminę w wyniku porozumień
z organami administracji rządowej oraz porozumień zawartych z innymi jednostkami
administracji publicznej. Urząd wykonuje zadania związane z zarządzaniem mieniem gminy
oraz realizacją dochodów i wydatków Gminy w zakresie określonym przepisami prawa.
Stanowi on aparat pomocniczo – wykonawczy Burmistrza.
Kierownikiem Urzędu Miejskiego w Miastku jest Burmistrz Miastka. W obecnej
kadencji funkcję tę pełni Danuta Karaśkiewicz. Zastępstwo Burmistrza wykonuje Zastępca
Burmistrza - Longina Jankowska. Nadzór nad wykonywaniem zadań przez komórki
organizacyjne urzędu sprawuje Sekretarz Miastka - Elżbieta Kozieł. Głównym księgowym
budżetu gminy jest Skarbnik - Bronisława Bogusława Nielipiuk.
2.1. Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego w Miastku.
W skład Urzędu Miejskiego w Miastku wchodzą następujące komórki organizacyjne
wraz z podległymi im referatami i biurami:
1) Wydział Organizacyjno-Administracyjny:
− Biuro Rady,
− Biuro Kontroli,
− Biuro Obsługi Klienta,
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−
2)
3)
4)
5)
6)

Referat Promocji, Kultury i Sportu,
Wydział Finansowy:
− Referat Podatków i Windykacji,
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego,
Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego:
− Referat Obsługi Szkół,
Wydział Rozwoju Gospodarczego,
Straż Miejska.

Strukturę organizacyjną urzędu, powiązania funkcjonalne i zależności służbowe
przedstawia schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Miastku, który jest załącznikiem do
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego, dostępnego w Biuletynie Publicznym
Gminy Miastko http://bip.miastko.pl/dokumenty/menu/12.
Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Miastku przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Rodzaj zatrudnienia

Rok 2019

Rok 2020

1.

zatrudnienie ogółem wyrażone w etatach
na dzień 31 grudnia (a+b), w tym:

74,08

76,08

a)

zatrudnienie na stanowiskach urzędniczych
wyrażone w etatach na dzień 31 grudnia

63,08

65,08

b)

zatrudnienie na stanowiskach pomocniczych
i obsługi wyrażone
w etatach na dzień 31 grudnia

11

11

2.

zatrudnienie na umowę - zlecenie

3

2

Tabela 5. Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Miastku. Źródło: własne - Wydział Organizacyjno-Administracyjny.

3.

Gminne jednostki organizacyjne oraz spółki komunalne.
3.1. Gminne jednostki organizacyjne:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Biblioteka Publiczna w Miastku,
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Miastku,
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku,
Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku,
Szkoła Podstawowa im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie,
Szkoła Podstawowa im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego
w Słosinku,
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Dretyniu,
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku im. Mikołaja Kopernika,
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−
−
−
−

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku,
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku,
Przedszkole Miejskie nr 1w Miastku,
Przedszkole Miejskie nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku.

3.2. Spółki Gminne:
−
−
−
4.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Miastku,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Miastku,
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.

Rada Miejska w Miastku (01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.).
4.1. Skład osobowy Rady Miejskiej w Miastku.
− Przewodniczący Rady: Tomasz Borowski
− Wiceprzewodniczący Rady: Mieczysław Czarnecki
− Radni:
− Jan Basara,
− Helena Binczyk,
− Sławomir Hejza,
− Mirosław Kwaśniewski,
− Marek Kwaśniewski,
− Marek Milewski,
− Szymon Należyty,
− Przemysław Pakuła,
− Mirosława Szopa,
− Przemysław Sztobnicki,
− Tomasz Śmietana,
− Dariusz Zabrocki,
− Witold Zajst.
4.2. Skład osobowy komisji stałych Rady Miejskiej w Miastku.
a) Komisja Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej:
− Przewodniczący komisji: Dariusz Zabrocki,
− Wiceprzewodniczący komisji: Przemysław Pakuła,
Członkowie komisji:
− Jan Basara,
− Tomasz Borowski,
− Mieczysław Czarnecki,
− Marek Milewski,
− Tomasz Śmietana,
− Mirosława Szopa,
− Przemysław Sztobnicki,
− Witold Zajst.
b) Komisja Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji:
− Przewodnicząca komisji: Mirosława Szopa,
− Wiceprzewodniczący komisji: Sławomir Hejza ,
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Członkowie komisji:
− Helena Binczyk,
− Mieczysław Czarnecki,
− Mirosław Kwaśniewski,
− Marek Kwaśniewski,
− Marek Milewski,
− Witold Zajst.
c) Komisja Rewizyjna:
− Przewodniczący komisji: Szymon Należyty,
− Wiceprzewodniczący komisji: Marek Milewski,
Członkowie komisji:
− Sławomir Hejza,
− Tomasz Śmietana,
− Witold Zajst.
d) Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska:
− Przewodniczący komisji: Mirosław Kwaśniewski,
− Wiceprzewodniczący komisji: Przemysław Sztobnicki,
Członkowie komisji:
− Jan Basara,
− Helena Binczyk,
− Marek Milewski,
− Szymon Należyty.
e) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
− Przewodnicząca komisji: Helena Binczyk,
− Wiceprzewodniczący komisji: Jan Basara,
Członkowie komisji:
− Sławomir Hejza,
− Mirosław Kwaśniewski,
− Przemysław Pakuła.
4.3. Skład osobowy komisji doraźnej Rady Miejskiej w Miastku.
a) Komisja Statutowa (powołana Uchwałą Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej
w Miastku z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej jako
doraźnej komisji Rady Miejskiej w Miastku):
− Przewodniczący komisji: Mieczysław Czarnecki,
Członkowie komisji:
− Jan Basara,
− Dariusz Zabrocki.
W 2020 roku odbyło się 11 posiedzeń sesji Rady Miejskiej w Miastku, w tym 1 sesja
nadzwyczajna. Zostało uchwalonych łącznie 127 uchwał Rady Miejskiej w Miastku, z czego:
104 zostało zrealizowanych i 23 jest w trakcie realizacji. W roku sprawozdawczym żadna
z uchwał nie została uchylona lub niezrealizowana.
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III.
1.

Informacje finansowe

Stan finansów, wykonanie budżetu

Budżet Gminy Miastko na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVIII/147/2020 Rady
Miejskiej w Miastku z dnia 24 stycznia 2020 r. Uchwałą Nr XVIII/146/2020 przyjęto również
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miastko na lata 2020-2032.
Budżet Gminy za 2020 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości
110 534 379,12 zł, co stanowi 104,4 % założonego planu, a po stronie wydatków wykonanie
wyniosło 105 836 800,87 zł, co stanowi 91,4% założonego planu.

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem - 34,9%
Wykonanie dochodów ogółem (w zł)
Wykonanie dochodów własnych (w zł)

110 534 379,12
38 623 540,70

Tabela 6.Udział dochodów własnych w dochodach ogółem. Źródło: własne - Wydział Finansowy.

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT)
Plan dochodów (w zł)

105 842 546,85

Wykonanie dochodów ogółem (w zł),
w tym:

110 534 379,12

PIT

13 952 602,00

CIT

338 945,75

Tabela 7.Wykonanie dochodów. Źródło: własne - Wydział Finansowy.

Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu Gminy
Wykonanie dochodów ogółem (w zł)

110 534 379,12

w tym:
Dotacje i środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej (w zł)

3 749 784,66

Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł
(budżet państwowy, fundusze celowe, itp.) (w zł)

7 513 987,05

Tabela 8.Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu Gminy. Źródło: własne - Wydział Finansowy.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 15 %
Wykonanie - wydatki ogółem (w zł)
Wykonanie - wydatki majątkowe (w zł)

105 836 800,87
15 877 266,51

Tabela 9. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Źródło: własne - Wydział Finansowy.
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Dochody i wydatki w latach 2017 - 2020
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
Dochody bieżące

2 017

2 018

2 019

2 020

82 577 208

86 576 339

95 110 389

95 887 499

Dochody majątkowe

1 625 867

9 964 969

3 833 600

14 646 880

Wydatki bieżące

79 064 790

80 105 500

85 801 069

89 959 534

Wydatki majątkowe

6 794 098

23 352 883

10 374 892

15 877 267

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wykres 2. Dochody i wydatki w latach 2017 - 2020. Źródło: własne - Wydział Finansowy.

Informacja o kategoriach dochodów i wydatków w latach 2018 - 2019
Tytuł

Dynamika
2019/2020 (%)

2019 rok

2020 rok

Dochody

98 943 989,11

110 534 379,12

111,7

Dochody własne, w tym:

38 424 662,28

38 623 540,70

100,5

udziały z PIT
podatek od
nieruchomości
dochody ze sprzedaży
majątku

15 043 578,00

13 952 602,00

92,7

10 749 705,79

9 226 951,24

85,8

604 983,23

3 684 706,98

609,1

Dotacje celowe

31 933 954,83

38 908 628,23

121,8

Subwencja ogólna
Środki pozyskane z
innych źródeł

26 632 690,00

25 869 064,00

97,1

1 952 682,00

7 133 146,19

365,3

Wydatki

96 175 960,85

105 836 800,87

110,0

Wydatki bieżące
z tego:

85 801 068,67

89 959 534,36

104,8

wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodzeń

30 891 139,69

32 379 984,30

104,8

6 379 262,69

6 666 513,05

104,5

571 188,94

490 701,68

85,9

dotacje
obsługa długu
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pozostałe wydatki
bieżące

47 959 477,35

50 422 335,33

105,1

Wydatki majątkowe

10 374 892,18

15 877 266,51

153,0

2 768 028,26

4 697 578,25

169,7

Wynik (+ nadwyżka /
- deficyt)

Tabela 10. Informacja o kategoriach dochodów i wydatków w latach 2019 - 2020. Źródło: własne - Wydział Finansowy.

Planowany deficyt na 2020 rok wynosił – 9 983 042,52 zł, natomiast faktycznie na dzień
31 grudnia 2020 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4 697 578,25 zł.
Nadwyżka operacyjna, która obrazuje zdolność obsługi zobowiązań oraz możliwości
samodzielnego finansowania przedsięwzięć, wyniosła za 2020 rok 5 927 964,87 zł, przy
planowanej na poziomie 252 232,48 zł.
Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu
za 2020 rok obrazuje stabilną sytuację finansową Gminy.
Strukturę zrealizowanych w 2020 r. wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia
poniższy schemat:

Wydatki Gminy Miastko 2020 w złotych
Pomoc społeczna i Rodzina

34 396 867

Oświata, wychowanie i eduk. opieka wych.

31 332 675

Transport i łączność

10 580 827
8 026 196

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Administracja publiczna

7 098 850

Gospodarka mieszkaniowa

5 346 927

Kultura fizyczna

1 931 580

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 702 954

Ochrona zdrowia

1 394 423

Rolnictwo i łowiectwo

1 305 917

Pozostałe

1 086 947

Turystyka

589 175

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

552 761

Obsługa długu publicznego i rezerwy

490 702

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

Wykres 3. Wydatki Gminy Miastko 2020 w zł. Źródło: własne - Wydział Finansowy.

Najwięcej środków budżetowych wykonano w Dziale 852 i 855 Pomoc społeczna
i Rodzina (32,5 %), następnie w Dziale 801 Oświata i wychowanie oraz Dziale 854 Edukacyjna
opieka wychowawcza (29,6 %), Dziale 600 Transport i łączność (10,0 %), Dziale 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,6 %), Dziale 750 Administracja publiczna
(6,7 %), Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa (5,1 %) oraz w Dziale 926 Kultura fizyczna
(1,8 %).
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Wydatki poniesione w Budżecie Gminy, o których decydują mieszkańcy:
− Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego ( w ramach konkursu) - 603 398,15
− Budżet Obywatelski
- 299 458,56
− Fundusz Sołecki
- 650 334,61
RAZEM
2.

1 553 191,32

Wykonanie wydatków inwestycyjnych / majątkowych.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 15 877 266,51 zł, co stanowi
15,0 % ogólnych wydatków budżetu Gminy Miastko.
W ramach wydatków majątkowych zostały zrealizowane następujące inwestycje:

Nazwa przedsięwzięcia i cel
Rolnictwo i łowiectwo
Budowa przydomowych studni wierconych
Modernizacja drogi transportu rolnego Słosinko-Domanice
Modernizacja drogi transportu rolnego: Świerzno - kolonia (Etap I)
Program „Aktywne Sołectwo"

Wydatki
poniesione
w 2020 roku
381 206,59
0,00
83 183,30
263 167,39
34 855,90

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

200 000,00

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego do ZEC Spółka z o.o.
w Miastku

200 000,00

Transport i łączność
Budowa zjazdu w msc. Czarnica ( F-sz Sołecki)

9 337 037,11
3 050,40

Dokumentacja projektowa - Przebudowa ul. Leśnej w Miastku

45 510,00

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa Przebudowa ul. Kujawskiej
w Miastku

22 140,00

Modernizacja chodnika w ciągu drogi gminnej w Dretyniu (przy nowym
Markecie) - BO

49 887,10

Przebudowa chodnika w m. Miłocice

23 463,61

Przebudowa ciągów pieszych w Miastku

776 783,90

Przebudowa drogi gminnej na ulicy Wiązowej, Lipowej, Świerkowej,
Sosnowej i Cisowej w miejscowości Pasieka

817 557,77

Przebudowa drogi gminnej nr 193060G w Dretyniu

1 278 393,85

Przebudowa drogi gminnej Nr 193116G w Słosinku

857 296,74

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szydlice - II etap (kontynuacja)

98 453,14
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Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Miastku
Remont chodników i parkingów na Os. Niepodległości w Miastku
Utwardzenie drogi gminnej Nr 193073G w msc. Pasieka gm. Miastko
Zakup parkomatów

5 149 267,53
48 257,81
111 549,00
55 426,26

Turystyka

585 899,37

Pomorskie Szlaki Kajakowe „Wśród dopływów Wieprzy" (RPO WP 20142020)

583 899,37

Pomorskie Szlaki Kajakowe „Brdą wśród natury" (RPO WP 2014-2020)
Gospodarka mieszkaniowa
Dokumentacja projektowa budowy kolumbarium na cmentarzu w Łodzierzy
Zakup ciągnika (ZMK)
Zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego przy ul. Stolarskiej 7
w Miastku na budynek mieszkalny
Budowa świetlicy wiejskiej w Tursku - kontynuacja

2 000,00
1 402 011,02
8 856,00
119 925,00
1 004 937,58
133 883,44

Budowa świetlicy wiejskiej w Węgorzynku - kontynuacja

99 845,00

Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego

34 564,00

Działalność usługowa

212 136,09

Modernizacja alei głównej na Cmentarzu komunalnym w Miastku

212 136,09

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecipożarowa

6 000,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (dofinansowanie do zadania:
zakup pralni przemysłowych)

6 000,00

Oświata i wychowanie

529 283,26

Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej nr 3 w Miastku

97 700,00

Modernizacja wentylacji w kuchni szkolnej Szkoły Podstawowej w Dretyniu

15 000,00

Wymiana części ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Piaszczynie

4 999,83

Wymiana nawierzchni na placu zabaw Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miastku

68 880,00

Wymiana ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku od strony świetlicy
socjoterapeutycznej

49 920,60

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na hali sportowej w Szkole
podstawowej Nr 3 w Miastku

57 701,96

Modernizacja węzła ciepłowniczego na węzeł kompaktowy w Przedszkolu
Miejskim nr 3 w Miastku

32 000,00

Wykonanie instalacji cieplnej w celu zapewnienie ciepłej wody w łazienkach
i kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Miastku

3 080,87

Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

200 000,00

Ochrona zdrowia

352 307,86
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Zwalczanie zakażania, zapobieganie rozprzestrzenianiu się, profilaktyka oraz
zwalczanie skutków choroby zakaźnej COVID - 19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

352 307,86
2 645 346,54

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wielkopolskiej w Miastku

285 384,66

Budowa urządzeń melioracji i kanalizacji deszczowej w Miastku przy
ul. Kazimierza Wielkiego – „Kaczy Dołek" - Dworcowa - sporządzenie
dokumentacji

46 125,00

Konserwacja urządzeń melioracji i urządzenie terenu inwestycyjnego przy
rondzie Jana Pawła II w Miastku

98 812,12

Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego

22 374,00

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miastko

159 232,01

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i utylizacji azbestu

30 477,00

Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz gminach
ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - element
"wyspy energetycznej"/Miasteckiego Klastra Energii
Dokapitalizowanie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Miastku

2 941,75
2 000 000,00

Kultura fizyczna

226 038,67

Modernizacja pomostu w Świeszynie (OSiR)

43 624,55

Zakup ciągnika - kosiarki (OSiR)

50 000,00

Plac sportowo-rekreacyjny w Wałdowie - BO

49 571,46

Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego

23 493,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego

59 349,66
15 877 266,51

Tabela 11. Zadania inwestycyjne w Gminie Miastko w 2020 r. Źródło: własne - Wydział Finansowy.

3.

Informacja o zadłużeniu Gminy Miastko.

Zobowiązania finansowe Gminy Miastko na dzień 31.12.2020 r. wynosiły
20 200 000,00 zł.
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2020 r. wyniósł 18,27 % w relacji do dochodów
osiągniętych w 2020 r.
W 2020 r., zgodnie z zawartymi uchwałami, dokonano wykupu obligacji na kwotę
2 200 000 zł, spłacono ratę pożyczki w kwocie 500 000,00 zł (zaciągniętej w WFOŚiGW
na budowę ciepłociągu) oraz dokonano całkowitej spłaty pożyczki na wyprzedające
finansowanie działań finansowanych ze środków z UE w kwocie 1 909 718,03 zł, zaciągniętej
w 2018 roku na „Budowę kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna”.
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Harmonogram spłat zadłużenia przedstawia się następująco:
- 2021 r. - 2 200 000,00 zł,
- 2022 r. - 2 500 000,00 zł,
- 2023 r. - 2 500 000,00 zł,
- 2024 r. - 2 500 000,00 zł,
- 2025 r. - 2 500 000,00 zł,
- 2026 r. - 2 500 000,00 zł,
- 2027 r. - 2 500 000,00 zł,
- 2028 r. - 2 000 000,00 zł,
- 2029 r. - 1 000 000,00 zł.
W 2020 roku Gmina Miastko nie zaciągała nowych zobowiązań kredytowych i nie
emitowała obligacji komunalnych.
Poziom i obsługę zadłużenia w latach 2014-2020 przedstawia poniższy wykres:

Poziom i obsługa długu w latach 2014 - 2020
30 000 000

24 809 718
25 000 000

20 200 000

w złotych

20 000 000

15 000 000

18 326 718

14 000 000
11 982 871

11 800 000
9 551 160

10 000 000

5 000 000

3 240 962

4 609 719

3 565 871

3 500 000

2 200 000

2 300 000

2 217 160

617 550

378 365

300 688

261 402

305 102

571 189

490 702

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

Kwota długu
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
Wydatki na obsługę długu
Wykres 4. Poziom i obsługę zadłużenia w latach 2014-2020. Źródło: własne - Wydział Finansowy.
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IV.
1.

Oświata i wychowanie

Placówki oświatowe - szkoły i przedszkola.

Rok 2020 to kolejny rok kontynuacji i realizacji założeń reformy oświatowej.
W gminie funkcjonowały dwa przedszkola miejskie i siedem szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miastko:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Przedszkole Miejskie nr 1 w Miastku,
Przedszkole Miejskie nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku,
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku,
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku,
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Dretyniu,
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie,
Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego
w Słosinku,
9) Szkoła Podstawowa im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie.
W Gminie w 2020 r. funkcjonowały szkoły podstawowe prowadzone przez osoby
fizyczne tj.:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Kamnicy,
2) Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi i Integracyjnymi
w Kamnicy (od 01.09.2020 r.),
3) Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie.
Przy szkołach podstawowych zostały zorganizowane oddziały przedszkolne,
aby zaspokoić potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz
6-latków. W szkołach miejskich funkcjonowały 9-godzinne oddziały dla dzieci 5 i 6-letnich,
a przy szkołach na terenach wiejskich dla dzieci od 3 do 6 lat (w SP Świerzno oddziały
przedszkolne były 5 godzinne). Oddziały te współtworzyły sieć przedszkolną wraz z dwoma
przedszkolami, prowadzonymi przez Gminę Miastko. Dodatkowo oprócz publicznych
placówek przedszkolnych funkcjonowało Niepubliczne Przedszkole „Montessori" w Miastku.
Na terenie Gminy funkcjonowały również placówki zajmujące się opieką nad dziećmi
do lat 3:
1) Niepubliczny Żłobek „Montessori” w Miastku,
2) Klub Dziecięcy „Krasnoludki” i „Krasnoludki II” w Miastku. Kluby funkcjonowały
do 12 marca 2020 r. W związku z pandemią placówki te zawiesiły swoją działalność
i nie wznowiły jej do końca roku kalendarzowego.
Tak zorganizowana sieć szkół podstawowych zabezpiecza w pełni aktualne potrzeby
uczniów, zaś sieć przedszkoli, oddziałów przedszkolnych stwarza możliwość korzystania
z usług oświatowych wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym, tj. od 3 do 6 lat.
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Placówki wychowania przedszkolnego w Gminie Miastko w 2020 r.
Liczba dzieci
2019/2020

Liczba dzieci
2020/2021

Lp.

Placówka

1.

Przedszkole nr 1

142

144

2.

Przedszkole nr 3

141

140

3.

Niepubliczne Przedszkole „Montessori”

49

49

4.

SP nr 1

49

25

5.

SP nr 2

45

25

6.

SP nr 3

48

75

7.

SP Dretyń

42

40

8.

SP Świerzno

30

27

9.

SP Słosinko

20

19

10.

SP Piaszczyna

22

30

11.

NSP Kamnica

0

42

12.

SP Wałdowo

22

35

620

651

Ogółem

Tabela 12. Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w 2020 r. Źródło: własne - Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego.

Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci w oddziałach przedszkolnych
funkcjonujących przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021:
Liczba dzieci
2019/2020
Lp.

Placówka
3-5 lat

26

Liczba dzieci
2020/2021

"0"

"0"

3-5 lat

1.

SP nr 1 Miastko

0

48

0

25

2.

SP nr 2 Miastko

5

37

0

25

3.

SP nr 3 Miastko

4

46

13

62

4.

SP Dretyń

30

16

30

10

5.

SP Świerzno

20

10

18

9

6.

SP Słosinko

14

6

11

8

7.

SP Piaszczyna

19

2

26

4

8.

SP Wałdowo

28

4

27

8

9.

PSP Kamnica

35

20

0

0

10.

NSP Kamnica
Ogółem

0

0

30

12

155

189

155

163

Tabela 13. Liczba dzieci w oddz. przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Źródło: własne - Wydział Edukacji
i Rozwoju Społecznego.

Z przedstawionych danych wynika, że w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych
przy szkołach odnotowujemy spadek liczby dzieci w oddziałach „0”, który będzie miał wpływ
na liczbę uczniów w oddziałach klas I w roku szkolnym 2020/2021.
Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych (stan na 30.09.2020 r.):
Liczba oddziałów
Placówka

2019/2020

Liczba uczniów

2020/2021

2019/2020

2020/2021

1.

SP nr 1 w Miastku

23

22

449

441

2.

SP nr 2 w Miastku

17

15

322

303

3.

SP nr 3 w Miastku

15

15

265

293

4.

SP w Dretyniu

8

8

140

136

5.

SP w Świerznie

8

8

101

96

6.

SP w Słosinku

6

6

32

32

7.

SP w Wałdowie

7

7

39

38

8.

SP w Piaszczynie

6

6

28

29

9.

PSP w Kamnicy

6

3

63

39

10. NSP w Kamnicy

0

4

0

34

96

94

1431

1409

Razem szkoły podst.

Tabela 14. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych. Źródło: własne - Wydział Edukacji i Rozwoju
Społecznego.

Dane zamieszczone w tabeli 14 wskazują, że kolejny rok mamy do czynienia
ze spadkiem ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych. Jednocześnie od 1 września
2020r. zwiększyła się liczba szkół o pełnej strukturze organizacyjnej o Niepubliczną Szkołę
Podstawową w Kamnicy. Łącznie na terenie gminy funkcjonuje 10 szkół podstawowych.
W szkołach ogólnodostępnych edukacją objęci byli również uczniowie posiadający
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Organizowane były specjalistyczne zajęcia: logopedyczne, rewalidacjyjne, terapeutyczne.
Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych objętych takimi zajęciami
przedstawia tabela:
27

Uczniowie posiadający
orzeczenia
o potrzebie kształcenia
specjalnego
2020/2021

Uczniowie posiadający
orzeczenia
o potrzebie kształcenia
specjalnego
2019/2020

Placówka

SP nr 1 w Miastku

21

18

SP nr 2 w Miastku

9

7

SP nr 3 w Miastku

9

9

SP w Dretyniu

6

6

SP w Świerznie

4

2

SP w Piaszczynie

1

2

SP w Słosinku

0

2

SP w Wałdowie

3

3

PSP w Kamnicy

12

6

NSP w Kamnicy

0

7

Przedszkole nr 1 w Miastku

0

0

Przedszkole nr 3 w Miastku

1

2

Niepubliczne Przedszkole
„Montessori” w Miastku

3

7

69

71

Montessori

Razem

Tabela 15. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Źródło: własne - Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego.

2.

Wykaz pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych.
2.1. Kadra pedagogiczna.

Placówka

28

Liczba nauczycieli

Liczba nauczycieli

w roku szkolnym

w roku szkolnym

2019/2020

2020/2021

SP nr 1

60

55

SP nr 2

49

38

SP nr 3

43

48

SP Dretyń

28

25

SP Świerzno

19

22

SP Słosinko

10

13

SP Piaszczyna

12

13

Przedszkole nr 1

13

13

Przedszkole nr 3

13

13

247

240

Razem

Tabela 16. Liczba nauczycieli w gminnych placówkach oświatowych. Źródło: własne - Wydział Edukacji i Rozwoju
Społecznego.

W roku 2020 nastąpił spadek zatrudnienia wśród pracowników pedagogicznych,
w związku z przejściem nauczycieli na emerytury lub świadczenia kompensacyjne.
2.2. Wykaz pracowników niepedagogicznych w przedszkolach.

Stanowisko

2020/2021

2020/2021

Przedszkole
nr 1

Przedszkole
nr 3

Liczba
osób

Liczba
etatów

Liczba osób

Liczba osób

Kucharz

2

2

1

1

Intendent

2

2

1

1

Pomoc kuchenna

5

5

3

2

Pomoc administracyjna

2

1,5

1

1

Robotnik do pracy
lekkiej

2

2

1

1

Pomoc nauczyciela

4

4

2

2

Woźne

12

12

6

6

Konserwator

2

2

1

1

31

30,5

16

15

Razem

Tabela 17. Wykaz pracowników niepedagogicznych w gminnych przedszkolach. Źródło: własne - Wydział Edukacji
i Rozwoju Społecznego.

W miejskich przedszkolach obserwujemy stabilne zatrudnienie pracowników
niepedagogicznych, niezbędnych do właściwego ich funkcjonowania.

SP Dretyń

SP Świerzno

SP Słosinko

Liczba
osób
Inspektor do spraw
bezpieczeństwa i higieny pracy
(40,00)

1

1

0

0

0

Piaszczyna

SP3

1

Stanowisko

SP

SP 2

2020/2021

SP1

2.3. Wykaz pracowników niepedagogicznych w szkołach.

Liczba
etatów
3

0,6

0

29

Starszy konserwator (40,00)

1

1

0

0

1

0

0

0

0

Kucharz (40,00)

6

6

1

1

1

1

1

1

0

Intendent (40,00)

4

4

1

1

1

1

0

0

0

Sekretarka (40,00)

1

0,5

0

0

0

0

0

0

1

15

14

3

4

4

2

0

1

1

Palacz c.o. (40,00)

8

7

0

5

0

2

0

1

0

Pomoc administracyjna (40,00)

1

0,5

0

0

0

0

1

0

0

Kierownik gospodarczy (40,00)

4

4

1

1

1

1

0

0

0

Sekretarz szkoły (40,00)

6

5

1

2

1

0

1

1

0

Starszy woźny (40,00)

3

3

1

1

1

0

0

0

0

Pomoc nauczyciela (40,00)

9

7

1

1

2

1

2

0

2

Woźny (40,00)

1

1

0

0

0

0

0

0

1

Opiekun dzieci i młodzieży
(40,00)

5

5

0

2

2

1

0

0

0

Sprzątaczka (40,00)

25

25

5

4

6

4

4

1

1

Konserwator (40,00)

5

5

2

0

1

0

2

0

0

97

88,6

17

23

22

13

11

5

6

Pomoc kuchenna (40,00)

Ogółem

Tabela 18. Wykaz pracowników niepedagogicznych w gminnych szkołach podstawowych. Źródło: własne - Wydział
Edukacji i Rozwoju Społecznego.

Liczba pracowników administracji i obsługi w szkołach prowadzonych przez Gminę
Miastko nadal jest znaczna W tym momencie kontynuujemy naturalne zmniejszanie
zatrudnienia w kolejnych latach, polegające na niezatrudnianiu nowych osób w miejsce
odchodzących.
3.

Poziom nauczania.
3.1. Wyniki egzaminu ósmoklasistów.

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020 odbył się w dniach 16 - 18 czerwca
2020 r. (w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, jego termin został przesunięty
z kwietnia na czerwiec).
Egzamin był przeprowadzany w formie pisemnej. Każdy ósmoklasista przystąpił
do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
1) języka polskiego,
2) matematyki,
3) języka obcego nowożytnego.
Jest on egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musiał do niego przystąpić,
aby ukończyć szkołę.
Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali
wymagania ogólne i szczegółowe − z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych −
30

określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego.
Poszczególne zadania w arkuszach egzaminacyjnych mogły również odnosić się do wymagań
przypisanych do wcześniejszych etapów edukacyjnych.
Wyniki egzaminu wskazują, że uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniami z języka
polskiego (54%).
Wyniki, jakie osiągnęli uczniowie, ilustruje poniższa tabela:
Placówka

Język
polski

Język
angielski

Matematyka

Język
niemiecki

SP 1 w Miastku

47

45

48

44

SP 2 w Miastku

64

41

47

50

SP 3 w Miastku

51

39

37

33

SP w Dretyniu

43

29

35

-

SP w Świerznie

64

52

47

-

SP w Wałdowie

43

28

31

-

Gmina

54

41

43

42

Powiat

54

42

43

48

Województwo

58

45

54

41

Kraj

59

46

54

45

Tabela 19. Wyniki egzaminu ósmoklasistów 2019/2020. Źródło: Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Gdańsku www.oke.gdansk.pl - Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego.

Porównanie wyników egzaminów uczniów klas VIII w roku szkolnym 2019
i 2020 w skali staninowej.

Placówka/przedmiot język polski

matematyka
2019 2020

język
angielski
2019

Język
niemiecki

2019

2020

2020 2019 2020

SP 1 w Miastku

3

2

4

5

4

5

4

5

SP 2 w Miastku

6

6

6

4

6

5

-

6

SP 3 w Miastku

2

3

1

4

2

3

2

3

SP w Dretyniu

4

2

2

2

5

3

4

-

SP w Świerznie

7

6

6

7

5

5

-

-

SP w Wałdowie

2

2

2

2

1

2

-

-

Gmina

3

4

3

4

4

4

3

5

Powiat

4

4

5

5

5

4

4

6

Województwo

5

5

5

5

6

6

4

5
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Kraj

5

5

6

5

6

6

5

5

Tabela 20. Porównanie wyników egzaminów uczniów klas VIII w roku szkolnym 2019 i 2020 w skali staninowej.
Opracowanie własne na podstawie danych zamieszczonych na oficjalnej stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Gdańsku www.oke.gdansk.pl.

W wyniku przeprowadzonej analizy skali staninowej osiągniętych wyników przez uczniów
klas VIII należy stwierdzić, że:
1) najlepsze wyniki z egzaminów uczniów klas VIII osiągnęły: Szkoła Podstawowa
w Świerznie oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku,
2) najsłabsze wyniki osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Wałdowie,
3) niski poziom osiągnęli uczniowie klas VIII w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku
z języka polskiego, natomiast z matematyki i języków obcych ich wyniki były
średnie i wykazały tendencję wzrostową,
4) na podkreślenie zasługuje wzrost z roku na rok wyników uczniów klas VIII
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Miastku w zakresie wszystkich przedmiotów, w tym
znaczący wzrost z zakresie wyniku osiągniętego z matematyki,
5) niepokojące są wyniki uczniów klas VIII w Szkole Podstawowej w Dretyniu,
ponieważ obserwujemy spadek wyników z języka polskiego, czy też języka
angielskiego, natomiast z matematyki nadal utrzymuje się na bardzo niskim
poziomie.
4.

Działalność mająca na celu podwyższenie jakości kształcenia i wychowania.
4.1. Innowacje i eksperymenty pedagogiczne.

