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WSTĘP 

To już kolejny raport o stanie Gminy Chojna, który prezentuję, by pokazać działalność, 

efekty pracy i osiągnięcia samorządu chojeńskiego. Tym razem raport obejmuje rok 2021. 

Choć dziś już, w związku ze zniesieniem obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, mniej 

pamiętamy o tej epidemii to jednak dla oceny funkcjonowania samorządu w roku 2021 

musimy uwzględnić, że cały ten rok pracowaliśmy w reżimie sanitarnym i ze wszystkimi 

ograniczeniami z tego płynącymi.  

Jednakże pomimo panującej pandemii najważniejsze zadania służące mieszkańcom 

zostały zrealizowane. Trwały remonty i przebudowy, poprawialiśmy przestrzeń publiczną. 

Skończyliśmy inwestycje już zaczęte, rozpoczęliśmy nowe. Sukcesów było sporo, ale kolejne 

wyzwania przed nami.  

Z punktu widzenia zaplanowanych i zrealizowanych zadań oraz wyzwań jakie 

postawiliśmy sobie jako samorząd Gminy Chojna, mogę z satysfakcją oznajmić, że był to rok 

udany, co zostało pokazane w  poszczególnych rozdziałach przedkładanego Państwu 

dokumentu.  

To tylko część zadań zrealizowanych w celu podniesienia jakości życia mieszkańców 

naszej Gminy oraz wspierania rozwoju gospodarczego naszej społeczności. Mam nadzieję,  

że przedstawiony dokument przyczyni się do uświadomienia skali zmian, jakie zaszły  

na przestrzeni ubiegłego roku oraz tego, że dzięki wspólnej pracy możemy uczynić jeszcze 

więcej dla Gminy Chojna i jej mieszkańców. Pragnę podziękować wszystkim, którzy na co dzień 

podejmują działania na rzecz naszej Gminy, budują jej wizerunek i dbają o naszą małą ojczyznę. 

Zapraszam do zapoznania się z działaniami podjętymi i realizowanymi w Gminie Chojna w 2021 

roku. 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.1. POŁOŻENIE I POWIERZCHNIA GMINY 

Chojna jest gminą miejsko-wiejską. Siedzibą władz gminnych, a zarazem największą 

jednostką osadniczą jest miasto Chojna.  

Gmina Chojna zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części województwa 

zachodniopomorskiego, w powiecie gryfińskim. Zajmując powierzchnię 332,89 km2, stanowi 

największą gminę powiatu gryfińskiego oraz jedną z największych w województwie 

zachodniopomorskim. 

Granice Gminy Chojna:  

− na zachodzie rzeka Odra,  

− na północy gmina Widuchowa,  

− na północnym wschodzie gmina Banie,  

− na wschodzie z gmina Trzcińsko-Zdrój,  

− na południowym wschodzie gmina Mieszkowice,  

− na południu gmina Moryń,  

− na południowym zachodnie gmina Cedynia.  

Pod względem ukształtowania terenu, gmina Chojna odznacza się znacznym 

zróżnicowaniem rzeźby terenu – w jej skład wchodzą bowiem fragmenty przełomowej doliny 

rzeki Odry oraz zlewni mniejszych rzek, tj. Rurzycy, Słupi, Kurzycy i Tywy. Dolina Odry jest 

stosunkowo płaska, a jej ukształtowanie zmienia się od 1,7 m n.p.m. do 10 m n.p.m. Względna 

różnica wysokości pomiędzy dnem doliny i powierzchnią wysoczyzny wynosi od 30 m do 50 m. 

Obszar ten poprzecinany jest niewielkimi dolinkami typu erozyjnego. Duża rozmaitość form 

ukształtowania terenu, jego zalesienie oraz malowniczo położone i czyste jeziora 

polodowcowe typu rynnowego: Mętno, Ostrów, Jeleńskie, Kamienny Jaz, Narost, Leśne oraz 

Strzeszowskie, a także liczne „oczka” polodowcowe decydują o ekoturystycznej atrakcyjności 

gminy.  

W skład gminy wchodzą 23 sołectwa. Gmina Chojna ma charakter rolniczy – prawie 

połowę powierzchni zajmują użytki rolne, blisko 38% lasy i zadrzewienia, pozostałe to tereny 

zabudowane i wody powierzchniowe. Strukturę przestrzenną gminy Chojna przedstawia 

tabela nr 1.  

Struktura użytkowania gruntów 
Powierzchnia 

[ha] 

użytki rolne ogółem  16 613 

lasy  12 163 

wody  940 



strona 7 
 

 

Struktura użytkowania gruntów 
Powierzchnia 

[ha] 

tereny zabudowane  909 

drogi  1 211 

grunty będące własnością Gminy  1 363 

grunty należące do Skarbu Państwa  25 530 

Tabela 1 Struktura przestrzenna gminy Chojna 

1.2. WŁADZE LOKALNE I GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

Gmina Chojna realizuje zadania wynikające z ustaw, a w szczególności z ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu 

własnym i na własną odpowiedzialność, ma osobowość prawną, a jej samodzielność podlega 

ochronie sądowej.  

Organami Gminy Chojna są Rada Miejska w Chojnie i Burmistrz Gminy Chojna. 

Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Wykonuje on 

uchwały rady miejskiej i zadania określone przepisami prawa. Do zadań burmistrza należy  

w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem 

komunalnym, wykonanie budżetu.  

Burmistrz realizuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Chojnie, którego 

jest kierownikiem. Funkcjonujący w dwóch budynkach (przy ul. Jagiellońskiej 4 i Jagiellońskiej 

2 w Chojnie) Urząd, realizuje spoczywające na Gminie zadania własne, zadania zlecone, 

zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz 

zadania powierzone Gminie w drodze porozumień zawartych z jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

 

W skład kierownictwa Urzędu wchodzą:  

Burmistrz Gminy Chojna - Barbara Rawecka  

Zastępca Burmistrza - Marcin Pisanko 

Skarbnik - Agnieszka Górska 

 

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc 

od dnia wyboru. Rada podejmuje uchwały w zakresie swojej właściwości oraz kontroluje 

działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych 

gminy.  

Rada Miejska w Chojnie VIII kadencji (2018-2023) liczy 15 radnych: 

1. Bednarz Marek, 

2. Burak Michał, 
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3. Karwan Radosław - Przewodniczący Rady Miejskiej, 

4. Lach Elżbieta - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, 

5. Łosowski Wojciech, 

6. Malecka Beata, 

7. Michno Bartosz - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, 

8. Odróbka Monika, 

9. Oleśków Norbert, 

10. Panas Anna, 

11. Przybylska Małgorzata, 

12. Sikora Agnieszka, 

13. Szczygieł Halina, 

14. Witek Marlena, 

15. Wójcik Małgorzata. 

 

Przy Radzie Miejskiej w Chojnie w 2021 r. działało 5 stałych komisji:  

− Komisja Rewizyjna (3 radnych) 

− Komisja Gospodarki Finansowej, Rolnictwa i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

(5 radnych) 

− Komisja Kultury, Oświaty, Turystyki, Zdrowia i Opieki Społecznej (5 radnych) 

− Komisja Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, 

Handlu, Usług, Ochrony Mienia i Praworządności (5 radnych) 

− Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w skład której weszło 3 radnych, będących 

jednocześnie członkami innych stałych komisji.  

Stałe komisje są organami pomocniczymi rady miejskiej. Mają istotny wpływ na politykę 

Gminy i ostateczny kształt uchwał, gdyż na swych posiedzeniach prowadzą szczegółowe 

dyskusje w ich sprawie. W praktyce, Rada Miejska, na podstawie prac poszczególnych komisji, 

podejmowała w 2021 r. ważne dla Gminy decyzje.  

 

Rysunek 1 Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Chojnie w 2021 r. 
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W skład Urzędu Miejskiego wchodzą: wydziały, samodzielne stanowiska pracy, Urząd 

Stanu Cywilnego oraz Biuro Rady Miejskiej — oznaczone odpowiednimi symbolami: 

1. Wydział Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami (DIR), 

2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego (GN), 

3. Wydział Organizacyjny (OR), 

4. Wydział Finansowo-Księgowy (SKF), 

5. Wydział Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej i Organizacji Pozarządowych 

(SO), 

6. Urząd Stanu Cywilnego (USC), 

7. Biuro Rady Miejskiej (BRM), 

8. Samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej (K), 

9. Audytor wewnętrzny (AW). 

 

W Urzędzie funkcjonuje również „pion ochrony”, podlegający bezpośrednio 

Burmistrzowi, w skład którego wchodzą: 

1. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (PI), 

2. Administrator Systemu Informatycznego (ASI), 

3. Inspektor Ochrony Danych (IOD). 

Do gminnych jednostek organizacyjnych zalicza się natomiast: 

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie, 

2. Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie, 

3. Centrum Kultury w Chojnie, 

4. Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie i filię przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25 

w  Chojnie, 

5. Szkołę Podstawową nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, 

6. Szkołę Podstawową nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego, 

7. Szkołę Podstawową w Nawodnej, 

8. Szkołę Podstawową w Krzymowie, 

9. Szkołę Podstawową w Grzybnie, 

10. Administrację Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie, 

11. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie. 

1.3. SOŁECTWA 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, daje gminie możliwość 

tworzenia jednostek pomocniczych: sołectw oraz dzielnic, osiedli i innych.  

W Gminie Chojna funkcjonują 23 jednostki pomocnicze – sołectwa, reprezentowane 

przez sołtysów i rady sołeckie: 
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SOŁECTWO POWIERZCHNIA  

[ha] 

 SOŁECTWO POWIERZCHNIA  

[ha] 

Białęgi 862,19  Krajnik Dolny 482,94 

Brwice 582,44  Krajnik Górny 341,89 

Czartoryja 1334,47  Krzymów 3595,11 

Garnowo 176,35  Lisie Pole 2261.92 

Godków Wieś 430,79  Łaziszcze 368,70 

Godków Osiedle 324,43  Mętno 4224,02 

Grabowo 294,78  Narost 657,31 

Graniczna 640,33  Nawodna 1459,75 

Grzybno 2330,97  Rurka 965,56 

Jelenin 2130,74  Stoki 647,08 

Kamienny Jaz 2099,52  Strzelczyn 1060,43 

   Zatoń Dolna 290,95 

Tabela 2 Sołectwa w Gminie Chojna 

 

Usytuowanie poszczególnych sołectw na terenie gminy Chojna przedstawia poniższa mapa: 

 

Rysunek 2 Podział Gminy Chojna na sołectwa 
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1.4. LUDNOŚĆ I DYNAMIKA ZMIAN  

Liczba stałych i czasowych mieszkańców gminy Chojna, według stanu na dzień  

31 grudnia 2021 r., na podstawie prowadzonego przez Gminę rejestru mieszkańców, 

kształtowała się następująco: 

W rejestrze mieszkańców gminy Chojna w 2021 roku na pobyt stały było zameldowanych 

13 035 osób (w mieście: 6 987, w miejscowościach wiejskich: 6 048), na pobyt czasowy 220 

osób (w mieście: 174, w miejscowościach wiejskich: 46), w tym: na pobyt stały zameldowanych 

było 33 cudzoziemców, a na pobyt czasowy 72. 

Rok 

Liczba stałych mieszkańców 

ogółem 
w tym 

kobiety mężczyźni 

2019 13 258 6712 6 446 

2020                                13 152 6 777 6 375 

2021 13 035 6 711 6 324 

Tabela 3 Liczba ludności w mieście i gminie Chojna w latach 2019– 2021 

 

Miejscowości 
Rok  

Miejscowości 
Rok 

2019 2020 2021  2019 2020 2021 

Miasto  Pozostałe miejscowości 

Chojna 7036 7027 6987  Bara 67 65 67 

Sołectwa  Barnkowo 34 34 29 

Brwice 168 159 152  Drozdowo 0 0 0 

Czartoryja  243 237 233  Jelonki 0 0 0 

Garnowo             65 62 63  Kaliska 22 26 23 

Godków 305 295 295 Kuropatniki 6 6 6 

Godków-Osiedle 289 284 282  Lisie Pola 41 40 39 

Grabowo 95 96 96  Mętno Małe 73 73 74 

Graniczna 165 159 148  Nadolniki 1 1 1 

Grzybno 589 576 555  Ognica 29 28 25 

Jelenin 188 189 189  Ostrów 0 0 0 

Kamienny Jaz 234 235 242  Pniewko 4 4 4 

Krajnik Dolny 220 219 214  Przyciesie 5 5 5 

Krajnik Górny 147 144 137  Raduń 7 7 4 

Krzymów 562 554 549  Strzeszewko 34 29 32 

Lisie Pole 511 501 493  Trzeszcze 4 4 4 

Łaziszcze 173 172 174  Wilcze 5 4 4 

Mętno 203 200 202  Wilkoszyce 22 22 21 

Narost 244 246 243      

Nawodna 731 723 713      

Rurka 153 145 149      

Stoki 92 95 97      

Strzelczyn 293 291 284      

Zatoń Dolna 78 74 76      
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Tabela 4 Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Chojna w latach 2019-2021 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0 – 2 174 157 331 

3 – 6 265 271 536 

7 – 15 642 628 1270 

16 – 18 183 191 374 

19 – 64 4159 4150 8309 

>65 901 1314 2215 

Ogółem 6 324 6 711 13 035 

Tabela 5 Struktura wiekowa i populacja mieszkańców Gminy Chojna w 2021 r. 

Według danych z rejestru mieszkańców miasta i gminy Chojna, w 2021 roku w stosunku 

do 2019 roku, liczba stałych mieszkańców utrzymywała trend znoszący i spadła o 223 osoby. 

Na przełomie 3 lat populacja Gminy Chojna obniżyła się o 223 osoby.  

 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 2021 

Urodzenia 152 112 126 99 114 

Zgony       132 148 168 188 181 

Zameldowania  626 710 821 636      644 

Wymeldowania 742 784 855 527      552 

Tabela 6 Ruch naturalny w gminie Chojna w latach 2017– 2021 

Przyczyny zmian liczby ludności na terenie gminy Chojna mogą być różne – począwszy 

od wielkości przyrostu naturalnego, salda migracji, po strukturę wiekową ludności.  

1.5. GOSPODARSTWA ROLNE  

Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, jedną z gałęzi rozwoju Gminy stanowi 

rozwój rolnictwa.  

W gminie Chojna w 2021 roku funkcjonowały 783 gospodarstwa rolne, w tym: 

Lp. Powierzchnia gospodarstw[ha] 
Liczba gospodarstw 

 

  2020 r. 2021 r. 

1. 1 – 2 232 248 

2. 2,01 – 5 209 208 

3. 5,01 – 7 53 53 

4. 7,01 – 10 56 61 

5. 10,01 – 15 60 53 

6. powyżej 15 128 160 

Tabela 7 Struktura gospodarstw rolnych w Gminie Chojna w 2020- 2021 r. na podstawie danych urzędu 
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1.6. PODMIOTY GOSPODARCZE  

 

Na podstawie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  

na koniec 2021 r. liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, dla których głównym 

miejscem prowadzenia działalności był teren gminy Chojna, wynosiła 995 podmiotów. 

  

Najwięcej podmiotów po przeważającym kodzie PKD wykonywała działalność  

w branży: handel hurtowy i detaliczny, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, transport  

i gospodarka magazynowa, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa. 

  

Jak wynika ze złożonych wniosków w roku 2021, działalność gospodarczą zakończyło 53 

podmiotów gospodarczych. 
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2. INFORMACJE FINANSOWE  
 

2.1. WYKONANIE BUDŻETU GMINY CHOJNA 

  

Budżet Gminy Chojna w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Chojna 

nr XXVII/212/2020 z dnia 30.12.2020 roku, zakładał: 

● uzyskanie dochodów w kwocie 68 139 554,00 zł; 

● realizację wydatków na poziomie 77 193 260,00 zł; 

● pozyskanie przychodów w kwocie 10 173 706,00 zł; 

● realizację rozchodów na poziomie 1 120 000,00 zł. 

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 053 706,00 zł  

i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chojna na 2021 rok. Planowana na 2021 rok 

wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części 

została przeznaczona na rozchody. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Chojna zamknął się planowanym deficytem 

budżetowym w kwocie 7 815 417,16 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów 

a  planem wydatków. 

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków 

na  rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi 

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  

w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 

2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 057 017,50 zł. 

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku  

na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej. 

Wykres 1 Wynik budżetu Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020 
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Dochody ogółem 

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 78 083 442,02 zł, a ich realizacja 

stanowiła 105,91% planu wynoszącego 73 723 014,96 zł. Realizację planu dochodów w 2021 

roku przedstawiają tabele poniżej. 

Wyszczególnienie 
Plan na 

1.01.2021 r. (w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie (w zł) 

Realizacja planu 

po zmianach 

(w %) 

Udział 

(w %) 

Dochody bieżące 65 280 903,00 68 261 917,60 70 971 809,41 103,97% 90,89% 

Dochody majątkowe 2 858 651,00 5 461 097,36 7 111 632,61 130,22% 9,11% 

RAZEM DOCHODY OGÓŁEM 68 139 554,00 73 723 014,96 78 083 442,02 105,91% 100,00% 

Tabela 8 Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Chojna 

Dział Wyszczególnienie 

Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach 

(w %) 

Udział 

(w %) 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem 

21 099 496,00 21 513 252,89 22 541 006,45 104,78% 28,87% 

758 Różne rozliczenia 18 133 861,00 18 371 076,33 21 916 365,77 119,30% 28,07% 

855 Rodzina 17 600 000,00 17 034 259,71 16 922 361,87 99,34% 21,67% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 925 200,00 3 197 489,67 3 946 034,56 123,41% 5,05% 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 654 270,00 3 687 919,20 3 605 351,29 97,76% 4,62% 

600 Transport i łączność 523 646,24 3 887 511,74 3 117 983,65 80,21% 3,99% 

852 Pomoc społeczna 2 408 305,00 2 462 680,67 2 389 245,55 97,02% 3,06% 

801 Oświata i wychowanie 0,00 1 262 351,67 1 347 470,10 106,74% 1,73% 

010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 879 460,07 879 460,07 100,00% 1,13% 

750 Administracja publiczna 260 890,76 353 531,18 349 970,13 98,99% 0,45% 

851 Ochrona zdrowia 185 962,00 326 065,81 335 143,31 102,78% 0,43% 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 513 000,00 325 653,71 329 034,69 101,04% 0,42% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
238 440,00 234 315,31 241 538,79 103,08% 0,31% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 104 687,00 78 168,52 74,67% 0,10% 

710 Działalność usługowa 80 000,00 80 000,00 77 888,92 97,36% 0,10% 

926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 2 819,85 - < 0,01% 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
2 760,00 2 760,00 2 760,00 100,00% < 0,01% 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,00 838,50 - < 0,01% 

500 Handel 513 723,00 0,00 0,00 - 0,00% 

 RAZEM DOCHODY OGÓŁEM 68 139 554,00 73 723 014,96 78 083 442,02 105,91% 100,00% 

Tabela 9 Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Chojna według działów klasyfikacji budżetowej 

Wykres 2 Struktura dochodów ogółem Gminy Chojna w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020 
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Wydatki ogółem 

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 79 140 459,52 zł, a ich realizacja wyniosła 

97,06% planu wynoszącego 81 538 432,12 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku 

przedstawiają tabele poniżej. 

Wyszczególnienie 
Plan na 

1.01.2021 r. (w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie (w zł) 

Realizacja planu 

po zmianach 

(w %) 

Udział 

(w %) 

Wydatki bieżące 63 594 898,00 68 801 912,12 66 572 506,76 96,76% 84,12% 

Wydatki majątkowe 13 598 362,00 12 736 520,00 12 567 952,76 98,68% 15,88% 

RAZEM WYDATKI OGÓŁEM 77 193 260,00 81 538 432,12 79 140 459,52 97,06% 100,00% 

Tabela 10 Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Chojna 

Dział Wyszczególnienie 

Plan na 

1.01.2021 r. 

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r. 

(w zł) 

Wykonanie 

(w zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach 

(w %) 

Udział 

(w %) 

801 Oświata i wychowanie 25 634 285,00 22 466 512,72 22 426 308,98 99,82% 28,34% 

855 Rodzina 17 842 965,00 17 332 384,71 17 170 565,68 99,07% 21,70% 

600 Transport i łączność 2 487 195,68 9 515 010,61 9 237 046,17 97,08% 11,67% 

750 Administracja publiczna 7 961 609,77 8 094 284,34 7 588 631,13 93,75% 9,59% 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
6 870 186,60 6 602 056,66 5 975 245,72 90,51% 7,55% 

852 Pomoc społeczna 5 254 032,00 5 559 357,67 5 396 898,12 97,08% 6,82% 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
3 623 831,37 4 007 263,39 3 974 302,03 99,18% 5,02% 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 404 998,00 2 350 132,97 2 205 931,37 93,86% 2,79% 

010 Rolnictwo i łowiectwo 66 332,00 956 049,96 953 234,46 99,71% 1,20% 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 840 245,00 933 714,00 904 869,86 96,91% 1,14% 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
620 464,00 943 653,59 875 705,32 92,80% 1,11% 

926 Kultura fizyczna 607 582,12 765 113,01 668 148,14 87,33% 0,84% 

853 
Pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej 
643 450,00 608 984,00 602 483,23 98,93% 0,76% 

851 Ochrona zdrowia 402 000,00 600 947,60 487 097,70 81,05% 0,62% 

710 Działalność usługowa 568 500,00 526 500,00 451 995,49 85,85% 0,57% 

757 Obsługa długu publicznego 211 203,00 211 203,00 182 899,35 86,60% 0,23% 

400 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę 
10 000,00 26 500,00 23 183,77 87,49% 0,03% 

630 Turystyka 34 000,00 16 304,86 13 153,00 80,67% 0,02% 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

2 760,00 2 760,00 2 760,00 100,00% < 0,01% 

500 Handel 802 362,00 0,00 0,00 - 0,00% 

758 Różne rozliczenia 1 305 258,46 19 699,03 0,00 0,00% 0,00% 

 RAZEM WYDATKI OGÓŁEM 77 193 260,00 81 538 432,12 79 140 459,52 97,06% 100,00% 

Tabela 11 Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Chojna według działów klasyfikacji budżetowej 
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2.2. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 

 

W poniższej tabeli przedstawiono realizację planu zadań inwestycyjnych w 2021 r.: 

Dział Rozdział Wyszczególnienie 

Plan na 

1.01.2021 r.  

(w zł) 

Plan na 

31.12.2021 r.  

(w zł) 

Wykonanie  

(w zł) 

Realizacja 

planu po 

zmianach  

(w %) 

Udział  

(w %) 

500 50095 
Przebudowa targowiska w miejscowości 

Chojna 
510 541,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

500 50095 
Przebudowa targowiska w miejscowości 

Chojna 
291 820,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

600 60016 
Modernizacja dróg gruntowych na 

terenie Gminy Chojna 
0,00 670 108,55 599 809,62 89,51 4,77 

600 60016 
Przebudowa ul. Gdańskiej nr 427007Z i 

ul. Poznańskiej nr 427023Z w Chojnie 
1 706 000,00 2 336 429,56 2 336 429,55 100,00 18,59 

600 60016 
Przebudowa drogi Jelonki na długości 

2900 mb 
0,00 2 974 000,00 2 944 388,70 99,00 23,43 

600 60016 
Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Mętno na długości 931 m 
0,00 1 759 636,00 1 756 071,37 99,80 13,97 

600 60016 
Przebudowa drogi nr 427006Z ul. 

Dojazdowej w Chojnie - etap II 
0,00 30 000,00 29 926,40 99,75 0,24 

700 70005 Wykup nieruchomości przez Gminę 35 000,00 21 648,96 21 648,96 100,00 0,17 

750 75022 
Modernizacja sali posiedzeń Rady 

Miejskiej w Chojnie 
0,00 129 980,00 129 980,00 100,00 1,03 

750 75023 
Rozbudowa serwera w Urzędzie 

Miejskim w Chojnie 
0,00 40 420,26 40 420,26 100,00 0,32 

750 75023 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

poprzez renowacją elewacji 

zabytkowego budynku byłego domu 

starców - obecnie budynku 

administracyjnego - dot. budynku 

Jagiellońska 2 

40 000,00 39 861,32 39 861,32 100,00 0,32 

750 75023 

Zintegrowany system informatyczny do 

kompleksowej obsługi w Urzędzie 

Miejskim w Chojnie (zakup i wdrożenie) 

100 000,00 99 528,06 99 528,06 100,00 0,79 

750 75023 Zakup inwestycyjny 0,00 16 000,00 16 000,00 100,00 0,13 

754 75412 

Ochrona przeciwpożarowa i 

zapobieganie katastrofom: zakup 

samochodu pożarniczego ciężkiego dla 

OSP Nawodna i średniego dla OSP 

Krajnik Dolny 

209 819,50 206 313,70 206 313,70 100,00 1,64 

754 75412 

Ochrona przeciwpożarowa i 

zapobieganie katastrofom: zakup 

samochodu pożarniczego ciężkiego dla 

OSP Nawodna i średniego dla OSP 

Krajnik Dolny 

30 180,50 36 793,58 36 793,58 100,00 0,29 

754 75495 Monitoring miejski 0,00 19 323,37 6 607,56 34,19 0,05 

801 80101 

Przebudowa, termomodernizacja, 

remont obiektu wraz z adaptacją 

nieużytkowanej części poddasza Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Janusza 

Korczaka w Chojnie 

8 500 000,00 2 100 000,00 2 099 511,73 99,98 16,71 

801 80104 
Doposażenie placu zabaw w Bajkowym 

Przedszkolu Miejskim w Chojnie 
0,00 20 111,00 20 110,50 100,00 0,16 

801 80104 

Przebudowa wewnętrzna i 

modernizacja budynku Przdszkola 

Miejskiego przy ul. Gen.W. Sikorskiego 

25 w Chojnie 

0,00 231 976,32 231 971,32 100,00 1,85 

851 85154 Monitoring miejski 0,00 19 322,00 19 322,00 100,00 0,15 
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851 85195 

Poprawa bezpieczeństwa 

epidemiologicznego oraz ograniczanie 

następstw pandemii COVID-10 na 

polsko-niemieckim obszarze 

przygranicznym 

0,00 10 275,47 10 275,47 100,00 0,08 

851 85195 

Poprawa bezpieczeństwa 

epidemiologicznego oraz ograniczanie 

następstw pandemii COVID-10 na 

polsko-niemieckim obszarze 

przygranicznym 

0,00 1 813,32 1 813,32 100,00 0,01 

852 85203 

Remont wiatrołapu, podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych, chodnika i tarasu 

oraz termomodernizacja budynku 

Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Chojnie 

270 000,00 312 000,00 311 941,34 99,98 2,48 

853 85395 

Spłata należności głównej 

przekazanego dofinansowania w 

ramach projektu pn.: Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu w gminie 

Chojna 

350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,00 2,78 

853 85395 

Zakup samochodu przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych dla 

Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Chojnie 

0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 

855 85516 
Budowa żłobka i przedszkola 

miejskiego w Chojnie 
0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 

900 90001 
Budowa kanalizacji sanitarnej do 

miejscowości Jelenin 
28 000,00 28 000,00 27 496,62 98,20 0,22 

900 90001 
Budowa oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Grzybno 
0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 

900 90001 
Budowa oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Grzybno 
200 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 

900 90001 
Budowa oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Grzybno 
100 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 

900 90001 

Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji 

sanitarnej od m. Strzelczyn do lokalnej 

oczyszczalni ścieków w m. Grzybno 

0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

900 90005 

Dofinansowanie zadań związanych z 

wymianą ogrzewania węglowego na 

proekologiczne 

100 000,00 110 000,00 107 491,25 97,72 0,86 

900 90095 
Wykup udziałów w PUK w Chojnie Sp. z 

o.o. 
0,00 11 098,40 11 000,00 99,11 0,09 

900 90095 

Częściowe odtworzenie historycznej 

fosy poprzez budowę zbiornika 

retencyjnego na terenie działki nr 20/10 

obręb 6 m. Chojna 

0,00 8 610,00 4 920,00 57,14 0,04 

921 92109 
Budowa świetlicy  w miejscowości 

Czartoryja 
0,00 11 000,00 11 000,00 100,00 0,09 

921 92109 
Budowa świetlicy w miejscowości 

Czartoryja 
500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 3,98 

921 92109 
Budowa świetlicy w miejscowości 

Czartoryja 
627 000,00 474 737,41 474 737,41 100,00 3,78 

921 92109 
Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Grzybno 
0,00 46 740,00 46 740,00 100,00 0,37 

926 92605 
Budowa budynku socjalnego dla 

zawodników i trenerów w Nawodnej 
0,00 57 392,72 57 392,72 100,00 0,46 

926 92695 Przebudowa skateparku w Chojnie 0,00 12 000,00 11 070,00 92,25 0,09 

926 92695 Przebudowa skateparku w Chojnie 0,00 7 400,00 7 380,00 99,73 0,06 

    RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 13 598 362,00 12 736 520,00 12 567 952,76 98,68 100,00 

Tabela 12 Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 r. w Gminie Chojna 
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2.3. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

 

Budżet obywatelski jest co do zasady fakultatywny, bowiem obowiązek jego 

wprowadzenia dotyczy jedynie miast na prawach powiatu. W gminie Chojna nie został 

wprowadzony i utworzony budżet obywatelski, za to zostały przywrócone i wyodrębnione 

od  2019 r. w budżecie gminy środki w ramach funduszu sołeckiego.  