Działalność innowacyjna szkoły lub przedszkola jest integralnym elementem
działalności szkoły lub przedszkola (potwierdza to art. 1 pkt 18, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust.
1 pkt 9, art. 86 ust. 1 Prawa oświatowego). Z wymienionych przepisów wynika, że innowacje
powinny wchodzić do stałej praktyki placówki oświatowej, do praktyki każdego nauczyciela.
Przepisy nie wskazują jednak sposobu wprowadzania innowacji. Wprowadzając innowację
pedagogiczną, można działać doraźnie i intuicyjnie, ale też opracować szkolną lub
przedszkolną procedurę wprowadzania innowacji, aby za każdym razem działać planowo,
w sposób zorganizowany.
W dzisiejszych czasach każda placówka oświatowa chce dobrze funkcjonować
i jednocześnie rozwijać się. Musi zatem być podatna na zmiany i przejawiać twórczą
aktywność. Aktywność będzie miała wówczas sens, gdy będzie służyć zmianie rzeczywistości
w kierunku pożądanym – na lepsze. Można zatem stwierdzić, że nie ilość stworzonych
innowacji świadczy o postępie, lecz jakość dokonanych zmian, a co za tym idzie ich wpływ
na wyższy poziom zorganizowanej pracy. Innowacje pedagogiczne dzielą się na trzy grupy:
programowe, organizacyjne i metodyczne.
W 2020 roku na szczególną uwagę zasługuje fakt znacznego wzrostu podejmowanych
innowacji pedagogicznych, w których największą ilość stanowiły innowacje programowe.
W szkołach i co ważne również w miejskich przedszkolach te działania miały miejsce
i stanowiły od 1 – 8 innowacji pedagogicznych (w nich najbardziej aktywną była SP 1
w Miastku - 8 innowacji, SP 3 w Miastku - 6 innowacji oraz Przedszkole nr 3 – 3 innowacje).
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Łącznie przeprowadzono 29 działań innowacyjnych, tylko SP w Piaszczynie nie wprowadziła
żadnej innowacji.
4.2. Akcje charytatywne.
Akcje społeczne i charytatywne uczą nas oraz naszych wychowanków dostrzegać,
że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie
możliwości, aby je zrealizować. „Praca dla innych” uczy wszystkich pokory wobec życia.
Kierując się powyższymi celami należy stwierdzić, że aktywność całego środowiska
oświatowego w Gminie Miastko w 2020 r. w tym obszarze była bardzo duża i dotyczyła m.in.
charytatywnych zbiórek na rzecz Szpitala Miejskiego w Miastku, dla dzieci chorych
i niepełnosprawnych, osób starszych, pomocy zwierzętom w schroniskach, czy dzieciom
z biednych krajów np. afrykańskich.
4.3. Wolontariat, jako element podwyższania jakości kształcenia i wychowania.
Głównymi celami wolontariatu jest:
- rozwijanie wśród dzieci młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby
szkolnego i lokalnego środowiska,
- kształtowanie postaw altruistycznych, empatii i solidarności,
- wspieranie ciekawych inicjatyw, działań edukacyjnych,
- umożliwianie dzieciom i młodzieży podejmowania działań na rzecz potrzebujących
pomocy,
- pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach,
- rozwijanie pasji i zainteresowań,
nawiązanie kontaktu z lokalnymi instytucjami i organizacjami społecznymi.
We wszystkich szkołach wolontariat organizowany był w ramach działalności
Samorządów Uczniowskich, klubów wolontariatu, Szkolnych Kół Caritas czy PCK. Szkoły
również bardzo aktywnie włączyły się w coroczną akcję WOŚP.
5.

Dowożenie uczniów do placówek oświatowych.

Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu
do placówek oświatowych przez Gminę od roku szkolnego 2020/2021 określone zostały przez
ustawę - Prawo oświatowe. Koszty związane z dowożeniem uczniów w 2020 r. przedstawiały
się następująco:

Średnia liczba
uczniów

Koszt

Umowy z rodzicami na dowóz i opiekę
Umowy na zwrot kosztów dowozu uczniów
niepełnosprawnych

120
9

83 891,00 zł
2 668,56 zł

Koszt zakupu biletów miesięcznych
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych - BUS:
paliwo

395 403 162,85 zł
24
- 17 959,07 zł
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12 036,52 zł
548 519 718,00 zł

eksploatacja

-

Ogółem

Tabela 21. Koszt dowożenia uczniów w roku 2020. Źródło: własne - Wydział Edukacji i Rozwoju Społecznego.

6.

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Uczniom szkół podstawowych zgodnie z art. 90g ustawy o systemie oświaty przyznano
pomoc materialną o charakterze motywacyjnym w formie stypendium za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe. Stypendia te przyznawane są przez dyrektorów szkół w ramach środków
otrzymanych na ten cel od organu prowadzącego. Stypendia otrzymują uczniowie kl. IV - VIII.
Najwyższe stypendium wynosiło 248,00 zł.
Placówka

Liczba uczniów

2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 1
w Miastku

73

5 480,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2
w Miastku

4580,00
34

4 300,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 3
w Miastku

54

2 680,00 zł

Szkoła Podstawowa
w Dretyniu

19

1 820,00 zł

Szkoła Podstawowa
w Świerznie

7

1 150,00 zł

Szkoła Podstawowa
w Słosinku

3

300,00 zł

Szkoła Podstawowa
w Piaszczynie

2

270,00 zł

192

16 000,00 zł

Ogółem

Tabela 22. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w 2019/2020. Źródło: własne - Wydział Edukacji
i Rozwoju Społecznego.

7.

Nagrody przyznane przez Radę Miejską w Miastku dla najzdolniejszych uczniów
za rok szkolny 2019/2020.

Na zakończenie roku szkolnego przyznawane są również nagrody Rady Miejskiej
w Miastku dla najzdolniejszych uczniów i wyróżniających się sportowców. W roku szkolnym
2019/2020 przyznano łącznie 52 nagród, w tym 50 indywidualnych i 2 grupowe. Uczniowie
otrzymujący nagrodę muszą spełniać kryteria i zasady określone w regulaminie. Wysokość
nagrody: indywidualnie wynosiła 450,00 zł, grupowo - 250,00 zł/1 os.
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Liczba nagród
indywidualnych

Nazwa szkoły

Liczba nagród
grupowych

2019/2020
Szkoła Podstawowa nr 1
w Miastku

15

-

Szkoła Podstawowa nr 2
w Miastku

15

-

Szkoła Podstawowa nr 3
w Miastku

5

2

Szkoła Podstawowa
w Dretyniu

6

-

Szkoła Podstawowa
w Świerznie

3

-

Szkoła Podstawowa
w Słosinku

1

-

Szkoła Podstawowa
w Piaszczynie

1

-

Szkoła Podstawowa
w Wałdowie

1

-

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kamnicy

1

-

SOSW w Tursku

2

-

50

2

(18 zawodników)

Łącznie

Tabela 23. Nagrody Rady Miejskiej w Miastku za rok szkolny 2019/2020. Źródło: własne - Wydział Edukacji
i Rozwoju Społecznego.

8.

Stypendia szkolne (socjalne) i zasiłki szkolne wypłacane w ramach pomocy
społecznej w 2020 r.
Placówka

Liczba uczniów w 2019/2020

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miastku

51

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku

48

Szkoła Podstawowa nr 3 w Miastku

27

Szkoła Podstawowa w Dretyniu

23

Szkoła Podstawowa w Świerznie

21

Szkoła Podstawowa w Słosinku

10

Szkoła Podstawowa w Piaszczynie

2
Ogółem

182

Tabela 24. Stypendia szkolne (socjalne) i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2019/2020. Źródło: własne - Wydział Edukacji
i Rozwoju Społecznego.
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9.

Dożywianie.

Średnią liczbę uczniów korzystających z dożywiania – posiłki finansowane przez
M-GOPS w Miastku, przedstawia poniższa tabela:
Nazwa placówki

Rok 2020

SP nr 1 w Miastku
Oddział przedszkolny
SP nr 2 w Miastku
Oddział przedszkolny
SP nr 3 w Miastku
Oddziały przedszkolne
SP w Dretyniu
Oddziały przedszkolne
SP Świerzno
Oddział przedszkolny
SP Słosinko
Oddział przedszkolny
SP Piaszczyna
Oddział przedszkolny
PSP Wałdowo
Oddział przedszkolny
PSP w Kamnicy
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kamnicy
z Oddziałami przedszkolnymi
Przedszkole Miejskie nr 1

57
15
60

Przedszkole Miejskie nr 3

16
Razem

9
33
5
23
13
22
7
8
2
5
3
10
6
29
24
18

365

Tabela 25. Liczba uczniów korzystających z dożywiania w roku szkolnym 2019/2020. Źródło: własne - Wydział Edukacji
i Rozwoju Społecznego.

W 2020 r. w szkołach podstawowych cena obiadu wynosiła: 5,00 zł, natomiast
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach - 6,00 zł za całodzienne wyżywienie.
10. Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne.
Dotacja celowa udzielona była na wyposażenie szkół podstawowych w bezpłatne
podręczniki i/lub materiały edukacyjne dla uczniów klas I, IV, VII oraz materiały ćwiczeniowe
do wszystkich uczniów klas I-VIII. W przypadku prognozowanego wzrostu liczby uczniów
w stosunku do roku poprzedniego, dyrektorzy mogli wnioskować o dotację na dodatkowe
egzemplarze podręczników.
Wysokość wykorzystanej dotacji na zakup podręczników i pomocy edukacyjnych w ramach
dotacji celowej w 2020 r.
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Lp.

Nazwa placówki

Dział 801 rozdział 80153
§ 2010

1.

Szkoła Podstawowa nr 1

62 506,99 zł

2.

Szkoła Podstawowa nr 2

29 168,51 zł

3.

Szkoła Podstawowa nr 3

35 120,25 zł

4.

Szkoła Podstawowa w Dretyniu

15 609,85 zł

5.

SP w Świerznie

8 662,19 zł

6.

SP w Piaszczynie

2 703,74 zł

7.

SP w Słosinku

2 761,66 zł

8.

PSP w Kamnicy

4 455,00 zł

9.

NSP w Kamnicy

8 274,43 zł

10.

SP w Wałdowie

5 113,36 zł

Razem dla placówek

174 375,98 zł

Wykorzystany 1 %

1780,77 zł

Wykorzystana kwota dotacji łącznie z przyznanym 1 %

176 156,75 zł

Tabela 26. Dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne w 2020 r. Źródło: własne - Wydział Edukacji
i Rozwoju Społecznego.

10.1. Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, jest
programem wspierania finansowego gmin - organów prowadzących publiczne szkoły
podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.).
Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje wsparcie finansowe gmin
w udzieleniu pomocy w formie posiłku. Istotnym elementem programu jest zapewnienie
dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego
w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością
kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich
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przygotowywania. Celem programu jest również zapewnienie wsparcia finansowego organom
prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania
posiłków
w szkołach.
W 2020 r. w ramach tego programu dofinansowanie otrzymały trzy szkoły podstawowe:
−
−
−

Szkoła Podstawowa nr 3 w Miastku na kwotę - 29 444,08 zł;
Szkoła Podstawowa w Dretyniu na kwotę
- 69 709,57 zł;
Szkoła Podstawowa w Słosinku na kwotę
- 29 565,37 zł.

10.2. Osiągnięcia uczniów.
Uczniowie szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miastko osiągali znaczące sukcesy w różnych dziedzinach. Konkursy, w których
uczestniczyli miały zasięg: międzynarodowy, ogólnopolski, wojewódzki, powiatowy,
gminny, szkolny.
Do najważniejszych osiągnięć uczniów należy zaliczyć udział w konkursach:
1) Pomorskiego Kuratora Oświaty - konkursy przedmiotowe:
- Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – kwalifikacje do etapu rejonowego
(SP1,SP 2,SP w Świerznie),
- Wojewódzki Konkurs Historyczny - kwalifikacje do etapu rejonowego
(SP 1, SP 2, SP w Świerznie),
- Wojewódzki Konkurs Biologiczny - kwalifikacje do etapu rejonowego
(SP1,SP 2, SP 3),
- Wojewódzki Konkurs Geograficzny – kwalifikacje do etapu rejonowego (SP 2),
- Wojewódzki Konkurs Matematyczny – kwalifikacje do etapu rejonowego
( SP 1, SP 3),
- Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego – kwalifikacje do etapu rejonowego
(SP 1),
- Wojewódzki Konkurs Chemiczny - kwalifikacje do etapu rejonowego (SP 1),
- Wojewódzki Konkurs Fizyczny – kwalifikacje do etapu wojewódzkiego (SP 1);
2) Igrzyska Dzieci na szczeblu półfinału i finału wojewódzkiego:
- Półfinał Wojewódzki w badmintonie drużynowym chłopców - I i II miejsce
(SP 2, SP 3),
- Półfinał Wojewódzki w Piłce Siatkowej Dziewcząt - III miejsce (SP 3),
- Igrzyskach Dzieci w szachach drużynowych – II miejsce (SP 3);
3) Konkursy o zasięgu ogólnopolskim:
- Ogólnopolski Konkurs Historyczny – „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”–
kwalifikacje do etapu rejonowego(SP 2),
- Ogólnopolski konkurs wiedzy dla uczniów klas II „Synapsik” – laureat
(SP w Świerznie),
- V Młodzieżowa olimpiada wiedzy o społeczeństwie – finalista (SP2),
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-

Konkurs „Liga matematyczna” – finaliści (SP2),
II ogólnopolski konkurs literacki „Fabuła z kubka” – finaliści (SP2),
Ogólnopolskie igrzyska dzieci w badmintonie I miejsce (SP2);

4) Konkursy o zasięgu wojewódzkim:
- Wojewódzki Konkurs Recytatorski Obcojęzycznej Poezji Miłosnej – I miejsce
(SP 3),
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny na laurkę - podziękowanie dla medyków –
I miejsce (SP 3),
- III Wojewódzki Konkurs Poezji Śpiewanej „Kaczka Dziwaczka” – I miejsce
w kategorii kl. 0- I (soliści)-(SP 3),
- III Wojewódzki Konkurs Poezji Śpiewanej „Kaczka Dziwaczka” – I miejsce w kategorii kl. II-III (soliści)-(SP 3),
- III Wojewódzki Konkurs Poezji Śpiewanej „Kaczka Dziwaczka” – I miejsce w kat.
kl. II- III (zespół) – (SP 3),
- XVI Wojewódzki Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej „To wszystko
Polska” – I miejsce w kategorii Pieśń dzieci młodszych (SP 3),
- Wojewódzki Metropolitarny Konkurs Biblijny - laureat (SP Świerzno),
- Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Mały recytator wielkich poetów polskich” –
I miejsce (SP w Świerznie),
- Wojewódzko-Metropolitalny Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego Augustyna
Hlonda - finalista (SP w Dretyniu),
- Pomorska Liga Zadaniowa matematyka – finalista (SP2).
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11. Finansowanie placówek oświatowych w 2020 r. w Gminie Miastko.
11.1. Dochody placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miastko (zł).

Poz.

Statystyczna
liczba uczniów
(sp+op)

2020

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
SP 1
SP 2
SP 3
SP Dretyń
SP Świerzno
SP Słosinko
SP Piaszczyna

8.

Razem Szkoły

3

Subwencja
"szkolna"

Subwencja na
dzieci
Subwencja
w przedszkolu,
- 0,4%
w oddziale
przedszkolnym
5
6
212 878,83
0,00
162 521,72
27 482,00
188 008,08
0,00
69 810,47
0,00
49 864,62
0,00
35 089,92
0,00
9 972,92
0,00

466
328
368
176
123
51
59

4
3 506 596,92
2 360 117,00
2 242 171,79
1 858 195,76
1 596 048,69
539 479,76
466 523,00

1 571

12 569 132,92

728 146,56

27 482,00

144
140
284

0,00
0,00
0,00

0,00
47 463,73
47 463,73

0,00
0,00
0,00

9. Przedszkole Nr 1
10. Przedszkole Nr 3
11. Razem Przedszkola

Dotacje
inne
(NPRC)
7
62 506,99
29 168,51
35 120,25
15 609,85
8 662,19
2 761,66
2 703,74

Dotacja
przedszkolna
(dzieci 2,5 - 5 lat)
8

Dochody
własne

Dochody razem
(4+5+6+7+8+9)

0,00
7 172,90
5 738,32
38 733,66
28 691,60
20 084,12
25 822,44

9
89 439,51
96 648,38
160 855,19
59 706,55
47 419,59
15 876,82
75,86

10
3 871 422,25
2 683 110,51
2 631 893,63
2 042 056,29
1 730 686,69
613 292,28
505 097,96

156 533,19

126 243,04

470 021,90

14 077 559,61

0,00
0,00
0,00

203 710,36
196 537,46
400 247,82

125 774,10
127 289,67
253 063,77

329 484,46
371 290,86
700 775,32

Tabela 27. Finansowanie gminnych placówek oświatowych w 2020 r. w Gminie Miastko - Dochody. Źródło: własne - Wydział Edukacji
i Rozwoju Społecznego

11.2. Wydatki placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miastko (zł).
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Poz.

2020

1
1.
2.
3.

2
SP 1
SP 2
SP 3

Wynagrodzenie
z pochodnymi
12
4 516 220,10
3 575 795,12
3 822 606,65

W tym
rzeczowe
13
608 604,30
472 140,34
882 668,97

Stołówki
80148
14
343 597,94
315 636,71
360 746,65

Świetlice
85401
15
252 970,84
234 564,73
228 276,64

Wydatki
razem
16
5 721 393,18
4 598 136,90
5 294 298,91

4.
5.
6.
7.

SP Dretyń
SP Świerzno
SP Słosinko
SP Piaszczyna

1 929 292,48
1 759 767,57
926 231,11
1 020 868,83

369 260,56
322 902,31
167 518,21
162 774,70

227 335,30
118 024,12
90 170,58
0,00

122 699,03
87 912,15
18 057,01
0,00

2 648 587,37
2 288 606,15
1 201 977,01
1 183 643,53

8.

Razem Szkoły

17 550 781,86

2 985 869,39

1 455 511,30

944 480,40

22 936 643,05

9.
10.

Przedszkole Nr 1
Przedszkole Nr 3

1 550 761,14
1 384 380,29

322 320,07
290 994,89

0,00
0,00

0,00
0,00

1 873 081,21
1 675 375,18

11.

Razem Przedszkola

2 935 141,43

613 314,96

0,00

0,00

3 548 456,39

12.

Wydatki inwestycyjne

−

−

−

−

529 283,26

Tabela 28. Finansowanie gminnych placówek oświatowych w 2020 r. w Gminie Miastko - Wydatki. Źródło: własne - Wydział Finansowy.

11.3. Wysokość dotacji wypłaconych dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne (zł).
Lp.

Placówka oświatowa

Statystyczna
liczba uczniów

Wysokość dotacji

1.

Szkoły publiczne

159

2 201 792,35

2.

Przedszkola niepubliczne,
żłobki, kluby dziecięce

107

721 055,80

Razem

2 922 848,15

Tabela 29. Dotacja wypłacona w 2020 r. placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne. Źródło własne - Wydział Finansowy.
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Po przeprowadzeniu analizy dochodów i wydatków oświatowych za 2020 r. dotyczących
kosztów utrzymania placówek należy stwierdzić, że organizacja oświaty angażuje wysokie
środki z budżetu Gminy Miastko.
12. Inne działania.
Dnia 24 stycznia 2020 r. zostały podjęte przez Radę Miejską w Miastku uchwały
intencyjne w sprawie zamiaru przekształcenia SP Słosinku i SP w Piaszczynie w szkoły
o ograniczonej strukturze organizacyjnej z klasami I-III i oddziałami przedszkolnymi.
Postępowanie w tej sprawie w trybie skargowym prowadzi Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie.
W dniu 8 października 2020 r. Burmistrz Miastka zaprezentował „Lokalny Plan
Rozwoju Oświaty w Gminie Miastko na lata 2020 – 2023”, który wskazuje mocne i słabe strony
gminnej oświaty oraz wstępne zamierzenia dotyczące zmiany w sieci szkół miejskich
(pozostawienie dwóch szkół podstawowych w mieście i zagospodarowanie obiektów
gminnych). Propozycja zmian nie znalazła akceptacji ze strony środowiska oświatowego
i związków zawodowych. Podjęto decyzję o powołaniu zespołu do opracowania rozwiązań
dotyczących zmian w organizacji sieci szkół i przedszkoli.
W 2020 r kontrolą objęta została Publiczna Szkoła Podstawowa im Karola Wojtyły
w Kamnicy prowadzona przez osobę fizyczną (postępowanie administracyjne w toku).

13. Funkcjonowanie oświaty w okresie czasowego ograniczenia działania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 .
W marcu 2020 r. rozpoczęła się pandemia wywołana COVID-19. W związku z tym
z dniem 12 marca 2021 r. zostały zawieszone zajęcia stacjonarne w przedszkolach i szkołach
na terenie całego kraju. Placówki oświatowe były zobowiązane do zmiany formy nauczania
ze stacjonarnego na nauczanie zdalne. Brakowało odpowiedniego sprzętu - głównie ze strony
uczniów. Ten stan trwał do końca roku szkolnego 2019/2020, czyli do 26 czerwca 2020 r.
Zmieniła się jedynie sytuacja w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy
szkołach, ponieważ te zostały otwarte 6 maja 2020 r. i funkcjonowały do końca roku
kalendarzowego. Pod koniec roku szkolnego od dnia 25 maja 2020 r. przywrócono zajęcia
opiekuńczo – wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dla uczniów kl. I-III oraz
uruchomiono konsultacje początkowo (od 25 maja 2020 r.) dla uczniów kl. VIII, a od dnia
1 czerwca dla uczniów pozostałych klas.
Nowy rok szkolny rozpoczął się 1 września 2020 r. powrotem uczniów do nauczania
stacjonarnego, w ścisłym reżymie sanitarnym w związku z trwająca pandemią COVID-19.
Naukę w klasach I-VIII rozpoczęło ogółem 1441 uczniów. Uczęszczali oni do 10 szkół
podstawowych, zorganizowanych w 94 oddziałach, funkcjonujących w Gminie Miastko
(szkoły gminne w 80 oddziałach). Niestety pojawienie się drugiej fali zachorowań
spowodowało kolejne ograniczenia. Początkowo od dnia 24 października 2020 r. uczniowie
klas IV-VIII, a od 9 listopada 2020 r. również uczniowie klas I-III, przeszli na nauczanie
zdalne.
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W ramach rządowego programu „Zdalna szkoła” nasza Gmina złożyła wnioski
o dofinansowanie do zakupu sprzętu niezbędnego w procesie zdalnego kształcenia na zakup
laptopów, aby ułatwić zdalne nauczanie - najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom.
Dyrektorom szkół przekazano 132 laptopy na łączną kwotę 175 000,00 zł. W ramach
rządowego programu „Zdalna Szkoła” placówki oświatowe otrzymały następujące wsparcie:
Placówka

„Zdalna szkoła "
I etap
Liczba

„Zdalna szkoła +"
Transza I

laptopów Dofinansowanie
14
19 600,00
12
16 800,00

SP 1
SP 2

Liczba
laptopów
11

„Zdalna szkoła +"
Transza II

Dofinansowanie

Liczba
laptopów

Dofinansowanie

14 017,08

4

5 189,68

14

1 7839,92

4

5 189,68

SP 3

10

14 000,00

12

15 291,36

4

5 189,68

SP Dretyń

6

8 400,00

5

6 371,40

2

2 594,84

SP Świerzno

6

8 400,00

6

7 645,68

2

2 594,84

SP Piaszczyna

1

1 400,00

2

2 548,56

2

2 594,84

SP Słosinko

1

1 400,00

2

2 548,56

2

2 594,84

PSP Kamnica

0

0,00

5

6 371,40

1

1 297,42

SP Wałdowo

0

0,00

3

3 822,84

1

1 297,38

Razem
Łącznie

50

70 000,00

60

76 456,80
175 000,00

22

28 543,20

Tabela 30. Wsparcie w ramach rzędowego programu "Zdalna szkoła". Informacja z WRG. Opracowanie – WEiRS.

W grudniu 2020 r. nauczyciele zatrudnieni zarówno w szkołach publicznych, jak
i niepublicznych, prowadzący kształcenie na odległość otrzymali 500 zł dofinansowania
do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi
dostępu do internetu. To dofinansowanie do ponoszonych przez nauczycieli wydatków
przyczyniło się do podniesienia jakości kształcenia na odległość. W naszej Gminie ta pomoc
przedstawiała się następująco:
Lp.

Placówka oświatowa

1.

SP 1w Miastku

19 969,34

40

2.

SP 2 w Miastku

14 965,93

30

3.

SP 3 w Miastku

16 711,75

34

4.

SP w Dretyniu

8 776,96

18

5.

SP w Świerznie

7 889,95

16

6.

SP w Słosinku

3 500,00

7

Kwota dofinansowania

Liczba nauczycieli
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7.

SP w Piaszczynie

3 968,96

8

8.

SP w Wałdowie

5 328,97

11

9.

PSP w Kamnicy

1 919,00

4

10.

Niepubliczna SP
w Kamnicy

2 000,00

4

85 030,86

172

Razem

Tabela 31:Liczba nauczycieli objęta rządowym wsparciem (tzw.500+) – opracowanie własne WEiRS.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 Gmina Miastko wsparła
finansowo placówki oświatowe na zakup środków ochrony osobistej uczniów i pracowników,
które były niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w związku
ze zwalczaniem zakażenia COVID-19 na kwotę 12 200,00 zł.
W listopadzie 2020 r. Gmina Miastko w ramach kolejnego wsparcia doposażyła szkoły
i przedszkola w sprzęt do prowadzenia nauczania zdalnego:

Lp.
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Placówka oświatowa

Zakupiony sprzęt

Kwota dofinansowania

1.

SP 1w Miastku

1 200,00

tablety graficzne, kamerki internetowe

2.

SP 2 w Miastku

1 200,00

tablety graficzne, kamerki internetowe

3.

SP 3 w Miastku

1 200,00

tablety graficzne, kamerki internetowe

4.

SP w Dretyniu

1 100,00

tablety graficzne, kamerki internetowe,
myszki

5.

SP w Świerznie

1 100,00

tablety graficzne, kamerki internetowe

6.

SP w Słosinku

600,00

tablety graficzne,

7.

SP w Piaszczynie

600,00

kamerka internetowa, myszki, słuchawki

8.

Przedszkole Miejskie 1

8 000,00

5 laptopów

9.

Przedszkole Miejskie 3

8 000,00

Razem

23 000,00

5 laptopów

Tabela 32: Wsparcie gminnych placówek oświatowych w związku z COVID-19. Opracowanie własne WEiRS.

W tym okresie łącznie przekazano dyrektorom naszych placówek oświatowych
dodatkowe środki na ogólną kwotę 35 600,00 zł

V.
1.

Pomoc społeczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku.
1.1. Opis działalności.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Realizacją
zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej na terenie Gminy Miastko zajmuje się
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Podstawową działalnością tej jednostki jest realizacja zadań własnych i zleconych
gminie wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenie niezbędnych potrzeb i polega na świadczeniu
szeroko rozumianej pracy socjalnej oraz na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą
świadczeń.
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich
środowisku społecznym. Prowadzona jest w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności
i samodzielności życiowej. Praca socjalna świadczona jest bez względu na posiadany dochód.
W ramach ustawy o pomocy społecznej M-GOPS w Miastku udziela pomocy w formie
świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, w tym m.in.: przyznawanie i wypłacanie zasiłków
stałych, celowych i okresowych, udzielanie schronienia, przyznawanie posiłku i niezbędnego
ubrania, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, organizowanie
i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu, umieszczanie
i opłacanie pobytu osób w domu pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie zasiłków
celowych na pokrycie kosztów powstałych w wyniku klęski żywiołowej.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje również zadania zlecone
gminie, które na podstawie upoważnień i pełnomocnictw przewidzianych w ustawach są
przekazywane do realizacji miejsko-gminnej jednostce pomocy społecznej. Należy do nich
realizacja zadań z zakresu:
a) świadczeń rodzinnych (w tym: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłki pielęgnacyjne,
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świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna,
świadczenia rodzicielskie, składki na ubezpieczenie społeczne),
b) świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego,
c) świadczeń wychowawczych z Programu „Rodzina 500 plus”,
d) świadczeń „Dobry Start”,
e) świadczeń w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.
1.2. Struktura organizacyjna M-GOPS w Miastku.
W strukturze organizacyjnej MGOPS wyodrębnia się Sekcje:
−

Sekcja Świadczeń Pomocy Środowiskowej (SŚPŚ),

−

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (SŚRiFA),

−

Sekcja Finansowo-Ekonomiczna (SFE),

−

Sekcja Organizacyjno – Administracyjna (SOA),

−

Sekcja Usług Opiekuńczych (SUO),

−

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn (N).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku w roku 2020 zatrudniał
40 osób (stan na 31.12.2020 r.).
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i pracowniczych w większości
posiadają wyższe wykształcenie. Systematycznie podnoszą kwalifikacje zawodowe poprzez
udział w szkoleniach oraz kształceniu pozaszkolnym. Obszar gminy dla potrzeb pomocy
społecznej podzielony został na 9 rejonów opiekuńczych, które obsługują pracownicy socjalni.
Rejony podzielone są według ilości mieszkańców zamieszkałych w danych miejscowościach
oraz średniej ilości osób objętych stałą pomocą.
1.3. Formy pomocy społecznej.
1.3.1. Zasiłki stałe i okresowe.
Zasiłek stały jest świadczeniem z pomocy społecznej przysługującym osobom
całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym
kryterium dochodowe 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528,00 zł na osobę
w rodzinie i stanowi dochód będący uzupełnieniem dochodu tych osób do kryterium
ustawowego. W roku 2020 przyznano zasiłki stałe 189 osobom na kwotę : 1 079 950,93 zł.
Zasiłek okresowy natomiast przysługiwał osobom i rodzinom bez dochodu lub
o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach w pełni nie wystarczających na
zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na bezrobocie,
długotrwałą chorobę oraz niepełnosprawność.
W roku 2020 Ośrodek przyznał decyzją zasiłek okresowy 143 osobom, przyznając 472
świadczenia. Łączna kwota świadczeń wyniosła 167 207,49 zł.
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1.3.2. Zasiłki celowe i w naturze.
Ze środków Gminy Miastko na zadania własne, wypłacono zasiłki celowe na łączną
kwotę 515 447,11 zł w tym: 16 specjalnych zasiłków celowych na kwotę: 4 716,92 zł.

Forma pomocy

Liczba osób objęta pomocą

Kwota świadczeń

Zasiłki celowe i w naturze

486

515 447,11 zł

Zasiłki stałe

189

1 079 950,93 zł

Zasiłki okresowe

143

167 207,49 zł

Tabela 33.Formy pomocy – wg rodzajów zasiłków. Źródło: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku.

Warto wskazać, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku realizował
także program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania - posiłek w szkole i domu”, w którym
w 2020 roku objęto 1288 osób, natomiast wydatkowana na ten cel kwota wynosiła
731 057,24zł, w tym wkład Gminy Miastko wyniósł 147 507,24 zł.
1.3.3. Świadczenia rodzinne.
W 2020 r. wypłaconych zostało 14 978 zasiłków rodzinnych na kwotę 1 712 064 zł.
Łącznie wypłacono 8 749 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 966 110 zł.
M-GOPS wypłaca również świadczenia opiekuńcze w związku ze sprawowaniem
opieki nad niepełnosprawnymi członkami rodziny tj.: świadczenie pielęgnacyjne, specjalne
zasiłki opiekuńcze (SZO) i zasiłki dla opiekunów (ZDO). Wypłacono 1 231 świadczeń
pielęgnacyjnych na kwotę 2 211 314 zł, 156 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę
96 720 zł oraz 12 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku dla opiekuna na kwotę 50 260 zł.
1.3.4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenie z funduszu przyznaje się osobie uprawnionej do ukończenia przez nią
18-roku życia albo do ukończenia nauki, ale nie dłużej niż do 25- roku życia, chyba że jest
osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, może być przyznane bezterminowo. Kryterium
uprawniające do otrzymania świadczenia do 30.09.2020 r. wynosiło 800,00 zł a od 01.10.2020r.
wynosi 900,00 zł na osobę w rodzinie. Wysokość świadczenia zależy od wyroku Sądu,
ale górną granicą jest kwota 500,00 zł na dziecko. W związku ze zmianą ustawy i kryterium
dochodowego od 01.10.2020 roku, w przypadku przekroczenia kryterium stosuje się
tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”.
W 2020 roku na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku
tytułem zwrotu zaliczki oraz Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami
od Komornika Sądowego wpłynęło 544 210 zł, natomiast wysokość kwoty przekazanej
do budżetu gminy Miastko jako dochody własne przekazano 104 144 zł.
Wypłacono w analizowanym okresie z funduszu alimentacyjnego 2 191 świadczeń
na łączną kwotę 905 190,00 zł.
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1.3.5. Świadczenia wychowawcze (500+).
Najwyższą pomoc rodzinom wypłacono w ramach świadczenia wychowawczego 500+.
Składało się na nią 36 455 świadczeń na kwotę 18 151 185,47 zł. Wydano 303 informacje
o przyznaniu świadczenia, 48 decyzji administracyjnych, w tym 7 odmownych. Świadczenia,
w ogromnej większości, były wypłacane na podstawie informacji wydanych w 2019 roku.
1.3.6. Karta Dużej Rodziny.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.
Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Prawo
do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom
rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica
rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do karty dużej rodziny przysługuje także dzieciom:
−

w wieku do ukończenia 18 roku życia,

−

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

−

bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko
w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje
dzieci spełniających powyższe warunki. Spersonalizowana Karta wydawana jest
bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki.

W roku 2020 wydano 236 tradycyjnych Kart, w tym 145 Kart dla rodziców. Dodatkowo
wydano również 108 Kart elektronicznych.
1.3.7. „Dobry Start”.
Na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej wydano rozporządzenie określające szczegółowe warunki
realizacji rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów
z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”. Zgodnie
z tym rozporządzeniem M-GOPS w Miastku w roku 2020 wypłacił 2 090 świadczenia na kwotę
627 000,00 zł. Realizacja programu „Dobry Start” był finansowana z dotacji budżetu państwa
na zadania zlecone.
1.3.8. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne.
W 2020 r. przyznano 290 dodatków mieszkaniowych na kwotę 332 791,83 zł. Podstawą
przyznania dodatku mieszkaniowego było spełnienie wymogów określonych w ustawie
o dodatkach mieszkaniowych. W minionym roku wpłynęło 38 wniosków w sprawie dodatku
energetycznego. Wypłacone z tego tytułu świadczenia w 2020 r. stanowiły kwotę 3 445,17 zł.
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1.3.9. Stypendia dla uczniów.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy-Społecznej w Miastku przyznaje i wypłaca pomoc
materialną dla uczniów, która przybiera formę stypendiów. Pomocą objęto w okresie:
−

styczeń - czerwiec – 309 uczniów,

−

wrzesień - grudzień – 280 uczniów.

Wypłacono na ten cel łączną kwotę 483 760,00 zł, z tego z budżetu Gminy Miastko 48 376,00zł.
1.3.10. Usługi opiekuńcze.
Istotnym zadaniem gminy, jakie realizuje Ośrodek są usługi opiekuńcze świadczone
w miejscu zamieszkania osobom chorym, niepełnosprawnym i samotnym. Drugim rodzajem
usług są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
2.

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku.
2.1. Gminny Program Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020.

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z treścią tej
ustawy istnieją dwie podstawowe formy planowania, organizowania i finansowania działań
związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce. Pierwsza to działania
administracji szczebla centralnego i wojewódzkiego ujęte w formie Narodowego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, druga to działania samorządów
gminnych ujmowane w formie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Rada Miejska w Miastku realizując zadania wynikające z Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uznając trzeźwość
mieszkańców za podstawowy warunek moralnego i materialnego rozwoju miasta, przyjęła
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2020.
Koszt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2020 Dział 851 Rozdział 85154 zaplanowano na kwotę 370 000 zł. Zadanie zostało
zrealizowane na kwotę 244 955 zł.
Ponadto w oparciu o przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi Komisja na zlecenie Burmistrza Miastka podjęła działania zmierzające
do ograniczenia dostępności alkoholu na terenie Miasta i Gminy Miastko, polegające m.in.
na kontroli punktów detalicznych i gastronomicznych pod kątem przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń oraz przestrzegania prawa lokalnego.
W 2020 roku członkowie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
odbyli 11 posiedzeń plenarnych podczas, których zajmowali się sprawami z zakresu realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Orzekający odbył 11 spotkań i Zespół
Kontrolny 6 spotkań.
49

W ramach założonych zadań w roku 2020 zrealizowano między innymi:
1) podejmowanie działalności przez Zespół Orzekający, którego zadaniem jest
motywowanie do dobrowolnego leczenia odwykowego oraz podejmowanie
czynności do zobowiązania osoby uzależnionej do leczenia odwykowego przez
Sąd,
2) działania zmierzające do ograniczenia dostępności alkoholu na terenie Gminny
Miastko,
3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu,
4) prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i nadużywających
alkoholu zapobiegające nawrotom w chorobie alkoholowej oraz spotkań
terapeutycznych,
5) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii,
przemocy, zachowań behawioralnych, fonoholizmu w szczególności dla dzieci
i młodzieży,
6) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
2.2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 dla Gminy Miastko został
opracowany w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Realizuje się go przez
odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej oświatowo - wychowawczej
i zdrowotnej. Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (Dział 851
Rozdział 85153) zaplanowano kwotę 50 000 zł. Program został zrealizowany na kwotę
15 729 zł.
W ramach zaplanowanych zadań w 2020 r. wykonano m.in.
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−

program profilaktyczny (zajęcia psychoedukacyjne), który kierowany był
do
Rodziców i Wychowawców pod nazwą „Szkoła dla Rodziców
i Wychowawców”. Program został przeprowadzony przez
psychologów
i pedagogów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miastku. Z powodu
wybuchu pandemii COVID 19 i wprowadzenia obostrzeń sanitarnych w marcu
2020 roku program został zawieszony. W przeprowadzonych warsztatach wzięło
udział 9 rodziców,

−

działania Zespołu Interdyscyplinarnego (zakup materiałów biurowych , szkolenie
pracownika M-GOPS),

−

zakup filmów edukacyjno-profilaktycznych do biblioteki w Komisji,

−

zakup testów narkotykowych dla potrzeb Klientów Komisji na kwotę,

−

publikacja informacji dotyczącej problemu nadużywania alkoholu.

VI.
1.

Kultura, sport i rekreacja

Biblioteka Publiczna w Miastku.
1.1. Opis działalności.

Biblioteka Publiczna jest instytucją ogólnie dostępnej kultury, informacji oraz edukacji.
Wspomaga procesy dydaktyczne szkół, upowszechniając czytelnictwo. Czytelnicy biblioteki
publicznej mają możliwość szerokiego wyboru książek i innych materiałów.
1.2. Struktura organizacyjna.
Biblioteka Publiczna w Miastku pozostaje w 2020 r. w formie organizacyjnej
niezmienionej. Na terenie miasta i gminy Miastko działa:
− 1 biblioteka miejska,
− 3 filie biblioteczne: w Dretyniu, Słosinku, Świerznie.
W bibliotece zatrudnionych jest 9 osób, w podległych jej filiach 3 osoby.
1.3. Dane finansowe.
Biblioteka otrzymała z budżetu Gminy Miastko dotację podmiotową w kwocie
624 000,00 zł. Biblioteka otrzymała również 9 000,00 zł na prowadzenie ferii zimowych
i letnich z Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Miastku. Ponadto pozyskano środki na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w kwocie
26 923,00 zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz środki na realizację projektów:
9 920,00 zł z Narodowego Centrum Kultury i 15 763,00 zł z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Biblioteka osiągnęła w 2020 r. także dochody własne, które
wyniosły 112 905,63 zł. Na co składają się: czynsze za wynajem lokali w kwocie 86 269,72 zł,
dochody z usług ksero, korzystania z internetu i inne w kwocie 26 332,11 zł. oraz kapitalizacja
odsetek bankowych w kwocie 303,80 zł.

Przychody

2019 (zł)

2020 (zł)

Dotacja

772 410,80

624 000,00

Biblioteka Narodowa

12 475,00

26 923,00

Narodowe Centrum Kultury

17 000,00

9 920,00

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

14 800,00

15 763,00

Miejsko-Gminna Komisja
ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

7 000,00

9 000,00
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Dochody własne
Kapitalizacja odsetek
Razem

94 881,75

112 601,83

897,88

303,80

919 465,43

798.511,63

Tabela 34. Dochody 2019 r. i 2020 r. Źródło: własne - Biblioteka Publiczna w Miastku.

1.3.1. Pozyskane fundusze.
Biblioteka Publiczna w Miastku w 2020 r. pozyskała na swoją działalność następujące
fundusze:
−

50 000,00 zł – Budżet Obywatelski – z przeznaczeniem na zakup nowości
wydawniczych,
− 26 923,00 zł - dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej w ramach
Programu Wieloletniego „Narodowy Rozwój Czytelnictwa”,
− 7 280,00 zł - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, program: „Partnerstwo
dla książki 2019”, zadanie: „Podróże z książką po ziemi miasteckiej”,
− 10 000,00 zł - dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury
z programu „Kultura w sieci 2020”, zadanie „Miastko w sieci”,
− 8 483,00 zł - dofinansowanie z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse" na zadanie
„Miasteckie smaki”,
− 2 000,00 zł - dofinansowanie we współpracy ze stowarzyszeniami – „Miasteckie
Towarzystwo Oświatowe”, „M jak Miastko”,
− dofinansowanie Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Miastku do programu: „Sposób na nudę” - ferie zimowe 3 000,00 zł; do programu: „Życie bez uzależnień” – 2 000,00 zł; do programu:
„Wakacje z Biblioteką” – 4 000,00 zł.
1.3.2 Udział w projektach grantach.
Biblioteka Publiczna w Miastku razem z filiami w Dretyniu, Słosinku i Świerznie
realizowała do dnia 31 sierpnia 2020 r. projekt „Z książką na start", którego organizatorem jest
Fundacja „Metropolia Dzieci” z siedzibą w Gdańsku. Projekt skierowany był do dzieci w wieku
do 6 lat i miał na celu promocję czytelnictwa oraz zachęcenie rodziców do wspólnego spędzania
czasu z dziećmi.
Od października 2020 r. realizowany był projekt, skierowany do dzieci w wieku
przedszkolnym - „Mała książka – wielki człowiek", którego organizatorem był Instytut Książki
z siedzibą w Krakowie. Miał on na celu promocję czytelnictwa oraz zachęcić rodziców
do codziennego czytania z dzieckiem.
1.4. Dane statystyczne za 2020 r.
a) księgozbiór - przybyło ogółem 3 340 pozycji, w tym:
- miasto: 2 291 pozycji,
- wieś: 1 049 pozycje;
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b) czytelnicy zarejestrowani ogółem: 1 669 osób, w tym:
- miasto:1 025 osoby,
- wieś: 644 osób;
c) wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców ogółem: 8,59 osób, w tym:
- miasto: 9,93 osób,
- wieś: 7,07 osób;
d) ilość wypożyczonych książek ogółem: 48 504 egz., w tym:
- miasto: 34 169 egz.,
- wieś: 14 335 egz.;
e) wskaźnik wypożyczeń książek na 100 mieszkańców ogółem: 249,66 egz.,
w tym:
- miasto: 330,97 egz.,
- wieś: 157,46 egz.;
f) liczba odwiedzin ogółem:37 205 osób, w tym:
- miasto: 25 741 osób,
- wieś: 11 464 osób;
g) liczba przeprowadzonych form pracy ogółem: 275, w tym:
- miasto: 151,
- wieś: 124;
h) liczba osób biorących udział w różnych formach pracy ogółem: 3 109, w tym:
- miasto: 2 008,
- wieś: 1 101;
i) liczba przeprowadzonych form pracy udostępnionych zdalnie – 24.
2.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Miastku.
2.1. Opis działalności.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Miastku jest samorządową instytucją kultury
i prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jedną z dziedzin jest prowadzenie działalności
w zakresie amatorskiego ruchu artystycznego na terenie całej gminy i bez ograniczeń
wiekowych jego uczestników. W celu realizacji tego zadania służą trzy obiekty na terenie
Miastka (budynek przy ulicy Kazimierza Wielkiego 3, świetlica M-GOK przy ulicy Bolesława
Chrobrego 6b oraz budynek przy ulicy Adama Mickiewicza 2a) oraz dziewięć świetlic
na terenie gminy Miastko (Chlebowo, Dretyń, Kamnica, Miłocice, Piaszczyna, Słosinko,
Świerzenko, Trzcinno i Wałdowo). W zakresie prowadzonej działalności jednostka
współpracuje ze stowarzyszeniami, sołectwami, kołami gospodyń wiejskich, zarządami osiedli
i organizacjami pomocowymi i profilaktycznymi (m.in.: M-GKRPA w Miastku,
Środowiskowy Dom Samopomocy). Prowadzi zespoły wokalne o charakterze
folklorystycznym i biesiadnym, zespoły wokalne dla dzieci i dorosłych, zespoły taneczne,
sekcje plastyczną, pracownie rękodzieła artystycznego i koła zainteresowań. Organizuje
działalność koncertową, edukacyjną, teatralną oraz artystyczną w zakresie organizacji plenerów
plastycznych, wystaw i prezentacji dorobku lokalnych, jak i zewnętrznych twórców. Prowadzi
konfrontacje kulturalne, przeglądy twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych to formy, które
sprawdziły w działalności M-GOK Miastko. W roku 2020 zostały wprowadzone nowe formy
pracy z dziećmi i dorosłymi tj. koncerty i prezentacje on-line.
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2.2. Struktura organizacyjna.
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku w roku 2020 zatrudnionych było
szesnastu pracowników, z czego jedenaście osób to animatorzy kultury i instruktorzy
artystyczni. Ponadto w roku 2020 zatrudniono: dwie osoby w okresach sezonowych, na umowę
zlecenie ( prowadzenie zespołów wokalnych) oraz okresowo instruktorów rękodzieła w celu
przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych, tanecznych i plenerów artystycznych.
2.3. Osiągnięcia i wyniki.
2.3.1. Imprezy organizowane przez jednostkę.

Wyszczególnienie

Ogółem

Samodzielnie

Z płatnym
wstępem

Ilość
uczestników

Seanse filmowe

15

9

15

840

Wystawy

6

6

0

1000

Festiwale i przeglądy
artystyczne

1

1

0

125

Koncerty

5

5

3

700

Prelekcje, spotkania, wykłady

14

14

0

140

Imprezy rekreacyjnorozrywkowe

4

4

0

320

Konkursy

3

3

0

240

Pokazy teatralne

11

11

0

510

Warsztaty

14

14

0

180

Razem

4 055

Tabela 35.Imprezy organizowane przez jednostkę w 2020 r. Źródło: własne - M-GOK w Miastku.

2.3.2. Grupy artystyczne.
Wyszczególnienie
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Ogółem
uczestników

Samodzielnie
prowadzone

Grupy

Teatralne

4

4

48

Muzyczno-instrumentalne

2

2

14

Wokalne i chóry

4

4

58

Folklorystyczne

1

1

20

Taneczne

5

3

36

Razem

176

Tabela 36.Grupy artystyczne w M-GOK w Miastku. Źródło: własne - M-GOK w Miastku.

2.3.3. Koła, kluby i sekcje
Wyszczególnienie

Grupy

Ogółem
uczestników

Samodzielnie
prowadzone

Plastyczne

6

6

72

Taneczne

2

2

26

Muzyczne

2

2

24

Recytatorska

5

5

15

Koło gospodyń wiejskich

1

1

20

Razem

157

Tabela 37. Koła, kluby i sekcje w M-GOK w Miastku. Źródło: własne - M-GOK w Miastku.

2.3.4. Kursy.
Wyszczególnienie

Ogółem
uczestników

Samodzielnie
prowadzone

Grupy

Kursy językowe:
- język angielski

2

0

24

- język niemiecki

2

0

24

Kursy rękodzieła

2

2

20

Kursy tańca

2

2

24

Razem

92

Tabela 38.Kursy prowadzone w M-GOK w Miastku. Źródło: własne - M-GOK w Miastku.

2.3.5. Nagrody, wyróżnienia, nominacje.

Nazwa wydarzenia
XXI Regionalny Przegląd Form Kolędniczych – Koczała 2019

Nagroda
Grand Prix Platynowy Anioł,
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Srebrny Anioł
XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioł 2019”

3 wyróżnienia

- Warszawa

THE 50 INTERNATIONAL CHILDREN’S ART CONTEST

Brązowy Medal

Japonia
Konkurs Plastyczny „Moja Ziemia Miastecka. Moje Pomorze”

I miejsce kat.II

Konkurs Plastyczny „Moja Ziemia Miastecka. Moje Pomorze”

II miejsce kat.I

Konkurs Plastyczny „Moja Ziemia Miastecka. Moje Pomorze”

I miejsce kat.I

„The 16 th World Childrens Haiku Contest” Japonia-Wielka
Brytania

JAL Prize

„The 16 th World Childrens Haiku Contest” Japonia-Wielka
Brytania

JAL Prize

X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Przyroda w kolorach
2020” Kalisz Pomorski
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „BARWY LASU” 2020
Kraków

Wyróżnienie
III miejsce

Tabela 39. Nagrody, wyróżnienia, nominacje osiągnięte w 2020 r. Źródło: własne - M-GOK w Miastku.

2.4. Dane finansowe za 2020 r.

Przychody

4. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Miastku
4. Dochody własne, w tym:
-

Plan (w zł)
98 000,00
94 000,00

bilety do klubu filmowego i na imprezy,
ze sprzedaży popcornu i napojów,
wydruk dyplomów i zaproszeń,
przychody z wynajmu pomieszczeń,
odsetki bankowe i inne dochody,
środki z Komisji Alkoholowej,
zwrot składek ZUS zapłaconych w m-c marcu
przyznanie odszkodowania za uszkodzenie daszku na budynku
MGOK
- naliczona amortyzacji za 2020 r.
3. Wydatki ogółem, w tym:
1 074 000,00
4.1. Amortyzacja za 2020 r.
57 000,00
4.2. Wynagrodzenia, w tym:
630 000,00
- wynagrodzenie świetlice,
- wynagrodzenie bezosobowe,
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Wykonanie (w zł)
98 000,00
145 933,53
24 420,00
2 476,00
222,00
35 532,00
143,16
18 000,00
12 053,09
1 115,32
51 971,96
1 058 759,63
56 233,54
627 398,16
198 349,38
11 929,00

- nagrody jubileuszowe i odprawy;
4.3. Ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym:
- ubezpieczenia świetlice;
4.4. Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym;
- badania lekarskie,
- wypłata świadczeń urlopowych;
4.5. Zużycie materiałów i energii, w tym:
- c.o.,
- energia elektryczna i woda,
- materiały biurowe znaczki pocztowe i prenumerata,
- artykuły spożywcze, nagrody i plakaty na organizowanie
przeglądów i turniejów,
- paliwo do samochodu i części,
- środki czystości i artykuły gospodarcze
i dekoracyjne,
- materiały do napraw i remontów;
- tablet do sterownika i mikser Midas M 32, sceniczne oświetlenie
ledowe, kamera wideo do rejestracji wydarzeń organizowanych
przez MGOK
4.6. Usługi obce
- za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe
- drobne naprawy, ochrona obiektu
- czynności związane z BHP i usługi informatyczne i inne opłaty
- czynsz za garaż
- koszty transportu
- czynsz świetlica socjoterapeutyczna
- organizacja imprez
- licencja na wyświetlanie filmów
- koszty koncertów
4.7. Podatki i opłaty, w tym:
- ubezpieczenie samochodu OC i AC i budynku,
- opłata wieczyste użytkowanie,
- opłata śmieciowa;
4.8. Pozostałe koszty rodzajowe: w tym:
-

106 500,00
22 000,00

120 000,00

28 446,76
103 875,19
43 990,64
20 826,35
812,50
20 013,85
117 375,35
51 500,85
11 551,68
5 809,53
18 853,85
2 247,68
3 053,40
2 185,05

130 000,00

5 500,00

3 000,00

delegacje i szkolenia.

22 173,31
125 211,98
5 119,05
16 457,59
14 685,22
1034,20
4 289,94
13 535,40
51 905,17
2 485,41
15 700,00
5 095,46
3 870,00
145,46
1080,00
2 743,60
2 743,60

Tabela 40. Dochody i wydatki 2020 r. Źródło: własne - M-GOK w Miastku.

3.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku.
3.1. Opis działalności.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku jest jednostką organizacyjną Gminy Miastko
odpowiedzialną za realizację zadań sportowo-rekreacyjnych. OSiR działa jako jednostka
budżetowa i nie posiada osobowości prawnej. Siedzibą Ośrodka jest obiekt zlokalizowany przy
ul. Adama Mickiewicza 3A w Miastku, gdzie mieści się hala sportowa z bazą noclegową.
Przedmiotem działalności Ośrodka jest realizacja zadań własnych Gminy z zakresu kultury
fizycznej i turystyki oraz zarządzanie obiektami i terenami rekreacyjnymi, a także urządzeniami
sportowymi stanowiącymi mienie komunalne Gminy. Misją Ośrodka jest zaspakajanie potrzeb
mieszkańców Gminy Miastko w zakresie sportu i rekreacji poprzez zapewnienie optymalnych
warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, wypoczynku i rywalizacji sportowej oraz
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promowanie postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej. Obiekty Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Ośrodek Sportu i Rekreacji swoją działalność prowadzi na 8 obiektach, z których
większość jest zlokalizowana na terenie Miastka. Kilka obiektów położonych jest poza
obszarem miejscowości, we wsiach: Świeszyno i Bobięcino.
Łączna powierzchnia zarządzanych przez Ośrodek terenów zajmuje obszar ponad
10 ha, w tym powierzchni zabudowanej do utrzymania 3 202,25, m². Znaczną część terenów,
oprócz wcześniej wymienionych obiektów zabudowanych,
urządzeń sportowych
zewnętrznych i boisk o nawierzchni sztucznej, stanowią ponadto boiska piłkarskie
o nawierzchni z trawy naturalnej, rozległe tereny zielone, drzewostany oraz elementy
wyposażenia tzw. małej architektury jak: parkingi, drogi wewnętrzne utwardzone, ogrodzenia,
budowle typu trybuny, pomosty kąpieliskowe i kajakowe, wiaty rekreacyjne z wyposażeniem,
ławki i ławo stoły oraz kosze na śmieci.
3.2. Struktura organizacyjna.
Struktura organizacyjna Ośrodka oparta jest o piony (Dyrektor i Główny Księgowy),
którym podporządkowane są poszczególne działy, komórki organizacyjne i samodzielne
stanowiska, w tym:
1) Dział Utrzymania Obiektów (w tym sekcja remontowo-utrzymaniowa),
2) Dział Sportu, Turystyki i Rekreacji,
3) Dział Finansowo – Księgowy,
4) Inspektor Ochrony Danych,
5) samodzielne stanowiska pracy d.s.: administracyjnych, kadr i organizacji imprez;
informatyzacji; inspektora ochrony danych osobowych; obsługi prawnej oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.
Działania Ośrodka w tym zakresie polegają na zlecaniu części usług
specjalistycznych firmom lub podmiotom zewnętrznym (tzw. outsourcing).
W 2020 roku, zatrudnienie w postaci stałych umów o pracę zostało zrealizowane
na poziomie 8,75 etatu łącznie i było niezmienne w stosunku do roku poprzedniego. Strukturę
zatrudnienia stanowiły: administracja – 3,75 etatu (Główny Księgowy – 3/4 etatu, starszy
inspektor działu administracji, kadr i organizacji imprez, starszy inspektor działu utrzymania
obiektów i dyrektor) oraz dział utrzymania obiektów – 5 etatów (3 konserwatorów, pokojowa
i sprzedawca). Dodatkowo w ciągu roku zostało zawartych łącznie 21 umów zlecenia
i 3 umowy o dzieło.
3.3. Osiągnięcia i wyniki.
3.3.1. Działalność sportowo-rekreacyjna.
1) Sport w Szkole:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku jest głównym organizatorem i koordynatorem
eliminacji gminnych szkolnych zawodów sportowych, zwanych potocznie sportem w szkole,
występujących również pod nazwą Wojewódzkich Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej.
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W roku 2020 rywalizowały w nich dzieci (rocznik 2008 i młodszy) i młodzież (rocznik 20062007) ze szkół podstawowych oraz sportowcy ze szkół ponadpodstawowych w tzw.
Licealiadzie. Z uwagi na stan pandemii Covid-19 obowiązujący na terenie Rzeczpospolitej
od początku marca 2020 roku, nie udało się przeprowadzić części zawodów sportowych, w tym
głównie piłki nożnej, lekkiej atletyki oraz siatkówki plażowej.
KLASYFIKACJA FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH
ROK SZKOLNY 2019/2020
Lp.

Nazwa szkoły

Płeć

Dyscyplina
sportowa

Kategoria
wiekowa

Skład Finałów
Wojewódzkich

Miejsce

ID – Dzieci
IMS – Młodzież
LIC - Licealiści

K

M

ID

IMS

1.

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Miastku

Badminton

2.

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Miastku

Badminton
Drużynowy

X

X

3.

Szkoła Podstawowa
nr 1 w Miastku

Tenis Stołowy
Drużynowy

X

X

4.

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Miastku

Szachy

X

X

X

5.

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
i Technicznych
w Miastku

Badminton
Drużynowy

X

6.

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
i Technicznych
w Miastku

Badminton
Drużynowy

X

LIC

X

X

X

X

1.SP nr 2 w Miastku
2.ZSO w Helu
3.III Społeczna SP
w Gdańsku
4.Publiczna SP
w Zelgoszczy
5.SP nr 2 w Gniewie
1.ZSO w Helu
2.SP nr 2 w Miastku
3.SP w Nebrowie Wielkim
4.SP w Nowym Klinczu
5.SP nr 4 w Tczewie
6.III Społeczna SP „STO”
w Gdańsku
1.SP nr 5 w Gdańsku
2.SP nr 28 w Gdyni
3.Publiczna SP nr 3 w
Starogardzie Gd.
4.SP w Nebrowie Wielkim
5.SP w Szopie
6.SP nr 1 w Miastku
1.SP nr 1 w Tczewie
2.SP nr 2 w Prabutach
3.Niepubliczna SP
w Kowalach
4.SP nr 2 w Miastku
5.III Społeczna SP STO
w Gdańsku
6.SP w Maszewie
Lęborskim
1.SMS LO Marcina Gortata
w Gdańsku
2.ZSOiT w Miastku
3.II LO w Starogardzie Gd.
4.II LO w Gdyni
5.I LO w Pucku
6.CKZiU w Kwidzynie
1.SMS LO Marcina Gortata
w Gdańsku
2.ZSOiT w Miastku
3.I LO w Pucku
4.XIX LO w Gdańsku

I
miejsce

II
miejsce

VI
miejsce

IV
miejsce

II
miejsce

II
miejsce
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5.II LO w Starogardzie Gd.
6.ZSP nr 4 w Malborku
Tabela 41. Najważniejsze wyniki sportowe szkół z terenu gminy Miastko. Źródło: własne - OSiR w Miastku.

2) Sport w Mieście:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miastku oprócz Wojewódzkiej Olimpiady Dzieci
i Młodzieży był odpowiedzialny za organizację imprez i zawodów o charakterze sportoworekreacyjnym dla mieszkańców Gminy Miastko, turystów i gości przebywających na naszych
terenach i zainteresowanych uprawianiem sportu, turystyki i rekreacji. Przedział wiekowy
uczestników wydarzeń oraz charakter imprez obejmował w zasadzie wszystkie etapy życia
człowieka, od okresu wczesnego dzieciństwa do wieku podeszłego w ujęciu biologicznym.
Mimo wielu obostrzeń związanych z trudną sytuacją pandemiczną kraju, udało się
przeprowadzić wiele ciekawych i różnorodnych imprez sportowo-rekreacyjnych, dochowując
przy tym wytycznych i zaleceń sanitarnych obowiązujących w danym momencie.

Lp.

SPORT W MIEŚCIE
WAŻNIEJSZE WYDARZENIA SPORTOWO-REKREACYJNE
rok 2020

1.

Ferie Zimowe w Mieście 2020 r. (13–24 stycznia 2020 )

2.

Turniej siatkówki dziewcząt o Puchar Burmistrza Miastka

3.

Zimowa Zadyszka – V Edycja. Bieg przełajowy na dystansie 10 km.

4.

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miastka

5.

Mistrzostwa Wybrzeża Młodzików i Mini zapasy o Puchar Burmistrza Miastka

6.

Grand Prix Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Miastka – cykl 3 turniejów.

7.

Wakacyjna liga piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miastka – cykl 4 turniejów.

8.

X Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Młodzików o Puchar Burmistrza Miastka i Starosty
Bytowskiego - VI Memoriał Sebastiana Zwolskiego
I Moto Bieg z Gryfem nad jeziorem Lednik.

9.

10. Pierwsze Miasteckie zawody w Disc Golfa - Lednik
11. Strongman Show – zamknięcie sezonu motocyklowego.
12. X Turniej Oldbojów 35+ (turniej piłkarski)
13. XXIII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek o Puchar Burmistrza Miastka
Tabela 42. Ważniejsze wydarzenia sportowo-rekreacyjne 2020 r.. Źródło: własne - OSiR w Miastku.

3.4. Gospodarowanie mieniem.
3.4.1. Inwestycje i remonty:
Ośrodek Sportu i Rekreacji zrealizował w 2020 roku dwa zadania inwestycyjne
o łącznej wartości 94 000,00 zł. Zadania te ujęte były w planie finansowym i dotyczyły:
1) wymiany nawierzchni drewnianej pomostu kąpieliskowego nad jeziorem Głębokim
w Świeszynie. Prace obejmowały wymianę desek modrzewiowych ryflowanych
na powierzchni ponad 250 m2 oraz wzmocnienie całej konstrukcji nośnej poprzez
zastosowanie dodatkowych legarów podporowych, mających poprawić trwałość
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inwestycji w kontekście jej dłuższego użytkowania ( wartość zaplanowanej inwestycji:
44 000,00 zł),
2) zakupu używanego wielozadaniowego ciągnika komunalnego do prac na zarządzanych
obiektach. Udało się zakupić ciągnik marki John Deer z kosiskiem i zamiatarką
przystosowany zarówno do prac komunalnych jak i specjalistycznych, w tym obsługi boisk
i terenów sportowych (wartość zaplanowanej inwestycji: 50 000,00 zł).
W minionym roku zrealizowano również szereg zadań o charakterze remontowomodernizacyjnym. Wśród najważniejszych warto wymienić m.in.:
−
−
−
−
−

remont oświetlenia boiska piłkarskiego należącego do kompleksu Orlik 2012
(wartość: 32 000,00 zł),
zakup dwóch kosiarek samojezdnych do obsługi płyt piłkarskich na Stadionie
Miejskim w Miastku (wartość: 28 000,00 zł),
zagospodarowanie terenów zielonych przy hali sportowej na ul. A. Mickiewicza 3a
(wartość: 10 000,00 zł),
remont klatki schodowej hotelu zlokalizowanej przy części administracyjnej
siedziby Ośrodka (wartość: 4 000,00 zł),
remont pomieszczeń: salki zapaśniczej oraz byłej siłowni (wartość: 6 000,00 zł).

3.4.2. Działalność usługowa.
Działalność Ośrodka w zakresie świadczonych usług dotyczyła głównie branż:
noclegowej, handlowo-gastronomicznej i sportowo-rekreacyjnej. Działalność noclegowa to
głównie obsługa turystów, pracowników sezonowych oraz zorganizowanych grup sportowych
w hotelu przy ul. A. Mickiewicza 3a. Działalność w branży handlowo-gastronomicznej
polegała na sezonowym uruchamianiu i prowadzeniu sklepiku nad jeziorem Lednik w Miastku
oraz wypożyczalni sprzętu wodnego na kąpieliskach w Miastku i Świeszynie. Z kolei w zakres
usług branży sportowo-rekreacyjnej wchodziły m.in.: całoroczny wynajem obiektów
sportowych, realizacja wspólnie z Ministerstwem Sportu programu Lokalny Animator Sportu
oraz organizacja miejskich wydarzeń sportowych, zgodnych ze statutowym profilem
działalności Ośrodka.
OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE
(działalność usługowa - charakterystyka obiektów - statystyki)

Lp.
1.

HALA SPORTOWA, ul. A. Mickiewicza 3a
-

2.

godziny otwarcia - 800-2100, poniedziałek-niedziela, 365 dni w roku;
Ilość osób, które skorzystały z hali sportowej – łącznie: 3029 osób

KORTY TENISOWE (otwarte o nawierzchni z mączki ceglanej), ul. A. Mickiewicza
-

termin funkcjonowania: sezonowo -miesiące: maj-październik
godziny otwarcia: 800-2100
średni koszt wynajęcia: 15,00 zł, stawka: godzina zegarowa + 15 minut tzw. czasu technicznego
potrzebnego na przygotowanie stanowiska gry
ilość sprzedanych godzin w 2020 roku – łącznie: ponad 320 godz.
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3.

BOISKA ORLIK 2012 – program „Lokalny Animator Sportu”, ul. Słupska (Stadion Miejski)
-

4.

BAZA NOCLEGOWA (pokoje gościnne), ul. A. Mickiewicza 3a
-

5.
Lp.
1.
2.
3.
4.

termin realizacji programu: marzec – listopad roku kalendarzowego
godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 1600-2100 , sobota 1000-1400
Forma działalności: program współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
ilość godzin pracy Animatora miesięcznie - 120 h
łączna ilość godzin w okresie trwania programu – 1080 h
ilość mieszkańców korzystających z kompleksu w ciągu roku – łącznie: ponad 3000 osób
najbardziej popularne dyscypliny: piłka nożna, tenis ziemny, koszykówka

godziny otwarcia - 24h/dobę, 365 dni w roku
ilość pokoi gościnnych do dyspozycji - łącznie: 10
ilość pokoi z samodzielnym węzłem sanitarnym - 5
średnia ilość miejsc noclegowych w pokojach (przedział) - 2-4
ilość miejsc noclegowych w obiekcie - łącznie: 35-40 miejsc
roczna nominalna ilość noclegów w 2020 roku - łącznie: 12 078 miejsc
ilość osobo/nocy – łącznie: 1 860
ilość gości hotelowych - łącznie: 474
ilość gości z zagranicy - łącznie: 73 (Ukraina, Gruzja, Białoruś)

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO (kąpieliska: Miastko, Świeszyno)
Nazwa sprzętu
Rowery wodne
Kajaki
Deski SUP
Platformy SUP
RAZEM:

Ilość wynajmów

Ilość
szt.

Kąpielisko Świeszyno

Kąpielisko Świeszyno

6
12
6
2

361
204
143
10

40
30
0
0

401
234
143
10

26

718

70

788

RAZEM:

Tabela 43. Działalność usługowa w 2020 r. Źródło: własne - OSiR w Miastku.

3.5. Dane finansowe OSiR w Miastku.
Zamknięcie infrastruktury, przeplatane ograniczeniami w dopuszczalnej liczbie
klientów, jak również globalne pogorszenie wyników gospodarki i lęk przed ewentualnym
zakażeniem, sprawiły, że mniej chętnie korzystano z oferty sportowo-rekreacyjnej. W okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego nie było możliwe prowadzenie jakiejkolwiek
działalności związanej ze sportem, tj. w szczególności działalności obiektów sportowych (hala,
stadion), drużyn i klubów sportowych oraz organizowanie i przeprowadzanie jakichkolwiek
imprez sportowych. Zakaz obejmował również działalność rozrywkową i rekreacyjną.
Kolejnym powodem, dla jakiego nie zanotowaliśmy wpływów z wynajmu lokali w Ośrodku
dla klubów, był fakt wykonanej termomodernizacji na budynku Ośrodka i niemożność
pobierania opłat.
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ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU
PRZYCHODÓW W 2020 ROKU
Lp.

2018 (zł)

Rok

2019 (zł)

2020 (zł)

Wsk. %
(5:4)

1

2

3

4

5

6

PLAN

125 000,00

125 000,00

125 000,00

---------

WYKONANIE

162 025,76

136 660,39

137 580,48

100,67

1.