Zarówno gmina, jak i sołectwa, uruchamiając fundusz sołecki, muszą sprostać kilku 

wymogom ustawowym. Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu gminy, które mieszkańcy wsi 

mogą przeznaczyć na wybrane przez siebie cele, jednak przedsięwzięcie w ramach funduszu 

sołeckiego, musi dotyczyć zadania realizowanego na obszarze sołectwa i spełniać trzy warunki:  

− służyć poprawie życia mieszkańców, 

− należeć do zadań własnych gminy, 

− być zgodne ze strategią rozwoju gminy.  

Składany wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów  

(w ramach środków określonych dla danego sołectwa).  Sołtysi wszystkich miejscowości gminy 

Chojna, w  terminie zostali poinformowani o wysokości środków przypadających danemu 

sołectwu w  ramach funduszu sołeckiego na 2021 r. Z propozycjami podziału środków 

występowały uprawnione podmioty, tj. sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców 

sołectwa, a  ostateczną decyzję podjęły zebrania wiejskie. Uchwalone przez zebrania wiejskie 

wnioski na 2021 r. sołtysi przedłożyli Burmistrzowi w ustawowym terminie, tj. do 30 września 

2020r. W trakcie 2021 r. sołectwa zdecydowały się na zmianę zaplanowanych wcześniej 

przedsięwzięć lub ich zakresu. Zmiany te nie doprowadziły do przekroczenia pierwotnie 

przyznanych sołectwom kwot i zostały przyjęte zgodnie z procedurą jak przy uchwalaniu 

wniosku.  

Jednostka pomocnicza Plan (po zmianach) Wykonanie % wykonania 

SOŁECTWO BIAŁĘGI 14 278,41 12 528,90 87,75% 

SOŁECTWO BRWICE 16 229,50 12 933,89 79,69% 

SOŁECTWO CZARTORYJA 21 062,88 18 451,83 87,60% 

SOŁECTWO GARNOWO 11 750,87 9 055,42 77,06% 

SOŁECTWO GODKÓW WIEŚ 23 235,68 19 380,75 83,41% 

SOŁECTWO GODKÓW OSIEDLE 21 461,96 21 180,63 98,69% 

SOŁECTWO GRABOWO 13 125,50 13 124,17 99,99% 

SOŁECTWO GRANICZNA 18 978,76 18 952,34 99,86% 

SOŁECTWO GRZYBNO 36 494,21 34 602,81 94,82% 

SOŁECTWO JELENIN 17 426,76 17 248,76 98,98% 

SOŁECTWO KAMIENNY JAZ 19 335,50 19 132,07 98,95% 

SOŁECTWO KRAJNIK DOLNY 19 821,28 16 327,21 82,37% 

SOŁECTWO KRAJNIK GÓRNY 15 253,96 14 965,02 98,11% 

SOŁECTWO KRZYMÓW 33 833,63 33 176,00 98,06% 

SOŁECTWO LISIE POLE 33 035,46 31 834,11 96,36% 

SOŁECTWO ŁAZISZCZE 16 495,56 12 710,44 77,05% 
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SOŁECTWO MĘTNO 22 171,45 21 194,25 95,59% 

SOŁECTWO NAROST 19 643,90 17 427,32 88,72% 

SOŁECTWO NAWODNA 41 105,87 40 881,71 99,45% 

SOŁECTWO RURKA 15 741,73 13 121,56 83,36% 

SOŁECTWO STOKI 12 992,47 12 813,89 98,63% 

SOŁECTWO STRZELCZYN 21 905,39 2 854,07 13,03% 

SOŁECTWO ZATOŃ DOLNA 12 549,04 12 512,90 99,71% 

OGÓŁEM 477 929,77 426 410,05 89,22% 

Tabela 13 Informacja z wykonania planu wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Chojna za 2021 r. 

  

2.4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE CHOJNA 

 

W 2021 roku w Gminie Chojna zrealizowano szereg wydatków związanych z realizacją 

zadań finansowanych dotacjami, zarówno na zadania bieżące jak i majątkowe, własne oraz 

zlecone.  

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 
Plan na 

31.12.2021 

Wykonanie 

na 

31.12.2021 

Wykonanie 

planu w % 

010   Rolnictwo i łowiectwo 879 460,07 879 460,07 100,00% 

 01095  Pozostała działalność 879 460,07 879 460,07 100,00% 

  2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

879 460,07 879 460,07 100,00% 

750   Administracja publiczna 153 876,08 151 489,62 98,45% 

 75011  Urzędy wojewódzkie 122 592,08 120 207,70 98,06% 

  2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

122 592,08 120 207,70 98,06% 

 75056  Spis powszechny i inne 31 284,00 31 281,92 99,99% 

  2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

31 284,00 31 281,92 99,99% 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
2 760,00 2 760,00 100,00% 

 75101  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 
2 760,00 2 760,00 100,00% 

  2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

2 760,00 2 760,00 100,00% 

801   Oświata i wychowanie 145 302,90 143 126,58 98,50% 

 80153  

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

145 302,90 143 126,58 98,50% 

  2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

145 302,90 143 126,58 98,50% 
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Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 
Plan na 

31.12.2021 

Wykonanie 

na 

31.12.2021 

Wykonanie 

planu w % 

852   Pomoc społeczna 875 972,85 862 570,20 98,47% 

 85203  Ośrodki wsparcia 777 465,75 777 465,75 100,00% 

  2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

777 465,75 777 465,75 100,00% 

 85215  Dodatki mieszkaniowe 9 047,10 8 811,45 97,40% 

  2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

9 047,10 8 811,45 97,40% 

 85228  
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
89 460,00 76 293,00 85,28% 

  2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

89 460,00 76 293,00 85,28% 

855   Rodzina 17 032 259,71 16 890 788,15 99,17% 

 85501  Świadczenie wychowawcze 12 250 000,00 12 153 100,90 99,21% 

  2060 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone gminom (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym), związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 

państwa w wychowywaniu dzieci 

12 250 000,00 12 153 100,90 99,21% 

 85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

 

4 681 145,71 4 638 014,48 99,08% 

  2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

4 681 145,71 4 638 014,48 99,08% 

 85503  Karta Dużej Rodziny 450,00 430,28 95,62% 

  2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

450,00 430,28 95,62% 

 85504  Wspieranie rodziny 1 073,00 1 073,00 100,00% 

  2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

1 073,00 1 073,00 100,00% 

 85513  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

99 591,00 98 169,49 98,57% 

  2010 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 

ustawami 

99 591,00 98 169,49 98,57% 

   Razem 19 089 631,61 18 930 194,62 99,16% 

Tabela 14 Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chojna za 2021 rok 
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Wykonanie wydatków na zadania zlecone 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 
Plan na 

31.12.2021 

Wykonanie 

na 

31.12.2021 

Wykonanie 

planu w % 

010   Rolnictwo i łowiectwo 879 460,07 879 460,07 100,00% 

 01095  Pozostała działalność 879 460,07 879 460,07 100,00% 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 850,00 8 850,00 100,00% 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 513,35 1 513,35 100,00% 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
216,83 216,83 100,00% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 664,14 6 664,14 100,00% 

  4430 Różne opłaty i składki 862 215,75 862 215,75 100,00% 

750   Administracja publiczna 153 876,08 151 462,65 98,43% 

 75011  Urzędy wojewódzkie 122 592,08 120 180,73 98,03% 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 592,08 110 955,73 98,55% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 225,00 92,25% 

 75056  Spis powszechny i inne 31 284,00 31 281,92 99,99% 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 719,00 30 716,92 99,99% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 565,00 565,00 100,00% 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
2 760,00 2 760,00 100,00% 

 75101  
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 
2 760,00 2 760,00 100,00% 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 760,00 2 760,00 100,00% 

801   Oświata i wychowanie 145 302,90 142 428,73 98,02% 

 80153  

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

145 302,90 142 428,73 98,02% 

  4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 145 302,90 142 428,73 98,02% 

852   Pomoc społeczna 875 972,85 862 570,20 98,47% 

 85203  Ośrodki wsparcia 777 465,75 777 465,75 100,00% 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 180,00 180,00 100,00% 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 484 563,09 484 563,09 100,00% 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 526,84 36 526,84 100,00% 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 300,79 90 300,79 100,00% 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
12 318,90 12 318,90 100,00% 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 821,50 14 821,50 100,00% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 64 591,26 64 591,26 100,00% 

  4220 Zakup środków żywności 14 001,14 14 001,14 100,00% 

  4260 Zakup energii 7 562,08 7 562,08 100,00% 

  4270 Zakup usług remontowych 2 988,90 2 988,90 100,00% 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 240,00 100,00% 

  4300 Zakup usług pozostałych 25 000,42 25 000,42 100,00% 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 550,16 1 550,16 100,00% 

  4410 Podróże służbowe krajowe 313,20 313,20 100,00% 

  4430 Różne opłaty i składki 989,95 989,95 100,00% 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 598,29 14 598,29 100,00% 

  4480 Podatek od nieruchomości 938,00 938,00 100,00% 

  4520 
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 
11,23 11,23 100,00% 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 
5 970,00 5 970,00 100,00% 

 85215  Dodatki mieszkaniowe 9 047,10 8 811,45 97,40% 

  3110 Świadczenia społeczne 8 867,18 8 638,68 97,42% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 179,92 172,77 96,03% 

 85228  
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
89 460,00 76 293,00 85,28% 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 517,00 516,38 99,88% 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 683,00 64 008,09 93,19% 



strona 23 
 

 

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 
Plan na 

31.12.2021 

Wykonanie 

na 

31.12.2021 

Wykonanie 

planu w % 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 300,00 3 826,23 88,98% 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 759,00 6 020,49 51,20% 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
1 100,00 223,55 20,32% 

  4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100,00% 

  4410 Podróże służbowe krajowe 98,00 98,00 100,00% 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 953,00 1 550,26 52,50% 

855   Rodzina 17 032 259,71 16 890 788,15 99,17% 

 85501  Świadczenie wychowawcze 12 250 000,00 12 153 100,90 99,21% 

  3110 Świadczenia społeczne 12 143 793,00 12 048 975,90 99,22% 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 82 598,00 80 516,10 97,48% 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 727,00 6 726,90 100,00% 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 722,00 14 722,00 100,00% 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
2 160,00 2 160,00 100,00% 

 85502  

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

 

4 681 145,71 4 638 014,48 99,08% 

  3110 Świadczenia społeczne 4 229 140,00 4 223 342,83 99,86% 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 740,00 99 448,52 89,00% 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 132,00 6 131,22 99,99% 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 310 580,00 297 712,13 95,86% 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
3 730,00 2 237,81 59,99% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 1 960,07 19,60% 

  4300 Zakup usług pozostałych 9 823,71 7 181,90 73,11% 

 85503  Karta Dużej Rodziny 450,00 430,28 95,62% 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450,00 430,28 95,62% 

 85504  Wspieranie rodziny 1 073,00 1 073,00 100,00% 

  4300 Zakup usług pozostałych 1 073,00 1 073,00 100,00% 

 85513  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 

99 591,00 98 169,49 98,57% 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 99 591,00 98 169,49 98,57% 

   Razem 19 089 631,61 18 929 469,80 99,16% 

Tabela 15 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chojna za 2021 rok
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3. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, jest własność 

i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych 

gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Podstawowymi składnikami mienia gminy 

są: 

− prawa własności nieruchomości oraz rzeczy ruchomych, 

− inne prawa rzeczowe np. ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, 

− środki finansowe. 

Mienie gminy może pozostawać w bezpośrednim władaniu gminy, gminnych jednostek 

organizacyjnych posiadających osobowość prawną oraz gminnych jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej. 

 

3.1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI 

 

Grunty ogółem – 1068 ha,  w tym:  

 

 MIASTO 

[ha] 

GMINA 

[ha] 

Grunty rolne w tym: 65 91 

grunty orne 25 44 

sady 0 3 

łąki trwałe, pastwiska 29 11 

grunty rolne zabudowane 1 4 

grunty pod stawami 0 0 

grunty pod rowami 3 20 

grunty zadrzewione, 

zakrzewione na użytkach 

rolnych 

1 2 

nieużytki 6 7 

Grunty leśne w tym: 0 1 

lasy 0 1 

Grunty zabudowane  

i zurbanizowane, w tym: 
477 433 

tereny mieszkaniowe 5 1 
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 MIASTO 

[ha] 

GMINA 

[ha] 

tereny przemysłowe 1 12 

inne tereny zabudowane 224 6 

zurbanizowane tereny 

niezabudowane lub w trakcie 

budowy 

172 1 

tereny rekreacyjno- 

wypoczynkowe 
26 28 

drogi 49 385 

Grunty pod wodami, w tym: 0 1 

powierzchniowe stojące 0 1 

Tereny różne 0 1 

Tabela 16 Powierzchnia i struktura gruntów należących do Gminy Chojna 

Lokale mieszkalne: 

W zasobie Gminy Chojna znajduje się 256 lokali mieszkalnych oraz 42 lokale na potrzeby 

najmu socjalnego. 
 

Obiekty oświatowe 

Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

1) Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie przy ul. Wilsona 10; 

2) Filia Bajkowego Przedszkola Miejskiego w Chojnie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25; 

3) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie przy ul. Żwirki 

i  Wigury 10; 

4) Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnie im. Janusza Korczaka, przy ul. Szkolnej 15; 

5) Szkoła Podstawowa w Grzybnie im. Marii Konopnickiej; 

6) Szkoła Podstawowa w Krzymowie im. Olimpijczyków Polskich; 

7) Szkoła Podstawowa w Nawodnej im. Wspólnej Europy; 

 

Obiekty kulturalne:  

W Gminie Chojna działają świetlice wiejskie i środowiskowe znajdujące się  

w miejscowościach: 

1) Białęgi 14a, 

2) Godków Osiedle 18, 

3) Grabowo 9, 
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4) Grzybno 36, 

5) Jelenin 39a, 

6) Kamienny Jaz 23, 

7) Krajnik Dolny 35, 

8) Krzymów 44, 

9) Lisie Pole 123A, 

10) Łaziszcze 4, 

11) Mętno 59, 

12) Narost 24, 

13) Rurka 6, 

14) Stoki 2, 

15) Strzelczyn 28,  

16) Zatoń Dolna  

17) Nawodna 

oraz:  

− Centrum Kultury w Chojnie i Centrum Informacji i Biblioteki Publicznej, 

− Polsko-Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym. 

 

Lokale użytkowe Gminy Chojna:  

W zasobach komunalnych Gminy Chojna znajdują się budynki niemieszkalne, do których 

zalicza się budynki i lokale użytkowe oraz siedziby gminnych jednostek organizacyjnych.  

Ich zagospodarowanie przedstawia się następująco: 

1) budynek przy ul. Jagiellońskiej 4 – siedziba Urzędu Miejskiego w Chojnie, 

2) budynek przy ul. Jagiellońskiej 2 – siedziba Urzędu Stanu Cywilnego oraz Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Chojnie, 

3) obiekt przy Placu Konstytucji 3 Maja – siedziba Centrum Kultury w Chojnie oraz 

Centrum Informacji i Biblioteki Publicznej - przekazany w części w użyczenie Centrum 

Kultury w Chojnie,  

4) budynek przy ul. Kościuszki 5- część obiektu wydzierżawiona na niepubliczny zakład 

opieki zdrowotnej, część lokale mieszkalne, 

5) 17 budynków użytkowych- świetlice wiejskie w miejscowościach Białęgi, Godków 

Osiedle, Grabowo, Grzybno, Jelenin, Kamienny Jaz, Krajnik Dolny, Lisie Pole, Łaziszcze, 

Mętno, Narost, Rurka, Stoki, Strzelczyn, Zatoń Dolna, Nawodna, Krzymów, 

6) mury obronne z czatowniami, 

7) budynek przy ul. Jagiellońskiej 12 – siedziba Administracji Szkół i Infrastruktury 

Społecznej w Chojnie, 

8) remizy strażackie, 

9) obiekt Brama Barnkowska, 

10) budynki szkół w Chojnie, Grzybnie, Krzymowie, Nawodnej - przekazane w trwały zarząd 

szkołom, 
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11) budynek przy ul. Orląt 10- siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w  Chojnie, 

12) budynek przy ul. Słowiańskiej 1- siedziba Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

w  Chojnie spółka z o.o. (w części budynku). 

 

3.2. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 

W 2021 r. z zasobu Gminy Chojna ubyło 8,5447 ha powierzchni gruntów w wyniku 

sprzedaży nieruchomości: 

− 0,1292 ha w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności, 

− 0,0257 ha w wyniku darowizny na rzecz GDDKiA w Warszawie. 

  

W wyniku komunalizacji przybyło 0,0253ha – obręb Garnowo (działka nr 181/1), działki 

przejęte z mocy prawa pod inwestycje drogową (przebudowa ulicy Słowackiego): 0,0429 ha - 

działki nr 199/10, 199/8, 115/3, 119/6, 94/2, 115/5, obr. 2 m. Chojna działki przejęte od osób 

fizycznych na poszerzenie ul. Wiśniowej, ul. Czereśniowej:  0,0114 ha- działki nr 76/3 obr. 5 

m.  Chojna, 0,0187 ha - działki nr 103/13, 103/15, 151/1, 103/17 obr. 6 m. Chojna. 

Stan na dzień 31.12.2021 r.- 1068 ha. 

 

W roku 2021 gmina Chojna dokonała sprzedaży mienia w drodze cywilno-prawnej 

(umów sprzedaży) w postaci następujących nieruchomości: 
 

Adres nieruchomości Położenie działki Nr działki 
Pow. działki 

[ha] 
Udział 

Data i nr aktu 

notarialnego 
Cel sprzedaży 

Godków Godków 67/4 0,0409 1/1 

Rep.A 234/2021   

z 18.01.2021r. 

 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej 

na poprawę 

warunków 

zagospodarowania 

działki przyległej 

Chojna, 

 ul. Mieszka I 8 
Obr. 3 398 0,0441 1/1 

Rep.A 

.442/2021 z 

29.01.2021r. 

Sprzedaż w drodze 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

Chojna,  

ul. Łyżwiarska 
Obr. 6 7/5 0,1072 1/1 

Rep.A 568/2021  

z 5.02.2021 

Sprzedaż w drodze 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

Chojna, 

 ul. Łyżwiarska 
Obr. 6 7/7 0,1029 1/1 

Rep.A 568/2021  

z 5.02.2021 

Sprzedaż w drodze 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

ul. Jagiellońska Obr.7 207/29 0,1744 
219/ 

1000 

Rep.A 994/2021  

z 4.03.2021 

 

Sprzedaż w drodze 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 
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ul. Jagiellońska Obr.7 207/30 0,2123 
1008/ 

10000 

Rep.A 994/2021  

z 4.03.2021 

 

Sprzedaż w drodze 

przetargu ustnego 

nieograniczonego  

Krajnik Dolny Krajnik Dolny 27 0,0400 1/1 

Rep.A. 

1028/2021 z 

8.03.2021 

sprzedaż w drodze 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

Chojna,  

ul. Słowiańska 
Obr.4 160/5 0,0411 1/1 

Rep.A 1247/2021  

z 18.03.2021 

Sprzedaż w drodze 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

Chojna,  

ul. Wł. Andersa 
Obr.8 36/106 1,3648 1/1 

Rep.A 1426/2021 

 z 29.03.2021 

Sprzedaż w drodze 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

Rurka Rurka 154/1 0,37 1/1 
Rep.A 90/2021  

z 8.01.2021 

Sprzedaż w drodze 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

Strzelczyn Strzelczyn 186/1 0,31 1/1 

Rep.A. 

350/2021  

z 1.02.2021 

Sprzedaż w drodze 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

Chojna,  

ul. Jagiellońska 
Obr.7 207/36 0,0495 1/1 

Rep.A 

2218/2021 

z 28.05.2021 

Sprzedaż w drodze 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

Krajnik Dolny Krajnik Dolny 72/4 0,30 1/1 
Rep.A 2875/2021  

z 13.07.2021r. 

Sprzedaż w drodze 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

Krajnik Górny 
Krajnik 

Górny 
34 0,09 1/1 

Rep.A 

2529/2021 

z 8.06.2021 

Sprzedaż w drodze 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

Chojna, ul. Odrzańska Obr.5 17/13 0,0384 1/1 

Rep.A. 

2892/2021  

z 30.06.2021 

 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na 

poprawę warunków 

zagospodarowania 

działki przyległej 

Chojna, ul. Kościuszki Obr.6 191/25 0,1050 1/1 

Rep.A 

3152/2021     

z 30.07.2021 

Sprzedaż w drodze 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

Chojna, ul. 

Rogozińskiego 
Obr.2 

42/4 

42/1 

0,0894 

0,0959 

1/1 

1/3 

Rep.A 3216/2021 

z 2.08.2021r. 

Sprzedaż w drodze 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

Krajnik Dolny Krajnik Dolny 37 0,9080 1/1 

Rep.A 

3216/2021   

z 2.08.2021 

Sprzedaż w 

drodze przetargu 

ustnego 

nieograniczonego 

Krajnik Dolny Krajnik Dolny 116/1 1,23 1/1 
Rep.A 5272/2021  

z 3.11.2021 

Sprzedaż w drodze 

przetargu ustnego 

ograniczonego 
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Jelenin Jelenin 401 0,3000 1/1 
Rep.A 5681/2021  

z 7.12.2021 

Sprzedaż w drodze 

przetargu ustnego 

nieograniczonego 

Nawodna Nawodna 414/1 0,0325 1/1 

Rep.A 5809/2021  

z 16.12.2021 

 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na 

poprawę warunków 

zagospodarowania 

działki przyległej 

Chojna,  

ul. Słowiańska 
Obr.4 160/9 0,0206 1/1 

Rep.A 5803/2021 

 z 16.12.2021 

 

Sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na 

poprawę warunków 

zagospodarowania 

działki przyległej 

Chojna,  

ul. Słowiańska 
Obr. 4 15 0,9948 1/1 

Rep.A 5815/2021  

z 16.12.2021r. 

Sprzedaż prawa 

użytkowania 

wieczystego 

Chojna,  

ul. Słowiańska 
Obr. 4 159/2 0,7548 1/1 

Rep.A 5821/2021  

z 16.12.2021 

Sprzedaż prawa 

użytkowania 

wieczystego 

Chojna,  

ul. Słowiańska 
Obr.4 158/2 1,2972 1/1 

Rep.A 

1028/2021 

z 8.03.2021 

Sprzedaż prawa 

użytkowania 

wieczystego 

Chojna,  

ul. Bol. Chrobrego 

7/2 

Obr.6 23/1 0,0659 77/1000 
Rep.A 2938/2021  

z 1.07.2021 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego na 

rzecz najemcy 

Chojna,  

ul. Bałtycka 5/2 
Obr.2 180/2 0,0521 25/100 

Rep.A 5675/2021  

z r.7.12.2021 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego na 

rzecz najemcy 

Chojna,  

ul. Narciarska 53C/14 
Obr.8 12/2 0,0954 

386/ 

1000 

Rep.A 5827/2021 

z 16.12.2021 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego na 

rzecz najemcy 

Kamienny Jaz 6/2 Kamienny Jaz 213/8 0,1452 
2500/ 

1000 

Rep. A 1241/2021  

z 18.03.2021 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego na 

rzecz najemcy 

Krajnik Górny 2/1 Krajnik Górny 37 0,32 1/2 
Rep.A 1880/2021 

29.04.2021 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego na 

rzecz najemcy 

Godków Osiedle 3/2 Godków 300 0,3165 
2842/ 

10000 

Rep.A 5252/2021 

3.11.2021 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego na 

rzecz najemcy 

Godków Osiedle 2/1 Godków 300 0,3165 
1352 

/10000 

Rep.A 5675/2021 

27.09.2021 

Sprzedaż lokalu 

mieszkalnego na 

rzecz najemcy 

Tabela 17 Sprzedaż nieruchomości gminnych w 2021 r. 
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W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 

tych gruntów (Dz.U. z 2020 r., poz. 240 z późn. zm.) z dniem 1.01.2019r. przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności uległy następujące nieruchomości: 

 

Nr działki 
Powierzchnia działki 

[ha] 
Obręb  Nr inwentarzowy 

196 0,1292 2 m. Chojna                  - 

Razem              0,1292 

Tabela 18 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność w 2021 r. 