Hotel

88 801,00

77 663,81

56 188,00

72,35

2.

Czynsze

21 393,23

24 305,09

20 080,73

82,62

3.

Hala sportowa/sala sportów

13 582,85

380,00

---------

---------

4.

Stadion/wynajem boisk

10 000,00

7 143,00

7 782,50

108,95

5.

Korty tenisowe

600,02

2 189,00

5 422,50

247,72

6.

Odsetki

1 113,85

2 455,53

425,23

17,32

7.

Sklepik Lednik (utarg + wypożyczalnia.)

12 563,60

19 274,60

40 914,13

212,27

8.

Umowa wynajmu bazy w Bobięcinie

---------

1 700,00

6 400,00

376,47

9.

Wpływy – inne dochody

13 971,18

1 549,36

367,39

23,71

Tabela 44. Zestawienie wykonania planu przychodów OSiR w Miastku w 2020 r. Źródło: własne - OSiR w Miastku.

Plan finansowy OSiR w Miastku
Wyszczególnienie

Plan ( wzł)

Wykonanie
(w zł)

I. Plan finansowy
Dochody - w tym wpływy z usług:
Wpływy za hotel
Wpływy za korty tenisowe
Wpływy za czynsze
Wpływy za wynajem płyt piłkarskich - Stadion Miejski
Wpływy (lata ubiegłe)
Wpływy za wynajem nieruchomości w Bobięcinie
Wpływy z utargów - sklepik jezioro Lednik

125 000,00

137 580,48
56 188,00
5 422,50
20 080,73
7 782,50
367,39
6 400,00
40 914,13
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Wpływy z tytułu odsetek
Wydatki - w tym:

425,23
1 310 500,00

1 309 970,91

4 200,00

4 193,70

444 092,00

444 070,00

§ 3020

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

§ 4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

29 130,00

29 129,61

§ 4110

składki na ubezpieczenie społeczne - ZUS

78 150,00

78 150,00

§ 4120

składki na fundusz pracy

7 400,00

7 400,00

§ 4170

wynagrodzenia bezosobowe (ratownicy i inne zlecenia)

52 900,00

52 896,38

§ 4210

zakup materiałów i wyposażenia

224 350,00

224 348,29

§ 4260

zakup energii

46 730,00

46 706,49

§ 4270

zakup usług remontowych

60 400,00

60 383,68

§ 4280

zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)

350,00

350,00

§ 4300

zakup usług pozostałych

193 800,00

193 789,78

§ 4360

zakup usług telekomunikacyjnych

3 600,00

3 583,11

§ 4410

podróże służbowe krajowe (delegacje)

10 400,00

10 380,97

§ 4430

różne opłaty i składki

4 200,00

4 178,45

§ 4440

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

14 178,00

14 178,00

§ 4480

podatek od nieruchomości

10 120,00

10 118,00

§ 4520

opłaty na rzecz budżetu jednostki

31 070,00

31 060,90

§ 4700

szkolenia pracowników

1 430,00

1 429,00

§ 6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

44 000,00

43 624,55

§ 6060

wydatki na zakupy inwestycyjne

50 000,00

50 000,00

Tabela 45. Struktura przychodów i wydatków OSiR w Miastku poniesionych w 2020 r. Źrodło: własne - OSiR w Miastku.

VII.
1.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Krajowy system ratowniczo – gaśniczy na terenie Gminy Miastko.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Miastku jest jedną z dwóch jednostek wchodzących
w skład Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie. Obszar działania JRG
Nr 2 w Miastku obejmuje teren dwóch gmin: gminę Miastko i Trzebielino.
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W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Miastku obecnie pełni służbę
35 funkcjonariuszy (33 w systemie zmianowym i 2 w systemie codziennym), natomiast
minimalna ilość strażaków pełniących codzienną służbę to 7 osób (dotychczas 6).
Wyposażenie sprzętowe JRG Nr 2 w Miastku to:
−
−
−
−
−
−

−

samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 4x4 z autopompą ze zbiornikiem na wodę
o poj. 5000 l, rok prod. 2008,
samochód ratowniczy IVECO ze sprzętem do ratownictwa drogowego LUKAS
z pompą wysokociśnieniową i zbiornikiem na wodę o poj. 1000 l, rok prod. 2011,
samochód specjalny MAN wyposażony w teleskopowy podnośnik koszowy o max.
wysięgu 25m, rok prod. 2010,
samochód operacyjny NISSAN 4x4 przystosowany do ciągnięcia przyczep, rok
prod. 2014,
łódź aluminiowa płaskodenna z silnikiem spalinowym YAMAHA o mocy 40 KM,
rok prod. 2011,
samochód ratowniczo-gaśniczy do prowadzenia działań w lasach i trudnym terenie
IVECO EUROCARGO 4x4 z autopompą ze zbiornikiem na wodę o poj. 2500 l,
rok prod. 2019,
samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 4x2 z autopompą ze zbiornikiem na wodę
o poj. 2500 l, rok prod. 2009; pojazd użyczony w 2020 roku z KM PSP w Gdyni
na podstawie decyzji Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

W zakresie ratownictwa medycznego jednostka dysponuje trzema torbami medycznymi
oraz defibrylatorem stosowanym w wypadku zatrzymania akcji serca. Posiadany sprzęt
pozwala na udzielenie skutecznej pomocy medycznej ofiarom zdarzeń w zakresie
podstawowym. Wszyscy strażacy są przeszkoleni z zakresu udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy medycznej - posiadają uprawnienia ratownika medycznego. Ponadto
strażacy cały czas podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach doskonalących
z różnych dziedzin ratownictwa.
1.1. Zdarzenia na terenie gminy Miastko w 2020 r.
Rodzaj zdarzenia
Powiat/Gmina

Ogółem zdarzeń
2019

2020

Pożary
2019

Miejscowe
zagrożenia

2020

2019

2020

Alarmy fałszywe
2019

2020

Miastko

313

380

68

68

236

307

9

5

Powiat
bytowski

1095

1172

234

236

832

923

29

13

Tabela 46. Zdarzenia na terenie gminy Miastko i powiatu bytowskiego w 2020 r. Źródło: Komenda Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Bytowie.
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1.2. Ochotnicza Straż Pożarna.
Podstawowym zadaniem statutowym ochotniczych straży pożarnych jest branie udziału
w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych, zagrożeń
ekologicznych, katastrof i innych zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu człowieka
oraz środowisku naturalnemu.
W rejonie działania JRG Nr 2 w Miastku funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej z Gminy Miastko:
−
−
−
−
−
−
−

OSP Dretyń,
OSP Wałdowo,
OSP Piaszczyna,
OSP Świerzenko,
OSP Słosinko,
OSP Żabno,
OSP Kamnica.

Jednostki OSP Dretyń i Wałdowo wchodzą w skład Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego Jednostka OSP Piaszczyna nadal czyni ciągłe starania, aby zostać włączona
do KSRG (planowy termin włączenia jednostki – grudzień 2021 r.).
Gmina

Jednostka
OSP Dretyń

OSP Słosinko
OSP Kamnica
Miastko
OSP Wałdowo

OSP Piaszczyna
OSP Świerzenko
OSP Żabno

Typ
nadwozia

Symbol
rodzaju

Rok prod.
podw.

Gaśniczy

Średni

2013

Gaśniczy
Specjalny

Ciężki
Średni

1977
1988

Renault

Gaśniczy

Średni

1992

lveco
Jelcz

Gaśniczy
Gaśniczy

Średni
Ciężki

Ford

Specjalny
Specjalny

Lekki

1994
1988
1979
2007
2012

Mercedes

Gaśniczy

Średni

1985

Star
Ford

Gaśniczy
Gaśniczy

Średni
Lekki

1975
2004

Nazwa

Marka

GBA-Rt 2,5/30
Mercedes
GCBA 6/32 - Jelcz
SH 18 Star
GBA 3,3/15
Renault
GBA 3/20 lveco
GCBA 6/32 Jelcz
Przyczepa do łodzi
SLRt - Ford
Łódź śrubowa - 4
GBA -Rt 2,5/16
Mercedes
GBA 2,5/16 Star
GLM 8 Ford

Mercedes
Benz
Jelcz
Star

Tabela 47. Zestawienie pojazdów pożarniczych jednostek OSP gminy Miastko. Źródło: własne - Wydział OrganizacyjnoAdministracyjny.

Udział Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miastko w 2020 r. w działaniach
ratowniczo gaśniczych, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa jednostki
OSP Dretyń
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Rodzaj prowadzonych działań
Ogółem
Miejscowe
Pożary
Alarmy fałszywe
zagrożenia
Na terenie Pozostały Na terenie Pozostały Na terenie Pozostały Na terenie Pozostały
działania
działania
teren
działania
teren
teren
działania
teren
27
1
29
0
2
0
58
1

OSP Wałdowo

12

0

15

0

2

0

29

0

OSP Słosinko

7

0

14

0

0

0

21

0

OSP Kamnica

11

0

18

0

0

0

29

0

OSP Piaszczyna

12

1

15

0

0

0

27

1

OSP Świerzenko

3

0

4

0

0

0

7

0

OSP Żabno

3

0

8

0

0

0

11

0

Tabela 48. Udział Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Miastko w 2020 r. Źródło: Komenda Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Bytowie

Z budżetu Gminy Miastko na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP w roku
2020 wydatkowano kwotę 284 260,29 zł.
Nazwa
jednostki OSP
Wałdowo

Kwota
dofinansowania
(w zł)
47 956,49

Świerzenko

29 688,84

Słosinko

27 963,54

Piaszczyna

34 396,77

Kamnica

43 576,89

Dretyń

81 064,76

Żabno

19 613,00

razem

284 260,29

Tabela 49.Dofinansowanie z budżetu gminy Miastko w 2020 r. Źródło: własne - Wydział Finansowy.

W roku 2020 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymały dofinansowanie
również z innych źródeł:
−

dotacja na realizację zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej
jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo
– gaśniczego” oraz „COVID” przekazane przez KG PSP.:
Kwota
dotacji (zł)

Cena
jednostkowa
(zł brutto)

Wartość (zł
brutto)

Środki
własne (zł)

Jednostka

Asortyment

Ilość

Dretyń

Suchy
skafander
ratowniczy

2

6 500,00

3 650,00

7 300,00

800,00

Aparat
powietrzny
Auer

2

6 500,00

5 300,00

10 600,00

4 100,00

Wałdowo

Tabela 50. Dotacja na realizację zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony
przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” oraz „COVID” przekazane przez KG PSP.
Źródło: własne – Wydział Finansowy.
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−

dotacja na realizację zadania publicznego pn.: „Przygotowanie jednostek
ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” przekazane
przez KG PSP.

Asortyment oraz ilość zakupów dla OSP spoza KSRG z dotacji MSWiA w roku 2020 – gmina
Miastko, przedstawia poniższa tabela:
Jednostka

Asortyment

Ilość

Słosinko

Hełm strażacki
Kominiarka
Prądownica
wodna
Rozdzielacz
Remont
strażnicy
Remont
strażnicy
Zbiornik
przenośny na
wodę
Narzędzie
wielofunkcyjne
Agregat
prądotwórczy

5
1
1

Żabno

Kamnica
Piaszczyna

Świerzenko

Kwota
dotacji (zł)
5 000,00
1 450,00

1
1

5 000,00

1

Cena
jednostkowa
(zł brutto)
849,98
150,02

Wartość
(zł brutto)

Środki
własne (zł)

4 249,90
750,10

0,00
0,00

800,00

800,00

0,00

650,00

650,00

0,00

10 415,73

10 415,73

5 415,73

2 905,00

2 905,00

0,00

810,00

810,00

203,00

1 366,36

1 366,36

366,36

2 000,00

2 000,00

0,00

1
4 512,00
1
1

2 000,00

Tabela 51. Asortyment oraz ilość zakupów dla OSP spoza KSRG z dotacji MSWiA w roku 2020, Źródło: własne - Wydział
Organizacyjno-Administracyjny.

−

Lp.

dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
na dofinansowanie zakupów dla OSP sprzętu ratowniczo – gaśniczego, w kwocie
15 450,00 zł.
Jednostka
OSP

Kwota wkładu
własnego w PLN

Kwota dotacji
celowej (zł)

1.

Dretyń

1665,90

1200,00

2.

Kamnica

2519,70

1650,00

3.

Piaszczyna

1636,00

600,00

4.

Słosinko

1810,00

2250,00

5.

Świerzenko

1050,00

1050,00

6.

Wałdowo

5014,50

3400,00

7.

Żabno

4078,70

5300,00

Zakupiony asortyment
1 kpl. mundur strażacki, 1 kpl. mundur
specjalny
3 szt. hełmów bojowych, 3 pary butów
strażackich sznurowanych
3 kpl. mundurów strażackich
1 kpl. mundur strażacki, 1 kpl. mundur
specjalny, 3 szt. hełmów bojowych
3 szt. hełmów bojowych
2 kpl. mundurów strażackich, 1 szt. pompa
szlamowa
1 kpl. mundur strażacki, 1 kpl. mundur
specjalny, 2 szt. hełmów bojowych, 2 pary
butów strażackich sznurowanych, 1 szt.
pompa szlamowa

Tabela 52. Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 2020 r., Źródło: własne - Wydział
Organizacyjno-Administracyjny.
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Działalność Komisariatu Policji w Miastku.

2.

2.1. Struktura Komisariatu.
Stan etatowy Komisariatu Policji w Miastku na koniec 2020 roku wnosił 44 etaty
policyjne i 5 etatów cywilnych. Na 44 etaty policyjne były 4 wakaty, co stanowiło 9,1 %
wszystkich etatów policyjnych. Na 5 etatów cywilnych był jeden wakat, co stanowi 20 %
wszystkich etatów cywilnych.
Struktura jednostki składa się z trzech komórek organizacyjnych:
−
−
−

Referat Dochodzeniowo - Śledczy,
Referat Operacyjno - Rozpoznawczy,
Referat Prewencji.

2.2. Analiza poziomu przestępczości na terenie miasta i gminy Miastko w 2020 r.
Funkcjonariusze Referatu Dochodzeniowo - Śledczego w 2020 roku przeprowadzili
łącznie 416 postępowań przygotowawczych i 330 postępowań sprawdzających osiągając
wykrywalność ogólną na poziomie 88,96 % (75,68 % w 2019 r. wzrost o 13,28 % ), przy
dynamice wszczęć w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na poziomie 86,77 %.
Przeprowadzili również 290 różnego rodzaju czynności zleconych przez inne jednostki policji
i podmioty uprawnione. W kategorii przestępstw 17x7 dynamika wszczęć ukształtowała się
na poziomie 65,87 % w stosunku do roku ubiegłego, przy dynamice czynów stwierdzonych
na poziomie 82,11 %, a wykrywalność na poziomie 71,57 % (46,77 % w 2019 r. - wzrost
o 24,8%). W analizowanym okresie zakończono aktem oskarżenia 2 podjęte sprawy, umorzone
wcześniej wobec niewykrycia sprawców, z kategorii przestępstw 17x 7, to jest o jedną więcej
niż w 2019r. W kategorii przestępstw kryminalnych, Komisariat Policji w Miastku osiągnął
wykrywalność na poziomie 84,15 % (65,98 % w 2019 r., wzrost o 18,17 %). W analizowanym
okresie zostało wszczętych 49 spraw dotyczące przestępstw gospodarczych, podczas gdy
w 2019 r. wszczęto ich 33, wskaźnik dynamiki wszczęć ukształtował się na poziomie 148,48
%, co jest wartością pozytywną. Jednocześnie wykrywalność przestępstw z tej kategorii
wyniosła 88,39 %, gdzie w roku 2019 wyniosła 73,33 %, a więc wzrosła w stosunku do roku
poprzedniego o 15,06 %. przy bardzo dużym wzroście czynów stwierdzonych (z 15 w 2019 r.
do 112 w 2020 r. co daje dynamikę 746,67 %. W zakresie przestępstw korupcyjnych wszczęto
3 postępowania (w 2019 r. żadnego), z czego 2 zakończono pozytywnie aktem oskarżenia.
W zakresie spraw narkotykowych zostało wszczętych 12 postępowań - o 4 mniej niż w 2019 r.
co jest wartością negatywną ( wskaźnik dynamiki wszczęć 75 %, w toku których zostały
stwierdzone 23 czyny, podczas gdy w 2019 r. takich czynów było 25 (wskaźnik dynamiki 92%
co jest wartością negatywną). Osiągnięto wzrost wykrywalności w stosunku do roku ubiegłego
w zakresie przestępstw bójki i pobicia - z 66,67 % w 2019 r. do 100 % w 2020 r. W stosunku
do roku 2019 zanotowano duży wzrost wykrywalności przestępstw uszkodzenia rzeczy 76,92% , podczas gdy w 2019 r. wykrywalność ta wyniosła 45,45 % - wzrost o 31,47 %.
W 2020 r. zanotowano duży wzrost wykrywalności przestępstw kradzieży z włamaniem 66,67% podczas, gdy w 2019 r. wykrywalność kształtowała się na bardzo niskim poziomie
18,92 % - wzrost o 47,75 %. Zanotowano także wzrost wykrywalności przestępstw kradzieży 63,64 % , podczas gdy w 2019 r. było to na poziomie 50 % - wzrost o 13,64 %. W 2020 r.
zanotowano 1 przestępstwo kradzieży pojazdu, postępowanie zostało zakończone aktem
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oskarżenia. Wykrywalność wyniosła 100 %. Niestety zanotowano spadek wykrywalności
przestępstw rozbójniczych - ze 100 % wykrywalności w 2019 r. do 80 % w 2020 r. - spadek
o 20 %. Spowodowane to było umorzeniem wobec niewykrycia sprawcy jednego
postępowania, gdzie ustalono, że sprawca usiłował groźbą wymusić na pokrzywdzonej wpłatę
pieniędzy na podane przez niego konto. Sprawca groźby wysyłał za pośrednictwem Internetu
i prawdopodobnie działał na terenie Afryki. Podobnie zanotowano spadek wykrywalności
przestępstw z kategorii uszczerbek na zdrowiu. W 2019 r. wykrywalność w tej kategorii
wynosiła 92,86 %, zaś w 2020 r. 87,50 - spadek o 5,36 %. Spowodowane było to umorzeniem
z niewykrycia sprawcy jednej sprawy. Jeśli chodzi o zabezpieczenie majątkowe na mieniu
podejrzanych w 2020 r. wszczęto 36 spraw, gdzie dokonano zabezpieczenia podczas, gdy
w 2019 r. takich spraw były 42 co jest wartością negatywną - wskaźnik dynamiki 86 %.
Jednakże pomimo to wzrosła wartość kwotowa mienia zabezpieczonego – z 78 854 zł
w 2019 r. na 139 847 zł (wzrost o 60 993 zł, wskaźnik dynamiki na poziomie 177,35 %, co jest
wartością pozytywną). Wzrosła także kwota mienia odzyskanego - z 56 640 zł w 2019 r.
na 67 493 zł w 2020 r. (wzrost o 10 853 zł, dało to wskaźnik dynamiki na poziomie 119,16 %,
co jest wartością pozytywną). Wskaźnik zaległości postępowań przygotowawczych
ukształtował się na rekordowo bardzo dobrym poziomie - 1,03 co oznacza, że prowadzący
postępowania przygotowawcze funkcjonariusze Referatu Dochodzeniowo - Śledczego
właściwie planowali i realizowali swoje czynności dochodzeniowo - śledcze.

Jednostka

Postępowania
wszczęte dynamika

KPP
Bytów
KP
Miastko
Powiat

% wykrycia

Przestępstwa
stwierdzone dynamika

Przestępstwa
wykryte
bieżący okres

93,92

93,85

499

85,3

79,68

85,65

86,77

127,37

419

75,68

88,96

108,81

94,65

105,10

1 101

82,48

83,41

94,10

Podejrzani ogółem dynamika
2019

2020

Tabela 53. Dane ogólne o przestępczości w 2020 r. Źródło: Komisariat Policji w Miastku.

Jednostka

KPP
Bytów
KP
Miastko
Powiat
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Postępowania
wszczęte dynamika

Przestępstwa
stwierdzone dynamika

Przestępstwa
wykryte
w 2020
roku

% wykrycia
2019

2020

Podejrzani
ogółem dynamika

Podejrzani - ogółem
2019

2020

92,15

91,63

322

84,18

77,16

82,51

326

269

82,21

100,82

207

65,98

84,1S

112,80

125

141

95,08

96,73

627

77,63

78,38

92,31

546

504

Tabela 54.Przestępstwa o charakterze kryminalnym w 2020 r. Źródło: Komisariat Policji w Miastku.

Jednostka

Postępowania
wszczęte dynamika

Przestępstwa
stwierdzone dynamika

Przestępstwa
z niewykryty
mi
sprawcami

Przestępstwa
wykryte dynamika

Przestępstwa
wykryte po
podjęciu
postępowania
umorzonego
z NN

% wykrycia
2019/2020

Podejrzani
ogółem dynamika

KPP Bytów

116,90

109,86

76

98,77

0

56,64

51,28

85,33

KP Miastko

65,87

82,11

30

125,86

2

46,77

71,57

88,68

Powiat

98,45

100

141

110,69

3

50,32

55,70

90,07

Tabela 55.Przestępstwa pospolite – kategoria 17x7. Źródło: Komisariat Policji w Miastku.

2.3. Wyniki prewencyjne.
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Miastku w roku 2020 wylegitymowali łącznie
5271 osób, tj. o 2331 osób mniej niż w 2019 r. przeprowadzając 3893 interwencje, tj. o 1043
mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Za okres 2020 r. policjanci Referatu
Prewencji ujawnili ogólnie 2045 wykroczeń (2556 w 2019 roku) uzyskując wskaźnik dynamiki
na poziomie 80%. W zakresie wykroczeń porządkowych nastąpił duży wzrost w ilości
nałożonych mandatów z 203 w 2019 r. do 394 w 2020 r. tj. wzrost o 194%. W zakresie
ujawnionych wykroczeń z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości nastąpił spadek w liczbie
nałożonych mandatów o 11, tj. 84 w 2019 r. do 73 w 2020 r. W 2020 r. zatrzymano 70 sprawców
przestępstw, mniej o 26 niż w 2019 r. W powyższej kategorii mieszczą się między innymi
zatrzymania sprawców kradzieży z włamanie, gdzie nastąpił wzrost zatrzymań o 3 oraz
sprawców kradzieży, gdzie odnotowano wzrost o 1. W zakresie oddziaływania w ramach
prewencji kryminalnej, tj. spotkań z uczniami i nauczycielami nastąpił spadek w powyższej
kategorii o 119 ( ze 179 w 2019 r. do 60 w 2020 r.), powyższy fakt jest spowodowany
ustanowionymi określonymi ograniczeniami, nakazami i zakazami w związku z wystąpieniem
stanu pandemii z powodu COVID-19 .Za okres 2020 r. na terenie działania Komisariatu Policji
w Miastku odnotowano 148 zdarzeń drogowych, gdzie w roku 2019 było ich 230, spadek o 82
zdarzenia. W tej kategorii mieszczą się wypadki drogowe i tu nastąpił spadek o 4 z 20 w 2019r.
do 16 w 2020 r. oraz kolizje drogowe, gdzie nastąpił również spadek z 210 w 2019 r. do 132
w 2020 r. Odnotowano 1 wypadek ze skutkiem śmiertelnym, spadek do roku 2019, w którym
zginęły 2 osoby. W zdarzeniach drogowych w 2019 r. 28 osób odniosło obrażenia ciała,
natomiast w 2020 r. osób tych było 20, spadek o 8 osób poszkodowanych. W zakresie
ujawniania nietrzeźwych kierujących pojazdami nastąpił spadek o 14 osób, z 21 w 2019 r.
do 7 w 2020 r. Zatrzymano o 7 praw jazdy mniej, 11 w 2019 r. do 4 w 2020 r. oraz 37 dowodów
rejestracyjnych mniej, 91w 2019 r. a 54 w2020 r. Służba realizowana z innymi podmiotami,
tj. Służba Celna, Straż Miejska, Straż Leśna, Straż Rybacka i Inspekcja Transportu Drogowego
układała się prawidłowo i w sposób znaczący wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa na terenie
Miasta i Gminy Miastko. W 2019 roku wspólnych służb przeprowadzono 21, natomiast w 2020
roku służb tych było 59. Należy podkreślić wysoki poziom współpracy ze Strażą Miejską
w Miastku. W 2020 roku zrealizowano 41 wspólnych służb patrolowo-interwencyjnych
w ramach których wypracowano łącznie 328 godzin. Służby te koncentrowane były przede
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wszystkim w miejsca zagrożone naruszeniami porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Wspólnie ze Strażą Miejską zabezpieczano większe i mniejsze imprezy jakie
odbywały się na terenie gminy Miastko, tj. np. akcja znicz, bezpieczne: weekendy, wakacje,
ferie, itp. Wspólnie kontrolowano teren gminy pod kątem osób bezdomnych, a w sezonie
zimowym osób narażonych na wychłodzenie organizmu. Prowadzono wspólne służby
ukierunkowane na przeciwdziałanie zagrożeniom spowodowanym przez koronawirusa
i sprawdzanie osób poddanych kwarantannie.
2.4. Zespół ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii.
W zespole funkcjonują trzy stanowiska dzielnicowych - dwa rejonu miejskiego i jeden
wiejskiego oraz stanowisko asystenta ds. nieletnich, które w roku 2020 posiadało wolny wakat,
a obowiązki w zakresie nieletnich wykonywał starszy dzielnicowy z rejonu miejskiego.
Funkcjonariusze zespołu realizując zadania wynikające bezpośrednio z zajmowanych
stanowisk współpracowali z pedagogami szkolnymi, prowadzili spotkania w szkołach
z dziećmi i młodzieżą popularyzując bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także
uświadamiając to jak nie stać się ofiarą przemocy w szkole. Z uwagi na obostrzenia
spowodowane zagrożeniem koronawirusem wszystkie te spotkania odbywały się zachowaniem
reżimu sanitarnego lub też za pośrednictwem zdalnych środków łączności jak
np. wideokonferencje.
Funkcjonariusze podejmowali realizację poniżej przedstawionych programów
prewencyjnych:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

„Bezpieczna droga do szkoły",
„Nieletni, alkohol, narkotyki",
„Dzień wagarowicza",
„Bezpieczne wakacje",
„Bezpieczne ferie",
„Prewencja",
„Bezpieczeństwo nad wodą",
„Bezpieczeństwo na stoku",
„Uczę się bezpieczeństwa".

2.5. Zespół d/s wykroczeń.
Funkcjonariusze Zespołu ds. Wykroczeń w 2020 roku przeprowadzili ogólnie 404
postępowania w sprawach o wykroczenia, w analogicznym okresie roku poprzedniego, tj. 2019
przeprowadzono 534 postępowania, a więc odnotowano spadek w ilości przeprowadzonych
czynności wyjaśniających o 130 postępowań. Nastąpił minimalny spadek procentowy
wskaźnika efektywności w zakresie wykrywalności sprawców wykroczeń ze 156 w roku 2019
do 155 w roku 2020. Biorąc pod uwagę ilość przeprowadzonych postępowań ogółem
w porównaniu roku 2019 do roku 2020 jest to bardzo dobry wynik.
Ilość odstąpień od skierowania spraw o ukaranie do sądu przedstawia się następująco:
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−
−
−
−

z uwagi na niewykrycie sprawcy nastąpił spadek o 10, tj. z 72 w roku 2019 do 62
w roku 2020,
z innych przyczyn wyłączających ściganie lub braku znamion wykroczenia nastąpił
spadek o 46, tj. z 60 w roku 2019 do 14 w roku 2020,
na podstawie art. 41 kw, tj. pouczenie, nastąpił spadek o 8, tj. z 14 w roku 2019
do 6 w roku 2020,
odstąpienie z uwagi na nałożenie mandatu karnego nastąpił wzrost o 31, tj. z 13
w roku 2019 do 44 w roku 2020.

2.6. Zespół Ruchu Drogowego.
Policjanci Ogniwa Ruchu Drogowego w ramach "Harmonogramu działań na rok 2020
przeprowadzili następujące działania kontrolno - profilaktyczne na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

„Prędkość",
„Alkohol i narkotyki",
„Bus",
„Pasy",
„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego",
„Bezpieczny weekend",
Bezpieczne wakacje (ferie)",
„Firmy ochroniarskie, karetki pogotowia",
„Pojazdy do nauki jazdy i egzaminowania",
„Bezpieczny pieszy",
„Trzeźwy poranek",
„Trzeźwość",
„Bezpieczna dwudziestka",
„Znicz",
„Truck",
„Bezpieczny transport drogowy",
„Smog",
„Ekologia".

W wyniku przeprowadzonych działań jak i codziennej służby funkcjonariusze Ogniwa
Ruchu Drogowego w 2020 r. osiągnęli następujące wyniki: 4310 osób wylegitymowano,
z czego 3703 kierujących oraz 273 pieszych. Ponadto zastosowano 2381 środków represji,
zatrzymano 223 dowody rejestracyjne i 91 prawa jazdy. Funkcjonariusze wydziału sporządzili
także 27 wniosków do zarządców dróg w sprawie ujawnionych nieprawidłowości
w infrastrukturze, bądź konieczności wprowadzenia w niej zmian. Dodatkowo zostało
ujawnionych 65 kierujących popełniających przestępstwo z art. 178a KK, 37 kierujących
popełniających wykroczenie z art.87 KW, 56 kierujących popełniających wykroczenie z art. 94
KW. Na szczególną uwagę zasługuje odzyskanie 1 poszukiwanego pojazdu, zatrzymanie
6 osób poszukiwanych, 58 sprawców przestępstw z art. 178b , 180a i 244 KK oraz 25 sprawców
innych przestępstw w szczególności przeciwko Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
Ponadto funkcjonariusze poddali badaniu na zawartość alkoholu 8066 kierujących.
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2.7. Podsumowanie.
Rok 2020 nie tylko w działalności Policji był inny niż poprzednie lata z uwagi
na pandemię koronawirusa. Nowa sytuacja, w której znalazła się Polska nałożyły na Policję
nowe obowiązki, które z racji realnego, dużego zagrożenia dla życia i zdrowia wielu obywateli
stała się priorytetowa. W znacznej mierze Policjanci znaczną ilość czasu służby poświecili
na „walkę" z koronawirusem.. Nowe obowiązki nie wpłynęły znacznie na naszą skuteczność.
Niezadowolenie społeczne w całym kraju spowodowało, że dochodziło do protestów
społecznych, które w dobie pandemii podlegały nakazom i zakazom nałożonych na obywateli,
a Policja jako organ bezpieczeństwa musiał stawić im czoła.

VIII.
1.

Ochrona zdrowia

Działalność Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o.
1.1. Informacje ogólne.

Pełna nazwa spółki: Szpital Miejski w Miastku spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością. Siedziba spółki: 77-200 Miastko, ul. Gen. Wybickiego 30, gmina Miastko,
powiat bytowski, województwo pomorskie.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 23 159 700,00 zł - opłacony w całości.
Jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Miastko posiadająca 100 % udziałów
tj. 231 597 udziałów o wartości 100 zł każdy.
Funkcję Zgromadzenia Wspólników spółki pełni Burmistrz Miastka. W roku 2020
Zgromadzenie Wspólników obradowało na 3 posiedzeniach.
Zarząd spółki: Renata Kiempa - Prezes Zarządu, funkcję pełni nieprzerwanie od dnia
9 grudnia 2013 roku.
Na koniec roku Rada Nadzorcza spółki pracowała w składzie:
- Łukasz Szeliga - Przewodniczący Rady Nadzorczej, powołany na tę funkcję dnia
16.12.2019 r.,
- Jerzy Rejmer - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, powołany na tę funkcję dnia
16.12.2019 r.,
- Lucyna Kowalczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej, funkcję pełni od dnia 17.06.2015 r.
W roku 2020 roku Rada Nadzorcza obradowała na 14 posiedzeniach.
1.2. Opis działalności spółki.
Spółka jako podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju:
1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - świadczenia szpitalne,
2) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - inne niż szpitalne, w tym
w zakresie:
- opieki długoterminowej,
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3)
-

stacjonarnej rehabilitacji medycznej;
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w tym w zakresie:
specjalistycznej opieki zdrowotnej,
podstawowej opieki zdrowotnej,
rehabilitacji medycznej,
diagnostyki medycznej.

1.3. Struktura organizacyjna
w Miastku Spółka z o.o.

działalności

leczniczej

Szpitala

Miejskiego

Podmiot leczniczy: Szpital Miejski w Miastku - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:
1) Ośrodek Lecznictwa Szpitalnego Miastko,
2) Ośrodek Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Miastko,
3) Ośrodek Stacjonarnej Opieki Poza Szpitalnej Miastko;
Jednostki organizacyjne przedsiębiorstw podmiotu leczniczego:
1) Pion opieki stacjonarnej w Miastku,
2) Przychodnia Rejonowa w Miastku,
3) Dział diagnostyczny,
4) Dział Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
5) Dział Rehabilitacji (Centrum Rehabilitacji),
6) Centrum opieki długoterminowej w Miastku;
Komórki organizacyjne przedsiębiorstw podmiotu leczniczego:
1) Oddział chorób wewnętrznych,
2) Oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
3) Oddział pediatryczny,
4) Oddział położniczo - ginekologiczny,
5) Oddział neonatologiczny,
6) Blok operacyjny - ogólny,
7) Oddział chirurgiczny ogólny,
8) Oddział rehabilitacyjny,
9) Ambulatorium ogólne,
10) Izba przyjęć szpitala,
11) Poradnia chirurgii ogólnej,
12) Poradnia położniczo - ginekologiczna,
13) Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej,
14) Pracownia USG,
15) Pracownia endoskopii,
16) Gabinet lekarza POZ,
17) Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
18) Punkt szczepień,
19) Gabinet zabiegowy,
20) Poradnia rehabilitacji medycznej,
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21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

Pracownia kinezyterapii,
Pracownia fizykoterapii,
Pracownia hydroterapii,
Pracownia krioterapii,
Pracownia masażu leczniczego,
Dział fizjoterapii,
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy,
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium),
Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej,
Pracownia serologiczna,
Bank krwi,
Zespół transportowy,
Gabinet zabiegowy chirurgiczny,
Gabinet zabiegowy położniczo- ginekologiczny,
Punkt pobrań materiału do badań,
Apteka Szpitalna,
Prosektorium,
Poradnia Endokrynologiczna,
Oddział Reumatologii,
Poradnia reumatologiczna;

W Szpitalu obsługę administracyjną prowadzą następujące działy:
1) Dział finansowo-księgowy,
2) Dział kadr i płac,
3) Dział rozliczeń usług medycznych,
4) Dział administracyjno - techniczny,
5) Dział zamówień publicznych,
6) Archiwum szpitalne;
W szpitalu funkcjonuje ponadto 7 stanowisk samodzielnych, prowadzących obsługę
administracyjną szpitala.

Nazwa grupy personelu
Lekarze medycyny

2019 r.

Dynamika

2020 r.

2020 r.-2019 r.

62

61

54

-7

2

2

1

-1

Personel med. z wyższym wykszt.

12

15

20

5

Technicy medyczni/śred. med.

25

29

30

1

108

108

109

1

Położne

21

18

23

5

Personel niższy medyczny

23

23

19

-4

Personel gospodarczy

43

38

52

14

Farmaceuci

Pielęgniarki
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2018 r.

Administracja+Zarząd+Rada
Nadzorcza
Personel inny z wyższym. wykszt.
Razem

27

24

27

3

4

4

3

-1

327

322

338

16

Tabela 56. Zatrudnienie z podziałem na grupy personelu na dzień 31.12.2020 roku. Źródło: Szpital Miejski w Miastku
Sp. z o.o.

1.4. Analiza zasobów.
W roku 2020 liczba łóżek rejestrowych, w odniesieniu do roku 2019, nie zmieniła się.
Czasowo jednostka realizowała decyzje Wojewody Pomorskiego w zakresie leczenia
pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 zwiększające bazę łóżkową dla pacjentów
zakażonych, ale powodowało to ograniczenia działalności pozostałych oddziałów szpitala.

Liczba łóżek
rzeczywistych

Oddziały
wewnętrzny

30

dziecięcy

9

chirurgiczny

19

Położniczo-ginekologiczny

16

reumatologia

19

rehabilitacja

27

OIOM

3
Razem

123

noworodki

8

ZOL

44
Razem

175

Tabela 57. Liczba łóżek na oddziałach szpitala. Źródło: Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.

W szpitalu w roku 2020 udzielono ponad 34 000 porad ambulatoryjnych. W odniesieniu
do roku 2019 liczba porad ambulatoryjnych spadła o ok. 2 000. Największy spadek
wykonywanych procedur wystąpił w POZ, ok. 48 % i rehabilitacji ambulatoryjnej ok. 43 %,
a najwyższy wzrost w Izbie Przyjęć (wzrost o 40 %). Stan ten spowodowany był czasowymi
ograniczeniami wynikającymi z sytuacji pandemicznej a także może świadczyć
o przekierowywaniu strumienia pacjentów z ambulatoryjnej opieki do opieki szpitalnej
w POZ w rejonie, co obserwujemy od kilku lat.
W roku 2020 w szpitalu hospitalizowanych było 4 488 pacjentów. Liczbę pacjentów
leczonych w szpitalu, w podziale na poszczególne oddziały, ze wskazaniem osobodni pobytu
pacjentów oraz liczby zgonów przedstawiono w tabeli poniżej.
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2020

2020

2020

Leczeni

Osobodni

Zgony

Jednostka
Oddział Chorób wewnętrznych

1 045

6 951

108

Oddział Pediatrii

362

1 352

0

Oddział Chirurgii Ogólnej

723

3 795

9

1 213

3 595

0

Oddział Reumatologii

239

2 357

0

Oddział Rehabilitacji

220

5 139

0

42

695

27

3 844

23 884

144

550

1 935

0

94

15 393

42

4 488

41 212

186

Oddział GinekologicznoPołożniczy

OAiT
Razem
Oddział Neonatologii
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Razem

Tabela 58. Liczba pacjentów leczonych w szpitalu. Źródło: Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.

W odniesieniu do roku 2019 spadła liczba leczonych o 1652 osoby oraz liczba osobodni
o 6384. W roku 2020 odnotowano 543 porody tj. 86 porodów więcej niż w 2019 r. oraz 186
zgonów, tj. 60 zgonów więcej niż w 2019 r.
Największy spadek hospitalizacji odnotowano na oddziale chorób wewnętrznych - 586
osób. Jednakże w przeliczeniu na wskaźnik liczby osób leczonych na jedno łóżko największy
spadek hospitalizacji odnotowano na oddziale pediatrii. Wzrost hospitalizacji odnotowano na
oddziale neonatologii, co związane było z większą liczbą porodów w roku 2020. Stan ten
wynikał przede wszystkim z sytuacji epidemicznej w kraju związanej z pandemią wirusa
SARS-CoV-2 i wynikającymi z niej obostrzeniami oraz obowiązkami nakładanymi na szpital
przez Wojewodę Pomorskiego.
1.5. Sytuacja finansowa spółki.
Rok 2020 Spółka zakończyła przychodami w wysokości 43 549 536,76 zł, w tym
36 896 896,29 zł. w ramach przychodów z NFZ (wzrost o 6 534 141,15 zł w porównaniu
z rokiem 2019). W roku 2020 świadczenia medyczne w ramach publicznego systemu ochrony
zdrowia realizowane były w oparciu o następujące umowy zawarte z Pomorskim Odziałem
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Numer umowy

Zakres umowy

11/001963/POZ/16/18/19/20

Podstawowa Opieka
Zdrowotna

11/001963/SZPZ/17/18/19/20
11/001963/PSZ/17/18/19
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Leczenie szpitalne -programy
zdrowotne
Leczenie szpitalne

Wartość (w zł)

707 319,06
0
28 338 252,34

11/001963/REH/17/18/19/20

Rehabilitacja lecznicza

11/001963/PRO/17/18/19/20

Profilaktyczne
programy zdrowotne

11/001963/SPO/17/18/19/20

Świadczenia
pielęgnacyjne i
opiekuńcze

11/001963/ASDK/19/20

Ambulatoryjna Opieka
Specjalistyczna (tomografia i
gastroskopia)

11/001963/COVID/20

Świadczenia Covid-19

Razem

422 343,07
2 090,88

2 031 023,89

264 496,53

5 131 370,52
36 896 896,29

Tabela 59. Umowy zawarte z Pomorskim Odziałem Wojewódzkim NFZ. Źródło: Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.

W roku 2020 wartość zawartych umów z POW NFZ wzrosła o 21,5 % w stosunku
do roku 2019. Wzrost wynikał przede wszystkim z realizacji świadczeń COVID. Koszty
działalności Spółki na koniec 2020 r. zamknęły się kwotą 44 060 703,75 zł.
W roku 2020 Spółka terminowo spłaciła kwotę 697 324,11 zł należności rat i odsetek
wynikających z harmonogramu spłat 10 letniego kredytu zaciągniętego w 2019 roku,
przy poręczeniu Gminy Miastko, w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 7 000 000zł
z przeznaczeniem na refinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów oraz spłatę
przeterminowanych, powyżej 30 dni, zobowiązań z tytułu dostaw i usług.
Najistotniejszym elementem kosztochłonnym Spółki są wynagrodzenia pracownicze
i kontrakty medyczne, które z uwagi na swoją specyfikę cechują się dużą dynamiką wzrostu.
Podyktowane to jest pogłębiającym się deficytem personelu lekarskiego i pielęgniarskiego,
co dyktuje wysokie stawki na rynku pracy, a z kolei spełnienie wymogów NFZ wymusza
na placówce ponoszenie wysokich kosztów zatrudnienia. W roku 2020 dodatkowo,
ustawodawca nałożył na pracodawców obowiązek zwiększenia wynagrodzeń zgodnie z ustawą
o minimalnych wynagrodzeniach pracowników wykonujących świadczenia medyczne,
minimalnych wynagrodzeniach w gospodarce narodowej oraz dodatków Covid. Istotnym
elementem wzrostu kosztów był również drastyczny wzrost cen artykułów medycznych
niezbędnych do walki z pandemią oraz utylizacja odpadów medycznych i niemedycznych.
Od końca miesiąca czerwca 2019 r. spółka realizuje wewnętrzny program naprawczy,
który zakładał między innymi zmniejszenie poziomu zobowiązań krótkoterminowych, w tym
wymagalnych, poprzez ich restrukturyzację na zobowiązania długoterminowe. Według tegoż
planu rok 2020 miał być zakończony stratą w wysokości 322 000. zł. W roku 2020 Spółka
zmniejszyła poziom zobowiązań długoterminowych z kwoty 8 239 028 zł do kwoty
7 742 999,63 zł, zwiększyła jednak poziom zobowiązań krótkoterminowych z kwoty
9 077 141,19 zł do kwoty 13 229 366,63 zł, co związane jest głównie ze wzrostem zarówno
dochodów jak i wydatków na przeciwdziałanie pandemii, w tym wzrostem wynagrodzeń
i dodatków covidowych, ratalnym zakupem sprzętu niezbędnego do ratowania życia oraz
ratalną ulgą w spłatach ZUS. Na koniec 2020 roku spółka posiadała zobowiązania wymagalne
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na kwotę 2 035 000 zł i w stosunku do roku 2019 stan zobowiązań powiększył się o kwotę
478 000 zł, co związane było z przeterminowanym regulowaniem świadczeń przez NFZ
na kwotę ok. 1 000 000 zł. Bilansowo rok 2020 Spółka zakończyła stratą w kwocie 285 000,00
złotych, strata ta jest nieznacznie niższa od przewidywanej w programie naprawczym spółki.
1.6. Istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Spółki.
Rok 2020, był rokiem szczególnym w działalności Szpitala. Trudno jest tak naprawdę
porównywać wskaźniki związane z hospitalizacją, gdyż Szpital w tym roku działał
w warunkach wyjątkowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dnia 11 marca 2020 roku
ogłosiła pandemię nowego koronawirusa, alarmując o rosnących zakażeniach na świecie
wirusem SARS-CoV-2. Ogłoszenie światowej pandemii to najwyższy stopień alertu, jaki jest
wydawany przez WHO. W praktyce oznaczało, że poszczególne kraje będą podejmowały
bardzo restrykcyjne decyzje o zakazach wyjazdów obywateli, wjazdów na swoje terytorium,
kwarantannach, przekształcaniu szpitali w szpitale covidowe. Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii, na podstawie art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz
z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARSCoV-2. W związku z powyższymi okolicznościami na Szpital nałożono dodatkowe
świadczenia związane z przeciwdziałaniem epidemii wynikające z 8 Decyzji Wojewody
Pomorskiego.
W roku 2020 w szpitalu hospitalizowano 250 pacjentów zarażonych wirusem SARSCoV-2, było 198 ozdrowieńców i niestety stwierdzono zgon 52 osób. Liczbę osób
hospitalizowanych na poszczególnych oddziałach przedstawia poniższa tabela:

Oddział
Chorób wewnętrznych

Hospitalizowani
226

Chirurgii Ogólnej

5

Rehabilitacji

4

OAiT

5

Pediatrii

8

Reumatologii

2

Razem

250

Tabela 60. Liczba osób zarażonych hospitalizowanych na oddziałach szpitala w 2020 r.. Źródło Szpital Miejski w Miastku
Spółka z o.o.
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Na uwagę zasługuje fakt, że w zwiększonej o ponad 4 tys. liczbie osób, którym,
w 2020 roku, udzielono porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć, 90 % porad stanowiło
diagnostykę w kierunku zakażenia koronawirusem, a napływ pacjentów spowodowany był
przede wszystkim niedziałającą Podstawową Opieką Zdrowotną lub działającą tylko
w oparciu o teleporady.
W 2020 roku szpital został zaliczony do grona Szpitali Węzłowych odpowiedzialnych
za proces szczepienia przeciwko Covid – 19 pracowników służby zdrowia oraz zgłosił akces
utworzył punkt szczepień dla pozostałych osób. Dnia 29 grudnia 2020 roku Szpital rozpoczął
proces szczepienia pracowników medycznych i niemedycznych szpitala przeciwko Covid – 19
i do końca 2020 roku zaszczepiono 80 pracowników Szpitala.
W roku 2020 Szpital na zakup sprzętu medycznego, jego przeglądy i remonty
wydatkował kwotę ponad 2 613 942,79 zł.
Wartość
L.p.

Przedmiot wydatku

Brutto (w zł)

1.

Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do
procedur związanych z Covid 19

180 000,00

2.

Remont ZOL

630 000,00

3.

Modernizacja stacji sprężonego powietrza –
wymiana sprężarki z filtrami

6 500,00

4.

Stacje dezynfekcji rąk 5 szt.

9 778,50

5.

Zakup łóżka porodowego 1 szt.

6.

Stół rehabilitacyjny szt. 1

2 500,00

7.

Materace przeciwodleżynowe 2 szt.

4 291,00

8.

Tomograf komputerowy

1 293 121,50

9.

Wstrzykiwacz kontrastu

38 000,00

10.

RIS/PACS

76 480,00

11.

System ucyfrowienia

30 000,00

12.

Aparaty USG 2 szt.

90 000,00

13.

Stacje opisowe 2 szt.

70 000,00

14.

Serwer do oprogramowania RIS/PACS

20 000,00

15.

Parownica

13 514,75

16.

Aparat do znieczulania 1 szt.

87 500,00

17.

Wynajem kontenerów 2 szt.

6 286,44

18.

Lampa do procesora wizyjnego

3 348,00

19.

Morcelator
Razem

41 040,00

11 582,60
2 613 942,79

Tabela 61.Zakup sprzętu medycznego w 2020 r. Źródło: Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.

Od 2017 roku Szpital realizuje projekt „Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów
w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim
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w Miastku Sp. z o.o. w Miastku”. Wartość całego projektu opiewa na kwotę 14 696 212,57 zł.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego). Dotychczas w ramach tego projektu wydatkowano kwotę 4 876 074,90 zł,
w tym zakupiono sprzęt medyczny o wartości 4 178 152,41 zł. Termin realizacji projektu
do 31.12.2022 roku. Z uwagi na znaczący wzrost cen usług budowlanych próby wyłonienia
wykonawców na część budowlaną okazały się bezskuteczne, podjęto więc działania
zmierzające do uzyskania zmiany koncepcji realizacji projektu oraz przedłużenia terminu jego
realizacji, na co uzyskano wstępną akceptację. Szpital w roku 2020 uzyskał dotację
powiększającą udział środków kwalifikowanych o kwotę 600 000 zł. Środki te zostały
wydatkowane na walkę z Covid-19.
Od 2018 roku Szpital realizuje również projekt „Wdrożenie systemu elektronicznej
dokumentacji medycznej z funkcjonalnością przesyłu danych obrazowych w podmiotach
leczniczych subregionu słupskiego wraz z niezbędną infrastrukturą". Wartość całego projektu
opiewa na kwotę 7 913 350,64 zł, w tym udział naszego szpitala opiewa na kwotę
3 546 300,24 zł i realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego). Program realizowany jest przy współpracy Szpitala
z partnerami tj. Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Słupsku (liderem projektu) oraz Szpitalem „Salus” Spółka z o.o. Dotychczas w ramach
realizacji tego projektu, w części dotyczącej naszego szpitala, wydatkowano kwotę 3 332
255,13 zł, w tym zakupiono sprzęt o wartości 2 008 173,26 zł. Termin realizacji projektu
do 31.12.2021 roku. Z uwagi na znaczący wzrost cen usług próby lidera projektu dotyczące
wyłonienia wykonawców na część wspólną projektu okazały się bezskuteczne. Lider projektu
podjął więc działania zmierzające do uzyskania zgody na przedłużenie terminu jego realizacji,
na co uzyskał akceptację.
W roku 2020 zrealizowano dwa projekty w ramach „Pomorskie SOS” na łączną kwotę
167 575,15. Projekty dofinansowały wynagrodzenia pracowników ZOL w kwocie 112 375,15
zł. i zakup sprzętu medycznego w kwocie 55 200,00 zł.
W grudniu 2020 roku Szpital, przy zaangażowaniu Gminy Miastko, uzyskał dotację
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie łącznej kwocie 2 900 000 zł,
z czego 2 500 000 zł przeznaczone jest na modernizację i wyposażenie Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologii, a 400 000 zł na modernizację i wyposażenie
ZOL Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2021-2022.
Dotychczas w ramach realizacji wyżej wymienionych programów łącznie w ramach
środków ze źródeł zewnętrznych wydatkowano kwotę 8 375 905,18 złotych.
W roku 2020 Spółka otrzymała łącznie ponad 3 700 000 zł dotacji i darowizn od osób
fizycznych i prawnych.
W roku 2020, w ramach poprawy jakości, w Szpitalu utrzymano następujące
certyfikaty:
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- PN-EN ISO 9001:2015 - certyfikat ważny do 12.11.2023,
- PN-EN ISO 14001:2015-09 - certyfikat ważny do 24.11.2021,
- PN-EN ISO/IEC 27001:2013 - certyfikat ważny do 12.07.2021,
- Certyfikat „Szpital bez bólu” - certyfikat ważny do dnia 16.05.2021,
- Certyfikat akredytacyjny - certyfikacja ważna do 2022 roku.

IX.
1.

Informacja o stanie mienia Gminy Miastko

Zasób mienia gminnego.
1.1. Zmiany w zasobie mienia gminnego w 2020 r.

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. w stanie mienia
komunalnego nastąpiły następujące zmiany:
1) przybyło 11,8146 ha gruntów ogółem, w tym:
– 5,3730 ha gruntów w wyniku decyzji Wojewody Pomorskiego,
– 0,3206 ha gruntów w wyniku darowizny od Kościoła Ewangelicko –
Augsburskiego w Polsce,
– 0,0410 ha gruntów w wyniku przejęcia działek z mocy prawa decyzją Burmistrza
Miastka,
– 3,5626 ha gruntów z tytułu przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
– 1,0641 ha gruntów z tytułu zmiany klasyfikacji użytku,
– 0,1303 ha gruntów z tytułu zamiany nieruchomości z Nadleśnictwem Miastko,
– 1,3230 ha gruntów z innych przyczyn (z tytułu korekt wpisów w ewidencji, zmian
wynikających z nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości).
2)
–
–
–
–

ubyło 36,6425 ha gruntów ogółem, w tym:
6,9636 ha gruntów z tytułu sprzedaży prawa własności,
1,3519 ha gruntów z tytułu zmiany klasyfikacji użytku,
25,9485 ha gruntów z tytułu zamiany nieruchomości z Nadleśnictwem Miastko,
2,3785 ha gruntów z innych przyczyn (z tytułu korekt wpisów w ewidencji, zmian
wynikających z nowych pomiarów geodezyjnych nieruchomości).

W wyniku powyższych zmian oraz z uwagi na przeprowadzone zmiany w klasyfikacji
gleboznawczej nieruchomości, łączna powierzchnia gruntów komunalnych uległa
zmniejszeniu o 24,8279 ha ogółem i wynosi 1.168,7404 ha. Łączna powierzchnia gruntów
oddanych w użytkowanie wieczyste uległa zmniejszeniu o 0,0937 ha i wynosi 39,5858 ha.
Łączna powierzchnia gruntów przekazanych w trwały zarząd uległa zwiększeniu o 1,3203 ha
wynosi 23,2448 ha. Łączna powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu nie uległa zmianie
i wynosi 16,0037 ha.
Stan mienia komunalnego i jego sposób zagospodarowania na dzień 31 grudnia 2020 r.
przedstawia poniższa tabela:

83

I. Ogółem grunty komunalne (bez udziałów)
Opis mienia wg grup
rodzajowych

Łączna ilość
w ha

Wartość
ewidencyjna w
tys. zł

Sposób zagospodarowania
Trwały zarząd
Ilość w ha

Użytkowanie wieczyste

Wartość
tys. zł

Ilość w ha

Wartość
tys. zł

Użytkowanie
Ilość
w ha

Wartość
tys. zł

Dzierżawa

Inne

Ilość w ha

Ilość w ha

1 168,7404

45 036,6

23,2448

1 447,5

39,5858

3 174,9

16,0037

82,9

126,3405

52,9963

1. Grunty rolne

290,0283

2 478,1

2,1760

63,6

3,0293

14,8

1,4129

6,9

110,9851

29,3466

2.Drogi

491,1977

31 551,8

0,0418

2,7

0,8511

50,3

0,0000

0,0

0,2243

0,0000

3.Lasy

65,2044

319,5

1,3207

6,5

0,0000

0,0

0,1630

0,8

0,0252

4,5180

4.Place i tereny zielone

24,7918

1 210,5

1,8306

91,5

0,0983

4,9

0,0000

0,0

0,3559

7,6408

5.Ogrody działkowe

14,3748

70,4

0,0000

0,0

0,0000

0,0

14,3748

70,4

0,0000

0,0000

6.Tereny budowlane

88,0851

8 426,1

14,3882

1 108,9

35,6071

3 104,8

0,0530

4,8

1,5101

3,5439

7.Cmentarze komunalne

32,7374

65,5

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0299

4,1375

8.Rowy

51,3201

179,6

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0000

3,5475

174,7

3,4875

174,4

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0000

10.Jeziora

14,4825

144,6

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

10,0600

0,3825

11.Nieużytki

20,3275

47,3

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

3,1000

2,3914

4,8429

23,7

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,5100

58,6704

299,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0500

0,5256

14.Użytki ekologiczne

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0000

15. Składowiska odpadów

9,1300

45,7

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0

0,0000

0,0000

9.Boiska sportowe

12.Użytki kopalne
13.Tereny różne
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II. Obiekty komunalne
Opis mienia wg grup rodzajowych

Łączna
ilość szt.

Wartość
ewidencyjna
w tys. zł

Sposób zagospodarowania
Trwały zarząd
Ilość szt.
18

Wartość
tys. zł

141

29 493,7

17 645,6

1.Budynki mieszkalne

70

4 900,0

2.Budynki niemieszkalne i budowle

30

5414,9

1

1 012,1

3.Szkoły

8

14 619,8

8

14 619,8

4.Przedszkola

2

760,0

2

760,0

5.Ośrodki kultury i świetlice

21

2 401,8

6.Ośrodki sportu i rekreacji

8

1 274,8

7.Obiekty ochrony zdrowia

2

122,4

Użytkowanie
wieczyste

Użytkowanie

Dzierżawa

Inne

Ilość szt.

Wartość
tys. zł

Ilość szt.

Wartość
tys. zł

Ilość szt.

Ilość szt.

0

0,0

1

292,8

5

116
70

3

1
7

292,8

26

19

1 253,7

1
2

8.Placówki usługowo-handlowe
9.Inne
III.

Budowle

1.Sieć wodociągowa

209,5 km

2.Sieć sanitarna

124,1 km

3.Sieć cieplna
4.Wysypiska śmieci – sztuk
5.Oczyszczalnie ścieków – sztuk

8,8572
km
1
2

Tabela 62. Sposób zagospodarowania mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020 r. Źródło: własne - Wydział Rozwoju Gospodarczego
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Gmina Miastko na koniec 2020 roku posiadała udziały w następujących spółkach:
–

–
–

–

15,85 % udziałów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierzno Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością tj. 10 719 udziałów o łącznej wartości
1 071 900 zł,
100 % udziałów w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Miastku Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością tj. 5 420 udziałów o łącznej wartości 2 710 000 zł,
100 % udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością tj. 25 200 udziałów o łącznej wartości
12 600 000 zł,
100 % udziałów w Szpitalu Miejskim w Miastku Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością tj. 231 597 udziały o łącznej wartości 23 159 700 zł.

W okresie 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Gmina Miastko zbyła 32 nieruchomości, w tym:
− nieruchomości gruntowe niezabudowane - 19,
− nieruchomości gruntowe zabudowane - 9,
− lokale mieszkalne - 2,
− lokale użytkowe – 2.
Ustanowione służebności w okresie sprawozdawczym – 12.
Dochody z zagospodarowania mieniem komunalnym planowane do końca roku 2020
stanowiły kwotę 2 526 500,00 zł i ujęte były w budżecie gminy w dziale 700 rozdział 70005
gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym dochód planowany ze sprzedaży w wysokości
2 055 500,00 zł. Dochody wykonano w 165,88 %, tj. 4 190 859,91 zł. Wyższe wykonanie
dochodów wynika głównie z wyższej, niż założono w planie budżetu, sprzedaży
nieruchomości, z której uzyskano dochód w wysokości 3 684 706,98 zł.
2.

Polityka mieszkaniowa.

Uchwałą Nr LVII/538/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 września 2018 r.
przyjęty został „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miastko
na lata 2018-2022”.
2.1. Zasób mieszkaniowy.
Zarząd mieszkaniowym zasobem Gminy Miastko sprawuje jednostka budżetowa –
Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku. Do zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy
stosuje się przepisy Uchwały Nr 13/VI/2012 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 marca 2012
r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miastko oraz inne przepisy prawne obowiązujące w zakresie zarządzania nieruchomościami
i najmem lokali.
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Ilość lokali mieszkalnych
(szt.)

Ilość budynków (szt.)

1.01.2020 r. 31.12.2020 r. 1.01.2020 r. 31.12.2020 r.

Powierzchnia lokali w m²
1.01.2020 r.

31.12.2020 r.

miasto

41

37

265

250

9 791,78

9 268

gmina

4

4

5

5

324,84

324,84

Razem

45

41

270

255

10 116,62

9 592,45

Tabela 63. Stan mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko w 2020 roku administrowany przez Zarząd Mienia Komunalnego
Źródło: własne - Wydział Rozwoju Gospodarczego.

Ilość lokali użytkowych (szt.)
1.01.2020

Powierzchnia lokali w m²

31.12.2020

1.01.2020

31.12.2020

miasto

19

17

4 986,55

2 272,46

gmina

1

1

7,00

7,00

Razem

20

17

4 993,55

2 279,46

Tabela 64. Wykaz lokali użytkowych zasobu Gminy Miastko w 2020 roku administrowany przez Zarząd Mienia
Komunalnego. Źródło: własne - Wydział Rozwoju Gospodarczego.

Koszty utrzymania zasobu poniesione przez Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku
w 2020 r. wyniosły 1 110 389,51 zł.

X.

Ochrona środowiska

Podstawą prawną działań w zakresie ochrony środowiska jest ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody. Swoim zakresem obejmuje całokształt działań zmierzających do naprawienia
wyrządzonych szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu
lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia
takich szkód, bądź zachęcające do efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych,
w tym środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.
W zakresie ochrony przyrody Burmistrz Miastka w 2019 roku wydał 28 decyzji dla osób
prawnych, w których wyraził zgodę na usunięcie 207 szt. drzew liściastych i 33 szt. drzew
iglastych. Ponadto 54 osoby fizyczne zgłosiły zamiar usunięcia drzew z terenu Gminy Miastko.
Natomiast w 2020 r. Burmistrz Miastka wyraził zgodę na usunięcie 296 szt. drzew liściastych
i 175 szt. drzew iglastych oraz wydał 2 decyzje, w których wniósł sprzeciw w stosunku
do zamiaru usunięcia drzew.
Utrzymanie terenów zieleni miejskiej wykonywane przez Zarząd Mienia Komunalnego
w Miastku, przedstawia się następująco:
-

nasadzenie 198 drzew na działkach gminnych, z wykorzystaniem drzew z gatunku
rodzimego tj. klon, lipa i dąb,
utrzymywanie klombów i rabat ( nasadzono ok. 6 000 szt. sadzonek kwiatów oraz
300 szt. bylin wieloletnich, zakupiono 6 szt. donic ozdobnych),
pielęgnację żywopłotów,
87

-

utrzymanie ławek i koszy parkowych w estetycznym wyglądzie (zakupiono
50 szt. ławek).

Zamontowane w Miastku dwa czujniki stanu powietrza atmosferycznego (na terenie
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miastku i na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Miastku), w okresie ich funkcjonowania nie zarejestrowały przekroczeń
dopuszczalnego poziomu dla pyłu PM 10 i PM 2,5. Stan powietrza w obrębie obu czujników
kształtował się w granicach od umiarkowanego do bardzo dobrego.

1.

Program ochrony środowiska.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 2016 – 2019 z perspektywą
na lata 2020-2023 przyjęty został uchwałą nr XXV/225/2016 Rady Miejskiej w Miastku z dnia
8 lipca 2016 r. Program obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie
w odniesieniu m.in. do: gospodarki wodnościekowej, gospodarki odpadami, ochrony gleb,
ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem
elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej. W opracowaniu znajduje się
ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu docelowego. Sformułowane
zostały kierunki interwencji, cele oraz zadania wyznaczone do ich realizacji. Na tej podstawie
opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań, przedstawiający listę
przedsięwzięć, jakie zostaną zaplanowane do realizacji na terenie gminy do roku 2023.
W 2018 r. i 2020 r. zostały opracowane „Raporty z wykonania Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Miastko na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020 -2023” odpowiednio za lata
2016-2017 i 2018 - 2019”. Wyniki raportu dotyczące realizacji zadań związanych z ochroną
środowiska, jakie zostały wykonane na terenie gminy Miastko w roku 2020 oraz stopień
realizacji zadań zaplanowanych w Programie ochrony środowiska, zostaną uwzględnione
w „Raporcie z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miastko na lata 20162019 z perspektywą na lata 2020-2023, za rok 2020 i 2021”, który zostanie opracowany
w 2022 r.
Wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska zadania zostały w zdecydowanej
większości zrealizowane poprzez przedsięwzięcia inwestycyjne.
W budżecie Gminy Miastko przeznaczone zostały nakłady finansowe na rozwój
infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej czy też termomodernizację budynków użyteczności
publicznej. Wybierane były te inwestycje, które z punktu widzenia potrzeb Gminy Miastko są
najważniejsze i najpilniejsze, w stosunku do zachowania czy podnoszenia jakości środowiska
oraz zdrowia mieszkańców.
Oprócz zadań inwestycyjnych, które angażowały największe nakłady finansowe,
w budżecie gminy rozdysponowane zostały również środki na utrzymywanie terenów zieleni,
gospodarkę odpadami oraz edukację ekologiczną.
Gmina w ramach prowadzonej działalności na zadania związane z jakością środowiska
oprócz własnych środków pozyskiwała środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, takich jak
dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
Starostwa Powiatowego w Bytowie oraz funduszy europejskich.
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2.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

W ramach realizacji założeń programu w 2020 r. Rada Miejska w Miastku podjęła
uchwałę nr XVIII/149/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu dofinansowania
zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastko
z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku.
W roku 2020 do Burmistrza Miastka wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie tego
przedsięwzięcia. Ogółem usunięto 27,24 Mg azbestu, przy dofinansowaniu z WFOŚiGW
w wysokości 11 412,11 zł oraz z budżetu Gminy – 9 939,13 zł.
3.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

W 2020 r. Gmina Miastko udzieliła mieszkańcom gminy dotacji na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków na 8 nieruchomościach, na łączną kwotę 30 477,00zł.
Całkowity koszt budowy oczyszczalni wyniósł 54 471,80zł.
4.

Gospodarka odpadami.

Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2013 r. prawem gminy muszą zapewnić odbiór
odpadów komunalnych od mieszkańców. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
do złożenia deklaracji o liczbie mieszkańców danej nieruchomości, co jest podstawą
do rozpoczęcia odbioru odpadów komunalnych. W 2020 r. w gminie Miastko, gminnym
systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęte były wszystkie nieruchomości
zamieszkałe i niezamieszkałe, na których powstawały odpady komunalne. Odbiór odpadów
realizowany był przez Zakład Odpadów Komunalnych i Transportowych s.c. „KODEK",
w ramach zawartej umowy. Koszty realizacji umowy w 2020 r. wyniosły 3 721 595,93 zł.
Mieszkańcy złożyli 4 421 szt. deklaracji. Na koniec roku systemem objętych było 14 047 osób.
Do dnia 30 września 2020 r. stawka opłaty za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny
wynosiła – 16,00 zł od osoby, zaś od 1 października 2020 r. wynosi 28 zł/1 osobę.
W IV kwartale 2020 r. Gmina Miastko podjęła działania mające na celu reorganizację systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Miastko oraz zmianę podmiotu
obsługującego odbiór odpadów komunalnych. Od 1 stycznia 2021 r. obowiązki te przejęła
nasza spółka gminna - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o., która otrzymała
od Gminy w 2020 r. na ten cel dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł, w ramach środków
pozyskanych z Funduszu Inwestycji Samorządowych, z przeznaczeniem na zakup
specjalistycznego sprzętu. W związku z rozszerzeniem działalności, zatrudnienie w Spółce
znalazło 14 osób.
Ilości odpadów komunalnych odebranych w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w gminie Miastko w 2020 r.
Rodzaj odebranych odpadów

Kod odpadu

Masa (Mg)

15 01 01

Opakowania z papieru

2,92

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,26

15 01 07

Opakowania ze szkła

17 09 04

zmieszane odpady z budowy

20 01 01

papier

339,96
15,10
341,84

89

20 01 11

tekstylia

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

20 01 32

Lekarstwa przeterminowane - leki inne niż wymienione w
20 01 31*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23*

0,89

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23* i 20 01 35

10,14

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

44,52

20 01 39

Tworzywa sztuczne

495,02

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

100,24

20 03 01

Zmieszane odpady komunalne

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
(popioły)

20 01 35*

RAZEM

0,18
6,5

5,48

3087,88
90,04
232,94
4 591,39

Tabela 65. Ilości odpadów komunalnych odebranych w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
w gminie Miastko w 2020 r.