 

3.3. DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI 

  

Dochody (kwoty netto) z tytułu prawa własności: 

Lp. Tytuł dochodu 
Kwota netto 

[zł] 

1 sprzedaż nieruchomości 1 956 489,77 

2 przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy ustawy 29 082,23  

3 opłata z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, opłat 

rocznych i trwały zarząd 
113 581,33 

4 dzierżawa 485 918,34 

Razem 2 585 071,67 

Tabela 19 Dochody Gminy Chojna z tytułu prawa własności w 2021 r. 
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4. INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 
 

4.1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHOJNA NA LATA 2019 - 2027 

Strategia/Program Rozwoju Gminy Chojna na lata 2019 – 2027, zgodnie z Ustawą z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, została przyjęta Uchwałą Nr XIV/103/2019 Rady 

Miejskiej w Chojnie z dnia 7 listopada 2019 r. Opracowanie zostało sporządzone jako 

dokument wieloletni, planistyczny, zawierający zespół działań, których celem jest 

zrównoważony rozwój pozwalający zarówno rozwiązywać problemy, jak i tworzyć podstawy 

rozwoju w obszarze społecznym, gospodarczym, ekologicznym i przestrzennym. 

Głównym zadaniem przedmiotowego dokumentu jest wskazanie przestrzeni 

do  poprawy jakości życia i wspomaganie rozwoju mieszkańców w dziedzinach gospodarczych, 

społecznych i infrastrukturalnych. Strategia bazuje na zmianach, jakie zaszły w ciągu ostatnich 

lat, i wybiega w przyszłość do 2027 r. Kieruje się przy tym wyzwaniami, którym trzeba będzie 

sprostać i wartości, które należy wzmacniać i rozwijać. Przeprowadzona analiza wskazuje że 

działania ujęte w strategii są sukcesywnie wdrażane. Wiele celów strategii udało się już 

zrealizować, a sformułowane w dokumencie projekty są kontynuowane w różnym tempie.  

4.2. PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 

Plany odnowy miejscowości są dokumentami, które określają strategię działania  

w sferze społecznej, kulturalnej i gospodarczej wsi. Opracowania mają przede wszystkim 

przyczynić się do podniesienia standardu życia we wskazanej miejscowości poprzez  

m.in. realizacje określonych priorytetowych inwestycji. Planowane przedsięwzięcia mają 

zaktywizować mieszkańców do działań prospołecznych, a w konsekwencji przyczynić się do 

podniesienia atrakcyjności całej miejscowości. 

Plany odnowy poszczególnych miejscowości w Gminie Chojna zostały opracowane,  

a następnie zatwierdzone i przyjęte uchwałami Rady Miejskiej dla 23 sołectw z terenu gminy. 

W 2021 r. wykonując założenia planów odnowy miejscowości, zrealizowano następujące 

przedsięwzięcia: 

1. Białęgi: 

− doposażenie świetlicy wiejskiej, 

2. Brwice: 

− doposażenie placu zabaw, 

− zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP, 

3. Czartoryja: 

− zakup materiałów do budowy chodnika, 

4. Garnowo: 

− dofinansowanie do lampy solarnej, 

− doposażenie placu zabaw, 
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5. Godków: 

− doposażenie placu zabaw, 

6. Godków Osiedle: 

− doposażenie placu zabaw, 

− wykonanie utwardzenia przed wejściem na plac zabaw, 

7. Grabowo: 

− zakup ogrodzenia na plac zabaw, 

8. Graniczna: 

− doposażenie placu zabaw, 

− wykonanie ogrodzenia placu zabaw, 

9. Grzybno: 

− modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej, 

− zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej( zakup wiaty rekreacyjnej oraz 

stołu do tenisa stołowego), 

− doposażenie placu zabaw, 

10. Jelenin: 

− zakup materiałów do utwardzenia drogi, 

− doposażenie świetlicy wiejskiej, 

11. Kamienny Jaz: 

− dofinansowanie do zakupu lampy solarnej, 

− doposażenie świetlicy wiejskiej, 

− zakup materiałów do remontu zaplecza socjalnego na boisku sportowym 

12. Krajnik Dolny: 

− zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP, 

− doposażenie placu zabaw, 

− poprawa nawierzchni na placu zabaw, 

− zlecenie montażu wiaty rekreacyjnej, 

13. Krajnik Górny: 

− utwardzenie terenu biesiadnego oraz wykonanie grilla betonowego, 

14. Krzymów: 

− doposażenie świetlicy wiejskiej, 

− doposażenie placu zabaw, 

− przywrócenie do funkcjonalności studni do poboru wody, 

15. Lisie Pole: 

− zakup materiałów do remontu drogi, 

− zakup sprzętu dla jednostki OSP, 

− zakup oraz częściowe wykonanie ogrodzenia boiska sportowego, 

zakup materiałów budowlanych dla klubu sportowego Chrobry Lisie Pole, 

16. Łaziszcze: 

− doposażenie placu zabaw, 
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17. Mętno: 

− wykonanie kanalizacji deszczowej, 

− utworzenie strażackiej świetlicy integracyjnej, 

− doposażenie świetlicy wiejskiej, 

− gromadzenie materiałów do przygotowanie książki o sołectwie Mętno, 

18. Narost: 

− remont drogi gminnej, 

19. Nawodna: 

− doposażenie świetlicy OSP, 

− zagospodarowanie terenu boiska sportowego, 

20. Rurka: 

− doposażenie świetlicy wiejskiej, 

− remont świetlicy wiejskiej, 

− doposażenie placu zabaw, 

21. Stoki: 

− zakup wiaty rekreacyjnej, 

− wykonanie podłoża pod wiatę rekreacyjną, 

22. Zatoń Dolna: 

− remont schodów prowadzących do kościoła. 

 

Poniższe zdjęcia przedstawiają wybrane inwestycje. 
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4.3. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

W granicach Gminy Chojna obowiązuje 25 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które obejmują swoim zasięgiem obszar o powierzchni około 151 ha,  

co stanowi 0,45% powierzchni Gminy. Pokrycie planistyczne kształtuje się na poziomie 7%.  

18 planów zostało sporządzonych w oparciu o przepisy nieobowiązującej obecnie ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, natomiast pozostałe 7 na podstawie 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykaz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie gminy 

Chojna znajduje się w Wydziale Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami Urzędu 

Miejskiego w Chojnie. 

W 2021 r. Rada Miejska w Chojnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII/260/2021 z dnia 27 maja 

2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu gospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Generała Władysława Sikorskiego, którego uchwalenie jest 

nadal procedowane. 

Uprawomocnił się również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (sygn. II 

SA/Sz 145/21) z dnia 15 kwietnia 2021 r., zgodnie z którym uchylono rozstrzygnięcie nadzorcze 

Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. nr P-1.4131.314.2020.AA 

stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIV/175/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 

29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Narciarskiej w mieście Chojna. 

Podobnie jak w przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, Gmina Chojna za pośrednictwem serwisu internetowego chojna.e-mapa.pl 

udostępnia zainteresowanym podmiotom wgląd do obowiązujących uchwał oraz rysunków 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przedstawionych w postaci grafiki 

rastrowej z nadaną georeferencją. 

W 2021 r. wydano 206 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego lub o braku planu na danym obszarze oraz 9 wypisów  

i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Na terenach, na których nie obowiązują miejscowe plany, Burmistrz Gminy Chojna 

wydaje decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego. 

W 2021 r. przeprowadzono 163 postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym:  

− zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: 62, 

− zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna: 4,  

− usługowa: 11,  



strona 35 
 

 

− inne (zabudowa gospodarcza, zabudowa związana z gospodarką leśną, drogi 

wewnętrzne, farmy fotowoltaiczne): 50, 

oraz 23 decyzji zmieniających i 13 przeniesień decyzji. 

W 2021 r. przeprowadzono 12 postępowań o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, w tym:  

− dla budowy/rozbudowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej: 5, 

− dla budowy/rozbudowy sieci elektroenergetycznej: 1; 

− inne: 6.  

Obręb 
Liczba wydanych decyzji  

o warunkach zabudowy 

Liczba wydanych decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Chojna 1 2 0 

Chojna 2 5 0 

Chojna 3 7 1 

Chojna 4 8 1 

Chojna 5 20 2 

Chojna 6 11 5 

Chojna 7 9 0 

Chojna 8 5 1 

Raduń 0 0 

Zatoń Dolna 0 0 

Krajnik Górny 0 0 

Krajnik Dolny 3 0 

Grabowo 0 0 

Krzymów 3 0 

Kuropatniki 0 0 

Garnowo 1 0 

Nawodna 11 1 

Bara 0 0 

Wilkoszyce 2 0 

Lisie Pole 6 0 

Graniczna 4 0 

Rurka 7 0 

Strzelczyn 4 0 

Grzybno 4 0 

Kamienny Jaz 2 0 

Barnkowo 13 0 

Czartoryja 7 0 

Jelenin 5 0 

Brwice 1 0 

Narost 0 0 

Białęgi 6 0 

Mętno 5 1 
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Stoki 6 0 

Łaziszcze 4 0 

Kaliska 0 0 

Godków 2 0 

RAZEM 163 12 

Tabela 20 Liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

i decyzji o warunkach zabudowy w 2021 r. 

4.4. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY CHOJNA   

 Uchwałą Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 13 grudnia 2018 r. przyjęto 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Chojna na lata 2018 – 2023.  

Celem rewitalizacji jest przekształcenie obszaru zdegradowanego w atrakcyjne miejsce 

do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz spędzania wolnego czasu 

poprzez szeroki zakres działań inwestycyjnych oraz stymulujących rozwój gospodarczy  

i społeczny, opartych na szerokim partnerstwie lokalnym. 

Przy uwzględnieniu założonych działań rewitalizacyjnych, w 2021 r. realizowane były 

następujące zadania: 

− z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego organizowano imprezy dla mieszkańców 

gminy Chojna, zarówno okolicznościowe, patriotyczne oraz cykliczne, związane  

z Chojeńskim Latem Kulturalnym, 

− prowadzono różnego rodzaju działania, mające na celu aktywizację i integrację lokalnej 

społeczności, np. poprzez udział KGW i OSP w organizacji i zabezpieczaniu różnego 

rodzaju wydarzeń,   

− kontynuowano remont i renowację elewacji zewnętrznej Kościoła pw. NMP, 

− rewitalizowano wybrane fragmenty średniowiecznych murów obronnych, 

− usuwano azbest z terenu gminy Chojna. 

4.5. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM 

GMINY  

Uchwałą Nr XVII/134/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 lutego 2020r. został  

przyjęty wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chojna na lata 

2020-2024.  

Realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Chojna za rok 2021 przedstawia się poniżej. 

W zasobach Gminy Chojna na dzień 31 grudnia 2021 r. są 42 lokale na potrzeby najmu 

socjalnego oraz 249 lokali mieszkalnych. 

 

Liczba lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w mieście – 98 
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Liczba lokali komunalnych w budynkach komunalnych na terenach wiejskich – 11 

Liczba lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w mieście – 109 

Liczba lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszk. na terenach wiejskich – 18 

Liczba lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszk. bez wybranego zarządcy – 14 

Liczba lokali w najmie socjalnym w budynkach komunalnych w mieście – 9 

Liczba lokali w najmie socjalnym w budynkach komunalnych na terenach wiejskich – 16. 

 

Wykaz prac remontowych przeprowadzonych w 2021 rok 

WYKAZ PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH W 2021 r. 

Lp. Adres Rodzaj prac Koszt prac 

1 Chojna ul. Narciarskiej 55b/4 Wymiany instalacji elektrycznej 3 650,00 zł 

2 Chojna ul. Narciarskiej 55b/4 
Wymiana drzwi wewnętrznych 

kompletnych wraz z futryną  
1 231,20 zł 

3 Chojna ul. Szklona 3 Wymiana Instalacji elektrycznej 18 782,25 zł 

4 Chojna, ul. Różana 5 Naprawa połaci dachowej 350,00 zł 

5 Chojna, ul. Różana 5 
Wymianę okna z parapetem zewnętrznym 

na korytarzu  budynku komunalnego 
950,00 zł 

6 Chojna, ul. Piekarska 8/1 Remont lokalu 22 140,00 zł 

7 Chojna, ul. Młyńska 2/1 
Wykonanie zaleceń po przeglądach 

kominiarskich 
4 200,00 zł 

8 Chojna, ul. Jodłowa 3/5 
Wykonanie zaleceń po przeglądach 

kominiarskich 
2 370,00 zł 

9 m. Strzeszewko, gm. Chojna 
Wykonanie zaleceń po przeglądach 

kominiarskich 
4 500,00 zł 

10 Krajnik Górny 26/1, gm. Chojna 
Wykonanie zaleceń po przeglądach 

kominiarskich 
4 200,00 zł 

11 m. Strzeszewko 2/1, gm. Chojna Remont lokalu 19 440,00 zł 

12 Chojna, ul. Łużycka 8/1 Remont lokalu  8 748,00 zł 

13 Chojna, ul. Kościuszki 5 Remont ciągu komunikacyjnego na klatce  5 989,00 zł 

14 Miasto Chojna Przeglądy kominiarskie Miasto CHOJNA 15 187,05 zł 

15 Gmina Chojna - obszary wiejskie Przeglądy kominiarskie 19 885,55 zł 

16 Chojna, ul. Kościuszki 5 Montaż bram garażowych  15 596,40 zł 

17 Chojna, ul. Kościuszki 5 Naprawa połaci dachowej garaże  9 963,00 zł 

18 Chojna, ul. Bol. Prusa 3 Naprawa połaci dachowego  2 700,00 zł 

19 Chojna, ul. Jodłowa 3/5 

Tynkowanie sufitu w pomieszczeniu  

w lokalu komunalnym w Chojnie przy  

ul. Jodłowej 3/5 

2 000,00 zł 

20 Chojna, ul. Jodłowa 3/5 Naprawa poszycia dachowego 950,40 zł 

21 Chojna,  ul. Jagiellońskiej 4 Remont instalacji CO w piwnicy  9 975,00 zł 

22 Chojna, ul. Szewska 5/1 Remont podłogi 18 000,00 zł 

23 Chojna, ul. Szewska 5/1 

Wykonanie zaleceń kominiarskich - 

montaż wkładu kominowego w  instalacje 

CO 

8 856,00 zł 

24 Chojna, ul. Szewska 5 Deratyzacja budynku 615,00 zł 

25 Krajnik Dolny 35 Naprawa zbiornika na nieczystości płynne 2 400,00 zł 
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26 Chojna, ul. Bol. Prusa 3, lok. 404 Wymiana 2 szt. okien balkonowych 5 724,00 zł 

27 Chojna, ul. Szczecińska 38 
Wymian 2 szt. okien na klatce schodowej 

budynku 
2 700,00 zł 

28 Chojna, ul. Szkolna 3 Deratyzacja budynku 959,40 zł 

29 Chojna, ul. Szewska 5/2 Wykonanie prac remontowych  6 800,00 zł 

30 m. Strzeszewko, gm. Chojna Naprawa połaci dachowej  972,00 zł 

31 
Chojna ul. Szkolna 3, Chojna ul. 

Kościuszki 5, Chojna Woj. Polskiego 4 
Naprawa połaci dachowej  9 500,00 zł 

32 Godków Osiedle 
Remont pomieszczenia w lokalu 

komunalnym 
6 588,00 zł 

33 m. Graniczna 9/5, gm. Chojna Rozbiórka komina  972,00 zł 

34 

Bara 11/1, gm. Chojna 5szt,   Godków 

Osiedle 12/1 5 szt. Chojna ul. 

Kościuszki 5 3 szt., Chojna ul. Owocowa 

27/6 4szt, Chojna ul. Narciarska 

55A/10 4szt, Chojna ul Rogozińskiego 3 

szt. 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  

w lokalach gminy 
44 280,00 zł 

35 Chojna, ul. Piekarska 1/6 Remont pieca kaflowego 498,00 zł 

36 Chojna, ul Rogozińskiego 19/11 

Montaż grzejnika elektrycznego 

(akumulacyjnego z płytą szamotową)  

w mieszkaniu komunalnym  

3 490,00 zł 

37 Chojna,  ul Rogozińskiego 19/9 
Uszczelnienie przewodu kominowego 

metodą szlamowania masą silikatową  
5 724,00 zł 

38 m. Strzeszewko, gm. Chojna Naprawa poszycia dachowego  810,00 zł 

39 Chojna, ul. Kościuszki 5 
Uzupełnienie gąsiorów w poszyciu 

dachowych 
550,00 zł 

SUMA: 292 246,25 zł 

 

Zmiany w stanie zasobu. 

W 2021 r. sprzedanych zostało 7 lokali z mieszkaniowego zasobu. 

Liczba lokali uzyskanych w ramach naturalnego ruchu ludności. 

W roku sprawozdawczym w ramach naturalnego ruchu ludności pozyskano 11 lokali  

z mieszkaniowego zasobu. 

Liczba lokali przyznanych w ramach pomocy mieszkaniowej. 

W 2021 roku przydzielono cztery mieszkania komunalne, osobom które oczekiwały na liście 

osób chętnych do zawarcia umowy najmu. 

 

Wysokość przychodu z czynszów i kosztów utrzymania zasobu 

− Zaległość z lat ubiegłych (BO) - 1 080 153,87 zł 

− Przychody z czynszów (czynsz + media) w 2021 r. - 1 201 618,95 zł 

− Wpłaty (z czynszów i mediów) za 2021 r. - 1 203 883,41 zł (w tym za lata ubiegłe 

60.175,18 zł) 

− Koszty utrzymania zasobu za 2021r. - 1 957 682,91 zł 

− Umorzenia zaległości po ZGM - 465 247,33 zł 
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Utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego - prace naprawczo-konserwujące (usuwaniu awarii 

instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej, wodociągowej oraz w zakresie dostawy ciepła) w roku 2021 

na  podstawie Umowy nr DIR.7021.1.2021 z dnia 4.01.2021 z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych 

w  Chojnie Sp. z o. o. 

Lp. Miesiąc Wartość prac 

1 styczeń  2 898,21 zł 

2 luty 10 132,97 zł 

3 marzec 5 190,72 zł  

4 kwiecień 5 660,47 zł 

5 maj 6 514,58 zł 

6 czerwiec 1 077,58 zł 

7 lipiec 9 282,62 zł 

8 sierpień 4 094,61 zł 

9 wrzesień 4 182,17 zł 

10 październik 14 807,32 zł 

11 listopad 17 015,80 zł 

12 grudzień 7 563,45 zł 

 
SUMA 88 420,50 zł 

 

Poziom ściągalności czynszów. 

Poziom ściągalności czynszów i mediów w roku 2021 kształtował się na poziomie: 66,27 % 

4.6. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

Uchwałą Nr XXXII/252/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 kwietnia 2021 r. przyjęty 

został „Gminny program opieki nad zabytkami miasta i gminy Chojna na lata 2021 – 2024”. 

Dokument został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego pod pozycją 2114 w dniu 17 maja 2021 r. 

Uprzednio, zachowując procedurę uchwalania ww. programu, opracowanie zostało bez 

zastrzeżeń zaopiniowane przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

Gminny program opieki nad zabytkami nie jest aktem prawa miejscowego, natomiast 

stanowić będzie dokument uzupełniający do dotychczas przyjętych aktów prawa 

miejscowego, uwzględniając zadania z zakresu opieki nad zabytkami.  
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Program stanowi zbiór ogólnych założeń i strategii dotyczących ochrony gminnych 

zabytków na przestrzeni czterech lat, jednak nie obejmuje kompletu zagadnień związanych 

z  problematyką ich ochrony. Przedmiot gminnego programu opieki nad zabytkami uwzględnia 

dziedzictwo kulturowe w granicach administracyjnych gminy, natomiast celem jego 

opracowania jest określenie głównych kierunków działań i zadań, podejmowanych na rzecz 

ochrony i opieki nad zabytkami. 

Na terenie gminy Chojna znajduje się 66 zabytków nieruchomych, wpisanych do rejestru 

zabytków. Są to jedne z najcenniejszych elementów krajobrazu kulturowego na terenie gminy. 

Obiekty te objęte są wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi z treści odpowiednich aktów 

prawnych, w tym przede wszystkim – rygorami ochrony konserwatorskiej wynikającymi 

z  przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie działania podejmowane 

przy tego typu obiektach wymagają pisemnego pozwolenia właściwego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

Ewidencja zabytków stanowi podstawę do sporządzenia programów opieki nad 

zabytkami przez województwa, powiaty i gminy. Gminna ewidencja zabytków została 

opracowana w 2011 r. i obecnie obejmuje 428 obiektów.  

 

4.7. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY CHOJNA NA LATA  

2018 – 2021  

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Chojna na lata 2018-2021” z uwzględnieniem 

perspektywy do 2024 roku przyjęty został Uchwałą Nr XLIX/372/2018 Rady Miejskiej w Chojnie 

z dnia 8 listopada 2018 r.  

Głównym celem Programu Ochrony Środowiska jest zarządzanie ochroną środowiska, 

zgodnie z ogólnie przyjętą polityką środowiskową.  

Ze względu na dynamiczny rozwój gospodarczy analizowanego obszaru oraz zachodzące 

w nim na przestrzeni lat zmiany strukturalne, gmina zmaga się obecnie z różnego rodzaju 

zagrożeniami środowiska przyrodniczego.  

Jakość powietrza 

Głównym problemem w zakresie ochrony klimatu oraz powietrza jest emisja 

zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych systemów grzewczych oraz transportu 

drogowego. Zadania przedstawione w POŚ skupiają się przede wszystkim na ograniczeniu 

ilości zanieczyszczeń i poprawie jakości powietrza atmosferycznego, poprzez zaoferowanie 

mieszkańcom pomocy w wymianie pieców węglowych. Dlatego też została przyjęta w dniu 

28.05.2020 r. przez Radę Miejska w Chojnie uchwała Nr XIX/147/2020 w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Chojna na zadania służące ochronie 

powietrza na terenie Gminy Chojna, polegające na zmianie ogrzewania węglowego 



strona 41 
 

 

na  proekologiczne co stanowi podstawę dla Gminy Chojna do udzielania dotacji 

i  przekazywania środków finansowych beneficjentom. 

Informacje o działaniach związanych z ochroną powietrza  

 

W ramach Gminnego programu w 2021 r. wsparcie finansowe od gminy uzyskało 22 

beneficjentów. W ramach zadań trwale usunięto 22 szt. starych nieefektywnych źródeł ciepła 

tzw. „kopciuchów” oraz zainstalowano nowe źródła ciepła tj.: 

− 13 szt. – kotły na pelet, 

− 5 szt. – kotły kondensacyjne gazowe, 

− 4 szt. – ogrzewanie elektryczne. 

Łączna suma dotacji przekazana Beneficjentom z Gminy Chojna wyniosła 107 491,25 zł  

 

Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w  Szczecinie.  

 

Niezależnie od realizacji Gminnego programu udzielania dotacji celowych na zadania 

służące ochronie powietrza Gmina Chojna w ramach zawartego w dniu 30.03.2021r. 

porozumienia z WFOŚiGW w Szczecinie udziela wsparcia w zakresie przegotowania 

i  rozliczania wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków 

w  ramach programu „Czyste Powietrze”. Gmina Chojna świadczyła także pomoc 

w  przygotowaniu wniosków o udzielenie dotacji w ramach programu „Mój Prąd” oraz 

w  programie priorytetowym „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła 

w  budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego”. 

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest  

 

Gmina Chojna w 2021r. uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Chojna”, która pochodzi w 50% ze środków 

Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie” 

W ramach zadania z terenu Gminy Chojna zebrano i poddano utylizacji 69 Mg wyrobów 

budowlanych zawierających azbest. W projekcie uczestniczyło 45 gospodarstw domowych, 

z  których odebrano ten niebezpieczny odpad. Wartość zadania wyniosła 40 293,29 zł. 

Natomiast wysokość dofinansowania z WFOŚIGW wyniosła 22 398,98 zł 

 

Zakup drona z urządzeniami do pomiaru jakości powietrza. 

 

W związku z realizacją zadań własnych Gmina Chojna zakupiła bezzałogowy statek 

powietrzny (dron). Sprzęt został wyposażony w nowoczesne urządzenia pomiarowe oraz 

urządzenia do rejestracji dźwięku i obrazu.  Wartość urządzenia wyniosła 93.480,00 zł brutto 
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z czego wysokość dofinansowana to 85% tj. 79.458,00 zł. Urządzenie zostało wyposażone 

w  niezależny mobilny system pomiarowy gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza. 

W skład tych urządzeń wchodzą czujniki elektrochemiczne gazów: siarkowodór, chlorowodór, 

cyjanowodór, amoniak, formaldehyd a także pyłomierz wykrywający cząsteczki PM1, PM2,5 

i  PM10. Pyłomierz jest kalibrowany przez uprawnioną jednostkę w zakresie chemii. Pomiar 

koncentracji pyłu zawieszonego dokonywany jest metodą rozproszeniowej fotometrii 

laserowej. Natomiast Lotne Związki Organiczne mierzone są przy pomocy lampy PID (10.6 eV). 

Urządzenie zapewnia odczyt danych pomiarowych w czasie rzeczywistym oraz ich przesłanie 

na tablet lub laptop. Urządzenie zostało wyposażone w kamerę, która pozwala przekazywać 

obraz do operatora w czasie rzeczywistym w jakości FullHD. Urządzenia pomiarowe posiadają 

certyfikat kalibracji ważny do dnia 17.11.2023r.  

Wyznaczeni  pracownicy Urzędu Miejskiego w Chojnie po zakończonym wynikiem 

pozytywnym kursie z części teoretycznej i praktycznej uzyskali licencję pilota bezzałogowego 

statku powietrznego, co pozwoli im na wykonywanie zadań z zakresu kontroli palenisk 

domowych przy użyciu drona.  

 

Działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, konferencje) 

oraz informacyjne i szkoleniowe 

 

1. Zakup czujników do pomiaru jakości powietrza.  

 

Od miesiąca lipca 2021r. mieszkańcy Gminy Chojna mogą śledzić jakość powietrza. 

Czujniki jakości powietrza firmy Syngeos, zakupione przez Gminę Chojna zainstalowane zostały 

w trzech lokalizacjach tj.: 

− Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Szkolnej w Chojnie, 

− Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Żwirki i Wigury w Chojnie (Lotnisko), 

− Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. Jagiellońskiej 4 w Chojnie.  

 

Wyniki pomiarów podawane są w czasie rzeczywistym. Mieszkańcy Gminy mogą je 

śledzić za pośrednictwem strony internetowej naszepowietrze.pl oraz aplikacji mobilnej 

Syngeos – dostępnej na urządzenia z systemem Android oraz iOS lub za pośrednictwem strony 

internetowej urzędu – widget prezentujący wyniki znajduje się po prawej stronie w zakładce 

„Jakość powietrza w Chojnie". 

 

Sensor podaje następujące parametry: 

− stężenie pyłów zawieszonych czyli tak zwanego ,,smogu”: pyły PM 1, PM 2,5, PM 10 

(wyniki prezentowane są procentowo oraz za pomocą kolorów) 

− wilgotność powietrza 

− ciśnienie atmosferyczne 

− temperatura 
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Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń, ma służyć mieszkańcom do podejmowania 

decyzji o pobycie na zewnątrz budynków osób, szczególnie narażonych na działanie smogu 

(dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobami układu oddechowego). 

Samorząd gminy, który sfinansował montaż czujników, pragnie by miały one również 

działanie prewencyjne. Uświadamiające mieszkańcom, jak duży wpływ na jakość powietrza, 

ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c. o. czy ogrzewanie domów słabej jakości paliwem. 

Osoby, które chcą na bieżąco śledzić wyniki pomiarów w swoim telefonie, mogą 

zainstalować aplikację Syngeos. Dla systemów opartych o Android można ją pobrać ze sklepu 

Google Play. Aplikację mogą również wykorzystywać użytkownicy IOS. 

 

2. Opracowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych.  

 

Gmina Chojna opracowała i rozpowszechniła na swoim terenie materiały (ulotki) 

informujące mieszkańców m.in.: 

−  o obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

(CEEB), 

− o możliwości uzyskania dotacji na wymianę źródeł ciepła z Budżetu Gminy Chojna, 

− o możliwości uzyskania pomocy w przygotowaniu i rozliczeniu wniosków o dotację 

w  ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, 

− o zamontowaniu czujników jakości powietrza i możliwości śledzenia jego aktualnego 

stanu. 

 

Zieleń 

 Zieleń urządzona pełni istotną funkcję na obszarach zurbanizowanych. Wpływa 

bowiem na eliminację uciążliwości komunikacyjnych (np. hałasu), poprawia estetykę 

krajobrazu, oddziałuje pozytywnie na mikroklimat, zapobiega erozji oraz kształtuje stosunki 

wodne. Do obszarów zagospodarowanych w ten sposób, należy zaliczyć m.in.: parki miejskie, 

kompleksy pałacowo-dworskie, zieleń śródpolną, ogrody botaniczne, cmentarze, zieleńce. 

Na terenie gminy Chojna, zieleń śródpolna zlokalizowana jest wzdłuż dróg, rowów, 

cieków oraz w okolicy oczek wodnych i stanowi uzupełnienie roślinności na obszarze gminy. 

W granicach analizowanego terenu, szczególnym bogactwem odznaczają się zieleń pałacowo-

dworska, wśród której znajdują się m.in. obiekty objęte ochroną Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

W ramach zarządzania przyrostem zieleni na obszarze Gminy Chojna w 2021 r. 

przeprowadzane były podcinki, ogłowienia i wycinki drzew.  

Burmistrz Gminy Chojna wyraził zgodę na usunięcie 212 sztuk drzew oraz 74 m2 krzewów 

w odpowiedzi na składane wnioski, jednocześnie zobowiązując w ramach rekompensaty 

przyrodniczej do dokonania nasadzeń 246 sztuk drzew oraz 190 m2 krzewów.  
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Zarządców dróg publicznych na terenie Gminy Chojna zobowiązano do dokonania 

nasadzeń zastępczych w ilości 133 sztuk drzew za usunięte drzewa stwarzające zagrożenie 

dla  ruchu drogowego w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich. 

Ponadto, Burmistrz Gminy Chojna uzyskał zezwolenie na usunięcie 74 sztuk drzew, 

a w ramach uzyskanych zezwoleń zobowiązany został do nasadzenia 87 sztuk drzew 

na  nieruchomościach będących własnością Gminy Chojna. 

Dodatkowo na cmentarzach komunalnych w Gminie Chojna dokonano nasadzeń 

10  sztuk drzew. 

 

Barszcz Sosnowskiego 

W grudniu 2021 r. zakończyła się realizacja VIII etapu zadania „Usuwanie Barszczu 

Sosnowskiego z terenu Gminy Chojna”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i  Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który był partnerem tego projektu udzielił dotacji  

w wysokości 11 250 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 15 000 zł.  

Na terenie gminy Chojna została przeprowadzona inwentaryzacja barszczu 

Sosnowskiego, w trakcie której stwierdzono jego występowanie na obszarze 91 arów. 

Usuwanie rośliny ma na celu ograniczanie niekontrolowanego rozprzestrzeniania się barszczu 

Sosnowskiego. Obecnie zauważalne jest osłabienie wzrostu rośliny zarówno na etapie 

wiosennego wzrostu jak i w późniejszym okresie wegetacyjnym. Niezbędna jest kontynuacja 

zadania w roku 2022. 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie 

oddziaływać na środowisko w 2021 r.   

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej na terenie 

Gminy Chojna inwestycji, zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008  r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029) 

wymagane jest dla: 

− przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

− przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

W 2021 r. wpłynęły do realizacji 22 wnioski dla inwestycji wymagających uzyskania 

decyzji środowiskowej, z czego 1 dotyczył zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

wydanej w lutym 2021 r. Dla 4 z nich został stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, pozwalającej na dokładne przeanalizowanie oddziaływania 

planowanego zamierzenia inwestycyjnego z uwagi na rodzaj, skalę i charakter inwestycji oraz 

usytuowanie w granicach obszarów Natura 2000 i/lub Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. 
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4.8. GMINNA STRATEGIA ROZWOJU PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA  

2016 – 2022 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Chojna na lata 2016-2022 

przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/249/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 23 marca 2017 r. stanowi 

scenariusz interwencji samorządu terytorialnego Gminy, jego jednostek organizacyjnych oraz 

partnerów społecznych w obszarze polityki społecznej.  

Wizja przyświecająca realizacji Strategii brzmi: 

Gmina Chojna jest otwarta na potrzeby społeczności, dążący do skutecznego rozwiązywania 

problemów wspólnoty przez zintegrowane działania administracji samorządowej, instytucji, 

stowarzyszeń jak i samych mieszkańców, wspiera lokalne inicjatywy, w szczególności: 

społeczne, kulturalne i edukacyjne a każdy mieszkaniec czuje więź i identyfikuje się ze swoją 

Gminą. 

Misją, czyli głównym celem strategicznym realizowanej Strategii jest „Poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego oraz stworzenie warunków 

do  prawidłowego funkcjonowania rodziny i równych szans rozwoju wszystkim mieszkańcom”. 

W roku 2021 realizowano zadania w ramach następujących celów strategicznych: 

I. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz zapobieganie ubóstwu 

i  marginalizacji rodzin realizowane przez: 

1. wspieranie osób bezrobotnych w zwiększeniu aktywności w poszukiwaniu 

i  podjęciu pracy, 

2. ograniczenie negatywnych skutków bezrobocia i ubóstwa rodzin, 

3. zapobieganie marginalizacji dzieci z rodzin ubogich. 

II. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych i niezaradnych ekonomicznie realizowane przez: 

1. wspieranie rodziny w prawidłowym wypełnianiu jej funkcji, 

2. zapewnienie pomocy rodzinom w uzyskaniu stabilnej sytuacji bytowej, 

3. zapobieganie marginalizacji dzieci z rodzin dysfunkcyjnych przez umożliwienie 

pełnego udziału w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i społecznych. 

III. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych 

realizowane przez: 

1. rozwijanie systemu wsparcia środowiskowego dla osób starszych oraz osób 

z  niepełnosprawnościami, 

2. podnoszenie aktywności osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością, 

3. wyrównywanie szans seniorów oraz osób niepełnosprawnych w dostępie 

do  wszelkich dóbr. 

IV. Podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz zapobiegania występowaniu dysfunkcji 

oraz ograniczania ich społecznych skutków realizowane przez: 

1. ograniczanie występowania zjawiska przemocy domowej oraz minimalizacja jej następstw, 



strona 46 
 

 

2. zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom/rodzinom dotkniętych problemem 

uzależnień, 

3. ograniczenie występowania zjawiska bezdomności, 

4. realizacja działań na rzecz skutecznej readaptacji społecznej osób opuszczających 

zakłady karne, 

5. wspieranie inicjatyw oddolnych mających na celu poprawę jakości życia 

mieszkańców, 

6. podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz wspierania mieszkańców 

w pokonywaniu trudności. 

 

4.9. WSPIERANIE RODZIN 

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązkiem gminy 

jest podejmowanie działań, które będą wspierały rodziny przeżywające trudności opiekuńczo 

– wychowawcze i które umożliwią zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem 

w pieczy zastępczej oraz przyspieszą powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w tej 

pieczy. 

Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 przyjętego 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/223/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. jest Tworzenie warunków 

sprzyjających prawidłowemu wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez 

rozwijanie systemu wsparcia rodziny z małoletnimi dziećmi. Ośrodek Pomocy Społecznej, 

w  ramach realizacji Programu realizował cele szczegółowe podejmując następujące działania: 

Cel 1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny 

1. Udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej: 

− objęcie świadczeniami pieniężnymi (zasiłki celowe i okresowe) w ramach 

ustawy o pomocy społecznej 87 rodzin z dziećmi; 

− wypłata świadczeń rodzinnych (257 rodzin) i świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego (56 rodzin); 

− realizacja Programu „Rodzina 500 plus” - świadczenia wychowawcze pobierało 

1472 rodziny (1708 dzieci) na kwotę 12 048 976 zł. 

− wypłata 1 świadczenia w wysokości 4 000 zł na podstawie przepisów o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (z tytułu urodzenia się dziecka z ciężkimi 

nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu). 

2. Świadczenie pomocy w postaci posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w 

domu": 

− opłata posiłków dla 78 dzieci w szkołach i przedszkolu oraz udzielanie 

świadczeń pieniężnych na zakup żywności, 
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− przekazywanie artykułów żywnościowych w ramach współpracy z Bankiem 

Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Podprogram 2020, 

− zapewnienie pomocy finansowej w formie stypendiów socjalnych i zasiłków 

szkolnych dla uczących się dzieci: 

• przyznano 69 stypendiów w roku szkolnym 2020/2021 oraz w roku 

2020/2021 - 54 stypendia; 

• wypłacono 4 zasiłki szkolne. 

3. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych: 

− skierowanie dzieci do udziału w koloniach letnich (18 dzieci na kolonię 

organizowaną przez GKRPA oraz 9 dzieci na kolonię organizowaną przez 

Kuratorium Oświaty). 

4. Monitorowanie sytuacji zdrowotnej i edukacyjnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych: 

− współpraca pracowników socjalnych z placówkami oświatowymi oraz 

placówkami ochrony zdrowia, 

− przeprowadzanie wywiadów środowiskowych po uzyskaniu informacji 

o  wszelkich nieprawidłowościach (absencja dzieci, zaniedbania, brak 

wyposażenia, itp.). 

5. Motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz niwelowania 

własnych dysfunkcji: 

− kierowanie uzależnionych rodziców do GKRPA, 

− praca z rodzinami doświadczającymi przemocy domowej w realizacji procedury 

Niebieska Karta. 

Cel 2. Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze i poprawa  jakości 

opieki sprawowanej przez rodziców biologicznych 

 

1. Wczesne i wieloaspektowe rozpoznanie sytuacji rodziny przeżywającej trudności: 

− w przypadku, gdy OPS poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny 

przeprowadzał w tej rodzinie wywiad środowiskowy i w razie potrzeby 

wnioskował o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny lub podejmował pracę 

socjalną. 

2. Zapewnienie pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych przez wsparcie asystenta rodziny: 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony był w ramach zadaniowego czasu pracy 1 asystent 

rodziny. Asystent rodziny w 2021 r. współpracował z 17 rodzinami, w tym z 2 rodzinami 

współpraca została podjęta ponownie. Liczba dzieci przebywających w rodzinach objętych 

wsparciem asystenta wynosi 38, w tym 2 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Wśród 
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rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny było 6 rodzin wielodzietnych, 8 rodzin niepełnych 

i 1 rodzina patchworkowa. W roku 2021 asystent rodziny zakończył współpracę z 7 rodzinami, 

w tym z 4 ze względu na osiągnięcie celów. 

 

3. Zapewnienie dostępu do poradnictwa specjalistycznego oraz informowanie 

o  miejscach pomocy: 

− dorośli członkowie rodzin korzystali z pomocy specjalistów: psychoterapeuty 

uzależnień, lekarza psychiatry w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.  

− 8 dzieci korzystało z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie. 

4. Rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami na rzecz zapobiegania 

dezintegracji rodziny i umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. 

5. Podnoszenie kompetencji rodziców przez pedagogizację oraz motywowanie do udziału 

w zróżnicowanych formach szkoleń. Ze względu na pandemię liczba szkoleń i działań 

z  udziałem rodziców była ograniczona, podnoszenie kompetencji rodziców realizował 

asystent rodziny oraz wychowawcy w ramach planów dydaktycznych.  

6. Współpraca asystenta z koordynatorem pieczy zastępczej na rzecz powrotu dzieci 

do  rodzin biologicznych: Z rodzin objętych asystenturą w 2021 r. 10 dzieci było w pieczy 

zastępczej. W wyniku  współpracy asystenta z koordynatorem pieczy zastępczej 3 dzieci 

powróciło z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. Asystent rodziny uczestniczył 

w  2 sprawach sądowych. W 2021r. 1 rodzina została pozbawiona władzy rodzicielskiej, 

2 dzieci zostało umieszczone w pieczy zastępczej. W ramach swoich obowiązków 

asystent rodziny brał udział w 1 posiedzeniu zespołu do spraw oceny sytuacji dziecka 

przebywającego w pieczy zastępczej. Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej Gmina partycypuje w kosztach utrzymania dzieci będących w pieczy 

zastępczej w wysokości: w pierwszym roku 10% wydatków na opiekę i wychowanie 

dziecka, w drugim roku pobytu 30%, w trzecim i następnych 50% kosztów. W roku 2021 

koszt współfinansowania opieki zastępczej nad 32 dziećmi z Gminy Chojna wyniósł  

185 272,22 zł.   

Cel 3. Rozwijanie lokalnego systemu wsparcia rodzin z dzieci 

1. Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,: 

− przygotowanie i złożenie dokumentacji partnerskiego projektu pod nazwą Silni 

w Rodzinie, na dofinansowanie ze środków EFS działań na rzecz rodzin z dziećmi 

z terenu Gminy Chojna, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych. 

Jednym z działań w ramach projektu będzie utworzenie i prowadzenie placówki 

wsparcia dziennego w formie streetworkingu. 

2. Udział pracowników socjalnych i asystenta rodziny w szkoleniach dotyczących pracy 

z  rodziną.    
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Efektami realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w roku 2021 są: 

− poprawa warunków życia i rozwoju dzieci, 

− stopniowe podnoszenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców, 

− wzrost umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym 

prawidłowego zarządzanie budżetem domowym, 

− zwiększenie zaangażowania rodziców w proces edukacyjny dzieci, 

− utrzymywanie stałego kontaktu rodziców z wychowawcami i nauczycielami, 

− zapewnienie poczucia bezpieczeństwa socjalnego w rodzinach i uzyskanie 

stabilizacji życiowej, w tym podjęcie pracy, 

− podjęcie terapii odwykowej i utrzymywanie trzeźwości, 

− poprawa stanu zdrowia dzieci przez stosowanie się rodziców do zaleceń 

lekarskich, 

− korzystanie z pomocy specjalistów w razie potrzeby, 

− odbudowanie więzi rodzinnych i złagodzenie konfliktów w rodzinach, 

− powrót dzieci z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. 

4.10. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Chojna na rok 2021 został przyjęty uchwałą 

nr  XXVI/197/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2020 r. 

Na jego podstawie prowadzona była działalność edukacyjno – profilaktyczna w świetlicach 

środowiskowych i szkołach, terapia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych, 

promocja zdrowia i trzeźwego stylu życia, jak również działalność wspomagająca 

rozwiązywanie problemów alkoholowych.  

W ramach prowadzonej przez gminę profilaktycznej działalności informacyjnej 

i  edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szkołach zostały 

przeprowadzone warsztaty dla uczniów, wychowawców i opiekunów oraz rodziców.  

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2021 

przeprowadzili rozmowy z 40 osobami uzależnionymi od alkoholu oraz z 5 członkami ich 

rodzin. Podjęto działania leczenia uzależnień od alkoholu w zakresie zakupu usług medycznych 

dla 23 osób. 

4.11. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

Głównym celem programu dotyczącego narkomanii było prowadzenie działań 

profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szkolnej i rodzinnej, 

uświadomienie rodzicom skutków braku nadzoru nad dziećmi, zorganizowanie czasu wolnego 

dla dzieci i młodzieży, uatrakcyjnienie form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, 

współdziałanie merytoryczne i wspieranie finansowe instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych 
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realizujących gminne zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz poprawy stanu 

wiedzy wśród społeczeństwa na temat narkomanii. 

W roku 2021 w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym do spraw profilaktyki 

i  uzależnień bezpłatnie udzielana była pomoc przez specjalistów z dziedziny psychiatrii 

i  psychologii w zakresie indywidualnej i grupowej terapii dla osób uzależnionych i członków 

ich rodzin. Pomoc obejmowała miedzy innymi realizację zadań związanych z profilaktyką 

i  rozwiązywaniem problemów uzależnień od środków odurzających, udzielanie wsparcia 

w  kryzysie, diagnozowanie potrzeb oraz ustalanie strategii pomocy, promowanie i zachęcanie 

do zdrowego trybu życia, motywowanie do zmian zachowań.  

W ramach profilaktycznej działalności zmierzającej do przeciwdziałania narkomanii 

w  roku 2021 zorganizowane zostały warsztaty, szkolenia, spotkania edukacyjne oraz 

wydarzenia kulturalne dla dzieci i młodzieży realizowane przez placówki oświatowe. 

4.12. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Na terenie gminy Chojna do końca 2021 r. zarejestrowanych było ponad 50 organizacji 

pozarządowych działających m. in. w sferze: 

− wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

− kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

− podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

− ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

− ochrony i promocji zdrowia; 

− działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Roczny Program Współpracy 

Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXV/185/2020 Rady Miejskiej 

w  Chojnie w dniu 26 listopada 2020 r. 

Ustawodawca na podstawie z art. 5a ust. 3 ustawy zobowiązał organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego do przedłożenia nie później niż do dnia 31 maja każdego 

roku, sprawozdania z realizacji programu za rok poprzedni, dla organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego oraz zamieszczenia sprawozdania w Biuletynie Informacji 

Publicznej.  

Przyjęty Roczny Program Współpracy określał główne zasady współpracy samorządu 

lokalnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego. 

Wskazywał m. in. na cele i formy współpracy, określał katalog zadań przy wykonywaniu, 

których powinna być realizowana współpraca pomiędzy Gminą Chojna a organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie gminy Chojna. 

 



strona 51 
 

 

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

 

Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej realizowane były przez stowarzyszenia w trybie 

otwartych konkursów ofert i trybu uproszczonego. 

 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu oraz 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Burmistrz Gminy Chojna w 2021 r. ogłosił cztery otwarte konkursy ofert w tym dwa na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz dwa na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie w tym jeden konkurs został unieważniony. 

W ramach rozstrzygniętych otwartych konkursów ofert podpisanych zostało 18 umów 

na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chojna na kwotę 

231.000,00 zł.  

Wykaz organizacji pozarządowych wraz z wysokością otrzymanych dotacji przedstawia 

poniższa tabela: 

Lp. Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Nr i nazwa zadania publicznego Termin realizacji 

zadania 

Wysokość przyznanej 

dotacji 

1 MKS Odra Chojna 

Zadanie nr SO/S/1/2021 
organizacja współzawodnictwa sportowego  

w zakresie piłki nożnej dzieci, juniorów 

i seniorów oraz lekkiej atletyki,  

w tym  utrzymanie boisk i terenu Stadionu 

Miejskiego w Chojnie wraz z budynkiem 

administracyjno – socjalnym 

26.02.2021 r. -

30.06.2021 r. 
70.000,00 zł 

Zadanie nr SO/S/10/2021 
organizacja współzawodnictwa sportowego  

w zakresie piłki nożnej dzieci, młodzieży, 

i dorosłych oraz lekkiej atletyki,  

w tym  utrzymanie boisk i terenu Stadionu 

Miejskiego w Chojnie wraz z budynkiem 

administracyjno – socjalnym 

16.09.2021 r. -

15.12.2021 r.. 
40.000,00 zł 

2 UKS Sekwoja Brwice 

zadanie nr SO/S/2/2021 

organizacja współzawodnictwa sportowego  

w zakresie piłki nożnej w miejscowości Brwice, 

w tym utrzymanie boiska sportowego  

na potrzeby wykonania zadania 

zadanie nr SO/S/11/2021 

organizacja współzawodnictwa sportowego  

w zakresie piłki nożnej w miejscowości Brwice, 

w tym utrzymanie boiska sportowego  

na potrzeby wykonania zadania 

20.03.2021r. -

30.06.2021 r. 

 

 

 

 

16.09.2021 r. –

15.12.2021 r. 

7.500,00 zł 

 

 

 

7.500,00 zł 

 

 

 

 

 

3 
UKS Chrobry Lisie 

Pole 

Zadanie nr SO/S/3/2021 

organizacja współzawodnictwa sportowego  

w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lisie Pole 

w tym utrzymanie boiska sportowego  

na potrzeby wykonania zadania 

22.03.2021 r. -

30.06.2021 r. 

 

7.500,00 zł 
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Zadanie nr SO/S/12/2021 

organizacja współzawodnictwa sportowego  

w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lisie Pole 

w tym utrzymanie boiska sportowego  

na potrzeby wykonania zadania 

16.09.2021 r. -

15.12.2021 r 

7.500,00 zł 

 

4 
UKS Rurzyca 

Nawodna 

Zadanie nr SO/S/4/2021 
organizacja współzawodnictwa sportowego  

w zakresie piłki nożnej w miejscowości 

Nawodna w tym utrzymanie boiska sportowego 

na potrzeby wykonania zadania 

13.03.2021 r.- 

30.06.2021 r. 7.500,00 zł 

Zadanie nr SO/S/13/2021 
organizacja współzawodnictwa sportowego  

w zakresie piłki nożnej w miejscowości 

Nawodna w tym utrzymanie boiska sportowego 

na potrzeby wykonania zadania 

16.09.2021 r. -

15.12.2021 r. 
7.500,00 zł 

5 UKS Klon Krzymów 

Zadanie nr SO/S/5/2021 
organizacja współzawodnictwa sportowego  

w zakresie piłki nożnej w miejscowości Krzymów 

w tym utrzymanie boiska sportowego  

na potrzeby wykonania zadania 

01.04.2021 r. -

30.06.2021 r. 5.000,00 zł 

Zadanie nr SO/S/14/2021 
organizacja współzawodnictwa sportowego  

w zakresie piłki nożnej w miejscowości Krzymów 

w tym utrzymanie boiska sportowego  

na potrzeby wykonania zadania 

16.09.2021 r. –

07.11.2021 r 
5.000,00 zł 

6 
UKS Kłos 

Kamienny Jaz 

zadanie nr SO/S/15/2021 
organizacja współzawodnictwa sportowego  

w zakresie piłki nożnej w miejscowości 

Krzymów w tym utrzymanie boiska sportowego 

na potrzeby wykonania zadania 

potrzeby wykonania zadania 

16.09.2021 r. –

07.11.2021 r 
5.000,00 zł 

7 KB Garda Chojna 

zadanie nr SO/S/6/2021 

organizacja współzawodnictwa sportowego  

w zakresie sportów walki – boks 

zadanie nr SO/S/16/2021 

organizacja współzawodnictwa sportowego  

w zakresie sportów walki – boks 

21.03.2021 r. -

30.06.2021 r. 

 

 

16.09.2021 r. -

15.12.2021 r. 

10.000,00 zł 

 

 

10.000,00 zł 

8 

UKS Karate 

Kyokushin Shodan 

w Chojnie 

zadanie nr SO/S/7/2021 

organizacja współzawodnictwa sportowego  

w zakresie sportów walki – karate 

15.03.2021 r. -

30.06.2021 r. 
9.000,00 zł 

9 
UKS-T Victoria 

Chojna 

zadanie nr SO/S/8/2021 

organizacja współzawodnictwa sportowego  

w zakresie tenisa stołowego 

 

 

zadanie nr SO/S/17/2021 

organizacja współzawodnictwa sportowego  

w zakresie tenisa stołowego 

11.03.2021 r. –

30.06.2021 r. 

 

 

16.09.2021 r. –

15.12.2021 r. 

9.000,00 zł 

 

 

 

 

5.000,00 zł 

10 

Klub Motorowy 

Chojna 

zadanie nr SO/S/9/2021 
organizacja współzawodnictwa sportowego w 

zakresie sportów motorowych w tym 

utrzymanie toru motocrossowego na potrzeby 

wykonania zadania 

zadanie nr SO/S/18/2021 
organizacja współzawodnictwa sportowego w 

zakresie sportów motorowych w tym utrzymanie 

toru motocrossowego na potrzeby wykonania 

zadania 

20.03.2021 r. –

30.06.2021 r. 

 

 

 

16.09.2021 r. –

30.11.2021 r. 

14.000,00 zł 

 

 

 

 

4.000,00 zł 

Razem: 231.000,00 zł 

Tabela 21 Wysokość przyznanych dotacji w 2021 r. na upowszechnianie kultury fizycznej (konkurs ofert) 
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Tryb uproszczony realizacji zadań publicznych 

 Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe  złożyły dwie oferty na realizację zadań 

publicznych w trybie uproszczonym tzw. trybie „małych grantów”.  

 Wysokość udzielonych dotacji wyniosła 9.800,00 zł. Wykaz organizacji pozarządowych 

wraz z wysokością otrzymanych dotacji przedstawia poniższa tabela: 

Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 
Tytuł zadania publicznego Termin realizacji zadania Wysokość przyznanej dotacji 

1 Koło Gospodyń Wiejskich w 

Rurce 
Sport kluczem do zdrowia 08.06.2021 r. - 15.08.2021 r. 1.800,00 zł 

2 

Stowarzyszeniem na rzecz 

osób Niepełnosprawnych 

„Jesteśmy” z siedzibą w 

Chojnie 

Na sportowo – aktywni 

niepełnosprawni 
02.11.2021 r. – 10.12.2021 r. 8.000,00 zł 

Razem: 9.800,00 zł 

Tabela 22 Wysokość przyznanych dotacji w 2021 r. na upowszechnianie kultury fizycznej (tryb uproszczony) 

 

W ramach realizacji powyższych zadań publicznych zarówno w trybie otwartego 

konkursu ofert jak i w trybie uproszczonym, organizacje pozarządowe były uczestnikami 

i organizatorami wydarzeń sportowych w tym imprez, turniejów, zawodów i treningów 

sportowych.  

Otrzymane środki finansowe z dotacji zostały przeznaczone m.in. na: 

− uczestnictwo w rozgrywkach ligowych w piłce nożnej dzieci, młodzieży i dorosłych, 

− uczestnictwo w turniejach i zawodach bokserskich i organizację gali boksu, 

− uczestnictwo w zawodach i turniejach motocrossowych oraz organizację zawodów 

o mistrzostwo Strefy Polski Zachodniej w motocrossie, 

− uczestnictwo w turniejach i organizację turniejów w tenisie stołowym. 