4.1. Działalność Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
(RIPOK).
Zgodnie z zapisami „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Pomorskiego 2018” Gmina Miastko przynależy do Północno-Zachodniego Regionu
Gospodarki Odpadami z dwoma RIPOKAMI:
-

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie k /Słupska,
Zakład Gospodarowania Odpadów Sierzno Sp. zoo.

Ze zmieszanych odpadów komunalnych przekazanych do RIPOK Sierzno, po części
mechanicznej:
a) przekazano 1 019,68 Mg odpadów jako półprodukt do produkcji paliwa
alternatywnego,
b) odzyskano i przekazano do recyklingu 126,65 Mg, z tego:
− 26,25 Mg opakowań z papieru i tektury,
− 2,49 Mg opakowań z tworzyw sztucznych,
− 4,18 Mg opakowań z metali,
− 0,4 Mg opakowań wielomateriałowych,
− 1,03 Mg opakowań ze szkła,
− 0,05 Mg farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
− 3,24 Mg zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
− 89,36 Mg minerały np. piasek i kamienie.
4.2. Działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Zgodnie z zarządzeniem Nr 683/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
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Komunalnych Gminy Miastko (PSZOK) właścicielem Punktu jest Gmina Miastko. W PSZOK
przyjmowane są nieodpłatnie segregowane odpady wyłącznie od mieszkańców gminy Miastko.
Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie
i na własny koszt. Wprowadzony został limit przyjmowania następujących odpadów:
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 1m³ na daną nieruchomość
na rok,
- mebli i odpadów wielkogabarytowych w ilości do 200 kg na daną nieruchomość
na rok.
Łączna masa zebranych odpadów komunalnych w 2020 r. w PSZOK wynosiła
366,82Mg.
-

5.

Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta i Gminy Miastko na lata
2014-2020.

Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta i Gminy Miastko na lata 2014 - 2020
jest dokumentem strategicznym, którego celem jest analiza zakresu możliwych do realizacji
przedsięwzięć wpływających na zmianę struktury nośników energetycznych oraz zwiększenia
efektywności zużycia energii. Zaproponowane działania powinny przyczynić się do poprawy
stanu środowiska oraz jakości życia mieszkańców na terenie Gminy Miastko.
Na poziomie wojewódzkim i regionalnym uchwałą Sejmiku Województwa
Pomorskiego nr 458/XXII/12 z dnia 24 września 2012 została przyjęta „Strategia Rozwoju
Województwa Pomorskiego – Pomorskie 2020, w którym „Program ograniczenia niskiej
emisji” wpisuje się jako trzeci cel strategiczny w/w strategii.
Na poziomie lokalnym uchwałą Rady Miejskiej w Miastku nr XV/110/2015 z dnia
5 października 2015 r. zatwierdzony został „Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta
i Gminy Miastko”, którego główne cele i założenia będą również zgodne z priorytetami
wyznaczonymi na szczeblu gminnym określone w następujących dokumentach strategicznoplanistycznych:
1) Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla miasta i gminy Miastko do 2030 roku,
2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Miastko,
3) Strategia Rozwoju miasta i gminy Miastko na lata 2015-2025.
Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów
długoterminowych określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 2020, tj:
− redukcji gazów cieplarnianych,
− zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
− redukcji zużycia energii finalnej poprzez zwiększenie efektywności energetycznej.
Gmina Miastko posiada już doświadczenie we wdrażaniu projektów z zakresu redukcji
emisji zanieczyszczeń do powietrza, zauważalne są efekty i dążenie Gminy do osiągnięcia
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wyznaczonej w „Programie” misji i celów. Osiągnięcie, założonych w „Programie ograniczenia
niskiej emisji dla miasta i gminy Miastko na lata 2014 – 2020”, celów następuje poprzez
realizację konkretnych działań, opisanych dla każdego działania oddzielnie.
Działanie 1. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.
W ramach tego działania zaplanowano i zrealizowano prace termomodernizacyjne,
polegające m.in. na ociepleniu ścian, wymianie okien, modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania, modernizacji oświetlenia, montażu kolektorów słonecznych lub paneli
fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej tj. w Szkole Podstawowej w Dretyniu,
Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku, Szkole Podstawowej
w Słosinku, Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku, Szkole Podstawowej
w Piaszczynie oraz w Szkole Podstawowej nr 1 w Miastku, Bibliotece Publicznej w Miastku,
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miastku.
W ramach inwestycji w roku 2020 rozpoczęto realizację projektu pn. „Poprawa
efektywności energetycznej w Gminie Miastko – zakup i montaż odnawialnych źródeł energii”.
W ramach tego zadania zamontowanych zostanie 17 instalacji fotowoltaicznych, 3 instalacje
solarne, 1 instalacja pompy ciepła obejmujących Przedszkole Nr 1 i Nr 3 w Miastku, Szkołę
Podstawową w Świerznie, Szkołę Podstawową Nr 2 i Szkołę Podstawową Nr 3 w Miastku,
Urząd Miejski, Zarząd Mienia Komunalnego, Zakład Energetyki Cieplnej w Miastku. W ramy
działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej wpisuje się również wykonana w 2020
r. modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 3.
Działanie 2. Termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miastko.
1) termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miastko w zasobach
administrowanych przez Zarząd Mienia Komunalnego - dla tego zadania
realizowany projekt związany jest z zakupem i montażem odnawialnych źródeł
energii w celu poprawy efektywności energetycznej budynków administrowanych
przez Zarząd Mienia Komunalnego tj. budynki mieszkalne wielorodzinne przy
ul. Bolesława Chrobrego 6 w Miastku i ul. Mickiewicza 2 i 2a,
2) termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miastko w zasobach prywatnych
- zadanie realizowane przez Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze w Miastku.
Działanie 3. Modernizacja systemu ciepłowniczego ZEC Miastko.
W ramach tego działania przewidziano następujące zadania:
1) rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez budowę nowych odcinków sieci
oraz przebudowę węzłów cieplnych,
2) modernizacja kotłowni.
Realizacja powyższych zadań została przedstawiona w rozdziale nr XI ppkt. 1.4. niniejszego
Raportu.
Działanie 4. Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miastko.
W ramach zadania założono szereg działań obejmujących:
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zmianę instalacji spalania paliw stałych na wysokosprawne i niskoemisyjne;
zmianę sposobu ogrzewania na ciepło sieciowe, źródła gazowe/olejowe
lub w oparciu o odnawialne źródła energii: kolektory słoneczne, pompy ciepła.

Zadanie 1: Wykorzystanie energetyki słonecznej – fotowoltaika/kolektory słoneczne.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej
w Gminie Miastko oraz w gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł
energii – element „wyspy energetycznej/ Miasteckiego Klastra Energii”, współfinansowanego
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020, Oś priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.03 Odnawialne źródła energii, w partnerstwie
Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego oraz Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
„Pojezierze Bytowskie”.
Zadanie inwestycyjne obejmuje uruchomienie instalacji fotowoltaicznych, instalacje
solarne oraz pompy ciepła. Realizacja projektu przełoży się na redukcję emisji CO2.
Łączna moc mikroinstalacji OZE będzie wynosić 1840,4 kW i zakłada montaż:
- 256 instalacji fotowoltaicznych o mocy 1658,4 kW,
- instalacji solarnych o mocy 9 kW,
- 13 pomp ciepła o mocy 173 kW.
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, uzyskanych w wyniku realizacji w/w
przedsięwzięcia to: 1260,514 ton równoważnika CO2.
Zadanie 2. Modernizacja
i wielorodzinnym.

systemu

ogrzewania

w

budownictwie

jednorodzinnym

Działania niniejsze mieszkańcy Gminy Miastko realizują w ramach programu „Czyste
Powietrze” na lata 2018-2029, dzięki któremu mają możliwość pozyskać dofinansowanie.
Program obejmuje przedsięwzięcia polegające m.in. na wymianie starych i nieefektywnych
źródeł ciepła na nowoczesne źródła ciepła, spełniające najwyższe normy, w tym podłączenie
do węzła cieplnego, zamontowanie pomp ciepła, kotła gazowego, kotła olejowego, ogrzewania
elektrycznego.
W ramach tego działania zagwarantowane zostały również środki w budżecie Gminy
Miastko na rok 2021 na realizację gminnego programu „EKO-Gmina", polegającego
na dofinansowaniu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.
Z przeprowadzonej na potrzeby opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji
dla miasta i gminy Miastko na lata 2014 – 2020” ankietyzacji w 2015 roku wynikało,
że zarówno mieszkańcy jak i przedsiębiorcy są zainteresowani działaniami proekologicznymi
z uwzględnieniem mikrogeneracji, kolektorów słonecznych i pomp ciepła oraz zwiększającymi
efektywność energetyczną wykorzystywanych źródeł.
W związku z powyższym wspomnieć w tym miejscu należy o wydawanych w 2020
roku decyzjach o warunkach zabudowy na przedsięwzięcia ściśle związane
z wykorzystywaniem energetyki słonecznej - fotowoltaika/kolektory słoneczne. W 2020 r.
wydano 10 tego rodzaju decyzji.
Działanie 5. Modernizacja oświetlenia ulicznego.
W ramach tego zadania podjęto inwestycje związane z budową oświetlenia drogowego
na ul. Piastowskiej i Podlaskiej w Miastku oraz w miejscowości Świerzno, Świerzenko,
Kamnica, Tursko i Węglewo.
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Działanie 6. Gminne Centrum Zarządzania Energetycznego – Miejski Operator
Energetyczny (GCZE MOEN).
Głównym założeniem projektu GCZE MOEN jest wspieranie mieszkańców
i przedsiębiorstw w realizacji działań proekologicznych, proefektywnościowych oraz
możliwości finansowania tych przedsięwzięć. Celem wiodącym jest wdrożenie systemu
zarządzania efektywnością energetyczną na terenie Gminy Miastko w postaci interaktywnego
systemu monitorowania i sterowania zużyciem energii poprzez monitoring, archiwizację
i przetwarzanie danych. Aby umożliwić realizację tego działania, opracowano Studium
Wykonalności dla Gminnego Centrum Zarządzania Energią w postaci Miejskiego Operatora
Energetycznego Gminy Miastko, do którego zadań należeć będzie planowanie i tworzenie
programów strategicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego gminy,
monitorowanie systemu elektroenergetycznego oraz organizacja przetargów na dostawę energii
zewnętrznej i koordynacja nad eksploatacją instalacji.
Działanie 7. Zwiększenie świadomości ekologicznej oraz energetycznej w Gminie Miastko.
Zwiększenie świadomości ekologicznej, jako kolejne działanie wpisujące się
w realizację programu, polega na organizacji różnego rodzaju akcji o charakterze promocyjnym
oraz informacyjno-edukacyjnym, mające na celu przedstawienie mieszkańcom korzyści
z termomodernizacji budynków, zastosowania wysokosprawnych i niskoemisyjnych źródeł,
wykorzystania paliw ekologicznych, Odnawialnych Źródeł Energii oraz działań zmieniających
nawyki dotyczące użytkowania energii. Gmina Miastko, we współpracy z podległymi
jednostkami prowadziła szereg inicjatyw, mających na celu zwiększenie świadomości
ekologicznej mieszkańców Gminy Miastko. Główną rolę w tym działaniu pełnią szkoły, które
regularnie przeprowadzają akcje promocyjne w przedmiotowej tematyce poprzez
organizowanie zbiórki elektrośmieci, nakrętek, propagowanie segregacji śmieci oraz
organizowanie konkursów w celu poszerzania wiedzy z zakresu ochrony przyrody oraz dbania
o środowisko. Działania szkół obejmują również rozpowszechnianie wiedzy o potrzebie
oszczędzania prądu i wody, zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska oraz przeprowadzanie
pogadanek ekologicznych, w tym dotyczących źródeł pozyskiwania energii wiatrowej
i słonecznej oraz konieczności likwidowania pieców węglowych.
Działanie 8. Wdrożenie zrównoważonego planu transportu publicznego w powiecie
bytowskim.
W 2015 roku opracowano „Plan zrównoważonego publicznego transportu zbiorowego
w Powiecie Bytowskim". Plan ten zakłada poprawę jakości systemu transportowego i jego
rozwój zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju poprzez realizację następujących celów:
−
−
−
−
−

poprawę dostępności transportowej i jakości transportu – instrument poprawy
warunków życia i usuwania barier rozwojowych,
poprawę efektywności funkcjonowania systemu transportowego – instrument
zwiększania wydajności systemu z jednoczesnym ograniczaniem kosztów jego
funkcjonowania,
integrację systemu transportowego – w układzie gałęziowym i terytorialnym,
wspieranie konkurencyjności gospodarki obszaru – instrument rozwoju
gospodarczy,
poprawa bezpieczeństwa – radykalna redukcja liczby wypadków i ograniczenie ich
skutków (zabici, ranni) oraz poprawa bezpieczeństwa osobistego użytkowników
transportu.

Plan transportowy przewiduje monitorowanie i ocenę przebiegu jego realizacji poprzez:
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−
−
−
−
−

cykliczne badania potoków pasażerskich,
oferowaną i zrealizowaną praca przewozowa,
oceny i opinie mieszkańców na temat funkcjonowania komunikacji publicznej,
analizę systemu biletowego,
badania potrzeb przewozowych.

Projekt założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe Miasta i Gminy Miastko do roku 2030.
Ustawa Prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek koordynacji całokształtu
działań związanych z planowaniem energetycznym. Podstawowym dokumentem niezbędnym
dla prawidłowej koordynacji gospodarki energetycznej jest: „Projekt założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”(w skrócie „projekt założeń”).
6.

Projekt założeń (wykonany przez Instytut Energetyki Oddział w Gdańsku – lipiec
2015), zgodnie z intencją ustawodawcy zawiera:
-

ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe,
ocenę wpływu przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie nośników energii,
możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw
i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
oraz zagospodarowanie ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Gmina Miastko w 2020 r. podjęła szereg przedsięwzięć, racjonalizujących użytkowanie
poszczególnych źródeł energetycznych:
−

−

−

−

użytkowanie paliw i energii - poprawa efektywności energetycznej budynków,
przedsięwzięcia termomodernizacyjne (ocieplenia ścian, wymiana okien,
modernizacja źródeł świetlnych itp.). Realizacja projektu pn. „Poprawa
efektywności energetycznej w Gminie Miastko - zakup i montaż odnawialnych
źródeł energii" na budynkach użyteczności publicznej oraz tych administrowanych
przez Zarząd Mienia Komunalnego,
użytkowanie energii cieplnej - likwidacja lub modernizacja kotłowni węglowych,
przechodzenie na zasilanie z systemów ciepłowniczych opartych o paliwa
ekologiczne, modernizacja węzłów ciepłowniczych. Realizacja projektów przez
Zarząd Mienia Komunalnego oraz Zakład Energetyki Cieplnej poprzez
modernizację istniejących przyłączy w mieście oraz łączenie i tworzenie sieci
cieplnych,
użytkowanie energii elektrycznej - likwidacja bądź ograniczanie użytkowania
energochłonnych urządzeń, modernizacja sieci oświetlenia ulicznego. Realizacja
inwestycji, związanych z budową oświetlenia drogowego w mieście i na terenie
gminy (m.in. Świerzno, Kamnica, Tursko),
użytkowanie paliw gazowych - poprawa doboru wielkości kotłów, stosowanie
kotłów kondensacyjnych, racjonalne wykorzystanie paliwa gazowego.
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6.1. Zakres współpracy z innymi gminami.
Samorządy gminne w zakresie planowania zaopatrzenia w energię powinny kierować
się następującymi zasadami:
- dążyć do zaspokajania potrzeb przy możliwie najniższych kosztach usług
energetycznych, poprzez zintegrowane planowanie zasobów energii, obejmujące
stronę podażową (wytwarzanie i dystrybucja) energii jak i popytową
(użytkowanie),
- minimalizować obciążenia środowiska naturalnego poprzez tworzenie warunków
prawnych, organizacyjnych i finansowych dla rozwoju ekologicznych źródeł ciepła
i energii,
W sporządzonych dokumentach zarówno „Projekt założeń (…)” jak i „Program
ograniczania niskiej emisji” założone zostały najważniejsze cele:
-

redukcja emisji CO2,
wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych do 20%,
zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%.
Działalność Zakładu Energetyki Cieplnej w Miastku Sp. z o.o.

7.

Obsługą sieci cieplnej w gminie zajmuje się Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
w Miastku. Funkcję Zgromadzenia Wspólników spółki pełni Burmistrz Miastka. Funkcję
Prezesa Zarządu spółki sprawuje Tomasz Zielonka. Rada Nadzorcza pracuje w składzie:
−
−
−

Ryszard Zabłocki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Grzegorz Mazurek – Członek Rady Nadzorczej,
Jerzy Ziółkowski – Członek Rady Nadzorczej.

Kapitał zakładowy spółki w 2020 r. wynosił 2 710 000 zł (dokapitalizowanie
w 2020 r. w wysokości 200 000 zł). Zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym
spółki za 2020 r., przychody spółki wyniosły 4 754 506 zł, a koszty działalności zamknęły się
kwotą 4 399 856 zł. Rok 2020 spółka zakończyła zyskiem w wysokości 310 000 zł netto.
W skład przedsiębiorstwa wchodzą: kotłownia rejonowa przy ul. Kowalskiej 2
o mocy 7,9 MW oraz kotłownia szczytowa na oś. Niepodległości 18 o mocy 2,12 MW. Łączna
moc zainstalowana w kotłowniach wynosi 10,02 MW. Moc zamówiona przez odbiorców
na dzień 31.12.2019 wynosiła 10,5066 MW, zaś moc zamówiona przez odbiorców na dzień
31.12.2020 r, - 10,8974 MW. Dodatkowo przedsiębiorstwo eksploatuje 2 423,8 mb sieci
preizolowanej będącą własnością Gminy Miastko i odbiorców.
Ponadto przedsiębiorstwo eksploatuje na terenie miasta n/w węzły wymiennikowe:
Węzły własne:
- węzły grupowe c. o. i c. w. u. – 5 sztuk,
- węzły pojedyncze c. o. i c. w. u. – 4 sztuki,
- węzły grupowe c. o. – 11 sztuk,
- węzły pojedyncze c. w. u. – 6 sztuk,
- węzły pojedyncze c. o. – 4 sztuki,
- zewnętrzną sieć cieplną o długości 8 857,20 mb (na dzień 31.12.2019 r. – 8 505,1
mb).
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Ogółem ogrzewana kubatura obiektów od 2019 roku wzrosła z 705 065,48 m3
do 715 207,49 m3 w 2020 roku (w tym kubatura mieszkalna wzrosła z 511 232,36 m3
do 519 567, 50 m3 oraz kubatura niemieszkalna wzrosła z 193 833,09 m3 do 195 639,99 m3).
Natomiast wielkość ogrzewanej powierzchni wzrosła od roku 2019 z 164 247,27 m2
do 167 966,52 m2 w 2020 roku (w tym powierzchnia mieszkalna wzrosła z 107.916,30 m2
do 112.970,64 m2 oraz powierzchnia niemieszkalna wzrosła z 51.202,41 m2 do 51.276,63 m2).
Ogółem liczba odbiorców ciepła wynosi 109 – w roku 2020 przybyło 9 nowych odbiorców
ciepła tj.:
-

budynek Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 10,
budynek sali gimnastycznej przy ul. Młodzieżowej 3,
budynek przy ul. A. Krajowej 39/1,
budynek przy ul. Szewskiej 11,
budynek przy ul. Szewskiej 10,
budynek przy ul. Ar. Krajowej działka 561,
budynek przy ul. Rybackiej 15,
budynek przy ul. Rybackiej 14,
budynek Szpitala Miejskiego w Miastku przy ul. Wybickiego 30.
Działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Miastku.

8.

Właścicielem Spółki jest Gmina Miastko. Burmistrz Miastka, jako organ wykonawczy
Gminy, pełni funkcję Zgromadzenia Wspólników. Funkcję Prezesa Zarządu spółki sprawuje
Izabela Klasa. Rada Nadzorcza pracuje w składzie:
−
−
−

Bożena Komar - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jan Ponulak - Członek,
Anna Milena Rokita - Członek.

Kapitał zakładowy spółki w 2020 r. wynosił 12 600 000 zł (dokapitalizowanie w 2020r.
w wysokości 2 000 000 zł). Zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym spółki
za 2020 r., przychody spółki wyniosły 5 791 064 zł, a koszty działalności zamknęły się kwotą
5 622 720 zł. Rok 2020 Spółka zakończyła zyskiem w wysokości 168 300 zł netto.
Podstawowym przedmiotem działalności Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Miastku Sp. z o.o. jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz pobór, uzdatnianie
i dostarczanie wody. Zasoby wody, wielkość ujęć, stan stacji uzdatniania wody, jak również
przepustowość oczyszczalni ścieków w Węgorzynku i Dretyniu umożliwiają Spółce
zaspakajanie zgłaszanych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
W zakresie zaopatrzenia w wodę, Spółka posiada w eksploatacji 27 studni głębinowych,
w tym na terenie Miastka 6 studni, z których wydobywana i uzdatniana woda zaopatruje
mieszkańców Miastka oraz 10 przyległych wsi. Na terenie gminy Spółka posiada
w eksploatacji 21 studni głębinowych dostarczających wodę do 34 wsi, które zaopatrywane są
z 15 hydroforni. 9 hydroforni posiada ujęcia wody 1 otworowe, co stwarza pewne problemy
przy np. awariach pomp głębinowych.
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Długość obsługiwanych przewodów wodociągowych na koniec roku obrotowego
wyniosła 211,7 km, w tym:
− sieci magistralne - 2,2 km,
− sieci rozdzielcze - 209,5 km.
W zakresie odprowadzania ścieków Spółka posiada w eksploatacji dwie oczyszczalnie
ścieków:
− oczyszczalnię ścieków w Węgorzynku, do której odprowadzane są ścieki
z miasta i 16 wsi,
− oczyszczalnię ścieków w Dretyniu odbierającą ścieki z 3 wsi.
Długość kanałów sanitarnych obsługiwanych przez Spółkę wynosi 124,1 km. Ponadto
Spółka obsługuje 74 przepompownie ścieków.
W chwili obecnej 86,9% mieszkańców gminy jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej.
Przepustowość oczyszczalni ścieków pozwala na przyłączenie nieskanalizowanych obszarów
gminy.
W związku z decyzją podjętą przez Burmistrza Miastka w zakresie odbioru odpadów
komunalnych, w czwartej dekadzie roku obrotowego, Spółka wykonywała czynności
organizacyjne konieczne do rozpoczęcia tej działalności z początkiem następnego roku
obrotowego, w tym zaopatrzyła się w niezbędny tabor samochodowy i sprzęt techniczny.

XI.

Działania inwestycyjne w Gminie Miastko w 2020 roku

Odpowiednio realizowana polityka i konsekwentne dążenie do zmian umożliwiły
przeprowadzenie w 2020 r. wiele kluczowych zadań inwestycyjnych, poprawiających standard
i jakość życia w Gminie. Wszystkie działania są efektem wsłuchiwania się w potrzeby
społeczności. Są one zgodne z kierunkami ustalonymi w Strategii Rozwoju Gminy Miastko na
lata 2015 - 2025, przyjętej przez Radę Miejską w Miastku. Wśród nich są te, które
współfinansowane były z budżetu Gminy Miastko, jak również te finansowane ze środków
zewnętrznych.
1.

Infrastruktura techniczna.
1.1. Kanalizacja deszczowa.

Sieć kanalizacji deszczowej w usytuowana jest w przeważającej większości w ciągach
komunikacyjnych stanowiących drogi zarządzane przez Gminę Miastko, Zarząd Dróg
Powiatowych w Bytowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku i Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad w Gdańsku.
W 2020 roku wykonano:
1) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wielkopolskiej w Miastku. W ramach zadania
wykonano sieć kanalizacji deszczowej o długości 140 mb wraz z wpustami
ulicznymi, studniami i urządzeniami podczyszczającymi Koszt inwestycji 295 839,66 zł;
2) dokumentację projektową – Budowa urządzeń melioracji i kanalizacji deszczowej
w Miastku przy ul. Kazimierza Wielkiego „Kaczy Dołek – Dworcowa”. Koszt
wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 46 125,00 zł.
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1.2. Kanalizacja sanitarna.
W 2020 roku Spółka zrealizowała następujące zadania inwestycyjne w zakresie
kanalizacji sanitarnej:
1) wyremontowano i dokonano konserwacji pomp zatapialnych, zamontowanych
w przepompowniach ścieków sanitarnych, których celem była poprawa
niezawodności działania systemu odprowadzania ścieków na terenie gminy
Miastko oraz optymalizacja kosztów jego eksploatacji w tym, przede wszystkim
zużycia energii elektrycznej. Poniesione koszty inwestycyjne 45 000,00 zł,
2) wykonano remont pomp II stopnia na SUW Miastko. Poniesione koszty –
39 000,00 zł.
1.3. Sieć wodociągowa.
W 2020 r. wykonano następujące zadania:
1) rozbudowę sieci wodociągowej Miłocice - Domanice o długości ok. 2500 mb.,
której celem była poprawa jakości oraz niezawodnościowi działania systemu
zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców msc. Domanice oraz możliwość likwidacji
wyeksploatowanego i generującego znaczne koszty eksploatacyjne, istniejącego
lokalnego ujęcia wody. Inwestycja w trakcie realizacji procedury uzyskania
pozwolenia na użytkowanie. Poniesione nakłady inwestycyjne 175 700,00 zł,
2) rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej Kołtki, gm. Biały Bór- Krzeszewo,
gm. Miastko o długości 550 mb., której celem było uruchomienie dostaw wody
dla mieszkańcom msc. Krzeszewo, korzystających aktualnie z indywidualnych ujęć
wody. Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia - maj 2021.
Przewidywane nakłady inwestycyjne - 55 000,00 zł,
3) wprowadzono odczyt radiowy wodomierzy w msc. Węglewo, Znakowo oraz
Trzebieszyno, umożliwiający zmniejszenie czasochłonności czynności
inkasenckich, odczytywanie aktualnego stanu wodomierzy, bez konieczności
bezpośredniego dostępu do urządzeń oraz monitorowanie zużycia wody
i wykrywanie ewentualnych awarii czy działań związanych z nieuprawnionym
poborem wody.
1.4. Sieć ciepłownicza.
Według informacji uzyskanych z ZEC sp. z o.o. w Miastku w 2020 r. poniesione
nakłady na zadania inwestycyjne wyniosły ogółem 622 124,33 zł. Zrealizowano m.in.
1) budowę przyłączy do sieci ciepłowniczej przy: ul. Dworcowej 19,
ul. Wielkopolskiej 3, ul. Koszalińskiej 7, 21-21a, ul. Gen. J. Wybickiego 9 i 10,
ul. Mickiewicza 8 i 11, ul. Konstytucji 3 Maja 2 i 4b i ul. Szewskiej oraz rozbudowę
istniejącego przyłącza budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 2a,
2) budowę wymiennikowni: c.o. w budynku przy ul. Armii Krajowej 17,
c.o. i c. w. w budynku przy ul. Gen. J. Wybickiego 8-8A, c.o. w budynku przy
ul. Dworcowej 19 i w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 4b,
3) rozbudowę sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w obrębie ul. Gen. J.
Wybickiego 7-10,
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4) budowę sieci c.o. wysokoparametrowej od budynków przy ul. Koszalińskiej 6 do
budynku kotłowni szczytowej na Osiedlu Niepodległości 18 I etap rozbudowy sieci
w celu podłączenia SP nr 2 przy ul. Kujawskiej,
5) termomodernizację budynku administracyjno-warsztatowego.
1.5. Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Miastko.
W zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego w roku 2020 zrealizowano:
1) budowę oświetlenia drogowego na ul. Piastowskiej w Miastku. Łączny koszt
inwestycji – 20 725,50 zł. W ramach inwestycji wykonano 3 punkty oświetleniowe
i linię zasilającą o długości 140 mb,
2) budowę oświetlenia drogowego na ul. Podlaskiej w Miastku. Łączny koszt
inwestycji – 44 218,50 zł. W ramach inwestycji wykonano 3 punkty oświetleniowe
wraz z linią zasilającą i linię zasilającą o długości 170 mb,
3) budowę oświetlenia drogowego w Kamnicy. Łączny koszt inwestycji –
19 864,50 zł. W ramach inwestycji wykonano 4 punkty oświetleniowe wraz z linią
zasilającą o długości 150 mb,
4) budowę oświetlenia drogowego w Tursku. Łączny koszt inwestycji – 14 145,00 zł.
W ramach inwestycji wykonano 2 punkty oświetleniowe wraz z linią zasilającą
o długości 51 mb,
5) budowę oświetlenia drogowego w Świerzenku. Łączny koszt inwestycji –
11 399,01 zł. W ramach inwestycji wykonano 1 punkt oświetleniowy wraz z linią
zasilającą o długości 74 mb,
6) budowę oświetlenia drogowego w Świerznie. Łączny koszt inwestycji –
27 613,50zł. W ramach inwestycji wykonano 4 punkty oświetleniowe wraz z linią
zasilającą o długości 230 mb,
7) wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę oświetlenia
drogowego w m. Węglewo przy drodze krajowej. Łączny koszt inwestycji –
2 398,50 zł,
8) wykonano dokumentację projektową – kosztorysową na doświetlenia pięciu przejść
dla pieszych w Miastku. Łączny koszt inwestycji: 15 067,50 zł.
1.6. Infrastruktura drogowa.
W zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej w 2020 roku zrealizowano:
1) modernizację drogi transportu rolnego Słosinko-Domanice. Koszt inwestycji 83 183,30 zł. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie nakładki asfaltowej
na odcinku 100 mb,
2) modernizację drogi transportu rolnego Świerzno-Kolonia. Koszt inwestycji 263 167,39 zł (w tym dofinansowanie w wysokości: 141 860,00 zł - budżet
Województwa Pomorskiego, Nadleśnictwo Miastko). Zakres rzeczowy obejmował
wykonanie nawierzchni betonowej na odcinku 325 mb,
3) przebudowę chodnika w msc. Miłocice. Koszt inwestycji - 23 463,61 zł. Zakres
rzeczowy obejmował budowę chodnika na odcinku 80 mb,
4) przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego w Miastku. Koszt inwestycji –
5 268 731,03 zł (w tym dofinansowanie w wysokości: 1 884 195,00 zł- Fundusz
Dróg Samorządowych). Zakres rzeczowy obejmował przebudowę ulicy Bolesława
Chrobrego na docinku 470 mb w zakresie umożliwiającym wprowadzenie ruchu
dwukierunkowego z wykonaniem zatok autobusowych, miejsc postojowych,
100

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

chodników, oświetlenia i ścieżki rowerowej z przebudową i budową infrastruktury
technicznej z uwzględnieniem nawiązań do skrzyżowań z ul. Królowej Jadwigi
i ul. Koszalińską,
przebudowę drogi gminnej nr 193060 G w Dretyniu. Koszt inwestycji 1 273 972,00 zł (w tym dofinansowanie w wysokości: 550 070,00 zł - Fundusz
Dróg Samorządowych). Zakres rzeczowy obejmował wykonanie jezdni
o nawierzchni bitumicznej, chodników i zjazdów, odwodnieniu drogi, wymianie
wodociągu, wycince drzew, montażu lampy solarnej, wykonaniu nowych nasadzeń
oraz wykonaniu oznakowania drogi,
przebudowa drogi gminnej nr 193116 G w Słosinku. Koszt inwestycji 855 968,34zł (w tym dofinansowanie w wysokości: 421 500,00 zł - Fundusz Dróg
Samorządowych), Zakres rzeczowy obejmował wykonanie jezdni o nawierzchni
bitumicznej, chodników i zjazdów, wycince drzew oraz wykonaniu nowych
nasadzeń,
remont drogi gminnej nr 193073G w miejscowości Pasieka. Koszt inwestycji 111 549,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował utwardzenie drogi gminnej gruntowej
płytami drogowymi betonowymi na odcinku 278 mb,
modernizacja chodnika w ciągu drogi gminnej w Dretyniu (Budżet Obywatelski).
Koszt inwestycji - 47 082,70 zł. Zakres rzeczowy obejmował remont chodnika
polegający na wymianie płyt betonowych na kostkę betonową na odcinku 127mb,
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szydlice. Koszt inwestycji 98 953,14zł (w tym dofinansowanie w wysokości: 49 476,57 zł - Nadleśnictwo
Dretyń). Zakres rzeczowy obejmował ułożenie śladowo płyt jombo, na odcinku
245mb,
przebudowa drogi gminnej na ulicy Wiązowej, Lipowej, Świerkowej, Sosnowej
i Cisowej w miejscowości Pasieka. Koszt inwestycji - 3 192 642,96 zł (w tym
dofinansowanie w wysokości: 1 546 187,00 zł - Fundusz Dróg Samorządowych).
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dróg gminnych w miejscowości Pasieka
o łącznej długości 2 299 mb, w tym na ulicach: Wiązowa o długości 399 mb,
Lipowa o długości 156 mb, Świerkowa o długości 956 mb, Sosnowa o długości
701m, Cisowa o długości 87 mb obejmujące wykonanie: jezdni, chodników,
zjazdów, ciągu pieszego z kostki betonowej typu polbruk, zielenią i oznakowaniem
ulic wraz z branżami: sanitarną (kanalizacja deszczowa), energetyczną (oświetlenie
uliczne), teletechniczną (usunięcie kolizji) sieci teletechnicznej. Termin realizacji
zadania do dnia 30.11.2021 r.,
przebudowę chodnika przy ul. Podlaskiej w Miastku. Koszt inwestycji 386 543,98zł. Zakres rzeczowy obejmował wymianę nawierzchni chodników
z płyt betonowych na kostkę betonową typu polbruk na odcinku 1 013,5 mb (obie
strony),
przebudowę chodnika przy ul. Gen. Maczka w Miastku. Koszt inwestycji 220 499,54 zł. Zakres rzeczowy obejmował wymianie nawierzchni chodników
z płyt betonowych na kostkę betonową typu polbruk na odcinku 434 mb (obie
strony) wraz z wjazdami pomiędzy budynkami nr 11-12, 13-14 i 15-16,
przebudowę chodnika przy ul. Konstytucji 3 Maja w Miastku. Koszt inwestycji 49 500,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował wymianę nawierzchni chodników z płyt
betonowych na kostkę betonową na odcinku 125 mb (chodnik wzdłuż Konstytucji
3 Maja 2 i dojście do budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 4),
przebudowę chodnika przy ul. Rodzinnej w Miastku. Koszt inwestycji 178 350,00zł. Zakres rzeczowy obejmował wymianę nawierzchni chodników z płyt
betonowych na kostkę betonową na odcinku 442,5 mb (obie strony),
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15) przebudowę chodnika na oś. Niepodległości w Miastku. Koszt inwestycji 48 257,81 zł. Zakres rzeczowy obejmował wymianę nawierzchni chodnika z płyt
betonowych na kostkę betonową na odcinku 130 mb (od ul. Koszalińskiej
do kotłowni),
16) dokumentację projektowo-kosztorysową – Przebudowa ul. Leśnej w Miastku
za kwotę 45 510,00 zł.
1.7. Remonty dróg gminnych i inne prace w ramach bieżącego utrzymania dróg.
W 2020 r. Zarząd Mienia Komunalnego wykonał czynności w zakresie utrzymania
dróg:
1) konserwacja odcinków dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na odcinkach
dróg o nawierzchni gruntowej,
2) odnowa oznakowania poziomego (malowanie) na drogach o nawierzchni
bitumicznej, betonowej (parkingi, przejścia dla pieszych, linie, itp.),
3) wprowadzenie stałych organizacji ruchu zgodnie z wydanymi decyzjami:
ul. Łąkowa, ul. Gen. Maczka, ul. Grunwaldzka, Lubkowo, Miłocice, Dretynek,
Węgorzynko,
4) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych poprzez uzupełnienie ubytków
w ulicach, drogach na terenie gminy Miastko w ilości 485 m2,
5) przeprowadzono rozbiórkę 3 wiat przystankowych, remont 14 istniejących wiat
przystankowych oraz dostawę i montaż 4 nowych wiat przystankowych,
6) wykonano remont dróg gminnych poprzez odtworzenie przebiegu, równanie
i wzmacnianie kruszywem za pomocą równiarki, walca w drogach gminnych:,
7) odtworzenie przebiegu drogi gminnej w miejscowościach: Świerzno, Kowalewice,
Piaszczyna i Lubkowo,
8) remont drogi gminnej Dolsko – Wałdowo oraz Dolsko – Piaszczyna,
9) remont dróg gminnych poprzez ułożenie płyt betonowych w Okuninie,
Węgorzynku (przedłużenie w kierunku ul. Jeziornej), w Miastku ul. Adama
Mickiewicza (kierunek OSiR), ul. M. Konopnickiej i ul. Kolejowej,
10) wykonano remont 2 przepustów drogowych w miejscowości Turowo i Znakowo
oraz dokonano remontu kanalizacji deszczowej odwodnienia placu postojowego
przy budynkach komunalnych Wybickiego 15-16,
11) przeprowadzono utwardzenie odcinków dróg gminnych z odzyskanego materiału
destruktu asfaltowego w Dretyniu i Węgorzynku,
12) wykonano pięć miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na parkingu
przy ul. Piastowskiej,
13) przeprowadzono wycinkę 158 drzew w pasie dróg gminnych oraz dokonano
nowych nasadzeń.
2.