 

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

  

 W dniu 3 lipca 2021 r. Klub Krótkofalowców SP1KZE PZK w Chojnie był organizatorem 

Międzynarodowego Zlotu Krótkofalowców „Lotnisko 2021”. Zlot był skierowany 

do  krótkofalowców i ich rodzin oraz osób zainteresowanych tematyką krótkofalarstwa w kraju 

i zagranicą. W zlocie udział wzięli goście z Niemiec, Litwy, Prezes Zarządu Głównego PZK oraz 

Zarząd Zachodniopomorskiego oddziału PZK w Szczecinie. Wydarzenie zostało objęte 

Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy Chojna. W ramach współpracy z Klubem 

Krótkofalowców, Gmina Chojna przekazała nieodpłatnie materiały i gadżety promocyjne 

gminy Chojna z przeznaczeniem na nagrody w konkursach i promocje miasta Chojna. 
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3. Ochrona i promocja zdrowia 

 

Gmina Chojna zawarła dwie umowy ze Stowarzyszeniem Amazonek „Teresa” w Chojnie 

na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Wykaz zawartych 

umów wraz z wysokością udzielonej dotacji przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. 
Nazwa organizacji 

pozarządowej 
Tytuł zadania publicznego Termin realizacji zadania Wysokość przyznanej dotacji 

1 Stowarzyszenie Amazonek 

„TERESA” w Chojnie 

Dwutygodniowy turnus 

rehabilitacyjny 
01.05.2021 r. - 21.05.2021 r. 

2.000,00 zł 

2 Stowarzyszenie Amazonek 

„TERESA” w Chojnie 

Dwutygodniowy turnus 

rehabilitacyjny 
02.10.2021 r. - 21.10.2021 r. 2.000,00 zł 

Razem: 4.000,00 zł 

Tabela 23 Wykaz umów i kwoty dotacji na ochronę i promocję zdrowia w 2021 r. 

  

4. Koła Gospodyń Wiejskich 

 

 Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Chojna odbywała się za 

pośrednictwem jednostki organizacyjnej Gminy Chojna – Centrum Kultury w Chojnie. 

Większość wydarzeń realizowana była na podstawie wspólnie opracowanego kalendarza 

imprez. Najprężniej działające koła w 2021 r. to: KGW Krzymów, Lisie Pole, Kamienny Jaz, 

Grzybno, Strzelczyn , Rurka, Brwice, Czartoryja, Godków Os.  

 Koła Gospodyń Wiejskich wspomagały Centrum Kultury w Chojnie podczas 

organizowanych imprez w postaci przygotowywania poczęstunku dla wolontariuszy, 

turystów, strażaków oraz użyczały niezbędne naczynia.  

Centrum Kultury w Chojnie w ramach współpracy wspierało organizacyjnie koła 

gospodyń wiejskich. Polegało to na udostępnianiu terenu na Placu Konstytucji 3 Maja, zamku 

dmuchanego, nagłośnienia, oraz pomocy przy prowadzeniu organizowanych imprez 

okolicznościowych. 

 

5. Ochotnicze straże pożarne 

 

 Gmina Chojna w 2021 r. współpracowała z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z Chojny, 

Krajnika Dolnego, Nawodnej, Brwic, Lisiego Pola i Mętna. W ramach współpracy finansowej 

na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Gmina Chojna poniosła wydatki 

w łącznej wysokości 344.250.93 zł. 

 Na powyższą kwotę składały się wynagrodzenia za udział w akcjach, wynagrodzenia 

bezosobowe wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakupy 

materiałów, środków żywności, opłaty za energię, zlecenia usług remontowych remiz, opłaty 

ubezpieczeń oraz zlecenia usług.  
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Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały również z budżetu gminy Chojna dotacje 

na  kwotę 87.815,00 zł na zadania własne gminy oraz jako wkłady własne OSP do projektów 

na realizację zadań w ramach ogłaszanych konkursów przez instytucje zewnętrzne. 

 W celu poprawy wyposażenia, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz wzmocnienia 

działań ratowniczo – gaśniczych na rzecz ochrony zdrowia, mienia i środowiska przed 

pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami w ramach kontynuacji 

projektu partnerskiego pn.: „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom” nr INT 

116 współfinansowany z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – Pomorze 

Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Gmina Chojna dokonała zakupu łodzi 

ratunkowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajniku Dolnym za kwotę 124.722,00 zł oraz 

zestaw narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawodnej za kwotę 

118.000,00 zł. 

 

6. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 

Gmina Chojna podpisała z Chojeńskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „Psijaciele” 

umowę w wysokości 144.000,00 zł w ramach rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert 

na  realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego dotyczącego zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia 

opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie Tymczasowego Punktu 

Przetrzymywania Bezdomnych Zwierząt w Gminie Chojna.  

Gmina Chojna Chojeńskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Zwierząt „Psijaciele” w 2021 r. 

nadal użyczała teren o pow. 12,12 ha na terenie działki nr 36/225 obr. 8 m. Chojna 

z przeznaczeniem na prowadzenie punktu przetrzymywania bezdomnych zwierząt oraz 

na  działalność statutową stowarzyszenia. 

Ponadto w ramach współpracy z organizacją Gmina Chojna regulowała płatności 

za  energię elektryczną i usługi dystrybucji na ww. działce. 

Współpraca Gminy Chojna z organizacjami pozarządowymi polegała również 

na  użyczaniu w sposób cykliczny pomieszczenia Gminnego Centrum Organizacji 

Pozarządowych  znajdującego się w Chojnie przy ul. Bolesława Prusa 1a. dla działających na jej 

terenie organizacji pozarządowych na realizację ich celów statutowych. Swoje spotkania 

w  GCOP w Chojnie organizowały nw. organizacje: 

− Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Koło Międzygminne 

w Chojnie; 

− Związek Sybiraków. Koło Terenowe w Chojnie; 

− Stowarzyszenie Amazonek „Teresa” w Chojnie; 

− Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Chojnie. 

Pomieszczenie GCOP w Chojnie było również wykorzystywane na doraźne zebrania, 

spotkania i uroczystości związane z działalnością organizacji pozarządowych. Pod koniec 
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2021  r. gmina udostępniła dla ww. organizacji pomieszczenie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 

2 w Chojnie. 

W ramach zawartych umów ze stowarzyszeniami Gmina Chojna użyczała inne 

nieruchomości dla nw. stowarzyszeń: 

− Miejski Klub Sportowy Odra Chojna – Stadion Miejski w Chojnie przy ul. Wojska 

Polskiego 18; 

− Klub Motorowy Chojna – tor motocrossowy przy drodze nr 124; 

− Klub Krótkofalowców PZK SP1 KZE w Chojnie – pomieszczenie w budynku przy 

ul. Jagiellońskiej 2 w Chojnie; 

− Stowarzyszenie na Recz Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy” w Chojnie – 

pomieszczenie w budynku przy ul. Orląt 10 w Chojnie; 

− Stowarzyszenie AutoManiak w Chojnie – schrono-hangar przy ul. Lotniarzy w Chojnie; 

− Polski Związek Wędkarski. Koło „Rurzyca” w Chojnie, pomieszczenie w baszcie przy 

ul. Podmurze 3 w Chojnie; 

− Ochotnicze Straże Pożarne w Mętnie, Lisim Polu, Brwicach i Nawodnej pomieszczenia 

remiz ww. miejscowościach. 

 

Pozostałe formy współpracy Gminy Chojna ze stowarzyszeniami polegały na: 

− zamieszczaniu na stronie www.chojna.pl informacji dotyczących organizowanych 

szkoleń dla organizacji pozarządowych lub ogłoszonych konkursów; 

− konsultowaniu programów odpowiednio do zakresu działania organizacji; 

− udzielaniu i przekazywaniu informacji o możliwości pozyskania zewnętrznych środków 

finansowych na działalność statutową. 

 

4.13. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA 

BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, Rada 

Gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1 (tj. zapewnianie opieki 

bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie) określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 

31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomność 

zwierząt.  

W 2021 roku Gmina Chojna zabezpieczyła w budżecie kwotę 144.000,00 zł z dotacji 

celowej z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt przez Chojeńskie 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Psijaciele” oraz na realizację zadań wynikających 

z  programu - wydatki bieżące w kwocie  36 987,34 zł. 

W związku ze zwiększoną liczbą odłowionych zwierząt, wzrosła liczba wykonywanych 

zabiegów sterylizacji i kastracji oraz innych niezbędnych czynności ratujących życie i zdrowie 

zwierząt. Podawanie środków farmaceutycznych w postaci szczepionek, zgodnie ze 

http://www.chojna.pl/
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wskazaniami lekarza weterynarii dla danego zwierzęcia oraz w celu usunięcia pasożytów 

wewnętrznych i zewnętrznych. Wyżywienie bezdomnych zwierząt w sposób polegający na 

dostarczeniu im codziennej porcji żywieniowej dla danego zwierzęcia, zgodnie 

z  obowiązującymi w tym zakresie zasadami. 

Ważnym elementem na który należy zwrócić uwagę jest fakt, że od trzech lat tj. 

od  2018 r., nie został przekazany żaden pies do schroniska. Opiekę nad wspomnianymi 

zwierzętami sprawuje Chojeńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Psijaciele.” Teren, 

na  którym przebywają zwierzęta, jest własnością Gminy i obejmuje działkę o powierzchni 

12.1219 ha oznaczoną nr 36/225 położoną w obrębie 8 m. Chojna. Gmina Chojna umową 

użyczenia w dniu 18.07.2019 r., przekazała teren dla wspomnianego Stowarzyszenia. Umowa 

została zawarta na czas nieoznaczony i może być rozwiązana na podstawie porozumienia stron 

w każdym terminie lub z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

W 2021 r. na terenie schroniska przebywały 108 psy oraz 108 kotów, z czego w grudniu 

pozostało tylko 16 psów oraz 65 koty. Pozostałe zwierzęta, tj. 92 psów i 43 kotów trafiło 

do  adopcji, w tym 60 kotów pozostaje wolnożyjącymi. 

Gmina Chojna Zarządzeniem nr 275/2021 Burmistrza z dnia 8 grudnia 2021 r. ogłosiła 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
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5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE 

5.1.  SZCZEGÓŁOWY WYKAZ UCHWAŁ 

Szczegółowy wykaz uchwał podjętych w 2021 r. przez Radę Miejską w Chojnie 

– kadencja 2018-2023 znajduje się w Biurze Rady Miejskiej w Chojnie. 

 

5.2. OMÓWIENIE REALIZACJI UCHWAŁ 

 

W 2021 r. Rada Miejska w Chojnie obradowała na 12 sesjach zwyczajnych i 2 sesjach 

nadzwyczajnych. Rada podjęła ogółem 99 uchwał.  

 

 Wśród podjętych uchwał większość dotyczyła sfery okołobudżetowej,  

w tym m.in.: zmian budżetu Gminy Chojna, zmian wieloletniej prognozy finansowej, 

udzielonych dotacji, pomocy finansowej, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

2020, udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu gminy za rok 2020, uchwalenia budżetu gminy Chojna na 2022 rok oraz wieloletniej 

prognozy finansowej na kolejne lata, a także spraw z zakresu gospodarowania mieniem 

komunalnym, planów zagospodarowania przestrzennego miasta, pomocy społecznej, spraw 

związanych z oświatą i ochroną środowiska.  

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie 

uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące 

akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Wszystkie podjęte przez Radę Miejską w Chojnie uchwały zostały w nieprzekraczalnym 

terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, przekazane do organów nadzoru jakimi są – w zakresie 

zgodności z prawem – Wojewoda Zachodniopomorski, a w zakresie spraw finansowych - 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. 

 

W jednym przypadku Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze 

stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/307/2021 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 

30  grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących 

radnym za udział w pracach Rady Miejskiej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Zapisy 

niniejszej uchwały nie spełniły wymogu obowiązkowego określenia wysokości diety, jaka 

przysługuje radnemu Rady Miejskiej w Chojnie, który nie wykonuje żadnej funkcji w Radzie. 

 

W zakresie podatków i opłat lokalnych podjęto w 2021 roku uchwały w sprawie: 

− określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022; 

− ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok; 

− niedochodzenia należności przypadających Gminie Chojna oraz jej jednostkom 

organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy 
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z  dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

 

W zakresie gospodarki komunalnej podjęte zostały następujące uchwały: 

− w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych w Chojnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnie; 

− w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Chojna 

do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenia zadań własnych 

Gminy Chojna z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych 

w Chojnie Sp. z o.o.; 

− w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

− w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na  terenie Gminy Chojna. 

 

W skorowidzu podjętych uchwał, pod hasłem „gospodarka nieruchomościami i mieniem 

komunalnym” znajdziemy uchwały w sprawie: 

− wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, 

położonego w Chojnie przy ulicy Narciarskiej 60B/15 na rzecz najemcy; 

− wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, położonej w obrębie Krzymów 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 310/1; 

− wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa 

Zachodniopomorskiego nieruchomości, położonej w obrębie 5 m. Chojna oznaczonej 

w ewidencji gruntów, jako działka nr 58/2 na cele publiczne; 

− wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, 

położonego w Godkowie Osiedlu 3/2 na rzecz najemcy; 

− zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Chojna; 

− sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej  

w obrębie 4 m. Chojna, ul. Słowiańska; 

− sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej  

w obrębie Nawodna; 

− wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, 

położonego w Chojnie przy ulicy Narciarskiej 55A/2 na rzecz najemcy; 

− wyrażenia zgody na sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty lokalu mieszkalnego, 

położonego w Grzybnie 35/2 na rzecz najemcy; 

− sprzedaży nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w obrębie 4  

m. Chojna na rzecz jej użytkownika wieczystego; 
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− zmiany Uchwały Nr XVII/132/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 27 lutego 2020 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres 

dłuższy niż 3 lata; 

− wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Mieszkowice, 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Chojna; 

− wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 

3  lata. 

 

W zakresie współdziałania z samorządami i innymi instytucjami podjęto cztery uchwały, 

które dotyczyły: 

− wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie przez mieszkańców gminy Trzcińsko-

Zdrój; 

− wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Chojna i Skarb Państwa 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pod nazwą 

„Przebudowa drogi gminnej Jelonki o długości 2900 mb”; 

− wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Chojna i Skarb Państwa 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pod nazwą 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mętno na długości 931 m”; 

− współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie objęcia działaniami 

profilaktycznymi i edukacyjno-motywacyjnymi osób zagrożonych uzależnieniem od 

alkoholu z terenu Gminy Chojna. 

 

W ramach grupy „programy i strategie” podjęte zostały w 2021 r. następujące uchwały:  

− Nr XXX/223/20221 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

na lata 2021-2023; 

− Nr XXXI/237/2021 w sprawie przyjęcia Programu „Chojeńska Karta Mieszkańca”; 

− Nr XXXI/240/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chojna; 

− Nr XXXII/252/2021 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami 

miasta i gminy Chojna na lata 2021 – 2024”; 

− Nr XL/299/2021 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chojna 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 rok; 

− Nr XLI/314/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Chojna. 
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6. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 
 

6.1. POROZUMIENIA 

 

Gmina Chojna współpracuje z samorządami i innymi instytucjami przy realizacji 

wspólnych inwestycji, leżących w interesie społecznym i gospodarczym gminy.  

 

W dniu 22 lutego 2021 r. zostało zawarte porozumienie z Prezydentem Miasta 

Szczecina w sprawie wykonania zadania realizowanego przez Gminę Miasto Szczecin 

za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie programu 

edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Chojna.  

 

Rada Miejska w Chojnie podjęła również uchwałę Nr XXXVIII/286/2021 w sprawie 

podjęcia współpracy partnerskiej z Gminą Murafa na Ukrainie w rejonie szarogrodzkim 

obwodu winnickiego. 

 

Na podstawie powyższej uchwały Burmistrz Gminy Chojna oraz Wójt Gminy Murafa, 

kierując się celami i zasadami Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym 

sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy z dnia 18 maja 1992 roku, mając na celu 

nawiązanie i rozwinięcie efektywnej współpracy między społecznościami, organizacjami 

społecznymi obydwu Stron, zawarli Umowę o partnerstwie i współpracy. Niniejszym 

zadeklarowali wolę wzajemnej współpracy w dziedzinie kultury, oświaty, ochrony środowiska, 

turystyki, sportu i rekreacji, infrastruktury, gospodarki, ochrony praw mniejszości narodowych 

i ich dziedzictwa kulturowego. 

 

6.2. STOWARZYSZENIA JST 

 

W ramach członkostwa Gminy Chojna w Stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (DIROW) w 2021 roku Gmina Chojna zrealizowała inwestycję  

w zakresie przebudowy skateparku w Chojnie, na podstawie złożonego w 2020 roku wniosku 

o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W ramach realizacji wykonany 

został montaż modułowych elementów skateparku na istniejącej utwardzonej nawierzchni 

betonowej przy ul. Orląt, w skład których wchodzi: Minirampa, Piramida, Grandbox x 3, Poręcz 

prosta, Bank Ramp, Funbox z Grindboxem 3/3 i 3/1, Quarter Pipe. W ramach realizacji operacji, 

na terenie skateparku zamontowany został ekologiczny mebel w postaci solarnej ławki (smart 

ławka) z wbudowanymi portami do ładowania sprzętu elektronicznego oraz panelami 

fotowoltaicznymi. 
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Całkowita wartość inwestycji wyniosła 228.337,00 zł w tym wartość dofinansowana przyznana 

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 

132.242,00 zł. 

W ramach członkostwa Gminy Chojna w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu 

Pomerania, zrealizowany został projekt w partnerstwie z Urzędem Oder – Welse z siedzibą 

w  Pinnow, na podstawie wniosku o dofinansowanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa 

epidemiologicznego oraz ograniczanie następstw pandemii COVID-19 na polsko – niemieckim 

obszarze przygranicznym” finansowanego ze środków specjalnego naboru wniosków  

w związku z pandemią COVID-19 FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW Programu Współpracy 

Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu 

„Europejska Współpraca Terytorialna”  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

W wyniku realizacji projektu zakupiony został sprzęt do zwalczania pandemii, który 

pozwolił Gminie stworzyć bezpieczne warunki dla mieszkańców obszarów przygranicznych, 

zarówno polskich jak i niemieckich oraz zapewnił przeprowadzenie wszelkich działań 

profilaktycznych w celu uniemożliwienia dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-

19. Gmina Chojna zakupiła następujące wyposażenie: plenerowy namiot sanitarny, agregat 

prądotwórczy, najaśnica, nagrzewnica, sprzęt do dezynfekcji, sprzęt do wideokonferencji, 

tj.  projektor, Access Point, laptop, wzmacniacz, mikrofon, głośniki, kamera 2 szt., router, 

switch; tablica multimedialna, odzież dla strażaków obsługujących namiot sanitarny, tj. 4 

komplety w skład każdego wchodzi ubranie specjalne, hełm, buty, rękawice, aparat ochrony 

górnych dróg oddechowych; ciągnik opryskowy, hydronetka plecakowa 3 szt., opryskiwacz 

spalinowy 2 szt., zestawy ochrony biologicznej. 

 

6.3. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 

 W ramach projektu partnerskiego pn.: „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie 

katastrofom”, współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia – 

Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca 

Terytorialna”, Gmina Chojna przy współpracy z polskimi i niemieckimi miastami oraz gminami 

(Gmina Pinnow, Miasto Angermunde, Gmina Banie, Gmina Nowogródek Pomorski, Gmina 

Tuczno) realizuje zadanie, w zakresie którego w 2021 r. zakupiła łódź ratunkową i drona dla 

OSP Krajnik Dolny oraz zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP Nawodna. Łączna wartość 

zakupionego sprzętu wynosi 336.202,00 zł w tym dofinansowanie ze środków unijnych 

w  wysokości 285.771,70 zł. 

28 października 2021 roku Gmina Chojna zawarła z ukraińską Gminą Murafa (region 

winnicki) Umowę o partnerstwie i współpracy, kierując się celami i zasadami Traktatu między 

Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy 

z dnia 18 maja 1992 roku, mając na celu nawiązanie i rozwinięcie efektywnej współpracy 

między społecznościami, organizacjami społecznymi. Biorąc pod uwagę obustronną chęć 
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pogłębienia, zacieśnienia i rozszerzenia partnerskich stosunków. Gminy zadeklarowały wolę 

wzajemnej współpracy m.in. w dziedzinie kultury, oświaty, ochrony środowiska, turystyki, 

sportu i rekreacji, a także w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych i ich dziedzictwa 

kulturowego. Gminy swoje cele chcą osiągać poprzez wspólne działania, takie jak organizacja 

wspólnych spotkań tematycznych, wymiana doświadczeń związanych z funkcjonowaniem 

samorządu terytorialnego; wspieranie i przeprowadzanie wspólnych projektów mających 

na  celu rozwój infrastrukturalny oraz gospodarczy obydwu Stron, wsparcie współpracy 

pomiędzy polskimi i ukraińskimi szkołami, ośrodkami wsparcia i placówkami opiekuńczo – 

wychowawczymi w celu wzajemnego poznania się oraz wymiany doświadczeń oraz 

organizowanie polsko – ukraińskich spotkań pracowników szkół, placówek oświatowych, 

w  celu wymiany doświadczeń. 
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7. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA BURMISTRZA 
 

7.1. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  

Zagrożenia na terenie Gminy Chojna 

Zasadniczym elementem sytemu kierowania bezpieczeństwem narodowym jest system 

zarządzania kryzysowego. Zapewnia on utrzymanie gotowości organów administracji 

publicznej do przeciwdziałania zagrożeniom, podejmowania działań w sytuacjach 

kryzysowych, a także usuwanie ich skutków poprzez natychmiastowe i skoordynowane użycie 

pozamilitarnego i militarnego potencjału obronnego państwa.  

W zarządzaniu kryzysowym uczestniczy powołany przez Burmistrza Gminny Zespół 

Zarządzania Kryzysowego, w skład którego wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego  

w Chojnie, jednostki organizacyjne podległe Burmistrzowi oraz przedstawiciele instytucji  

i służb, które w ramach posiadanych kompetencji kierują i koordynują wykonywanie zadań 

przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne. 

W 2021 r. zmieniony został skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz 

został uaktualniony Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego o rozwiązania w sytuacjach, 

nieznanych dotąd zagrożeń społecznych i epidemiologicznych. Plan stanowi podstawową bazę 

informacji do pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i jest kompatybilny 

z  Powiatowym Planem Zarządzania Kryzysowego i jest najważniejszym, strategicznym planem 

w gminie z zakresu reagowania w sytuacjach kryzysowych. W planie ujęto wszystkie 

potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić na terenie gminy Chojna. Określono 

prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń oraz potencjalne skutki dla ludzi, mienia 

i  środowiska.  

Jak pokazał rok 2020 i 2021, największym zagrożeniem dla życia ludzi okazało się 

zagrożenie epidemiologiczne. Epidemia  koronawirusa SARS CoV-2, która sparaliżowała życie 

na całym świecie, stała się nowym wyzwaniem dla administracji samorządowej w gminie. 

Do  podstawowych zadań Gminy w krótkim czasie należy identyfikacja potrzeb mieszkańców; 

− zabezpieczenie w środki ochrony osobistej, w pierwszej kolejności służb ratowniczych 

a następnie wszystkim mieszkańców; 

− zorganizowanie miejsc zbiorowej kwarantanny dla osób, które nie mają możliwości 

odbycia kwarantanny w domu; 

− aktualizacja bazy danych zarządzania kryzysowego, w tym dane teleadresowe służb 

ratowniczych, organów administracji rządowej i sąsiednich samorządów, instytucji  

i służb gminnych. 
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Działania podejmowane przez Burmistrza w celu przygotowania gminy i mieszkańców 

do  reagowania w sytuacjach kryzysowych 

Przepisy prawa zobowiązują Burmistrza Gminy do prowadzenia działań w kierunku 

przygotowania się na wypadek zagrożeń. Działania te prowadzone są w kierunku zapewnienia 

bezpieczeństwa mieszkańcom w czasie pokoju, jak i w czasie zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa oraz w czasie wojny. 

Do zasadniczych działań Burmistrza na wypadek zagrożeń w 2021 r. 

− wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek 

ochrony przeciwpożarowej, 

− wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, 

− organizacja i utrzymanie systemów informowania, ostrzegania i alarmowania ludności 

(syreny, komunikaty SMS, aplikacja, strony internetowe, a nawet tablice ogłoszeń), 

− opracowanie planu zarządzania kryzysowego i planu operacyjnego ochrony przed 

powodzią, 

− powołanie zespołu zarządzania kryzysowego i komórki organizacyjnej w urzędzie 

zapewniającej właściwe realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, 

− prowadzenie baz danych na temat dostępnych sił i środków możliwych 

do  wykorzystania w sytuacjach kryzysowych (zasoby własne, przedsiębiorcy, 

możliwości wsparcia ze strony powiatu i województwa, możliwości wsparcia ze strony 

służb, inspekcji i straży oraz sił zbrojnych). 

Obronność 

Gmina jest jednym z ogniw w systemie obronnym państwa i wykonuje szereg zadań 

w  celu utrzymania gotowości systemu kierowania gminą podczas osiągania wyższych stanów 

gotowości obronnej państwa.  

W 2021 roku opracowany został nowy Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy w warunkach 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w okresie wojny, który został przesłany do Wojewody 

Zachodniopomorskiego do zatwierdzenia. 

W tym celu: 

− opracowano nową ocenę zagrożenia bezpieczeństwa gminy; 

− uaktualniono dokumentację organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego 

Dyżuru Burmistrza Gminy w stanach gotowości obronnej państwa, w tym zmieniono 

skład osobowy Stałego Dyżuru oraz osób funkcyjnych na stanowiskach kierowania; 

− zmieniono plan powiadamiania osób funkcyjnych wg kolejności powiadamiania; 

− przeprowadzono doskonalące szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie zadań 

i  obowiązków oraz umiejętności posługiwania się środkami łączności będącymi 

na  wyposażeniu stałego dyżuru; 
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− wprowadzono obowiązek cotygodniowego sprawdzania łączności ze stałymi dyżurami 

Wojewody Zachodniopomorskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

Wsparcie mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP 

W sierpniu 2021 roku przeprowadzono kwalifikację wojskową. Do kwalifikacji stanęły 

osoby z dwóch roczników:  2001 i 2002 z uwagi na to, że w roku 2020 nie odbyła się kwalifikacja 

wojskowa w związku z COVID-19. Przed Powiatową Komisją Kwalifikacyjną nie stawiło się  

9 osób z terenu gminy Chojna, z których 8 wyjechało za granicę i jedna przebywa w zakładzie 

karnym.  

Burmistrz Gminy podpisała nowe porozumienie o współdziałaniu z Komendantem 

Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinie.  

W 2021 dokonano aktualizacji dokumentacji akcji kurierskiej na potrzeby 

mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Nawiązano współpracę z Komisariatem Policji 

w  zakresie zabezpieczenia przebiegu Akcji Kurierskiej i przeprowadzono szkolenie połączone 

z treningiem w zakresie doskonalenia systemu przekazywania i doręczania dokumentów. 
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8. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 
 

8.1. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Komunikacja drogowa oparta jest na sieci dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych.  