Pozostałe inwestycje.
Realizacja pozostałych przedsięwzięć inwestycyjnych w 2020 r.:
1) budowa placu zabaw na działce rekreacyjnej w miejscowości Role. Koszt
inwestycji – 31 118,50 zł (w tym dofinansowanie w wysokości: 10 000,00 zł Urząd Marszałkowski małe projekty lokalne pod nazwą „Aktywne Sołectwo
Pomorskie 2020”). Zakres rzeczowy obejmował dostawę i montaż urządzeń
zabawowych, elementów małej architektury oraz wykonanie nawierzchni
bezpiecznej z piasku na działce rekreacyjnej nr 33/6 w miejscowości Role,
2) budowa świetlicy wiejskiej w Tursku (kontynuacja). Koszt inwestycji 133 883,44 zł. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie posadzki na istniejącym

102

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

podłożu z płytek, montażu podokienników i drzwi wewnętrznych, tynków
wewnętrznych, gładzi gipsowych, robót malarskich, montażu armatury sanitarnej,
montażu gniazd wtykowych opraw oświetleniowych, wewnętrznej linii zasilającej,
podjazdu dla niepełnosprawnych, nawierzchni utwardzonej z kostki polbruk
usytuowanego na działce nr 13/6 w obrębie Tursko z uwzględnieniem niezbędnych
robót tymczasowych i towarzyszących zgodnie z dokumentacją projektową,
budowa świetlicy wiejskiej w Węgorzynku (kontynuacja). Koszt inwestycji 99 845,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie instalacji elektrycznej wraz
z wewnętrzną linią zasilającą, instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz
z wykonaniem przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacyjnego i zbiornika
bezodpływowego; instalacji c.o. – bez montażu grzejników i kotła; podłoża
pod posadzki (bez płytek); tynków wewnętrznych na ścianach - z uwzględnieniem
wszystkich niezbędnych robót (pomocniczych, tymczasowych, towarzyszących),
modernizacja alei głównej na cmentarzu komunalnym w Miastku. Koszt inwestycji
- 252 134,69 zł. Inwestycja wykonana w części w ramach budżetu obywatelskiego
Gminy Miastko na 2020 r. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę alei głównej
na cmentarzu komunalnym w Miastku wraz z dojściami i dojazdami do istniejących
obiektów handlowych poprzez wymianę nawierzchni z płyt żelbetowych
na nawierzchnię z kostki betonowej, remont postumentu pomnika oraz wykonanie
odwodnienia liniowego przy bramie głównej,
wymiana ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku od strony świetlicy
socjoterapeutycznej. Koszt inwestycji - 49 920,60 zł. Zakres rzeczowy obejmował
rozbiórkę starego ogrodzenia z cegieł, wykonanie nowego ogrodzenia o długości
60 mb z paneli ogrodzeniowych na podmurówce, remont nawierzchni chodnika
stanowiącego dojście do budynku świetlicy socjoterapeutycznej,
wymiana nawierzchni na placu zabaw Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miastku. Koszt
inwestycji – 68 880,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował rozbiórkę starej
nawierzchni z płyt poliuretanowych i utylizacja płyt, położenie nowej lanej
nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 290,00 m2,
modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Miastku. Koszt inwestycji –
97 700,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował pokryciu dachu papą termozgrzewalną
o pow. 1 666,36 m2, wykonaniu obróbek kominów, świetlików i ogniomurów,
montażu kominków systemowych w otworach wentylacyjnych kominów,
modernizacja wentylacji w kuchni szkolnej Szkoły Podstawowej w Dretyniu. Koszt
inwestycji -119 156,55 zł,
utwardzenie terenu na budynkiem przy ul. Gen. J. Wybickiego 7 w Miastku. Koszt
inwestycji- 42 000,00 zł. Zakres rzeczowy obejmował utwardzenie z płyt jombo
terenu stanowiącego dojazd do garaży za budynkiem przy ul. Gen. J. Wybickiego
7 w Miastku,
konserwacja urządzeń melioracji i urządzenie terenu inwestycyjnego przy rondzie
Jana Pawła II w Miastku. Koszt inwestycji - 89 790,00 zł. Zakres rzeczowy
obejmował utwardzenie terenu (części działek nr dz. nr 277/4 i 277/3 obr. 83/5)
płytami betonowymi o pow. ok. 630 m2,
poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko - zakup i montaż
odnawialnych źródeł energii. Koszt inwestycji – 1 363 457,21zł (w tym
dofinansowanie w wysokości: 779 980,12 zł Regionalny Program Operacyjny
Województwa
Pomorskiego)
Zakres
rzeczowy
obejmuje
dostawę
z rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych, paneli solarnych i pompy ciepła
w celu utworzenia: 17 instalacji fotowoltaicznych, 3 instalacji solarnych,
1 instalacji pompy ciepła powietrznej w następujących obiektach: Przedszkole
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Miejskie nr 1 w Miastku ul. Bolesława Chrobrego 19, Przedszkole Miejskie nr 3
w Miastku ul. Juliana Tuwima 2, Szkoła Podstawowa w Świerznie, Szkoła
Podstawowa nr 2 w Miastku ul. Kujawska 1, Szkoła Podstawowa nr 3 w Miastku
ul. Wrzosowa 1, budynek mieszkalny, ul. Bolesława Chrobrego 6 w Miastku,
budynek mieszkalny ul. Adama Mickiewicza 2 w Miastku, budynek Urzędu
Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, budynek Zarządu Mienia Komunalnego
w Miastku ul. Kolejowa 41, budynek przy ul. Mickiewicza 2a w Miastku, budynek
administracyjny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku ul. Adama
Mickiewicza 3, budynek Stacji Uzdatniania Wody w Miastku, budynek
Oczyszczalni Ścieków w Węgorzynku, budynek Zakładu Energetyki Cieplnej
w Miastku ul. Kowalska 2,
12) zmiana sposobu użytkowania budynku przemysłowego przy ul. Stolarskiej 7
w Miastku na budynek mieszkalny. Koszt inwestycji - 1 368 750,00 zł (w tym
dofinansowanie w wysokości: 623 974,62 zł). Zakres rzeczowy obejmuje
przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego
poprzemysłowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Miastku
przy ul. Stolarskiej 7. Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wraz
z pomieszczeniami przynależnymi wyniesie 442,30 m2. Zostanie utworzonych
9 lokali mieszkalnych o średniej powierzchni 38,65 m2.
13) Pomorskie Szlaki Kajakowe „Brdą wśród natury”. Koszt inwestycji 1 407 298,00zł (w tym dofinansowanie w wysokości: 1 109 098,70 zł - Regionalny
Program Operacyjny Województwa Pomorskiego. Zakres rzeczowy obejmuje
roboty budowlane związane z zagospodarowaniem szlaku kajakowego na rzece
Brdzie w m. Świeszyno wraz z oznakowaniem wodnym i drogowym, polegającym
na: remoncie i przebudowie istniejącego hangaru, utwardzeniu terenu, wykonaniu
ogrodzenia drewnianego, montażu ławostołów, ławek, koszy na odpady,
informatorów, wykonaniu przyłącza i montażu skrzynki elektroenergetycznej.
Wykonania przystani kajakowej w Świeszynie nad Jeziorem Głębokim, remont
i przebudowa istniejącego hangaru, wykonanie przyłącza elektroenergetycznego
z istniejącego ZK zlokalizowanego w obrębie działki,
14) Pomorskie Szlaki Kajakowe „Wśród dopływów Wieprzy”. Koszt inwestycji 890 000,00 zł (w tym dofinansowanie w wysokości: 683 882,76 zł - Regionalny
Program Operacyjny Województwa Pomorskiego. Zakres robót obejmuje
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie
infrastruktury kajakowej szlaku wodnego rzeki Studnicy w Miastku i w Kawczynie
składającej się z: przystani kajakowej, przenosek, zagospodarowania brzegu rzeki,
oznakowania szlaku wodnego.
3. Inwestycje przeprowadzone w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 r.
1) remont alei głównej na cmentarzu w Miastku (od strony wejścia głównego).
Łączny koszt robót – 50 000,00 zł,
2) remont chodnika w ciągu drogi gminnej przy nowym markecie w Dretyniu. Łączny
koszt inwestycji - 49 887,10 zł,
3) prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Tursku. Koszt wykonania robót
- 50 000,00 zł,
4) plac sportowo-rekreacyjny w Wałdowie. Łączny koszt inwestycji – 49 571,46 zł.
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XII.

Rolnictwo

W Gminie Miastko dostrzegany jest wzrost ilości gospodarstw rolnych osób fizycznych
- największy w obszarze gospodarstw małych o powierzchni do 5ha.

Lp.

Klasa wielkości
gospodarstw rolnych
osób fizycznych

Liczba
gospodarstw

ha
fizyczne

ha podstawy
podatku

Stan na 31.12.2019 r.
1.

Powierzchnia
od 1-2 ha

284

399,3659

83,2651

2.

Powierzchnia
od 2-5 ha

330

1 031,9379

236,8158

3.

Powierzchnia
od 5 -7 ha

104

606,6254

112,8412

4.

Powierzchnia
od 7-10 ha

85

712,3729

149,5598

5.

Powierzchnia
od 10 -15 ha

95

1 174,3261

270,9945

6.

Powierzchnia powyżej 5
ha

205

9 091,1078

2 808,4200

1 103

13 015,7360

3 661,8964

Tabela

Razem

66.

Stan na 31.12.2020 r.
1.

Powierzchnia
od 1-2 ha

290

407,0804

87,9896

2.

Powierzchnia
od 2-5 ha

337

1 060,2696

237,5833

3.

Powierzchnia
od 5 -7 ha

98

572,0637

113,3112

4.

Powierzchnia
od 7-10 ha

84

706,2324

144,2039

5.

Powierzchnia
od 10 -15 ha

96

1 184,1033

266,6403

6.

Powierzchnia powyżej
5 ha

202

8 699,5626

2 628,2506

1 107

12 629,3120

3 477,9789

Razem

Wielkości gospodarstw rolnych osób fizycznych w Gminie Miastko. Źródło: własne – Referat Podatków
i Windykacji.
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Lp.

Klasa wielkości
gospodarstw rolnych
osób prawnych

według rejestrów na 2019 r.
Powierzchnia
1.
od 1-2 ha
Powierzchnia
2.
od 2-5 ha
Powierzchnia
3.
od 5-7 ha
Powierzchnia
4.
od 7-10 ha
Powierzchnia
5.
od 10-15 ha
Powierzchnia
6.
powyżej 15 ha
Powierzchnia
7.
od 0-1 ha
Razem
według rejestrów na 2020 r.
Powierzchnia
1.
od 1-2 ha
Powierzchnia
2.
od 2-5 ha
Powierzchnia
3.
od 5-7 ha
Powierzchnia
4.
od 7-10 ha
Powierzchnia
5.
od 10-15 ha
Powierzchnia
6.
powyżej 15 ha
Powierzchnia
7.
od 0-1 ha
Razem

Liczba gospodarstw

ha
fizyczne

3

4,4107

4

13,9276

0

0,0000

2

16,9026

7

93,0063

22

4 256,4720

1

0,8734

39

4 385,5920

3

4,4107

4

13,9276

0

0,0000

2

16,9026

7

93,0063

22

4 256,4720

1

0,8734

39

4 385,5920

Tabela 67. Wielkości gospodarstw rolnych osób prawnych w Gminie Miastko. Źródło: własne – Referat Podatków
i Windykacji.

XIII.
1.

Polityka kształtowania ładu przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu
miasta i gminy Miastko, uchwalone zostało przez Radę Miejską w Miastku uchwałą
Nr XXXV/305/2017 z dnia 17 marca 2017 r. W części studium „Uwarunkowania”
przedstawiono uwarunkowania z podziałem na uwarunkowania zewnętrzne sformułowane
w dokumentach strategicznych i planistycznych o zasięgu ponadlokalnym, w tym
w szczególności plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, a także
dokumenty strategiczne gminy oraz uwarunkowania wewnętrzne, tkwiące w przestrzeni gminy
z podziałem na kategorie określone w art. 10, ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Na podstawie uwarunkowań przestrzennych oraz biorąc pod uwagę wyniki
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analiz środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, sporządzoną prognozę demograficzną
do roku 2030 i określone zapotrzebowanie na nową zabudowę w gminie sformułowano
ustalenia studium, które stanowią wykładnię polityki przestrzennej gminy na najbliższe lata.
Przyjęto ponadto zasadę kontynuacji dotychczasowej polityki przestrzennej gminy, wyrażonej
w dokumencie z 1998 r., w zakresie terenów przewidzianych dla rozwoju gospodarczego oraz
rozwiązań komunikacyjnych.
1.1. Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej – obszar wiejski.
Na obszarze wiejskim gminy w zakresie głównych zmian w strukturze przestrzennej
wyznaczono w studium trzy generalne typy obszarów:
1) obszar możliwego docelowego zainwestowania - stanowi obszar zabudowany
lub przeznaczony do zabudowy, w ramach którego zostaną zaspokojone potrzeby
rozwoju przestrzennego wynikające z przyjętych kierunków rozwoju gminy,
prognoz demograficznych, możliwości rozwoju komunikacji i infrastruktury
przestrzennej oraz wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze.
Na obszar możliwego docelowego zainwestowania składają się:
a) obszary w granicach urbanizacji,
b) obszary zdecydowanego przeznaczenia terenów wg obowiązujących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
c) nowe tereny rozwojowe projektowane w studium o podstawowej, dominującej
funkcji terenu:
- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- MU – tereny mieszkaniowo – usługowe,
- U – tereny zabudowy usługowej; Up – tereny usług publicznych,
- PU – tereny zabudowy produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, magazynów
i składów,
- ML – tereny zabudowy letniskowej,
- UT – tereny usług turystyki,
- US – tereny usług sportu i rekreacji,
- ZK – tereny zieleni krajobrazowej,
- ZP – tereny zieleni urządzonej,
- PG – tereny możliwej eksploatacji złóż,
- teren przeznaczony pod zalesienie;
2) obszar przestrzeni chronionej - stanowi go obszar dotychczasowego użytkowania
rolniczego i leśnego, niezabudowany oraz nieprzeznaczony do zabudowy
(za wyjątkiem zabudowy związanej z gospodarką rolną i leśną, infrastrukturą
techniczną i komunikacyjną, a także obszarów możliwych lokalizacji urządzeń
wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100kW),
na którym priorytetowym zadaniem jest ochrona walorów środowiska
przyrodniczego i krajobrazu oraz utrzymanie produkcyjnej funkcji lasów
i gruntów rolnych;
3) obszary rozmieszczenia urządzeń produkujących energię ze źródeł
odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW: wyznaczono obszary,
na których dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych wraz ze strefami
ochronnymi; obszary, na których dopuszcza się lokalizację ogniw
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fotowoltaicznych; tereny zdecydowanych inwestycji z zakresu OZE, w tym
lokalizacji biogazowi rolniczych, elektrowni wiatrowych i ogniw
fotowoltaicznych.
Na obszarze wiejskim gminy zaprojektowano w studium tereny rozwojowe o łącznej
powierzchni ok. 405 ha, spośród których ok. 69 ha stanowią tereny o dominującej funkcji
mieszkaniowej, a ok. 183ha przeznacza się na funkcje gospodarcze (zabudowa produkcyjnousługowa, magazynów i składów).
1.2. Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej – obszar miasta.
Na docelową strukturę przestrzenną miasta składają się następujące typy obszarów:
a) tereny istniejącego zainwestowania i zagospodarowania,
b) obszary zdecydowanego przeznaczenia wg obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
c) nowe tereny rozwojowe projektowane w studium,
d) tereny przekształceń funkcjonalno-przestrzennych,
e) obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię odnawialną o mocy
przekraczającej 100 kW,
f) tereny niezabudowane, nieprzeznaczone w studium do zainwestowania;
Nowe tereny rozwojowe projektowane w studium, na których przewiduje się lokalizację
zabudowy o dominującym podstawowym przeznaczeniu to:
-

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
U - tereny zabudowy usługowej,
PU - tereny produkcyjno-usługowe, magazynów i składów,
IT - tereny infrastruktury technicznej,
UT - tereny usług turystyki,
US – tereny usług sportu i rekreacji,
ZP – tereny zieleni urządzonej, w tym zieleni parkowej,
tereny rewitalizacji, rehabilitacji, humanizacji i rekultywacji;

Łączna powierzchnia terenów zaprojektowanych w studium wynosi ok. 82,65 ha,
z czego ok. 14 ha stanowią tereny dla rozwoju mieszkalnictwa, ok. 17 ha przeznaczono
na funkcje gospodarcze i infrastrukturę techniczną, natomiast ponad 33 ha zaprojektowano
z przeznaczeniem na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, sportowe i zieleń urządzoną.
1.3. Tereny zaprojektowane w Studium - podsumowanie.
Wskazane w studium kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy zabezpieczają
potrzeby rozwojowe gminy w perspektywie kilkunastu najbliższych lat. Tereny wyznaczone
w Studium na cele inwestycyjne zwłaszcza dla potrzeb lokalizacji terenów gospodarczych
w dużej mierze stanowią kontynuację dotychczasowej polityki gminy.
A. Przyjęte w projekcie kierunki rozwoju w zakresie terenów mieszkalnictwa stanowią
docelową strukturę. Poszczególne tereny przygotowywane będą etapami,
z uwzględnieniem priorytetów i rekomendacji odnośnie sporządzania opracowań
planistycznych, a także w odniesieniu do aktualnego zapotrzebowania gminy;
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B. Przyjęte kierunki rozwoju gminy w zakresie funkcji gospodarczych i usługowych
uznaje się za adekwatne, umożliwiające realizację strategicznych celów
rozwojowych gminy;
C. Przyjęte kierunki rozwoju gminy w zakresie rozwoju usług turystyki i rekreacji
uznaje się za adekwatne, umożliwiające wykorzystanie walorów przyrodniczokrajobrazowych gminy oraz uwzględniające konieczność ochrony środowiska
i zachowania ładu przestrzennego;
W 2020 roku Gmina Miastko nie aktualizowała obowiązującego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy Miastko.
2.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie gminy Miastko w 2020 roku obowiązywało 25 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego:
Lp.

Tytuł planu

Nr uchwały i data

1.

1 Zmiana do miejscowego planu ogólnego
.
zagospodarowania miasta Miastko

Nr 33/XXXV/97 Rady
Miasta i Gminy Miastko z
29.04.1997 r.

2.

2 Zmiana do miejscowego planu ogólnego
. zagospodarowania przestrzennego gminy
Miastko

Nr 34/XXXV/97 Rady
Miasta i Gminy Miastko z
29.04.1997 r.

3.

Zmiana miejscowych planów ogólnych
3 zagospodarowania przestrzennego miasta
. Miastko i Gminy Miastko dla terenów koło
Łodzierzy

Nr 55/XXXIX/97 Rady
Miasta i Gminy Miastko z
12.09.1997 r.

Publikacja/
wejście w życie
Dz. U. Woj.
Słupskiego
Nr 14 poz. 70
z 23.05.1997r.
/7.06.1997 r.
Dz. U. Woj.
Słupskiego
Nr 14 poz. 71
z 23.05.1997r.
/7.06.1997 r.
Dz. U. Woj.
Słupskiego
Nr 24 poz.142
z 22.09.1997r.
/7.10.1997 r.

4.

Zmiana miejscowego planu
4 zagospodarowania przestrzennego gminy
Miastko dla doliny Studnicy
.
w Kawczu-Okuninie

Nr 110/III/99 Rady Miasta i
Gminy Miastko z
30.04.1999 r.

Dz. U. Woj. Pom.
Nr 48 poz. 195
z 25.05.1999r.
/9.01.1999 r.

5.

Zmiana miejscowego planu ogólnego
5 zagospodarowania przestrzennego miasta
Miastka dla terenu przy
.
ul. Koszalińskiej - Ogrodowej

Nr 42/III/2000 Rady Miasta
i Gminy Miastko z
28.04.2000 r.

Dz. U. Woj. Pom.
Nr 56 poz. 352
z 07.06.2000r.
/22.06.2000 r.

6.

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania
przestrzennego Osiedla Ceglanego w
6 Miastku - zmiana miejscowego planu
.ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta Miastka

Nr 51/III/2000 Rady Miasta
i Gminy Miastko z
09.06.2000 r.

Dz. U. Woj. Pom.
Nr 1 poz. 2
z 08.01.2001r.
/23.01.2001 r.

7.

Zmiana do miejscowego planu ogólnego
7 zagospodarowania przestrzennego miasta
Miastko dla działek nr 16/1
.
i 16/6 w obrębie 83/1

Nr 67/III/2000 Rady Miasta
i Gminy Miastko z
25.08.2000 r.

Dz. U. Woj. Pom.
Nr 1 poz. 3
z 08.01.2001r.
/23.01.2001 r.
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8.

Zmiana miejscowego planu ogólnego
8 zagospodarowania przestrzennego gminy
Miastko
dla wielofunkcyjnego zespołu usług
.
w Kowalewicach

Nr 81/III/2000 Rady Miasta
i Gminy Miastko z
29.09.2000 r.

Dz. U. Woj. Pom.
Nr 1 poz. 4
z 08.01.2001r.
/23.01.2001 r.
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 31 poz. 326
z 09.04.2001r.
/24.04.2001 r.

9.

9
.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu stacji bazowej
telefonii komórkowej w Dretyniu

Nr 15/III/2001 Rady Miasta
i Gminy Miastko z
23.02.2001 r.

10.

1
0 Miejscowy plan zagospodarowania
.przestrzennego p.n. „Węgorzynko-Słupska”

Nr 28/III/2001 Rady Miasta
i Gminy Miastko z
30.03.2001 r.

Dz. U. Woj. Pom.
Nr 4 poz. 52
z 15.01.2002r.
/30.01.2002 r.

11.

1 Miejscowy plan zagospodarowania
1 przestrzennego stacji bazowej telefonii
komórkowej
.
w Świeszynie

Nr 93/III/2001 Rady Miasta
i Gminy Miastko z
16.11.2001 r.

Dz. U. Woj. Pom.
Nr 9 poz. 144
z 06.02.2002r.
/21.01.2001 r.

12.

1
Miejscowy plan zagospodarowania
2przestrzennego części śródmieścia Miastka
. „Armii Krajowej-Bolesława Chrobrego”
p.n.

Nr 36/III/2002 Rady Miasta
i Gminy Miastko z
15.04.2002 r.

Dz. U. Woj. Pom.
Nr 62 poz. 1427
z 18.09.2002r.
/3.10.2002 r.

13.

1 Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu usługowo
3
mieszkalnego
przy ul. Małopolskiej w
.
Miastku

Nr 2/IV/2003 Rady Miasta i
Gminy Miastko z
24.01.2003 r.

Dz. U. Woj. Pom.
Nr 55 poz. 869
z 18.04.2003r.
/3.05.2003 r.

14.

1
Miejscowy plan zagospodarowania
4 przestrzennego terenu mieszkalno. usługowego przy ul. Fabrycznej w Miastku

Nr 68/IV/2003 Rady Miasta
i Gminy Miastko z
29.08.2003 r.

Dz. U. Woj. Pom.
Nr 138 poz. 2464
z 07.11.2003r.
/22.11.2003 r.

15.

1
Miejscowy plan zagospodarowania
5 przestrzennego terenu przemysłowego
.
"Błoga Góra" w Wałdowie

Nr 55/IV/2004 Rady
Miejskiej w Miastku
z 09.07.2004r.

Dz. U. Woj. Pom.
Nr 144 poz. 2556
z 30.11.2004r.
/15.12.2004 r.

16.

1
Miejscowy plan zagospodarowania
6 przestrzennego Koszalińska – Jeziorna w
.
Miastku

Nr 53/IV/2004 Rady
Miejskiej w Miastku
z 09.07.2004 r.

Dz. U. Woj. Pom.
Nr 144 poz. 2555
z 30.11.2004r.
/15.12.2004 r.

17.

1
7
.

Nr 27/IV/2006 Rady
Miejskiej w Miastku
z 28.04.2006 r.

Dz. U. Woj. Pom.
Nr 113 poz. 2341
z 10.11.2006r.
/25.11.2006 r.

18.
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Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Kujawska

Miejscowy plan zagospodarowania
1
przestrzennego miejscowości Bobięcino
8
wraz z m.p.z.p. zakazu zabudowy
.
w Bobięcinie

Nr 45/V/2007Rady
Miejskiej w Miastku
z 25.05.2007 r.

Dz. U. Woj. Pom.
Nr 40 poz. 1167
z 21.05.2008r.
/5.06.2008 r.

19.

Zmiana miejscowego plan
1 zagospodarowania przestrzennego terenu
9zabudowy mieszkaniowo-usługowej Osiedla
„Czereśniowe”
.
w Miastku

Nr 96/VI/2012 Rady
Miejskiej w Miastku
z 21.12.2012 r.

Dz. U. Woj. Pom.
poz. 494 22.01.2013r.
/6.02.2013 r.

20.

2 Miejscowy plan zagospodarowania
0przestrzennego Koszalińska – Dworcowa –
Młodzieżowa
.
w Miastku

Nr IX/73/2013 Rady
Miejskiej w Miastku
z 20.09.2013 r.

Dz. U. Woj. Pom.
poz. 3654
z 25.10.2013r.
/9.11.2013 r.

21.

2 Miejscowy plan zagospodarowania
1 przestrzennego RONDO zmiana części
. m.p.z.p. „Armii Krajowej-Bolesława
Chrobrego”

Nr IX/74/2013 Rady
Miejskiej w Miastku
z 20.09.2013 r.

Dz. U. Woj. Pom.
poz. 3655
z 25.10.2013r.
/9.11.2013 r.

22.

23.

24.

25.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
2
dla
dwutorowej
napowietrznej linii
2
elektroenergetycznej
400 Kv Gdańsk
.
Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo na terenie
Gminy Miastko

2 Miejscowy plan zagospodarowania
3 przestrzennego pn. Armii Krajowej. Mickiewicza - zmiana części m.p.z.p.
„Armii Krajowej- Bolesława Chrobrego”

Nr XIII/86/2015Rady
Miejskiej w Miastku
z 3.07.2015 r.

Nr XVIII/151/2015 Rady
Miejskiej w Miastku
z 30.12.2015 r.

2
Zmiana miejscowego planu
4zagospodarowania przestrzennego Osiedla
.
Ceglanego w Miastku

Nr XXII/190/2016 Rady
Miejskiej w Miastku
z 29.04.2016 r.

miejscowy planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru w obrębie
ewidencyjnym Pasieka

Uchwała nr XIX/157/2020
Rady Miejskiej w Miastku z
dnia 28 lutego 2020 r.

Dz. U. Woj. Pom.
poz. 2248
z 21.07.2015 r.
/5.08.2015 r.

Dz. U. Woj. Pom.
poz. 340
z 2.02.2016r.
/17.02.2016 r.

Dz. U. Woj. Pom.
poz. 1974
z 24.05.2016 r.
/8.06.2016 r.

Dz. U. Woj. Pom. z
dnia 7.04.2020 r. poz.
1765/ 22.04.2020 r.

Tabela 68. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Gminie Miastko. Źródło: własne - Wydział Rozwoju
Gospodarczego.

W 2020 roku, Rada Miejska w Miastku uchwaliła jeden miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego – dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka.
W 2020 roku w trakcie sporządzania były następujące projekty miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego:
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Lp.

Tytuł planu

Nazwa uchwały

1.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
w Miastku, w obrębie
ewidencyjnym 83/2 Miastko

Uchwała Rady Miejskiej w Miastku Nr XL/359/2017 z dnia
30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
w Miastku, w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko

2.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
w Miastku, w obrębie
ewidencyjnym 83/4 Miastko

3.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego obszaru,
obejmującego tereny położone
w obrębie ewidencyjnym
Piaszczyna.

4.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
obejmującego tereny położone
na południe od terenów
zabudowanych miejscowości
Głodowo w części obrębu
ewidencyjnego Głodowo

5.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego obszaru
w obrębie ewidencyjnym
Pasieka pn. „Pasieka Południe”

Uchwała Rady Miejskiej w Miastku Nr XL/360/2017
z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru w Miastku, w obrębie ewidencyjnym
83/4 Miastko.

Uchwała Nr XLIX/475/2018 Rady Miejskiej
w Miastku
z dnia 9 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru,
obejmującego tereny położone
w obrębie ewidencyjnym Piaszczyna.
Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny
położone na południe od terenów zabudowanych miejscowości
Głodowo w części obrębu ewidencyjnego Głodowo

Uchwała nr XXI/187/2020 Rady Miejskiej w Miastku z dnia
29 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
w obrębie ewidencyjnym Pasieka pn. „Pasieka Południe”

Tabela 69. Wykaz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego procedowanych w 2020 r. Źródło:
własne - Wydział Rozwoju Gospodarczego.

W 2020 roku Rada Miejska w Miastku uchwaliła jedną uchwałę o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Pasieka
– sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie
ewidencyjnym Pasieka pn. „Pasieka Południe”.
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XIV.

Gminna ewidencja zabytków.

Gminna Ewidencja Zabytków została przyjęta Zarządzeniem Burmistrza Miastka
nr 523/VII/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji
Zabytków Gminy Miastko.
Gminna Ewidencja Zabytków obejmuje:
zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego,
stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków archeologicznych
województwa pomorskiego i pozostałe stanowiska archeologiczne,
zabytki architektury - obiekty i zespoły zabudowy – obszar miasta,
obiekty wpisane do rejestru zabytków woj. pomorskiego lub do Wojewódzkiej
Ewidencji Zabytków - obszar wiejski,
cmentarze zabytkowe,
parki.

-

Lp.

Nr rejestru
zabytków
województwa
pomorskiego

1.

1

A - 162

2.

2

A - 164

3.

3

A - 165

4.

4

A - 349

5.

5

A - 351

6.

6

A - 351

7.

7

A - 1181

8.

8

A - 1263

9.

9

A - 1397

10.

1
0

A - 1604

11.

1
1

A - 1811

12.

1
2

A - 1899

Nr decyzji

Data wpisu
do rejestru
zabytków

263

1960.03.23

268

1960.03.23

269

1960.03.23

KL.IVOa/19/65

1965.03.18

KL.IVOa/10/65
KL.II5340/1/90
KL.II5340/29/87
KL.II5340/4/89
PSOZ5340/31/93
PSOZ-I5350/15/96
PWKZ.R.41
90/15/2006/1
542/2007
ZNDII.5140.7.2014.KM-P

1965.03.18

Obiekt
kościół parafialny p.w. Św.
Michała Archanioła wraz
z otoczeniem
kościół filialny wraz
z otoczeniem i cmentarzem
kościół filialny p.w. Św.
Stanisława Kostki wraz z
otoczeniem
kościół parafialny p.w.
Niepokalanego Serca NMP
wraz z otoczeniem
dwór

Miejscowość

Miłocice
Trzcinno
Wałdowo
Świerzno
Tursko

zespół pałacowo-parkowy
(pałac, park)
zespół pałacowo-parkowy
(pałac, park)
zespół pałacowo-parkowy
(pałac, park)

Kamnica

1993.07.28

chata nr 32

Świerzno

1996.08.14

kościół parafialny p.w.
NMP Wspomożenia
Wiernych wraz z
otoczeniem

Miastko

2007.09.17

dwór i park

Miłocice

2014.06.03

budynek mieszkalny

Tursko, nr 6

1990.03.12
1987.07.21
1989.03.07

Tursko

Trzcinno
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13.

1
3

A - 1562

1995.07.08

Wiatrołom

park

Tabela 70. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków woj. pomorskiego. Źródło:
http://bip.miastko.pl/dokumenty/6142.

Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych
woj. pomorskiego przedstawia poniższa tabela:
Miejscowość

Nr stan.
w
miejscowości

Nr stan.
AZP

1.

Bobięcino

1

19-27/1

2.

Bobięcino

2

19-27/2

3.

Bobięcino

3

19-24/3

4.

Kamnica

3

19-27/4

5.

Miłocice

36

2027/56

6.

Świeszyno

5

1929/64

Lp.

Funkcja –
chronologia –
kultura
archeologiczna
grodzisko wyżynne
wczesnośredniowieczne IX-XII w.
osada
wczesnośredniowieczna IX-XII w.
podwodne relikty
mostu osady
wczesnośredniowiecznej IX-XII w.
grodzisko
wczesnośredniowieczne
grodzisko
wczesnośredniowieczne

Nr
rejestru

Nr wpisu do
rejestru zabytków

A-a117/S

WKZ w Słupsku
nr PSOZ-5350/4/94
z dnia 12.10.1994 r.
WKZ w Słupsku
nr PSOZ-5350/4/94
z dnia 12.10.1994 r.
WKZ w Słupsku
nr PSOZ-VI5350/4/94
z dnia 12.10.1994 r.
WKZ w Koszalinie
nr KLIV-Oa/45/66
z dnia 3.03.1966 r.
WKZ w Koszalinie
nr KL.IV-47/66
z dnia 03.03.1966 r.

grodzisko
wczesnośredniowieczne

A-a9/31/K

A-a117/S
A-a117/S

A-a7/27/K
587

WKZ w Koszalinie
nr KLIV- Oa/49/66
z dnia 3.03.1966 r.

Tabela 71. Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych woj. pomorskiego. Źródło:
http://bip.miastko.pl/dokumenty/6142.

XV.
1.

Ochrona zwierząt

Program ochrony nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miastko.
1.1. Opis stanu faktycznego.

Corocznie do 31 marca Gmina w formie uchwały zatwierdza się „Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miastko”.
W 2020 r. w związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polski stanu epidemii Rada
Miejska w Miastku w późniejszym terminie tj. w dniu 17 kwietnia 2020 r. podjęła uchwałę
Nr XX/171/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miastko.
Celem programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy
Miastko. Zadanie to jest realizowane poprzez:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom opieki,
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2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,
3) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Miastko obejmowała przede
wszystkim współdziałanie z wybranym schroniskiem, wyłapywanie bezdomnych zwierząt
i transport ich do schroniska oraz poszukiwanie ich właścicieli. W ramach prowadzonych
działań na rzecz ochrony bezdomnych zwierząt konieczna jest także współpraca Gminy
z organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, oraz z innymi
osobami prawnymi i fizycznymi.
1.2. Działania ogólne.
Zadania realizowane przez gminę Miastko w 2020 r. polegały w szczególności na:
1) przyjmowaniu zgłoszeń przez pracowników Urzędu Miejskiego w Miastku
i funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
2) podejmowaniu interwencji przez Straż Miejską lub Policję,
3) podejmowaniu czynności zmierzających do ustalenia właściciela psa poprzez
umieszczanie zdjęć na stronie internetowej www.miastko.pl oraz w miejscu jego
odłowienia,
4) zapewnianiu tymczasowego schronienia w punkcie tymczasowego przetrzymania
zwierząt przez 72 godziny, wyznaczonego w miejscowości Węgorzynko
(część działki nr 94/2),
5) zapewnianiu bezdomnym zwierzętom opieki i miejsca w Schronisku dla Zwierząt
w Kościerzynie w ramach podpisanej umowy z Fundacją „ANIMALSI”,
ul. Wolności 48/1, 80 – 538 Gdańsk,
6) współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i organizacjami społecznymi,
których statutowym celem jest ochrona zwierząt,
7) promowaniu prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,
8) współpracy ze schroniskiem, Policją, Gabinetem Weterynaryjnym przy ul. Długiej
8 w Miastku.
1.2.1. Działania dotyczące kotów wolno żyjących.
Koty wolno żyjące, czyli koty urodzone i żyjące na wolności w otoczeniu człowieka
w stanie dzikim, najczęściej stanowią element ekosystemu miejskiego, gdzie ich obecność
zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy, szczurów). Realizacja programu dotyczącego
kotów wolno żyjących polega na wspieraniu osób będących społecznymi opiekunami kotów
wolno żyjących, poprzez zapewnienie im karmy, w celu ich dokarmiania.
Zadania realizowane przez Gminę w 2020r.polegały w szczególności na:
1) promowaniu prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt
(np. umożliwienie dostępu kotom do określonych pomieszczeń w porozumieniu
z zarządcą budynków, administratorem nieruchomości, wspólnot czy spółdzielni
mieszkaniowych oraz opiekunami kotów, ustawienie budek dla kotów z dala miejsc
ogólnodostępnych),
2) współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Policją, organizacjami
pozarządowymi zajmującymi się statutowo ochroną zwierząt,
3) sprawowaniu opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym, w razie potrzeby ich
dokarmianiu, w szczególności w okresach niekorzystnych warunków
atmosferycznych, w okresie jesienno – zimowym (od listopada do lutego).
4) wykonywaniu zabiegów sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu gminy
Miastko, w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi Gmina podpisała
umowy.
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1.2.2. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich.
W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich konieczne jest wskazanie
gospodarstwa rolnego, które mogłoby przyjąć zwierzęta gospodarskie w sytuacjach
wyjątkowych, np. w przypadku zwierząt bezdomnych, zabłąkanych (do czasu odnalezienia
właściciela). Mając na uwadze powyższe, dla zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
Burmistrz Miastka w 2020 r. wyznaczył gospodarstwo rolne na terenie gminy Miastko,
położone w miejscowości Łąkoć 1.
1.3. Opieka weterynaryjna.
Zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom w ramach programu realizowane było
poprzez zawarcie stosownej umowy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
w Kościerzynie w ramach, której schronisko zapewniało opiekę weterynaryjną. Zapewnienie
całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
Gmina Miastko realizowała zgodnie z zawartą umową z Gabinetem Weterynaryjnym „SABA”
przy ul. Długiej 8 w Miastku.
1.4. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.
Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych w 2020 r. polegało przede wszystkim
na sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych trafiających do schroniska. Ograniczenie
populacji kotów wolno żyjących polegało na sterylizacji i kastracji poprzez wydawanie przez
Wydział Rozwoju Gospodarczego społecznym opiekunom kotów skierowań na zabiegi
sterylizacji i kastracji w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi Gmina podpisała
4 umowy (Gabinet Weterynaryjny „SABA” Łukasz Kisielewski, przy ul. Długiej 8 w Miastku
i Przychodnia Weterynaryjna Paulina Kańczugowska, przy ul. Szkolnej 1 w Miastku).
1.5. Działania w zakresie przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w 2020 r.
W 2020 r. nie wywieziono żadnego psa ani kota do Schroniska dla Zwierząt
w Kościerzynie. Zapewniono opiekę weterynaryjną 3 bezdomnym psom oraz 13 kotom.
Eutanazji poddano 4 koty i 3 sarny (rozległe uszkodzenia ciał w wyniku potrąceń przez
samochody).
W
−
−
−

2020 roku udzielono pomocy niżej wymienionym rannym zwierzętom:
1 koziołek,
1 kuna,
1 jenot.

Na terenie gminy Miastko w 2020 r. zarejestrowanych było100 opiekunów społecznych,
którzy dokarmiali 593 koty wolno żyjące. Wykonano 70 zabiegów sterylizacji u kotek wolno
żyjących. Środki finansowe poniesione na realizację w ramach niniejszego programu w 2020r.
wyniosły 45 574,72 zł.

XVI.

Stan realizacji Strategii rozwoju miasta i gminy Miastko
na lata 2015-2025

Strategia rozwoju miasta i gminy Miastko na lata 2015 – 2025 została uchwalona przez
Radę Miejską 30 grudnia 2015 uchwałą nr XVIII/149/2015a następnie zmieniona dnia
21 kwietnia 2017 uchwałą nr XXXVII/323/2017 i jest podstawowym instrumentem
długofalowego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, określającym wizję
i strategiczne kierunki rozwoju.
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Wizja: Gmina Miastko w 2025 roku jako obszar funkcjonalny o wysokiej samodzielności oraz
miejsce przyjazne środowisku naturalnemu i mieszkańcom o wysokim poziomie życia
gospodarczego i społecznego.
Misja: Rozwój miasta i gminy Miastko poprzez:
- rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość,
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz samodzielność
energetyczną,
- ochrona środowiska,
- wsparcie usług technicznych: edukacji, zdrowia i spraw społecznych,
- rozwój kultury, sportu i edukacji.
Rozwój Gminy Miastko jest spełniany poprzez realizację trzech strategicznych celów,
którym przypisane zostały cele szczegółowe, powiązane z odpowiednimi kierunkami działań:
1)
−
−
2)
−
−
3)
−
−

wzrost aktywności gospodarczej:
rozwój przedsiębiorczości,
spadek bezrobocia;
poprawa dostępu do infrastruktury i zasobów:
poprawa dostępu do infrastruktury publicznej,
zrównoważone wykorzystanie zasobów;
poprawa jakości kapitału ludzkiego i społecznego:
aktywizacja i integracja mieszkańców,
rozwój usług publicznych.

Na podstawie analizy zebranych danych z poszczególnych wydziałów, jednostek
organizacyjnych, spółek gminnych i innych podmiotów realizujących poszczególne cele
określone w strategii, dokonano podsumowania wyników za 2020 rok.

Cel strategiczny I: Wzrost atrakcyjności gospodarczej
Cel szczegółowy I.1: Rozwój przedsiębiorczości
Działania/zadania

Rok

Jednostka miary [szt.]

Źródło danych

Liczba inicjatyw podejmowanych przez
Urząd Miejski w Miastku na rzecz
wsparcia przedsiębiorczości

2020

9

Urząd Miejski w Miastku

Liczba nowych podmiotów gospodarczych
w bazie REGON

2020

92

GUS

Liczba nowych inwestycji w gminie
Miastko

2020

33

Urząd Miejski w Miastku
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Powierzchnia uzbrojonych terenów
inwestycyjnych w ha

2020

0

Urząd Miejski w Miastku

Działania/zadania

Rok

Jednostka miary [szt.]

Źródło danych

Liczba osób prowadzących działalność
gospodarczą na 10 tyś mieszkańców

2020

652

GUS

Liczba zarejestrowanych osób
bezrobotnych na terenie gminy Miastko

2020

1098

Powiatowy Urząd Pracy
w Bytowie

Liczba osób zatrudnionych na terenie
gminy Miastko

2020

3355

GUS

Liczba projektów na rzecz wsparcia i
aktywizacji osób bezrobotnych
realizowanych na terenie Gminy Miastko

2020

7

Powiatowy Urząd Pracy
w Bytowie

Cel szczegółowy I.2: Spadek bezrobocia

Tabela 72. Ilość działań prowadzonych w gminie Miastko w ramach celu strategicznego I: Wzrost atrakcyjności
gospodarczej. Źródło: własne – Wydział Rozwoju Gospodarczego.

Cel strategiczny II: Poprawa dostępu do infrastruktury i zasobów

Cel szczegółowy II.1: Poprawa dostępu do infrastruktury technicznej
Działania/zadania

Rok

Jednostka miary

Źródło danych

Ilość projektów z zakresu przebudowy
i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej

2020

4

Urząd Miejski
w Miastku

Ilość projektów z zakresu modernizacji wraz
z rozbudową sieci ciepłowniczej
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2020

14

Zakład Energetyki
Cieplnej Sp.
z o.o. w Miastku
Urząd Miejski
w Miastku

Liczba przebudowanych i budowanych dróg
na terenie gminy:
a) tereny wiejskie,
b) miasto;
Liczba ogólnodostępnych obiektów rekreacyjno sportowych i urządzeń sportowych

2020
7
1

2020

12

Urząd Miejski
w Miastku

Urząd Miejski
w Miastku

Cel szczegółowy II.2: zrównoważone wykorzystywanie zasobów
Jednostka

Działania/zadania

Rok

Liczba inicjatyw w zakresie badań i rozwoju
nad pozyskaniem nowych źródeł energii

2020

1

Liczba projektów wykorzystujących alternatywne źródła
energii (OZE)

2020

1

2020

1

Liczba inicjatyw na rzecz ochrony środowiska
(wymiana pieców)

miary [szt.]

Źródło danych
Urząd Miejski
w Miastku
Urząd Miejski
w Miastku
Urząd Miejski
w Miastku

2020
Ilość zagospodarowanego osadu z oczyszczalni ścieków
[tona suchej masy]

407 t.s.m

oraz odpadów z terenów zielonych miasta i gminy w m3
2020

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Miastku,
Urząd Miejski
w Miastku

Tabela 73. Ilość działań prowadzonych w gminie Miastko w ramach celu strategicznego II: Poprawa dostępu
do infrastruktury i zasobów. Źródło: własne – Wydział Rozwoju Gospodarczego.

Cel szczegółowy: aktywizacja i integracja mieszkańców
Działania/zadania

Rok

Liczba korzystających z instalacji
wodno - kanalizacyjnej

2020

% odpadów komunalnych trafiających na instalacje
zagospodarowania odpadów

2020

% osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
w ogólnej liczbie mieszkańców

2020

Jednostka miary
[szt.]

Źródło danych

Woda 4325

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Miastku

Ścieki 3757

100%

7,60%

Urząd Miejski
w Miastku
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Miastu
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Wybory
prezydenckie
Frekwencja w wyborach

2020

I tura - 52,69 %

Urząd Miejski
w Miastku

II tura - 56,74 %
Ilość organizacji pozarządowych

Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej i kapitału
społecznego

2020

2020

43

Urząd Miejski
w Miastku

80

Dyrektorzy szkół,
Biblioteki, Ośrodka
Sportu i Rekreacji
w Miastku, Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury w Miastku

2.Cel szczegółowy: rozwój usług publicznych
Działania/zadania

Rok

Jednostka miary

Źródło danych

Liczba projektów z zakresu poprawy dostępu do
infrastruktury publicznej

2020

7

Urząd Miejski
w Miastku

Liczba projektów z zakresu profilaktyki zdrowotnej

2020

25

Urząd Miejski
w Miastku, dyrektorzy
szkół

Liczba działań w celu usprawnienia identyfikacji
problemów i przyznawania pomocy w zakresie pomocy
społecznej

2020

6

Miejsko-Gminnego
Ośrodek Kultury
w Miastku

Liczba projektów z zakresu wdrażania e-usługi

2020

1

Urząd Miejski
w Miastku

Liczba wdrożonych innowacji pedagogicznych

2020

53

Urząd Miejski
w Miastku, dyrektorzy
szkół

2020

509

Urząd Miejski
w Miastku

Liczba stypendiów Burmistrza Miastka
(dla uczniów uczących się jęz. regionalnego lub
jęz. mniejszości narodowej)

Tabela 74. Ilość działań prowadzonych w gminie Miastko w ramach celu strategicznego III. Poprawa kapitału ludzkiego
i społecznego. Źródło: własne – Wydział Rozwoju Gospodarczego.

Po analizie zebranych wskaźników ustalonych w systemie monitorowania i ewaluacji
realizacji strategii rozwoju należy stwierdzić, że wszystkie z celów strategicznych zawartych
w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miastko na lata 2015-2025 są realizowane.
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Podsumowując roczny okres realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Miastko
należy stwierdzić, że pomimo przeszkody w postaci panującej epidemii wirusa COVID-19
zostało podjętych wiele inicjatyw oraz zrealizowano wiele działań inwestycyjnych,
zarówno w obszarach infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, oświatowej,
ekologii czy poprawy estetyki wsi gminnych. Finansowane one były zarówno ze środków
własnych jak również z pozyskanych dotacji z wszelkiego rodzaju funduszy unijnych.
Od chwili wprowadzenia możliwości aplikowania do wspomnianych funduszy, Gmina Miastko
aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Nie pozwoliły one wprawdzie
na pełne rozwiązanie wszystkich problemów, ale na pewno przybliżyły do osiągnięcia celów
wyznaczonych w strategii. I chociaż wiele jeszcze zostało do wykonania na rzecz rozwoju
naszej gminy i naszego miasta, to systematyczne, konsekwentne, a przede wszystkim wspólne
działanie pozwoli w końcu osiągnąć cel nadrzędny i misję wyznaczoną w strategii.
Zaznaczyć należy, że Gmina Miastko systematycznie, konsekwentnie, a przede
wszystkim wspólnie z innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami
gminy Miastko realizuje zaplanowane w strategii działania.

XVII.

Realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

Budżet obywatelski (BO) to proces decyzyjny, w którym mieszkańcy gminy
współdecydują o wydatkowaniu środków publicznych w postaci wydzielonego na ten cel
funduszu. Na terenie Gminy Miastko koncepcja realizacji budżetu obywatelskiego powstała
w 2015 roku, przy czym realizacja pierwszej edycji przypadła na rok 2016, a kolejne edycje
budżetu przeprowadzano cyklicznie do roku 2020.
Opisując na potrzeby niniejszego raportu realizację budżetu obywatelskiego należy
zaznaczyć, że każdy rok kalendarzowy obejmuje dwie edycje BO. Jedną z nich jest realizacja
zadań wybranych w ramach bieżącej edycji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko,
z przeprowadzonymi w tym celu czynnościami w poprzednim roku kalendarzowym (w tym
przypadku w 2019), a drugą stanowi procedura związana z wyborem zadań w ramach kolejnej
edycji BO, których realizacja przypada w roku następnym - w tej sytuacji dotyczyłoby to roku
2021. Jednak w związku z ogłoszonym w Polsce w 2020 roku stanem zagrożenia
epidemicznego spowodowanym pandemią wirusa SARS-CoV-2 i związaną z tym
niepewnością dotyczącą finansowania przez Gminę budżetu obywatelskiego, Burmistrz
Miastka podjął decyzję o nierealizowaniu budżetu obywatelskiego w 2021 roku, w zamian
proponując program EKO-Gmina.
Mając zatem na uwadze powyższe okoliczności, w dalszej części rozdziału opisana
została jedna edycja budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w roku 2020, tj. zadania
zrealizowane w danym roku kalendarzowym, wybrane podczas głosowania przeprowadzonego
w roku 2019.
1.

Realizacja zadań wybranych przez mieszkańców w
obywatelskiego Gminy Miastko w 2020 roku.

ramach

budżetu

Rada Miejska w Miastku na mocy Uchwały nr VI/51/2019 z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2020 roku podjęła decyzję
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o realizacji budżetu obywatelskiego. Zgodnie z założeniami przywołanej wyżej uchwały,
do podziału przeznaczona została kwota 300 000,00 zł, przy czym koszt realizacji
pojedynczego zadania nie mógł przekroczyć 50 000,00 zł.
Wykaz zadań zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko
w 2020 roku przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Nazwa zadania

okręg miejski
Remont alei głównej
na cmentarzu w Miastku
1.
(od strony wejścia
głównego)
Nowa książka dla każdego,
dla małego i dużego – zakup
książek do biblioteki

2.

START SPORT – Zakup
sprzętu sportowego
niezbędnego
3.
do prawidłowego rozwoju
fizycznego dzieci
i młodzieży zrzeszonych
w klubie MKS Start Miastko
okręg wiejski
Remont chodnika w ciągu
1.
drogi gminnej przy nowym
markecie w Dretyniu
Prace remontowe w świetlicy
2.
wiejskiej w Tursku
Plac sportowo-rekreacyjny
3.
w Wałdowie
Razem

Miejsce
realizacji
zadania

Szacunkowy
koszt
realizacji
(brutto)

Faktyczny
koszt
inwestycji
(brutto)

Miastko,
ul. K. Wielkiego,
działka nr 118/6

50 000,00 zł

50 000,00 zł

Biblioteka
Publiczna
w Miastku
(ul. Dworcowa)

50 000,00 zł

50 000,00 zł

Kompleks boisk
sportowych
w Miastku przy
ulicy Sportowej

50 000,00 zł

50 000,00 zł

Dretyń, działka
nr 169

50 000,00 zł

49 887,10 zł

Tursko

50 000,00 zł

50 000,00 zł

Wałdowo,
działka nr 232

50 000,00 zł

49 571,46 zł

300 000,00 zł

299 458,56 zł

Tabela 75. Realizacja budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w roku 2020. Źródło: opracowanie własne –
Wydział Rozwoju Gospodarczego).

XVIII.

Informacja o stanie realizacji funduszu sołeckiego

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane
na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków
życia mieszkańców sołectw i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Podstawą prawną jego
funkcjonowania jest ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. O tym, na co zostaną
przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania
wiejskiego. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka
lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku
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musi zostać dostarczona wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi do 30 września roku
poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki.

Sołectwo

L.p.

Wysokość Funduszu
Sołeckiego w Gminie
Miastko w roku 2019 (zł)

Wysokość Funduszu
Sołeckiego w Gminie
Miastko w roku 20120 (zł)

1

Biała

12 344,00

12 847,39

2

Bobięcino

17 617,00

18 807,52

3

Chlebowo

17 659,00

18 586,77

4

Czarnica

15 692,00

16 423,47

5

Dolsko

12 344,00

13 068,13

6

Dretynek - Trzcinno

27 534,00

29 447,45

7

Dretyń

41 845,00

44 149,10

8

Głodowo

12 553,00

13 156,43

9

Kamnica

24 981,00

25 562,33

10

Kawcze

19 709,00

21 014,97

11

Kwisno - Szydlice

12 763,00

13 509,62

12

Lubkowo

12 679,00

13 333,03

13

Miłocice

28 789,00

30 992,67

14

Okunino - Kowalewice

15 232,00

15 981,97

15

Pasieka

41 427,00

44 149,10

16

Piaszczyna

29 919,00

31 610,76

17

Popowice

10 503,00

11 125,57

18

Przęsin - Zadry

25 567,00

27 284,14

19

Role - Wiatrołom

16 445,00

17 174,00

20

Słosinko

41 678,00

43 486,86

21

Świerzenko

28 622,00

30 021,39

22

Świerzno

16 738,00

17 747,94

23

Świeszyno

17 031,00

18 233,58

24

Turowo

13 014,00

13 730,37

25

Tursko

16 989,00

17 703,79

26

Wałdowo

19 751,00

20 661,78

27

Węgorzynko

23 015,00

24 414,45

28

Wołcza Mała

15 441,00

16 379,32
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29

Wołcza Wielka

21 927,00

23 089,98

30

Żabno

13 181,00

13 951,12

622 989,00

657 644,99

Razem

Tabela 76. Wysokość funduszu sołeckiego w latach 2019-2020 w Gminie Miastko. Źródło: własne - Wydział Rozwoju
Gospodarczego.

XIX.
1.

Inne istotne działania Burmistrza Miastka

Roczny program współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi.

Roczny program współpracy na rok 2020, zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęto Uchwałą
Nr XIV/123/2019 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyjęcia
„Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020”.
W oparciu o zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
przytoczonej wyżej uchwały Rady Miejskiej w Miastku, w 2020 roku ogłoszone zostały
zarządzeniami Burmistrza Miastka dwa otwarte konkursy ofert:
1) Zarządzenie Nr 197/VIII/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie
prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Miastko w 2020 r.
W konkursie wybrana została oferta – Fundacji „Sprawni Inaczej” oddział
Miastko, której Burmistrz Miastka Zarządzeniem nr 218/VIII/2019 z dnia
30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na powierzenie
realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenie placówki wsparcia
dziennego na terenie Gminy Miastko w 2020 roku, udzielił dotację w wysokości
110 000,00 zł;
2) Zarządzenie Nr 200/VIII/2019 z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2020
roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego.
W konkursie złożono: 78 ofert przez 34 oferentów.
W wyniku rozstrzygnięcia podpisano 65 umów (4 wnioski zostały odrzucone oraz
9 organizacji nie podpisało umów).
Wyniki w poszczególnych zakresach kształtowały się następująco:
− wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa:
podpisano 21 umów, łączna kwota dotacji – 395 000,00 zł (4 umowy
niepodpisane),
− działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej
i zagrożonych wykluczeniem społecznym: podpisano 5 umów, łączna kwota
dotacji – 32 500,00 zł,
− kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: podpisano
16 umów, łączna kwota dotacji – 46 000 zł (1 umowa niepodpisana),
− nauka, edukacja, oświata i wychowanie: podpisano 11 umów, łączna kwota dotacji
– 19 500,00 zł (2 umowy nie podpisane),
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−
−
−
−
−

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: podpisano 4 umowy,
łączna kwota dotacji – 20 000,00 zł,
wspieranie organizacji pozarządowych: podpisano 5 umów łączna kwota dotacji 11 000,00 zł,
współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi w kraju oraz za granicą:
podpisano 4 umowy, łączna kwota dotacji – 15 000,00 zł, (1 umowa niepodpisana),
wspieranie działań prozdrowotnych mieszkańców Gminy Miastko: podpisano
3 umowy, łączna kwota dotacji – 10 500,00 zł (1 umowa niepodpisana).

W 2020 r. nie podpisano z oferentami 9 umów na łączną kwotę 21 000,00 zł (środki
nieprzekazane). Pełen zwrot środków z 14 umów niezrealizowanych w roku 2020 opiewał
na łączną kwotę 39 000,00 zł, zaś z 2 umów nastąpił częściowy zwrot środków na łączną kwotę
1 473,87 zł ( niepełna realizacja zadania).
Główną przyczyną zwrotu środków przyznanych w formie dotacji na rok 2020 była
sytuacja pandemiczna związana z wirusem Covid-19. Organizacje nie były w stanie w pełni
realizować zaplanowanych działań a przyznane środki nie mogły być wykorzystane na inne
zadania.
Poza otwartymi konkursami ofert na wsparcie o charakterze finansowym w formie
udzielenia dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych obejmujących działalność
pożytku publicznego, działalność organizacji pozarządowych wspierana była, jak corocznie,
również w następujących pozafinansowych formach:
1) upowszechnianie i promowanie działalności organizacji poprzez publikacje
na stronie internetowej Gminy Miastko i informacje w lokalnych mediach,
2) przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji o organizowanych
szkoleniach mogących przyczynić się do zwiększenia efektywności
podejmowanych działań,
3) informowanie o konkursach grantowych ogłaszanych przez Starostwo i Urząd
Marszałkowski oraz o innych możliwościach pozyskiwania środków finansowych,
4) udzielanie wsparcia merytorycznego organizacjom przez pracowników Urzędu,
5) publikowanie na stronie internetowej Gminy ważnych informacji dotyczących
zarówno działań samorządu, jak i organizacji pozarządowych,
6) pomoc i współudział przy organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych
i innych.
2.

Organizacja imprez sportowych, kulturalnych i promocyjnych.

Ubiegły rok był dla naszej lokalnej społeczności czasem próby i mierzenia się z nowymi
wyzwaniami, które stawiały przed nami izolacja i różnego rodzaju ograniczenia. Epidemia
koronawirusa postawiła nas w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji. Nasze życie zostało
podporządkowane wielu zakazom i nakazom. Paraliż dotknął wszystkich dziedzin życia.
Musieliśmy pozostać w domu. Zamknęły się placówki oświatowe, urzędy, instytucje kultury.
Zaczęliśmy żyć „zdalnie” i na dystans. Zamiast otwierać i uczestniczyć, musieliśmy zamykać
i ograniczać dosłownie wszystko, żeby obronić się przed niewidzialnym przeciwnikiem.
Zmuszeni zostaliśmy do zminimalizowania kontaktów społecznych, w związku z czym
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niewiele w minionym roku spotkań, wydarzeń sportowych i koncertów, o których zawsze o tej
porze roku wspominaliśmy. Byliśmy zmuszeni zrezygnować z naszych corocznych
największych imprez lokalnych: „Dni Miastka” oraz „Dożynek”.
W gminie Miastko organizacją imprez kulturalnych, sportowych i promocyjnych
w roku 2020 zajmowały się: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji,
Biblioteka Publiczna, organizacje pozarządowe, w tym kluby sportowe, fundacje
i stowarzyszenia, a wspomagały m.in. Zarząd Mienia Komunalnego, Zarządy Osiedli oraz Rady
Sołeckie, Urząd Miejski w Miastku.
Wykaz najbardziej znaczących przedsięwzięć, które mimo obostrzeń sanitarnych, udało
się 2020 roku:
− 12 stycznia – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
− 23 luty V Zimowa Zadyszka – bieg przełajowy,
− 13-24 stycznia 2020 r. Zimowisko 2020 – „Ferie na sportowo”,
− 1 lutego 2020 r. „GALA OPERETKOWA",
− 23 lutego 2020 r. - V Zimowa Zadyszka ,
− 19 czerwca 2020 r. - Kino samochodowe z filmem pt. „Winni”,
− 9 sierpnia 2020 roku (Kąpielisko Miejskie nad jeziorem Lednik w Miastku) I Moto - Bieg z Gryfem,
− 22 sierpnia 2020 r. - Kiermasz Artystyczno-kulinarny z koncertem zespołu
„Fantango" ,
− 29 sierpnia 2020 r. - Kino plenerowe z filmem „Jutro będziemy szczęśliwi”,
− 11 września 2020 r. - „Rajd z Biblioteką",
− 2 października 2020 r. - Promocja książki Konrada Remelskiego pt. „Miastko
okiem terenowego reportera”,
− 14 października 2020 r. - Gminny Dzień Edukacji Narodowej,
− 4 grudnia 2020 r. - „MIKOŁAJKI 2020 r.”.
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Podsumowanie.
Przedstawiony przeze mnie Raport o stanie Gminy Miastko za 2020 rok jest już trzecim
dokumentem sprawozdawczym działalności jako Burmistrza Miastka - w każdej z dziedzin
życia społecznego i gospodarczego.
Z perspektywy ostatniego roku, a przede wszystkim po wielu miesiącach walki
z pandemią, widzimy szczególnie dobrze, że siła i przyszłość samorządu nie zależą jedynie
od wypełniania obowiązujących przepisów prawa, choć stanowią one niezbędny fundament,
ale od wartości dodanej, jaką potrafimy wypracować, wspólnie tworząc Gminę dzień po dniu.
Sytuacje takie mobilizują nas do większej solidarności i odpowiedzialności za los i warunki
życia każdego mieszkańca. Każdego dnia mierzyliśmy się przecież z wieloma wyzwaniami,
z jakimi dotychczas nie mieliśmy do czynienia. Takim przykładem jest świadczenie usług
publicznych w zupełnie nowych formach, dotychczas niepraktykowanych. Był to także wielki
sprawdzian umiejętności radzenia sobie w sytuacji kryzysowej. W mojej ocenie miastecki
samorząd zdał ten egzamin.
Cieszę się, że wobec powyższych trudności nasza mała Ojczyzna w dalszym ciągu
harmonijnie się rozwija. W przedłożonym Raporcie można znaleźć najlepsze tego przykłady
w postaci m.in. inwestycji gminnych zrealizowanych w 2020 roku wraz z pozyskanymi na nie
funduszami zewnętrznymi. W ubiegłym roku wszystkie zaplanowane inwestycje zostały
wykonane z powodzeniem - zgodnie z założonym planem, zaspokajając różnorodne
oczekiwania społeczności lokalnej. Potwierdzeniem tego jest również, przedstawiony Radzie
dokument stanowiący sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2020 rok.
W roku ubiegłym jak i w obecnym wszelkie nasze działania odbywały się przy
konstruktywnej współpracy Rady Miejskiej, jednostek organizacyjnych i spółek miejskich,
sołtysów, organizacji pozarządowych, biznesu oraz przy zaangażowaniu wielu prężnie
działających osób.
Przed nami kolejny czas wyzwań, wytężonej pracy, realizacji zadań inwestycyjnych,
podejmowania trudnych decyzji. Wierzę w to, że w dalszym ciągu dzięki wspólnemu działaniu
oraz dążeniu do porozumienia uda nam się zrealizować wszelkie zamierzenia i osiągnąć
zakładane na ten rok cele. Serdecznie dziękuję radnym, sołtysom, przewodniczącym zarządów
osiedli oraz pracownikom Urzędu i jednostek podległych za współpracę oraz wsparcie
w podejmowanych działaniach. Podziękowania kieruję do wszystkich mieszkańców,
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych za aktywne uczestnictwo w sprawach naszej
małej ojczyzny.
Burmistrz Miastka
Danuta Karaśkiewicz
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