Główną magistralę tranzytową w gminie tworzą drogi krajowe nr 26 i nr 31, których 

łączna długość wynosi 27,4 km oraz drogi wojewódzkie nr 122 i 124 o łącznej długości 27,4 

km. Sieć drogową uzupełniają drogi powiatowe miejskie o długości 12,5 km i pozamiejskie 

o  długości 107,5 km oraz gminne publiczne (23 km) i niepubliczne (187 km).  

Drogami powiatowymi w Chojnie są ulice: Barnkowo, Curie – Skłodowskiej, Dworcowa, 

Jagiellońska, Jodłowa, Klasztorna, Klonowa, Kopernika, Łąkowa, Łużycka, Łyżwiarska, 

Malarska, Mickiewicza, Mieszka I – go, Ogrodowa, Owocowa, Plac Konstytucji 3 Maja, 

Rogozińskiego, Roosevelta, Słoneczna, Słowiańska, Szkolna, Tartaczna, Willowa, Wilsona  

i Żółkiewskiego.  

Gmina Chojna w 2021 r., realizując postanowienia ustawy o samorządzie gminnym, 

w  zakresie dróg wykonała m. in. przebudowę ul. Dojazdowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3 Mapa sieci drogowej na terenie Gminy Chojna 

Przez teren gminy na odcinku 17,5 km przebiega magistralna linia kolejowa nr 273 

Wrocław Główny – Szczecin Główny, która ze względu na ważne względy gospodarcze, 

społeczne i obronne zaliczana jest do linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Zarządcą 



strona 68 
 

 

infrastruktury kolejowej na całym obszarze Gminy Chojna jest Zakład Linii Kolejowych  

w Szczecinie.  

Sieć energetyczna i oświetlenie 

 Zgodnie z informacjami udzielonymi przez spółkę ENEA Operator Sp. z o.o., na terenie 

gminy Chojna zlokalizowana jest sieć elektroenergetyczna o następujących parametrach: 

− stacja elektroenergetyczna 110/15kV GPZ „Chojna”, 

− ok. 8,8 km ponadlokalnej linii napowietrznej jednotorowej 110kV relacji GPZ Chojna – 

GPZ Widuchowa, 

− ok. 16,7 km ponadlokalnej linii napowietrznej jednotorowej 110kV relacji GPZ Chojna 

– GPZ Bielin, 

− ok. 70 km linii kablowych 15kV, 

− ok. 230 km linii napowietrznych 15kV, 

− 176 szt. stacji transformatorowych 15/0,4kV, 

− ok. 102 km linii kablowych 0,4kV, 

− ok. 106 km linii napowietrznych 0,4kV. 

Ewentualne techniczne możliwości przyłączenia urządzeń wytwórczych energii 

elektrycznej i inwestycje niezbędne do realizacji ich przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 

każdorazowo określane są w warunkach przyłączenia wraz z projektem umowy o przyłączenie. 

Zasady przyłączenia źródeł wytwórczych do sieci elektroenergetycznej reguluje Ustawa Prawo 

Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zmianami) 

oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. 

Sieć oświetleniowa na terenie Gminy Chojna ma długość 56,91 km, w tym 54,97 km 

napowietrznych i 1,94 km linii kablowych. Sieć zaopatrzona jest w 929 szt. opraw  

stanowiących własność spółki ENEA Oświetlenie oraz 188 szt. stanowiących własność Gminy 

Chojna. Ponad 90 % opraw stanowią oprawy typu sodowego, które sukcesywnie zastępowane 

są energooszczędnymi oprawami typu LED. Dodatkowo, w miejscach, gdzie ze względów 

technicznych lub ekonomicznych nie ma dostępności sieci energetycznej, stosowane są lampy 

solarne, których obecnie na terenie gminy jest 46 szt. 

Sieć gazowa 

Chojna posiada sieć gazową zasilaną ze stacji ciekłego gazu ziemnego (LNG) 

zlokalizowaną przy ulicy Dojazdowej. Zarządcą i właścicielem zarówno stacji jak i sieci jest 

spółka DUON Dystrybucja Sp. z o. o.  

Gazociąg zlokalizowany jest przede wszystkim w ciągach ulic: Dojazdowej, Słonecznej, 

Sikorskiego, Narciarskiej, Barwickiej, Ogrodowej, Jagiellońskiej, Piekarskiej, Mieszka I-go, 

Szkolnej, Bogusława czy Dworcowej.  
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Rozbudowa sieci gazowej odbywa się na podstawie wniosków składanych przez 

przyszłych odbiorców do firmy DUON Dystrybucja Sp. z o. o., natomiast Gmina Chojna 

ze  swojej strony opiniuje przebieg położenia sieci w drogach gminnych.  

8.2. REMONTY OBIEKTÓW GMINNYCH W 2021 R.  

Remonty obiektów Gminnych wykonane w 2021r.: 

1. Modernizacja sali posiedzeń Rady Miejskiej w Chojnie. W ramach wykonanych prac 

wykonano: 

− wymianę instalacji LAN, audio, video wraz z dostosowaniem do nowego układu 

pomieszczenia; 

− wymianę instalacji elektrycznej; 

− demontaż parkietu i listew ściennych; 

− demontaż okładzin ściennych z tynku żywicznego; 

− wymianę grzejników; 

− wykonanie zabudowy zaplecza socjalnego; 

− wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g-k na ruszcie z dociepleniem sufitu; 

− malowanie powierzchni ścian i sufitów wraz z wykonaniem warstw 

przygotowawczych; 

− montaż sztukaterii; 

− ułożenie nowej posadzi; 

− ułożenie na ścianie płytek ozdobnych; 

− montaż nowych ozdobnych opraw oświetleniowych; 

− wykonanie oraz montaż nowego oznakowania sali (fototapety, podświetlana 

mapa, napisy) 

Łączny koszt prac remontowo-montażowych wynosił: 160 332,65 zł. 
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2. Przebudowa wewnętrzna i modernizacja budynku Przedszkola przy ul. Gen W. 

Sikorskiego 25 w Chojnie. W ramach przeprowadzonej inwestycji wykonano częściowy 

remont wewnętrzny obiektu w celu dostosowania nieużytkowanych pomieszczeń 

kuchennych na potrzeby stworzenia dodatkowej sali przedszkolnej. W ramach prac 

wykonano: 

− przebudowę wewnętrzną z zastosowaniem lekkiej zabudowy płytami g-k 

na  ruszcie; 

− przebudowę instalacji elektrycznej w celu dostosowania do nowego układu 

pomieszczeń; 

− przebudowę instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w celu 

dostosowania do nowego układu pomieszczeń; 

− malowanie powierzchni ścian i sufitów wraz z wykonaniem warstw 

przygotowawczych; 

− ułożenie wykładzin PCV.  

Łączny koszt robót wynosił: 227 976,32 zł 

 

3. Modernizacja wentylacji kuchni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 2  

w Chojnie. Przeprowadzona modernizacja wentylacji poległa na: 

− trasowaniu i otworowaniu przegród pod prowadzone szyby wentylacyjne; 

− montażu kanałów wentylacyjnych wraz z osprzętem; 

− wykonaniu automatyki i okablowaniu układu; 

− montażu central wentylacyjnych; 

− montażu układów pompowanych do nagrzewnic w centralach; 

− regulacja systemów wentylacyjnych; 

− wykonaniu robót wykończeniowych – obróbce wykutych otworów  

w przegrodach budowalnych. 

Łączny koszt robót budowalno-montażowych wynosił: 295 200,00 zł 

 

4. Przebudowa, termomodernizacja, remont obiektu wraz z adaptacją nieużytkowanej 

części poddasza Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. W 2021 roku 

został rozpoczęte prace związane z kompleksowym remontem szkoły, prace są obecnie 

kontynuowane, planowany termin zakończenia to październik br. Inwestycja 

realizowana jest w całości ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych W ramach prowadzonej inwestycji wykonanie będzie między innymi: 

− wzmocnienie stropu pod adaptowaną częścią budynku na potrzeby biblioteki; 

− zabezpieczenie ppoż. stropów oraz drewnianych elementów obiektu 

(konstrukcji dachu, klatki schodowej); 

− renowacja zabytkowych klatek schodowych; 

− remont sal lekcyjnych; 

− wymiana instalacji elektrycznej i niskonapięciowej, a także wod-kan,  

i centralnego ogrzewania; 
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− wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół szkoły; 

− renowacja zabytkowej elewacji budynku; 

− renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej oraz montaż nowoprojektowanej 

stolarki drzwiowej; 

− częściowa wymiana okien. 

 

 
 

5. Budowa świetlicy w miejscowości Czartoryja 

W 2021 roku została zakończona inwestycja polegająca na budowie świetlicy  

w miejscowości Czartoryja. Obiekt został wybudowany ze wsparciem ze środków 

pochodzących z PROW na lata 2014-2020. W ramach inwestycji wybudowany  

i wyposażony został parterowy obiekt świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu. 

Koszt zrealizowanej inwestycji wynosił: 985 737,41 zł 
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8.3. REMONTY DRÓG GMINNYCH W 2021 r.  

 

Jednym z celów priorytetowych Gminy Chojna jest poprawa i rozbudowa sieci dróg 

lokalnych, które mają niewątpliwie ważny wpływ w rozwoju miasta i wsi. Z tego względu 

corocznie w budżecie zabezpieczane są możliwie największe środki na ten cel. 

W 2021 roku zrealizowano: 

1. przebudowę ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej  w Chojnie 

W 2021 r. zakończono zadanie polegające na przebudowie ulic Gdańskiej i Poznańskiej  

w Chojnie. W ramach zadania wymieniono warstwy konstrukcyjne, nawierzchnię, chodniki  

i oznakowanie. Wykonano również przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej  

i budowę nowej kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej. Dodatkowo wymieniona została 

stara sieć wodociągowa wykonana z rur azbestowych i ołowianych na nową z rur PE oraz 

zmodernizowana została sieć kanalizacjo sanitarnej. Realizacja inwestycji możliwa była dzięki 

pozyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 089 216,59 zł. 

Całkowity koszt inwestycji 2 281 786,80 zł 

 

1. przebudowę drogi w Mętnie 

Przebudowa drogi gminnej prowadzącej w kierunku m. Stoki polegała na wykonaniu nowych 

warstw konstrukcyjnych i nawierzchni bitumicznej na odcinku 931 mb. Ponadto wykonano 

utwardzone kruszywem pobocza, nowe oznakowanie i nasadzenia drzew. Zadanie 

sfinansowane zostało ze środków budżetowych Województwa Zachodniopomorskiego  

w kwocie 765 576,28 zł, PGL Lasy Państwowe w kwocie 443 541,16 zł oraz środków własnych. 

Całkowity koszt inwestycji 1 697 277,63 zł 
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2. przebudowa drogi do Jelonek 

Inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni drogi w technologii drogi śladowej z płyt 

drogowych typu PDTP na odcinku 2900 mb, nowych warstw konstrukcyjnych i rowów 

odwadniających. Zadanie współfinansowane było z PGL Lasy Państwowe w kwocie 

1 752 809,23 zł. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 921 348,71 zł 

3. modernizacja dróg gruntowych na terenie gminy 

W 2021 r. została przeprowadzona modernizacja dróg gruntowych w technologii drogi 

śladowej z płyt drogowych typu PDTP. Objęte modernizacja zostały ul. Jodłowa, ul. Kościelna, 

ul. Sosnowa i ul. Słowiańska w Chojnie oraz odcinki dróg gruntowych w Nawodnej, Naroście 

Rurce. Łącznie wykonano nawierzchnię na długości 1 470 mb. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 684 608,55 zł 
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4. przebudowa ul. Dojazdowej w Chojnie 

W 2021 r. rozpoczął się II etap przebudowy ul. Dojazdowej w Chojnie. Zadanie obejmuje 

przebudowę skrzyżowania z drogą krajową nr 31 oraz wykonaniu nowej nawierzchni 

bitumicznej na brakującym odcinku 300 mb od stacji gazowej LNG do pasa kołowania. Zadanie 

zaplanowane zostało do zakończenia w roku 2022 i współfinansowane jest z Rządowego 

Funduszu rozwoju Dróg w kwocie 710 047,78 zł. 

Całkowity koszt inwestycji 1 183 412,96 zł 

 

Dodatkowo w roku 2021 za łączną kwotę 433 451,85 zł sfinansowano różnego rodzaju 

remonty, usługi i materiały, w tym remonty cząstkowe dróg gruntowych i bitumicznych, czy 

sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Słowackiego w Chojnie. 

8.4. EDUKACJA  

Baza oświatowa 

Gmina Chojna jest organem prowadzącym dla 6 placówek oświatowych i są to: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie, 

3. Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej,  

4. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, 

5. Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, 

6. Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie. 

 

Baza lokalowa ww. placówek oświatowych obejmuje łącznie 5 obiektów szkolnych 

i  2 obiekty przedszkolne. W mieście Chojna funkcjonują 2 szkoły podstawowe z salami 

gimnastycznymi i 1 przedszkole zlokalizowane w dwóch obiektach. W Gminie Chojna 

funkcjonują 3 ośmiooddziałowe szkoły wiejskie wraz salami gimnastycznymi. Wszystkie szkoły, 
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dla których organem prowadzącym jest gmina Chojna w swojej strukturze organizacyjnej mają 

oddziały przedszkolne. Budynki szkolne i otoczenie wokół placówek spełniają wymogi 

bezpieczeństwa oraz higieny nauki i pracy. Szkoły podstawowe na terenie gminy posiadają 

nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do sieci internetowej, tablice 

multimedialne i wyposażone są w pomoce dydaktyczne,  

 

Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie mieści się w dwóch budynkach,  

tj. przy ul. Wilsona i przy ul. Sikorskiego. W swojej strukturze organizacyjnej przyjmuje dzieci 

w wieku od 3 do 5 lat. 
 

Realizowane zadania oświatowe i innowacje pedagogiczne 

Gmina Chojna realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia  

2016r.- Prawo oświatowe i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności 

przedszkoli, szkół podstawowych, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów 

niepełnosprawnych, finansując dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem 

gminy.  

Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu 

państwa - subwencji oświatowej oraz z budżetu gminy.   
 

W jednostkach oświatowych realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:  
 

Innowacje pedagogiczne realizowane w roku 2021 

Nazwa szkoły Realizacja przez szkoły innowacji 

Szkoła Podstawowa nr 1 im.  Janusza 

Korczaka w Chojnie  

- „Myślę, decyduję, działam - finanse dla najmłodszych"– klasy I-III; 

- „Serduszko dla Antosia” - klasy I-VIII; 

- „Przerwa na Czytanie” – klasy I-III; 

- „Hybrydowe świętowanie – święto szkoły” – oddziały przedszkolne, 

klasy I-VIII; 

- „Mleczna Kanapka, to nie pułapka” – klasy I-VIII; 

- „Jarzynowa awantura – starszaki przedszkolakom” – 0-III; 

- „Znicz – pamiętajmy o tych, którzy odeszli” – Samorząd Uczniowski; 

- „Wokół symboli narodowych” - klasy I-III; 

- „Nauczanie matematyki wg założeń Froebla” – oddział przedszkolny; 

- „Powtórkomat – sukces na egzaminie ósmoklasisty” – klasy VIII; 

- „Uniwersytet dzieci w klasie – Ciekawi trzecioklasiści” – klasa III; 

- „Ecotriki na kąciki” – klasa III; 

- „Czekolada dla Ukrainy” – oddziały przedszkolne, klasy I-VIII; 

- „Wszystkie Kolory Świata” – klasy I-III; 

- „Serce dla Kenii” - oddziały przedszkolne, klasy I-VIII; 

- „Dzień Uśmiechu” - oddziały przedszkolne, klasy I-VIII; 

- „Z książką na wakacje” – klasy I-III; 

- „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej” - klasy I-III; 

- „Świąteczne kartki z iskierkami emocji” - klasy I-III; 

- „Polski wrzesień” – klasy VI-VIII; 
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- „Samorząd Terytorialny” – klasy VIII; 

- „Dzień Głośnego Czytania” - klasy I-III; 

- „Dzień Kota” – klasy I-III; 

- „Szkoła pamięta” – klasy I-III;  

-,,Wyślij kartkę do Powstańca - BohaterON – włącz historię!” 

upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania 

Warszawskiego – klasy I-III; 

 - „Kartka dla Medyka – Medycy – dziękujemy!” – klasy I-III; 

- „Ptasie stołówki w Korczaku” - klasy I-III; 

- „Bikeowa Podróż z Sydney do Szczecina” – klasy VI-VIII; 

- „Budujemy międzynarodową drogę z malowanych kamieni  

w Ełku” – klasy I-V; 

- „Jesteś z Korczaka – wrzuć piątaka!” - Samorząd Uczniowski; 

- „Pomóżmy choremu kucykowi Alojzemu” - Samorząd Uczniowski; 

- „Ratujemy Smoka” - Samorząd Uczniowski; 

 - „Razem na Święta" - oddziały przedszkolne, klasy I-VIII; 

 -„Zostań Świętym Mikołajem” - oddziały przedszkolne,  

klasy I-VIII; 

− „Garść fasoli na święta i słodki upominek” - oddziały przedszkolne, 

klasy I-VIII. 

Szkoła Podstawowa nr 2 im.  Kornela 

Makuszyńskiego w  Chojnie  

Sprawnościowe Ocenianie Kształtujące 

- Czytam z klasą - „Lekturki spod chmurki” 

- Szachy w szkole- nauka szachów w klasach I-III 

- Czytam z klasą „Lekturki spod chmurki” 

- Historyczne spotkanie z lekturą Narzędzi TIK w nauczaniu i  uczeniu 

się wymowy słownictwa na lekcjach języka angielskiego w klasie I. 

Szkoła Podstawowa 

im.  Wspólnej  Europy w  Nawodnej 

-język angielski na informatyce 

-język angielski na lekcjach historii 

-język angielski na lekcjach geografii. 

Celem tych innowacji jest szerzenie u uczniów idei uczenia się, 

rozwijanie potrzeby znajomości języka angielskiego w codziennym życiu 

z wykorzystaniem tej umiejętności w różnych sytuacjach. Innowacje są 

odpowiedzią na potrzeby edukacyjne uczniów, a także wyjściem 

naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w podstawie 

programowej. Innowacje są prowadzone od września 2021 r. do maja 

2022 r. 

 

* dane przygotowane przez dyrektorów publicznych szkół podstawowych 

 

 

OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ W 2021 ROKU: 
 

Nazwa placówki Osiągnięcia w realizowanych projektach, programach, konkursach, turniejach  

i zawodach sportowych 

Szkoła Podstawowa nr 1 

• Archidiecezjalna Komisja Misyjna i Papieskie Dzieła Misyjne  

w Szczecinie przyznały naszej szkole Różę św. Teresy – nagrodę  

za szczególne zaangażowanie na rzecz misji w 2020 roku ze względu na pandemię 

wręczoną w 2021 r. 
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• Finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Języka Polskiego oraz z 

Języka Angielskiego otrzymali zaświadczenia Zachodniopomorskiego Kuratora 

Oświaty. 

• Uczennica klasy 8b została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu „Energia a 

Środowisko” pod patronatem Kuratorium Oświaty  

w Szczecinie. 

• Wykonanie utworu „Pierwszy dzień” przy akompaniamencie Orkiestry 

Symfonicznej Filharmonii Szczecińskiej przez uczennicę klasy IV a znalazło się na 

płycie pt. „I żyli długo i w Szczecinie 2”. 

• Wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Zimowej  

i Świątecznej. 

• I miejsce w XVI Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Polskiej „Skolwińskie 

Przeboje”. 

• II miejsce w kategorii klas 0-IV szkół podstawowych w V Festiwalu Papieskim im. 

Jana Pawła II Totus Tuus. 

• Wyróżnienie w VII Dębnowskim Festiwalu Muzycznym Oltura Dźwięku Online w 

kategorii 6-12 lat. 

• I miejsce uczennicy klasy 5 w konkursie „Wiedzy o Europie”. 

• Wyróżnienie w gminnej edycji Małego Konkursu Recytatorskiego uczennicy kl.3. 

• Cztery wyróżnienia w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur dla 

uczniów z klasy 4,5,7 i 8. 

• Laureaci trzeciej edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Dzieci 

Niepodległej” - uczniowie oddziału przedszkolnego, klasy drugiej  

i trzeciej. 

• Laureat Ogólnopolskiego konkursu Plastycznego „Jak gospodaruję swoim 

kieszonkowym?”. 

• 2 miejsce w konkursie Instytutu Pamięci Narodowej „Wokół symboli 

narodowych” - „Z Kasztanką marszałka Piłsudskiego” - uczennica klasy 2b. 

• Uzyskanie tytułu laureata ogólnopolskiego projektu „Eko-szkoła 2021”, 

„Promotor ekologii 2021” (tytuł dla szkoły, klas, nauczycieli biorących udział w 

projekcie). 

Szkoła Podstawowa nr 2 

• Ogólnopolski konkurs plastyczny o Janie Pawle II- II miejsce w Polsce   

• Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt - I miejsce w województwie, Chłopcy – IV 

miejsce powiat 

• 4-bój LA Dziewcząt – III miejsce w województwie, I miejsce w rzucie piłeczką 

palantową  
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• 3-bój LA Dziewcząt – VI miejsce w województwie, Chłopcy-  

VIII miejsce- II miejsce w biegu na 60 m. 

• Finał powiatowy czwartków LA- 14 uczniów zajęło indywidualnie od  

I do III miejsca w biegach na 60m, 300 m, w skoku w dal, rzucie piłeczką 

palantową. 

• Finał ogólnopolski czwartków LA- 

•  I miejsce rzut piłeczką palantową 

• XV miejsce w biegach na 300 m 

• Finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce  

w Białogardzie - I miejsce w pchnięciu kulą, – III miejsce w biegu  

na 300 m  

• Biegi Górskie w Gryfinie - I miejsce II miejsce –III miejsce  

• III miejsce w kategorii TD Konkursu Turystyczno- Krajoznawczego  

I miejsce w kategorii TM  

• Gminny konkurs plastyczny „Mieszkańcy lasu”  

• Wojewódzki konkurs plastyczny Szczecin i województwo zachodniopomorskie 

oczami dziecka za 100 lat- wyróżnienie  

• Wojewódzki konkurs plastyczny „ Czym jest dla ciebie planeta Ziemia”- I miejsce 

M.Kędzierska 

• Powiatowy konkurs fotograficzny „ Noc Muzeum” – I miejsce 

• Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym Architektura, Człowiek, Nauka - IV 

miejsce  

• Powiatowy Mały konkurs Recytatorski 

Laureatka, I miejsce  

• Finaliści konkursów przedmiotowych: 

język polski, matematyka, historia, geografia, biologia 

• Finał Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży -  

II miejsce  i IX miejsce  

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lidze Lekkoatletycznej-  

III miejsce dziewczęta i IV miejsce chłopcy 

• Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

Dziewcząt- V miejsce w kategorii klas 4-6, z klas 7-8 VII miejsce w 

województwie. 

• Gminny Konkurs Recytatorski „Dzień Niepodległości” -  

• Wokół Symboli Narodowych- III i IV  

• Międzynarodowy konkurs plastyczny Gdy myślę misje…Misje czasu pandemii- 

wyróżnienie 

• Piłka ręczna- dziewcząt i chłopców w młodszej grupie zajęły  

II miejsca w powiecie. 

• Konkurs krajoznawczy w kategorii TR - I miejsce 

• Powiatowy konkurs plastycznym #bezprzemocy Dominika Malec –  

II miejsce 

• Biegi Górskie w Gryfinie,  

• Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Ekologia na Pomorzu Zachodnim” - I miejsce 

• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Prawa Dziecka oczami dzieci”-  

I miejsce  

• Piłka koszykowa trójki chłopców-  IV miejsce w województwie  

• Masowe Biegi Przełajowe w Gryfinie  
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Szkoła Podstawowa w 

Grzybnie 

• Anna Kozłowska - laureatka wojewódzkiego konkursu „Szczecin  

i region w słowie i obrazie.” Konkurs organizowany był przez I Liceum 

Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie. Konkurs 

przebiegał w trzech kategoriach: literackiej, fotograficznej  

i plastycznej. Uczennica zajęła II miejsce w kategorii fotograficznej. 

• W etapie wojewódzkim -X Ogólnopolski Konkursu Plastyczny: „Odpoczywaj 

na wsi” w kategorii II grupy wiekowej: klasy IV – VIII uczeń klasy VIII oraz III i 

laureat zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego. Jest to wielkim sukcesem 

z uwagi na zasięg konkursu i liczbę uczestników. 

• Wojewódzki konkurs plastyczny „Ekosystem lasu w oczach dziecka” – I 

miejsce w kategorii dzieci przedszkolnych. 

• Gminny konkurs recytatorski „ Dzieci Niepodległej” : II i III miejsce 

• Powiatowy Konkurs Plastyczny #bezprzemocy w ramach kampanii „19 dni 

przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.  

W kategorii 7 – 10 lat: I oraz II miejsce 

W kategorii 11 – 14 lat:  I miejsce 

− Udział w konkursie fotograficznym „Nieodkryte Zakątki Regionu” 

organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie 

Szkoła Podstawowa w 

Krzymowie 

• Sukcesy w VIII edycji konkursu pn. „Poszukiwacze smaków”  

i „Skarbiec pamięci” , 

• Sukces w XXII Międzynarodowym Konkursie Literackim „Rymy” pod hasłem 

„Fraszka o życiu”,  

• Sukcesy w Konkursie plastycznym Najmilsza kartka Walentynowa”,  

• Sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pomorze Zachodnie – Moja 

mała Ojczyzna”,  

• Sukcesy w Konkursie plastycznym „Chrystus Zmartwychwstał”,  

• Sukcesy w Konkursie „Drzewo roku”,  

− Sukcesy w Konkursie „Papież nasz Rodak” 

Szkoła Podstawowa w 

Nawodnej 

- I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "POMORZE ZACHODNIE-

MOJA MAŁA OJCZYZNA" w kategorii VII-VIII 

- I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej  

w kategorii 5-8 lat organizowanym przez Centrum Kultury w Chojnie  

w kategorii najmłodszej, II miejsce w kategorii klas pierwszych,  

w kategorii  klas trzecich 

- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym Eureka. Organizatorem 

konkursu jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej 

„Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim 

-Mały Konkurs Recytatorski - do etapu powiatowego zakwalifikowało się dwoje 

uczniów, jeden z nich reprezentował szkołę w etapie wojewódzkim 

- wyróżnienie w II edycji konkursu na pracę literacką pt. „Znajdź swoją pamiątkę 

rodzinną i opisz jej historię” organizowanego przez Kuratorium Oświaty w 

Szczecinie 

- nagrody dla uczniów klas młodszych za udział w konkursie plastycznym 

„Przygody Pustułeczki Felki". 

 

* dane przygotowane przez dyrektorów publicznych szkół podstawowych 
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Stypendia naukowe 

 W lipcu 2021 roku Burmistrz Gminy Chojna przyznała uczniom szkół podstawowych  

stypendia w kategoriach: 

1. osiągnięcia naukowe, 

2. osiągnięcia sportowe,  

3. twórczość artystyczna, 

4. działalność społeczna. 

Poniższa tabela zawiera listę stypendystów w poszczególnych kategoriach z podziałem 

na szkoły. 
 

Lp. Szkoła 

Liczba 

przyznanych 

stypendiów 

1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnie  7 

2 Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie  17 

3 Szkoła Podstawowa w Grzybnie 1 

4 Szkoła Podstawowa w Krzymowie 2 

5 Szkoła Podstawowa w Nawodnej 3 

 

Tabela 24 Liczba stypendystów Burmistrza Gminy Chojna w 2021 r. z podziałem na szkoły. 
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Nagrody 

Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół przyznawane są z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, a w szczególnych uzasadnionych przypadkach mogą być przyznane w innym 

terminie.  

Nagrody Dyrektora szkoły dla pracowników obsługi przyznawane były zgodnie 

z regulaminem wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w danej szkole. 
 

Szkoła 
Liczba osób pracowników obsługi, 

którzy otrzymali nagrody dyrektora 

Kwota 

[zł] 

Szkoła Podstawowa w Grzybnie 3 1000,00 

Szkoła Podstawowa w Nawodnej 4 1300,00 

Szkoła Podstawowa w Krzymowie 3 840,00 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie 15 7 100,00 

Bajkowe Przedszkole Miejskie 17 6 650,00 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chojnie 10 5 640,00 

 

Tabela 25 Nagrody pracowników obsługi w 2021 r. 

 

 Dyrektorzy szkół przyznali również nagrody nauczycielom z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. Liczba nagrodzonych z podziałem na szkoły przedstawia tabela poniżej. 

Szkoła Liczba nauczycieli Kwota 

Szkoła Podstawowa w Grzybnie 8 5200 

Szkoła Podstawowa w Nawodnej 10 8300 

Szkoła Podstawowa w Krzymowie 10 7600 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie 47 35600 

Przedszkole Miejskie 21 14750 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chojnie 36 29300 

   

Tabela 26 Nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2021 r. 

Uczniowie dojeżdżający do szkoły 

Mając na uwadze dzieci dowożone z terenu Gminy Chojna i opierając się na podstawie 

prawnej, która reguluje przepisy sytuacja naszej gminy przedstawia się następująco: 

− w odniesieniu do art. 39 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zmianami), określa w ust. 1 „Sieć publicznych szkół 

powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie 

obowiązku szkolnego”, z uwzględnieniem ust.  2, natomiast ust. 2 mówi, cyt. „Droga 

dziecka z domu do szkoły nie może przekroczyć: 

1) 3 km - w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych, 

2) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VIII szkół podstawowych. 
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W art. 39 ust. 3 ww. ustawy, która mówi, że „Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, 

w  której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem 

gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo 

zwrotu kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie 

zapewniają rodzice a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu 

opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.” 

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę dzieci dowożonych, w ramach dowozów 

szkolnych, w  roku 2021. 

Szkoła 

Liczba dzieci dowożonych w ramach 

art.39 ust. 2 Prawo oświatowe 

1.01.- 30.06.2021 1.09.- 31.12.2021 

Szkoła Podstawowa w Grzybnie 45 48 

Szkoła Podstawowa w Krzymowie 45 40 

Szkoła Podstawowa w Nawodnej  56 46 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie  155 156 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Chojnie 41 104 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Chojnie 
14 12 

Razem 398 406 

Tabela 27 Liczba dzieci dojeżdżających do szkół w 2021 r. 

Dowóz dzieci do szkół finansowany jest z budżetu gminy. W ramach dowozów lokalnych 

dzieci szkolne otrzymują bilety imienne, na podstawie których realizowany jest przejazd. 

Administracja Szkół i Infrastruktury w Chojnie, natomiast realizując zadanie statutowe zajmuje 

się koordynowaniem dowozów. 

Koszt wyjazdów na zawody sportowe, wycieczki szkolne itp. wyniósł w 2021 roku 

94 793,63 zł. 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół 

 W roku 2021 busy z ASiIS w Chojnie zapewniały dowóz i opiekę uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Chojna do właściwych szkół. Dowóz wraz z opieką: 

− 1 dziewczynka z Rurki do Polic,  

− 1 chłopiec z Kamiennego Jazu do Tanowa, 

− 12 uczniów z terenu Gminy Chojna do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chojnie. 

oświatowa/dotacje/liczebność uczniów/ liczba oddziałów 

Zestawienia przedstawione poniżej prezentują dane dotyczące budżetów 

poszczególnych szkół oraz otrzymywanej subwencji oświatowej i ilustrują koszt 
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funkcjonowania jednego oddziału w danej placówce, otrzymaną subwencję, wydatki budżetu 

Gminy oraz liczebność uczniów w szkole w okresie 12 miesięcy. 

Nazwa jednostki 

Ilość 

oddziałów 

w szkole 

liczba 

uczniów 

w szkole 

Koszt 

oddziału 

w szkole 

[zł] 

Wydatki 

Subwencja 

[zł] 

Dotacje 

[zł] 

Środki 

Gminy 

[zł] 

W tym 

inwestycje 

[zł] 

Środki 

zewnętrzne 

[zł] 

Szkoła Podstawowa 

nr 1 w  Chojnie 
18 366 267 750,50 2 535 064,00 97 925,99 2 236 664,36 0,00 0,00 

Szkoła Podstawowa 

nr 2 w  Chojnie 
20 451 313 826,74 3 538 313,00 184664,97 2 611 218,19 0,00 77 698,40 

Szkoła Podstawowa 

w  Grzybnie 
7 73 172 162,99 986 112,00 28 779,85 215 027,42 0,00 0,00 

Szkoła Podstawowa 

w  Nawodnej 
7 97 202 048,32 1 147 591,00 26 977,57 260 238,13 0,00 11 287,10 

Szkoła Podstawowa 

w  Krzymowie 
7 60 186 158,12 860 406,00 25 166,12 440 042,40 0,00 0,00 

Tabela 28 Koszty utrzymania publicznych szkół podstawowych w 2021 r. 

 

Nazwa jednostki 

Liczba  

oddziałów 

przedszkoln

ych 

Liczba 

dzieci 

w 

przedszko

lu 

Koszt 

oddziału 

przedszkolne

go 

Wydatki 

Dotacja 

przedszkoln

a 

[zł] 

Środki 

Gminy 

[zł] 

W tym 

inwesty

cje 

[zł] 

Środki 

zewnętrz

ne 

[zł] 

Dopłata 

rodziców/ 

opiekunów 

prawnych 

do oddziałów 

przedszkolny

ch 

[zł] 

Szkoła Podstawowa 

nr  1 w  Chojnie 
2 50 99 698,32   199 396,64 0,00 0,00 631,00 

Szkoła Podstawowa 

nr  2 w  Chojnie 
2,33 73 151 785,33 2 000,00 351 659,81 0,00 0,00 1 833,00 

Szkoła Podstawowa 

w  Grzybnie 
1 13 114 522,69 10 042,00 104 480,69 0,00 0,00 0,00 

Szkoła Podstawowa 

w  Grzybnie 
1 24 88 321,58 13 239,00 75 082,58 0,00 0,00   

Szkoła Podstawowa 

w  Nawodnej 
1 10 111 925,87 8 826,00 103 099,87 0,00 0,00 240,00 

Szkoła Podstawowa 

w  Krzymowie 
1 19 87 786,60 14 439,00 73 347,60 0,00 0,00   

Bajkowe 

Przedszkole 

Miejskie w Chojnie 

11 255 297 045,88 574 495,00 
2 693 

009,65 
0,00 0,00 98 996,40 

Tabela 29 Koszty utrzymania Bajkowego Przedszkola Miejskiego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 
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Awans zawodowy 

Na podstawie Rozdziału 3a Awans zawodowy nauczycieli ustawy z dnia 26 stycznia 

1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2021r., poz. 1762 ze zm.) struktura nauczycieli w szkołach 

przedstawia się następująco: 

Wyszczególnienie 

b
e

z 
st

o
p

n
ia

 

st
aż

ys
ta

 

ko
n

tr
ak

to
w

y 

m
ia

n
o

w
an

y 

d
yp

lo
m

o
w

an
y 

liczba nauczycieli 1 6 36 41 114 

 

Tabela 30 Nauczyciele w szkołach wg stopni w 2021 r. 

O awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2021 r., ubiegało się czterech 

nauczycieli. 

− języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego  

w Chojnie, 

− nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy  

w Nawodnej,  

− nauczyciel wychowania przedszkolnego i logopedii w Szkole Podstawowej  

im. Marii Konopnickiej w Grzybnie. 

 
 

 

Dotacja podręcznikowa 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2021 r.,  

w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r. (Dz.U. z 2021 poz. 577) oraz na podstawie  

art. 60 i art. 113 ust. 11 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.) Gmina Chojna otrzymała dotację celową na 

podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Ww. dotację przyznaje się raz 

na trzy lata która jest przyznawana na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół 

artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w: 
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1) podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej 

i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub 

materiały edukacyjne, w kwocie do wysokości 90 zł na ucznia –w przypadku klas I–III; 

2) materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III; 

3) podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie do wysokości: 

a) 168 zł na ucznia –w przypadku klasy IV, 

b) 216 zł na ucznia –w przypadku klasy V i VI, 

c) 300 zł na ucznia –w przypadku klasy VII i VIII; 

4) materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 25 zł na ucznia –w przypadku klas IV–

VIII. 

 

Gmina Chojna otrzymała w 2021 r., dotację celową na wyposażenie szkół  

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 145 302,90 zł dla 1031 

uczniów z 5 szkół podstawowych dla których jest organem prowadzącym. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 31 Kwoty dotacji podręcznikowej otrzymanej w 2021 r. 

Realizacja rządowego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym ,,Wyprawka Szkolna” 

 

Burmistrz Gminy Chojna jako organ właściwy ze względu na siedzibę szkoły, udzieliła 

pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu 

kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia 

specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty 

i wychowania oraz materiałów ćwiczeniowych, uczniom:  

1) słabowidzącym, 

2) niesłyszącym, 

3) słabosłyszącym, 

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

  

Kwota 

otrzymana 

w  ramach 

dotacji 

Kwota dotacji 

wykorzystana na 

zakup 

podręczników, 

materiałów 

edukacyjnych i 

ćwiczeniowych 

razem z 1% 

Wykorzystana 

kwota dotacji 

dotycząca 1 % 

kosztów obsługi 

zadania 

Łączna 

wykorzystana 

kwota 

pomniejszona 

o refundację 

SP 1 50 018,39 zł 49 256,18 zł 495,22 zł 49 751,40 zł 

SP 2 60 064,97 zł 57 829,99 zł 594,69 zł 58 424,68 zł 

SP Grzybno 11 540,85 zł 11 425,08 zł 114,27 zł 11 539,35 zł 

SP Krzymów 9 527,12 zł 9 174,38 zł 94,30 zł 9 268,68 zł 

SP Nawodna 14 151,57 zł 14 002,37 zł 140,10 zł 14 142,47 zł 

suma 145 302,90 zł 141 688,00 zł 1 438,58 zł 143 126,58 zł 
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6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi albo orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego.  

 

Rodzaj niepełnosprawności oraz wysokość dofinansowania zakupu podręczników, materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych przedstawia poniższa tabela: 
 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2021/2022 

do kwoty   

225 zł 

dla uczniów słabowidzących, uczniów niesłyszących, uczniów słabosłyszących,  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym  

z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których 

mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy  

I branżowej szkoły II stopnia; 

do kwoty   

390 zł 

dla uczniów słabowidzących, uczniów niesłyszących, uczniów słabosłyszących, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym  

z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to 

niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku 

szkolnym 2021/2022 do klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I  

i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w 

pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX 

ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły 

sztuk pięknych, klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk 

plastycznych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych  

w liceum sztuk plastycznych; 

do kwoty   

445 zł 

 

 W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

dofinansowanie przyznaje się niezależnie od dochodów, po przedstawieniu kserokopii 

przedmiotowego orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-

pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. 

1) Pomoc była udzielana na wniosek rodziców ucznia/prawnych opiekunów/ rodziców 

zastępczych a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą 

przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 

2) Wniosek składało się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 

szkolnym 2021/2022.  
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Wysokość przyznanej pomocy w roku 2021 z programu Wyprawka Szkolna przedstawia tabela 

31. 

Wyprawka Szkolna w 2021 r.  

oraz liczba uczniów, uprawniona do  programu rządowego 

Szkoła 
Uczniowie 

uprawnieni 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie 14 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w  Chojnie 7 

Kwota planu dotacji [zł] 13 285,00 zł 

Wykorzystana dotacja [zł] 5 727,83 zł 

Dotacja do zwrotu [zł] 7 557,17 zł 

 

Tabela 32 Wysokość przyznanej pomocy w ramach programu Wyprawka Szkolna w 2021 r. 

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 
 

Zgodnie z art. 122 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku- Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami 

umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów 

kształcenia. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy 

ze  względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.  

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika 

wynosi: 

1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym  

36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania 

wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia; 

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny 

miesiąc kształcenia. 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy 

od  dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. 

W ramach nauki zawodu wypłacono dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników 12 pracodawcom. Łączna liczba młodocianych pracowników, na 

których przysługiwało w 2021 roku dofinansowanie wynosiła 16.  
 

Wysokość otrzymanych 

w 2020 r. środków 

Funduszu Pracy 

[zł] 

Wysokość przekazanego dofinansowania 

pracodawcom na:  

naukę zawodu 

[zł] 

Przyuczenie do  wykonywania 

określonej pracy 

[zł] 

123 693,03 zł 123 693,03 zł 0,00 zł 

Tabela 33 Środki Funduszu Pracy przekazane Gminie Chojna na dofinansowanie kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników w 2021 r. 
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Realizacja projektów pozyskanych przez Gminę Chojna ze środków zewnętrznych 

 

Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej. 

 Uczniowie szkoły po raz kolejny brali udział w obchodach „Dnia Bezpiecznego 

Internetu”, który w tym roku obchodziliśmy pod hasłem „Działajmy razem”. W ramach 

projektu uczniowie zajmowali się programowaniem wizualnym w programie Scratch, 

tworzeniem materiałów multimedialnych (prezentacji, filmików) oraz tworzyli quizy. Tematem 

prac w ramach projektu było „Bezpieczeństwo w Internecie”. 

Ze stworzonych przez uczniów quizów powstał „Wielki Test o Bezpieczeństwie w Sieci”. 

W quizie na platformie Kahoot! wzięło udział ponad 100 osób, uczniowie oraz rodzice. Quiz 

był znakomitą okazją do utrwalenia i sprawdzenia wiedzy z zakresu bezpiecznego zachowania 

się w Internecie. Uczniowie klas młodszych poznawali zasady bezpiecznego korzystania  

z Internetu oglądając zabawne filmiki z serii „Owce w sieci”. 

Nasza placówka została zakwalifikowana do programu „SuperKoderzy”. Do udziału  

w programie wpłynęło 1122 zgłoszenia. Wybrano 140 szkół, w tym naszą.  Program ruszył  

w szkole od września 2021 r. W ramach jego realizacji uczniowie stworzą interaktywne 

widowisko osnute na bazie klasycznej powieści „Czarnoksiężnik z Krainy OZ" z wykorzystaniem 

robotów mBot, które odegrają rolę Dorotki. Oprócz kodowania robotów, uczniowie 

zaprogramują także animację, wzbogaconą o dialogi nagrane w języku angielskim. „Super 

Koderzy” to program 10-miesięcznego cyklu zajęć dla klas 4-8 szkół podstawowych. Uczy 

podstaw programowania i robotyki. Jest wielką lekcją o tym, że nowe technologie to nie tylko 

rozrywka i gry, ale możliwość zdobywania kompetencji, które będą bardzo przydatne w 

przyszłości. Program rozwija kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. 

Dzieci uczą się kodowania nie tylko na informatyce, ale też na innych zajęciach szkolnych.  

We wrześniu 2021r. uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w Światowym Dniu 

Wychowania Fizycznego, w Biegu Fair Play PKOL. Przedsięwzięcie to promowało różne formy 

aktywności fizycznej, które były szczególnie ważne po okresie nauki zdalnej.  
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 Z okazji "Erasmus Day 2021"  15 października 2021 r. odbył się międzyszkolny konkurs 

wiedzy o skarbach Unesco w Europie, którego organizatorem była nasza szkoła. Tematyka 

konkursu związana była z podsumowaniem projektu Erasmus+ "Our national treasures 

through the eyes of children". W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VIII. Rywalizacja 

miała formę quizu i odbyła sią na platformie Kahoot.  

 

 

W dniach 10-25.10.2021 obchodziliśmy Europejski Tydzień Kodowania – CodeWeek 

2021. Akcja odbywa się na terenie całej Europy i skierowana jest do wszystkich tych, którzy 

są  zainteresowani programowaniem. Dwa lata temu Polska zajęła trzecie, a w ubiegłym roku 

– już drugie miejsce pod względem przeprowadzonych inicjatyw związanych 

z  programowaniem. 

W szkole zorganizowano zawody w kodowaniu na czas, zwyciężał uczeń, który 

najszybciej poprawnie rozwiązał i zakodował zadanie. Rywalizowali uczniowie klas 4-8.   

Szkoły otrzymała nagrody za udział w projekcie w postaci planszy do kodowania 

za  udział w konkursie „1000 pierwszych inicjatyw on line" ogłoszonego przez Ministerstwo 

Cyfryzacji oraz NASK. Konkurs odbył się przy okazji Europejskiego Tygodnia Kodowania ”Code 

Week” i promował kodowanie on-line. 

To nie ostatnia działanie związane z kodowaniem w szkole. Uczniowie klasy 4 wzięli 

udział w akcji „Kartka dla Ziemi” ogłoszonej przez grupę „Programowanie z  eTwinning”. 

Zadaniem uczniów było zrobienie kartki z życzeniami dla ziemi w programie Scratch. 

W szkole rozwijane są zainteresowania uczniów tematyką programowania poprzez 

naukę kodowania w programie Scratch, który jest przyjaznym i ciekawym programem do 

programowania wizualnego. 
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14 października 2021 r. odbył się szkolny turniej e-sportowy w trzech kategoriach 

klasowych: II-III, IV-V, VII-VIII. Wzięli w nim udział wszyscy chętni uczniowie. Rywalizacji 

towarzyszyły zasady fair play. 

Uczniowie klasy 1 oraz odziały przedszkolnego wzięli udział w międzynarodowym 

projekcie e-twinning „My mum’s portrait”. Uczniowie z Serbii, Rumunii, Gruzji, Litwy, Turcji 

i  Polski narysowali portrety mam, następnie zostały one zdigitalizowane w różnych 

programach i umieszczone w wirtualnej galerii. Celem projektu jest wspólne świętowanie Dnia 

Matki oraz podniesienie umiejętności cyfrowej prezentacji prac przez nauczycieli, poprzez 

wymianę doświadczeń.  

Nauczyciele szkoły realizują projekty edukacyjne na różnych poziomach. W klasach  

I-III są to: „Zdrowo jem, więcej wiem”, „Magiczna moc bajek”, „Ekologia. Jak chronić 

środowisko” , „I Ty możesz zostać wolontariuszem” W klasach IV-VI prowadzone są projekty 

autorskie: „Sporty mojego rejonu”, „Szkolny Mistrz Sportowy”, „Zajęcia projektowe  

z geografii”. 

Jednym z najważniejszych szkolnych zadań było przedsięwzięcie związane  

z organizacją Święta Szkoły. W 2020 r. roku minęła 75 rocznica istnienia naszej szkoły  

i 25 rocznica nadania jej imienia Wspólnej Europy. Ze względy na sytuację epidemiologiczną 

w  jakiej znaleźliśmy się w marcu ubiegłego roku, obchody święta zostały przełożone.  

W 2021 roku realizowano to święto metodą projektu. Poszczególne zadania realizowane były 

przez cały miesiąc i zakończyły się podsumowaniem 31 maja - po powrocie wszystkich uczniów 

po nauczaniu zdalnym do szkoły. W dniu Święta Szkoły zorganizowano Międzyszkolny Turniej 

Wiedzy o Europie, który został przeprowadzony online. W turnieju wzięły udział następujące 

szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie, Szkoła Podstawowa im. Marii 

Konopnickiej w Grzybnie, Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie, Szkoła 

Podstawowa w Nawodnej. Szkolne cheerleaderki, zaprezentowały swoje umiejętności 

podczas pokazu układów tanecznych. Na holu szkoły przygotowano wystawę wytworów 

uczniowskich: rysunków, wierszy, makiet.  Samorząd Uczniowski przeprowadził plebiscyt 

na  najładniejszą pracę.  

Na koniec dnia wspólnie posadzono różane krzewy upamiętniające partnerów 

programów unijnych Comenius+, Erasmus+, Erasmus + KA1, w których uczestniczyła nasza 

szkoła.  Każda klasa miała swój krzew do zasadzenia. Obok krzewu zostały postawione 
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pamiątkowe kamienie z flagami państw i tabliczkami, na których znajdują się imiona 

charakterystyczne dla danego państwa. Na niektórych tabliczkach są to imiona koordynatorów 

projektów. W organizacji święta wsparciem była pomoc Rady Rodziców. 

 

 

W roku 2021 został zakończony program Erazmus + „Skarby narodowe oczami dzieci”. 

Nasza szkoła otrzymała grant na realizację projektu dofinansowanego z Funduszu Europejskich 

Mobilność- Współpraca- Doświadczenie. 

W listopadzie zaprosiliśmy uczniów ze szkół podstawowych do udziału w XXII Konkursie 

Literackim- Rymy organizowanym przez naszą szkołę.  W tym roku tematem była: „Fraszka 

o  życiu”. Tutaj również otrzymaliśmy pomoc od Rady Rodziców. 

Działania Wolontariatu Szkolnego: 

1. Całoroczna zbiórka nakrętek. 

2. Zbiórka pieniężna dla adoptowanej „siostry” z Kenii- Wandzi na dalszą naukę. 

3. Opieka przedświąteczna nad zaniedbanymi grobami na miejscowym cmentarzu. 

4. Udział z akcji „Razem na Święta” , organizator MENiS. 

Szkolny Klub Wolontariatu uprzyjemnił Święta Wielkanocne seniorom z Domu Opieki  

w Trzcińsku Zdroju. Uczniowie wykonali kartki świąteczne, stroiki wielkanocne, które przed 

świętami zostały przekazane podopiecznym w Trzcińsku-Zdroju. 
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Uczniowie Szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunem wzięli udział w Marszu Życia 

zorganizowanym przez Stowarzyszenie Amazonek "Teresa"  i Centrum  Kultury  w Chojnie. 

Celem marszu jest propagowanie zdrowego stylu  życia oraz szybkiego przeciwdziałania 

chorobom nowotworowymi. 

XXII edycja Akcji Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej 

Polsce. Nasza szkoła również przyłącza się do akcji. Celem akcji Góra Grosza jest zebranie 

funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie 

takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, 

które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego. 

Nasi uczniowie wykazali się wielkimi sercami biorąc udział w akcji: „I Ty możesz zostać 

św. Mikołajem" zorganizowanej przez Wolontariat szkolny i Samorząd Uczniowski. Z okazji 

Mikołajek przygotowali paczki dla wychowanków z Domu Dziecka w Dębnie, w których 

przekazali słodycze i codzienne produkty spożywcze. Druga cześć niespodzianki przygotowana 

była jako niespodzianka pod choinkę. 

Samorząd Uczniowski zorganizował akcję świąteczną dla schroniska "Kociary" 

w  Witniczce.  

Nasza szkoła dołączyła do akcji: „Przybij piątkę na Dzień Dziecka" - Kenia. Akcja ta jest 

konkretną pomocą dla dzieci w Kilifi, Oldonyiro, Isiolo, Kipsing i w slumsach Dandora. Podczas 

obchodów Gminnego Dnia Dziecka dziewczyny z zespołu cheerleaderek zatańczyły taniec 

do  południowoafrykańskiej piosenki „Jerusalema”. W szkole zbierane datki dla dzieci.  

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie 

 

Szkoła realizowała projekt zewnętrzny -„Od grosika do złotówki”. Tematyka projektu 

koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości 

(pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). 

Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania 

różnych ryzyk. 

Uczestniczyliśmy w akcji MEN „Szkoła do hymnu” - wspólnie społeczność szkoły 

odśpiewała 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” oraz w akcji MEN „Szkoła pamięta”. Przed 

dniem Święta Zmarłych uczniowie porządkowali opuszczone groby na lokalnym cmentarzu, 

zapalili znicze. Przeprowadzono zajęcia z uczniami wspominając bohaterów narodowych 

i  miejsca pamięci. 

Uczestnicząc w programie „Program dla szkół” promujemy zdrowie, bezpieczeństwo 

i  higienę pracy.  

Szkoła uczestniczyła w projektach w zakresie bezpieczeństwa:  

− Bezpieczna droga do szkoły. 
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− Zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu, Cyberprzemoc. 

− Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych i letnich. 

Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka. 

W ramach Wolontariatu zbieramy środki na naukę chłopca z kenijskiej szkoły misyjnej  

w Kopsing. Szkoła przyłączyła się do akcji organizowanej przez MEN "Razem na Święta".  

Celem inicjatywy było zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, budowanie wspólnot i 

więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. 

Zbieraliśmy nakrętki i przekazaliśmy na zakup wózka inwalidzkiego oraz rehabilitację dzieci. 

Wspieraliśmy chojeńskie schronisko dla zwierząt Psijaciele. Aktywnie włączyliśmy się  

w akcję „Góra grosza”, przekazaliśmy zebrane środki na pomoc dzieciom, które wychowują 

się poza własną rodziną. Przez cały czas podejmujemy działania na rzecz innych  

i potrzebujących. Staramy się otwierać uczniów na ludzkie potrzeby oraz uczymy wrażliwości 

na cierpienia drugiego człowieka. Zbiórka darów rzeczowych i produktów żywnościowych dla 

podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Chojnie. 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie. 

Szkoła w 2021 roku brała udział w poniższych akcjach i projektach: 

1. Projekt Polska 

2. Czytanie na dobry początek 

3. Mała książka wielki człowiek 

4. Zdrowo jem 

5. Jestem współczesnym patriotą 

6. Zbieram to w szkole  

7. W świecie matematyki- gry matematyczne 

8. Jestem Eko 

9. Moja firma 

10. Moja mała i duża Ojczyzna 

11. Matematyka w kuchni 

12. Dni Języków Obcych 

13. Projekt matematyczny programu eTwinning „ Enjoy math games'” 

14. Projekt kl. V: „LAPBOOK- Figury geometryczne” 

15. SuperKoderzy 

16. Uniwersytet Dzieci- lekcje z emocjami- razem lepiej. 

17. Dni Bezpiecznego Internetu 

18. Tradycyjny SAD- czarodziejskie czereśnie 

19. MegaMisja 

20. Puste klasy 

21. Od grosika do złotówki 

22. Wolni od uzależnień i przemocy 
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23. Krok w przyszłość 

24. Patriotyzm jest w nas 

25. Pamiątka rodzinna 

 

Akcje: 

1. Przybij piątkę, 

2. Pomoc bez pieniędzy 

3. Spełniamy marzenia 

Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Krzymowie. 

1. Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka, kampania „Znamię! znam je”, 

2. BohaterON – włącz historię”,  

3. Tydzień ulgi 17-28.05.2021 r.,  

4. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę”,  

5. Narkotyki i używki” 

6. „Krokus”,  

7. „Krokus”,  

8. „Bezpieczne ferie”  

9. „Bezpieczeństwo w Internecie”, 

10. „Dbajmy o naszą planetę”,  

11. „Wiem, co jem - zdrowe odżywianie”,  

12. „Jak dbać o swój nastrój?”, 

13. „Tydzień życzliwości i pozdrowień”,  

14. „Góra grosza”,  

15. Stop pustym miskom – wspomóż schronisko” ,  

16. Świąteczny czar – podtrzymujemy tradycje świąteczne”,  

17. „Dni kolorów – integrujmy się”,  

18. „Mali matematycy – gdzie kryje się matematyka?”. 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Chojnie. 

Realizacja transgranicznego projektu  z Oberschule Ehm Welk w Angermünde - Interreg 

nabór specjalny w ramach Funduszu Małych Projektów Komunikacja – Integracja - Współpraca 

„Walka z pandemią COVID-19 i jej konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” – „Wygraj 

z  COVID – 19!”. Celem projektu było zacieśnienie współpracy w dziedzinie edukacji, nauki 

i  kultury oraz poszerzenie wiedzy w zakresie pandemii. Projekt był realizowany 

od  28.09.2020 r. do 28.02.2021 r., brało w nim udział 50 uczniów z Polski i Niemiec, po 25 

uczniów z obu zaprzyjaźnionych szkół oraz 5 nauczycieli z Polski i 3 z Niemiec. W realizację 

projektu zaangażowani byli nauczyciele biologii, informatyki, języka angielskiego 

i  niemieckiego. Realizacja projektu możliwa była dzięki dofinansowaniu z Funduszu Małych 
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Projektów (FMP) Euroregionu Pomerania. Zdalne nauczanie uczniów w dwóch różnych krajach 

odbywało się za pomocą wideokonferencji, prezentacji multimedialnych, szkoleń oraz 

wspólnej nauki. Podczas polsko - niemieckich spotkań uczniowie zdobywali wiedzę 

na  podstawie materiałów opracowanych przez nauczycieli i uczniów po dwóch stronach Odry, 

doskonalili umiejętności językowe oraz uczyli się pracy w zespole. W trakcie trwania projektu 

powstała również gra multimedialna „wyGRAJ z COVID-19!”, która była podsumowaniem 

cyklu spotkań online przeprowadzonych za pomocą nowoczesnych przekaźników 

multimedialnych. Dzięki udziałowi w projekcie zakupiliśmy nowoczesny sprzęt komputerowy. 

 

 
 

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach współpracy polsko-niemieckiej były warsztaty 

fotograficzne zorganizowane w listopadzie 2021 r. Wzięli w nich udział uczniowie 

z  partnerskiej szkoły w Angermünde. Efektem spotkania był zbiór nietuzinkowych zdjęć 

wykonanych przez młodych fotografów artystów.  

W ramach upowszechniania projektu realizowanego przez ZSP1 w Chojnie „GAME 

BASED LEARNING FOR DEVELOPMENT OF PROBLEM SOLVING SKILLS” uczniowie klas 8a i 5b 

rywalizowali w  rozgrywkach Rummikub.  

Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Od grosika 

do  złotówki", aby dowiedzieć się jak działają instytucje pomagające zarządzać finansami. 

Włączyliśmy się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym 

patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz realizowaliśmy inne 

historyczne projekty edukacyjne – Forsowanie Odry, Żołnierze Wyklęci. 

Uczniowie klas drugich brali udział w ogólnopolskim projekcie „Moje zdrowie - moja 

siła, wielka moc" oraz w III edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja” – 

wymiana kartek świątecznych – „Kartki z iskierkami emocji” - ze szkołą w Krakowie. Uczniowie 

z sukcesem ukończyli I moduł projektu – Kreatywność, w ramach którego przygotowali Dzień 

Kropki.  

W ramach ogólnopolskiego projektu „Eko – Szkoła 2021" zostały zorganizowane 

warsztaty upcyklingowe „Ręcznie zrobione, a nie kupione". W warsztatach zorganizowanych 

online brało udział ok 150 uczniów ze wszystkich klas. Uzyskaliśmy tytuł laureata „Promotor 

ekologii 2021”. 
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Udział w projekcie Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej - programie profilaktyki 

uniwersalnej i promocji zdrowia. Program był adresowany do dzieci w wieku 8-12 lat, zajęcia 

były prowadzone w poszczególnych klasach przez pedagoga szkolnego. Celem programu było 

rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz 

przygotowanie do radzenia sobie ze stresem i trudnościami poprzez budowanie 

pozytywnych przekonań, wiary w siebie i zrozumienia dla innych. 
 

Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Informatycznego – Centrum Mistrzostwa 

Informatycznego – umożliwiająca uczniom odkrywanie i rozwój talentów w zakresie 

informatycznym z nastawieniem na rozwiązywanie problemów. 

Udział w programie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego „Myślę pozytywnie. 

Szkoła Pozytywnego Myślenia” pod hasłem „Uważność w naszym życiu” w trakcie, którego 

nasi uczniowie mają szansę na poprawę efektywności w uczeniu się, poprawę pamięci i uwagi 

oraz ćwiczenie uważnej komunikacji wspierającej redukcję stresu.  

Współpracujemy ze Szkołą Podstawową w Kipsing, Nairobi, Isiolo w Kenii w ramach 

Międzynarodowego Projektu „Od serca do dłoni” – wspierając uczniów w ramach Papieskich 

Dzieł Misyjnych. Spotykaliśmy się podczas wideokonferencji podczas lekcji, świąt oraz 

zbieraliśmy fundusze na zakup żywności dla kolegów i koleżanek z Kenii. Organizując Gminny 

Dzień Dziecka angażowaliśmy społeczność lokalną w liczne akcje na rzecz misji i uczniów.  

 
 

Realizacja projektów oświatowych w roku budżetowym 2021 

Szkoła Projekt Kwota 

dofinansowania 

Wkład własny 

1.Szkoła Podstawowa nr 2 

2.Szkoła Podstawowa nr 1 

3.Szkoła Podstawowa 

w  Krzymowie 

4.Szkoła Podstawowa 

w  Nawodnej 

5.Szkoła Podstawowa 

w  Grzybnie 

 

Laboratoria Przyszłości 

 

334 500,00 

 

0,00 

1.Szkoła Podstawowa 

w  Grzybnie 

0,4% rezerwy z  Subwencji 

Oświatowej dofinansowanie 

wyposażenia w  pomoce 

134 260,00 0,00 
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2.Szkoła Podstawowa w 

Krzymowie 

dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy 

programowej z  przedmiotów 

przyrodniczych 

 

1.Szkoła Podstawowa nr 2 

2.Szkoła Podstawowa nr 1 

3.Szkoła Podstawowa 

w  Krzymowie 

4.Szkoła Podstawowa 

w  Nawodnej 

5.Szkoła Podstawowa 

w  Grzybnie 

zajęcia wspomagające 

(subwencja) 

38 850,00 0,00 

1.Szkoła Podstawowa nr 2 „Aktywna Tablica” 35 000,00 8 750,00 

1.Szkoła Podstawowa nr 2 

2.Szkoła Podstawowa 

w  Krzymowie 

3.Szkoła Podstawowa 

w  Nawodnej 

4.Szkoła Podstawowa 

w  Grzybnie 

„Narodowy Program 

Czytelnictwa” 

23 200,00 5 800,00 

1.Szkoła Podstawowa nr 2 

2.Szkoła Podstawowa nr 1 

„Posiłek w domu i  szkole” 127 907,60 81 986,90 

1.Szkoła Podstawowa nr 2 

2.Szkoła Podstawowa 

w  Nawodnej 

Superkoderzy 5 000,00 0,00 

1.Szkoła Podstawowa 

w  Nawodnej 

„Erasmus+” 86 791,83 0,00 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 Port Szczecin-Świnoujście 5 000,00 0,00 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 Wspólnymi siłami przeciwko 

koronie 

59 874,00 10 566,00 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 Wspólnie przeciw koronie 22 439,05 3 959,84 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 Wygraj z COVID-19 99 033,79 17 476,54 

SUMA 971 856,27 128 539,28 

 

Realizacja działań na terenie Gminy Chojna z zakresu zdrowia publicznego  

w roku budżetowym 2021  

Realizator Zadanie Pozyskane środki 

Szkoła Podstawowa nr 2 Dni profilaktyki -mądra higiena i  wirusa 

nie ma 

0,00 

1.Szkoła Podstawowa nr 2 

2.Szkoła Podstawowa nr 1 

3.Szkoła Podstawowa 

w  Krzymowie 

4.Szkoła Podstawowa 

w  Nawodnej 

5.Szkoła Podstawowa w  Grzybnie 

Ogólnopolski program profilaktyki 

czerniaka 

0,00 
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Zespół interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy 

rodzinie 

Realizacja indywidualnych planów 

pomocy w ramach procedur „Niebieska 

Karta” 

0,00 

Zespół interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy 

rodzinie 

Realizacja procedur „Niebieska Karta” 0,00 

Administracja Szkół 

i  Infrastruktury Społecznej 

w  Chojnie 

Program profilaktyki raka piersi 0,00 

Administracja Szkół 

i  Infrastruktury Społecznej 

w  Chojnie oraz Ochotnicza Straż 

Pożarna 

Realizacja zadania transportu osób 

mających trudności z samodzielnym 

dotarciu do punktów szczepień 

przeciwko wirusowi SARS – CoV-2 w 

tym osób niepełnosprawnych wraz z 

organizacją telefonicznego punktu 

zgłoszeń, potrzeb transportowych oraz 

informacji o szczepieniach przeciwko 

wirusowi SARS – CoV-2 

26 035,16 

(Urząd Wojewódzki) 

Administracja Szkół 

i  Infrastruktury Społecznej 

w  Chojnie 

W ramach Modułu IV Programu „ 

Pomoc osobą niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi” w celu 

zapobiegania izolacji osób 

niepełnosprawnych Gmina Chojna 

uruchomiła bezpłatny transport na 

zasadzie „od drzwi do drzwi”, 

usprawniając tym samym 

niepełnosprawnym mieszkańcom 

dostęp do opieki medycznej i 

rehabilitacji. 

W ramach ww. programu zakupiono 

następujący sprzęt: 

-krzesło transportowe do przewozu 

osób niepełnosprawnych, 

- wózek do przewozu osób 

niepełnosprawnych, 

-stopień ułatwiający wejście do 

samochodu, generator ozonu, lampa 

dezynfekcyjna 

24 170,73 

(Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych) 

 

8.5. POLITYKA SPOŁECZNA  

Pomocą społeczną w Gminie Chojna administruje Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) 

z  siedzibą w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnie przy ul. Jagiellońskiej 4. Jego głównym 

celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.  
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W roku 2021 pracownicy socjalni przeprowadzili 838 rodzinnych wywiadów 

środowiskowych. 

Liczba osób, którym  przyznano decyzją świadczenia wyniosła 422 z 346 rodzin, w tym: 

- decyzje przyznające świadczenia pieniężne wystawiono dla 299 osób z 312 rodzin 

obejmując pomocą 549 osób,   

- decyzje przyznające świadczenia niepieniężne wystawiono dla 136 osób z 84 rodzin 

obejmując pomocą 214 osób. 

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2021 otrzymali świadczenia i wsparcie w związku 

z następującymi sytuacjami: 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 

LICZBA 

RODZIN 

UBÓSTWO 220 

SIEROCTWO 0 

BEZDOMNOŚĆ 8 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 10 

W TYM: WIELODZIETNOŚĆ 5 

BEZROBOCIE 137 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 115 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 71 

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEKUŃCZO-

WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO  OGÓŁEM 

13 

W TYM : RODZINY NIEPEŁNE 6 

                  RODZINY WIELODZIETNE 3 

ALKOHOLIZM 11 

NARKOMANIA 0 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO 

ZWOLNIENIU  Z ZAKŁADU KARNEGO 

5 

ZDARZENIE LOSOWE 3 
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SYTUACJA KRYZYSOWA 2 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA I EKOLOGICZNA 0 

 

Jak w latach ubiegłych, nadal najczęstszym powodem przyznawania pomocy jest 

ubóstwo - 3% ogółu mieszkańców (13 564  osób wg stanu na 30.06.2021 r.) i bezrobocie - 2,2  % 

mieszkańców. 

 

Z ogólnej liczby 366 rodzin objętych pomocą w roku 2021 

1. 222 to gospodarstwa jednoosobowe; 

2. 83 to rodziny emerytów i rencistów; 

3. 87 to rodziny z dziećmi, w tym o liczbie dzieci : 

 

Liczba 

dzieci 

1 2 3 4 5 6 7 

i więcej 

Liczba 

rodzin 
36 23 18 6 3 0 1 

 

Świadczenia pieniężne 

 

Kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy w formie świadczeń 

pieniężnych wynoszą: 528 zł na osobę w rodzinie oraz 701 zł na osobę samotnie 

gospodarującą. 

Pomoc w formie świadczeń pieniężnych przyznawana była głównie na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb takich jak: zakup żywności, opału, leków, odzieży, sprzętu 

gospodarstwa domowego, wykonanie drobnych remontów. 

W przypadkach, gdy zachodziło uzasadnione zagrożenie marnotrawienia przyznanych 

świadczeń pieniężnych lub korzystania z nich w sposób niezgodny z przeznaczeniem, przyznane 

świadczenia realizowane były „w naturze”. 

• Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy na podstawie stosownego orzeczenia, w wysokości różnicy 

między kryterium dochodowym a dochodem. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 

aktualnie dla osoby samotnie gospodarującej 654 zł miesięcznie, minimalna to 30 zł 

miesięcznie. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze 

obowiązkowym finansowanym z budżetu państwa. 

Z zasiłku stałego korzystało 90 osób, 86 osobom pobierającym zasiłek stały opłacano składki 

na ubezpieczenie zdrowotne. 

• Zasiłki okresowe w roku 2021 wypłacono 180 rodzinom. 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do 
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świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku okresowego 

nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie 

gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej 

rodziny. Wypłata zasiłków okresowych jest dotowana  z budżetu państwa. 

• Zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe. 

Przyznano 206 zasiłków (w tym 38 specjalnych zasiłków celowych) na pokrycie kosztów 

zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, na wykonanie drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. 

 

W 2021 r. środki finansowe  wydatkowano także na: 

• dopłatę do kosztów utrzymania 17 osób w domach pomocy społecznej (zadanie własne 

gminy o charakterze obowiązkowym) – 487 131 zł, 

• pomoc 2 rodzinom z powodu zdarzenia losowego – 2 450 zł, 

• opłatę pobytu w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży – 1 648zł 

• opłatę za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 1 osoby – 2 380 zł. 

 

Świadczenia niepieniężne 

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania. Łącznie z pomocy w formie usług  

skorzystało 54 mieszkańców Gminy. 

Usługami opiekuńczymi (zadanie własne gminy) objęte były osoby samotne, chore, 

niepełnosprawne, wymagające pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego. 

W  roku 2021 zrealizowano 9063 godzin usług opiekuńczych dla 47 świadczeniobiorców. 

Z  usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone) korzystało 

7  osób w łącznej  ilości  1533 godzin usług w ciągu roku. Usługi specjalistyczne ukierunkowane 

są na pomoc osobom  z chorobami psychicznymi w powrocie do samodzielnego i aktywnego 

życia w społeczeństwie. 

  W roku 2021 koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 34,00 zł , od marca 40,85 zł. Koszt 

1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych 38,62 zł. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w miejscu zamieszkania. 

Łącznie z pomocy w formie usług skorzystało 56 podopiecznych. 

 

Inne formy pomocy niepieniężnej udzielanej mieszkańcom Gminy w roku 2021: 

− praca socjalna, 

− realizacja kontraktów socjalnych z 7 rodzinami, 

− realizacja indywidulnych programów wychodzenia z bezdomności z 5 osobami, 

− potwierdzenie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze  środków publicznych dla 17osób, 

− kierowanie dzieci do udziału w koloniach letnich ( 18 dzieci na kolonię organizowaną 
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przez GKRPA oraz 9 dzieci na kolonię organizowaną przez Kuratorium Oświaty), 

− kierowanie do ośrodków wsparcia – 6 osób do ŚDS, 1 osoba do Domu dla Matek 

z  Małoletnimi dziećmi i Kobiet w Ciąży, 

− dystrybucja odzieży używanej, 

− dystrybucja żywności na podstawie porozumienia zawartego z Bankiem Żywności 

w  Szczecinie i przekazywanej przez sklep NETTO w Chojnie. Pozyskano łącznie 

7  429,282 kg artykułów żywnościowych (owoce, warzywa, pieczywo, artykuły suche w 

tym kasza, ryż, makarony, mąka, cukier) na kwotę 37 804,10 zł. Żywność ze sklepu 

NETTO odbierana była 2 razy w tygodniu i przekazywana bezpośrednio 

zainteresowanym osobom lub dostarczana do miejsca zamieszkania podopiecznych 

przez opiekunki. Z pomocy korzystało regularnie 20 gospodarstw domowych. 

− aktywizacja osób w wieku 60+ w Chojeńskim Klubie Seniora - Zajęcia odbywały się 3 x 

w tygodniu w godzinach od 10 do 14. Animator prowadzący zajęcia w Klubie 

dostosowuje rodzaj aktywności do potrzeb i zainteresowań Klubowiczów. W ofercie 

znalazły się zajęcia manualne, gry stolikowe, „kącik piękności”, zajęcia kulinarne, 

spacery. Z zajęć w Klubie korzystało 15 osób. Z uwagi na bezpieczeństwo seniorów 

działalność Klubu w roku 2021 musiała zostać dostosowana do warunków pandemii. 

− Prowadzenie wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego umożliwiając 

mieszkańcom Gminy nieodpłatny dostęp do różnych sprzętów pomagających osobom 

niepełnosprawnym w codziennym funkcjonowaniu, np.: wózków inwalidzkich, 

balkoników, kul ortopedycznych, podnośnika ułatwiającego wstawanie z krzesła. 

Dostępne są również łóżka ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, wanny 

pneumatyczne oraz inne sprzęty ułatwiające opiekę i pielęgnację osób przewlekle 

chorych, szczególnie osób leżących. Ze sprzętów dostępnych  w wypożyczalni w roku 

2021 skorzystało 49 osób. 

− wydawanie zaświadczeń o dochodach zgodnie z art. 411 ust. 10 g ustawy z dnia 

27  kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska osobom, które składały wnioski 

do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie 

dofinansowania w ramach części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- 

64  zaświadczenia. 

Realizacja świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu  alimentacyjnego 

W roku 2021 wydano 957 decyzji dotyczących pomocy w ramach świadczeń rodzinnych 

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Świadczenia rodzinne obejmują następujące zasiłki: 

• zasiłek rodzinny – 257 rodzin, w tym z mechanizmu złotówka za złotówkę skorzystało 20 

rodzin 

1. dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: 

• urodzenie dziecka, 

• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
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• samotnego wychowywania dziecka, 

• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

• rozpoczęcia roku szkolnego, 

• podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, 

2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 63 świadczenia 

3. świadczenie rodzicielskie – 46 świadczeniobiorców 

4. świadczenia opiekuńcze: 

• świadczenie pielęgnacyjne – 71 świadczeniobiorców 

• specjalny zasiłek opiekuńczy – 10 świadczeniobiorców 

• zasiłek pielęgnacyjny – 327 świadczeniobiorców 

• zasiłek dla opiekuna – 7 świadczeniobiorców. 

• dla opiekuna – 9 świadczeniobiorców. 

 

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu 

na  osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł a w przypadku, gdy 

członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 

orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny 

przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie 

przekracza kwoty 764,00 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w roku 2021 pobierało 56 rodzin. 

Świadczenia te przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, ale nie wyższej 

niż 500 zł miesięcznie jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 

kwoty 900 zł. 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej 

do  alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli 

egzekucja prowadzona przez komornika okazała się bezskuteczna w okresie ostatnich dwóch 

miesięcy. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej 

do  ukończenia przez nią 18 roku życia, a w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej 

do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym 

stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 877 ze zm.) podejmuje w związku z realizacją 

wypłaty świadczeń alimentacyjnych następujące działania: 

1. Jako organ właściwy wierzyciela wzywa dłużników alimentacyjnych mieszkających  

na terenie gminy do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, 

ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego oraz 

odebrania od niego oświadczenia majątkowego. 

2. Zobowiązuje dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako 

bezrobotny albo jako poszukujący pracy. 
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3. Jako organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje uzyskane 

z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego mające wpływ 

na  skuteczność prowadzonej egzekucji. 

4. Jako organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika 

o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. 

5. Przekazuje informacje dotyczące zobowiązań alimentacyjnych dłużników do biura 

informacji gospodarczej jeżeli zadłużenie powstało za okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

6. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu 

alimentacyjnego oraz podejmowania innych działań zgodnie z ustawą, Ośrodek składa 

wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 ustawy Kodeks Karny oraz 

po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny 

posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty 

o  zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. 

 

Na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 

przeprowadzono 6 wywiadów alimentacyjnych, złożono 8 wniosków do Prokuratury. 

 

WYKONANIE ZADAŃ W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH  

ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

 Lp. Rodzaje świadczeń Wydatki w zł 

1. Zasiłki rodzinne 634 639 

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym: 333 117 

2.1. Dodatek z tyt. urodzenia dziecka 20 000 

2.2. 
Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 
43 338 

2.3. Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka 76 446 

2.4. Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 35 630 

2.5. Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 30 700 

2.6. 
Dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania ( dojazdy + internaty ) 
41 978 

2.7 Dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 85 025 

3. Zasiłki pielęgnacyjne 844 582 

4. Świadczenia pielęgnacyjne 1 543 892 

5. Zasiłek dla opiekuna 30 649 

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy 66 340 

7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 63 000 

8. Świadczenie rodzicielskie 279 724 

9. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 390 350 

10. Razem ( w.1 + w.2 + w.3 + w.4 + w.5 + w.6 + w.7 + w.8+ 9w. ) 3 341 711 

11. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych 12 513 

12. Razem ( w.10 – w.11 ) 3 329 198 

  

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego odzyskano 
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w  roku 2021 w kwocie 12 513 zł, w tym na podstawie decyzji Wojewody w kwocie 2 000 zł. 

W wyniku prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych uzyskano 

zwrot: 

 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 153 340,08 zł 

1. przekazane na dochody budżetu państwa – 124 399,25 zł 

2. przekazane na dochody własne gminy wierzyciela – 28 940,83 zł. 

Wsparcie rodzin w ramach  realizacji Ustawy o Karcie Dużej Rodziny 

Od czerwca 2014 r. na podstawie Uchwały Nr XLV/391/2014 z dnia 25 września 2014 r. 

Rady Miejskiej w Chojnie Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie polegające na 

udostępnianiu Kart Dużej Rodziny, których zasady przyznawania członkom rodzin 

wielodzietnych określa ustawa z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. 2021 poz. 

1744 ze zm.). Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. 

Przysługuje niezależnie od dochodu: 

• rodzinom z przynajmniej trójką dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia oraz 

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

w szkole wyższej a także bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących 

się  orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, 

• od 1.01.2019 r.  rodzicom, którzy mieli  na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice, przez których 

rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą 

korzystać z Karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie 

do osiągnięcia 25 lat. 

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia   o niepełnosprawności. Karta 

przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia 

w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

 

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu. Karta Dużej 

Rodziny przyznawana jest bezpłatnie i oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. 

Jej  posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej 

czy  transportowej na terenie całego kraju. Zniżki oferują nie tylko instytucje publiczne, 

ale  również przedsiębiorcy prywatni, którzy zawarli umowę z ministrem właściwym do spraw 

zabezpieczenia społecznego. 

W roku 2021 wydano Kartę Dużej Rodziny 93 osobom z tego 58 kart dla opiekunów i 

35 kart dla dzieci. 
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Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora   

Na podstawie Porozumienia Partnerskiego nr ROPS III/27/15/Gmina Chojna z dnia 

19  listopada 2015 r. zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego 

a  Gminą Chojna, Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie związane z wydawaniem 

Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.  

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się: 

• rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci 

(do  18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, bez ograniczeń 

wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o  niepełnosprawności); 

• rodziny zastępcze; 

• rodzinne domy dziecka. 

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby, które ukończyły 60 lat 

i zamieszkują na terenie woj. zachodniopomorskiego. 

 

Karty umożliwiają korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert w 

zakresie: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów 

Programu. Karty wydawane są bezpłatnie. 

Do 31.12.2021 r. wydano od początku realizacji zadania 238 Zachodniopomorskich Kart 

Seniora, (w 2021 roku 20) oraz 83 Zachodniopomorskich Kart Rodziny dla 17 rodzin (w 2021 

roku 15 ). 

 

Pomoc w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych 

Dodatki mieszkaniowe to świadczenia mające na celu wsparcie osób i rodzin w zakresie 

dofinansowania do kosztów utrzymania ich miejsca zamieszkania. Przysługują tym osobom, 

które osiągają stosunkowo niskie dochody, a powierzchnia zajmowanego lokalu lub budynku 

nie przekracza określonych przez ustawodawcę wartości. Wypłata dodatków mieszkaniowych 

jest zadaniem własnym gminy. przyjmowaniem wniosków od osób ubiegających się o dodatki 

mieszkaniowe, 

Warunkami do uzyskania dodatku mieszkaniowego są: 

1. Posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego bądź domku jednorodzinnego, 

a  w przypadku braku tytułu prawnego posiadanie uprawnienia do otrzymania lokalu 

zamiennego albo socjalnego. 

2. Ograniczenie powierzchni zajmowanego lokalu bądź domku jednorodzinnego do 

wielkości określonych w ustawie. 

3. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 

3  miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (obowiązującej 

w  dniu złożenia wniosku) - w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty - 
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w  gospodarstwie wieloosobowym. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na okres 6 

miesięcy. 

Większość świadczeń wpłacana jest bezpośrednio na konta zarządców, głównie Gminy 

Chojna oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. 

W 2021 r. wypłacono 1192 świadczenia na kwotę 278 122,59 zł , z których skorzystało 

149 świadczeniobiorców. 

Dodatek energetyczny zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne przysługuje 

tzw. odbiorcy wrażliwemu. Odbiorca wrażliwy to osoba, której przyznano dodatek 

mieszkaniowy i która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 

elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Odbiorca musi zamieszkiwać 

w  miejscu odbioru energii elektrycznej. 

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji na wniosek odbiorcy energii 

elektrycznej. Osoba ubiegająca się o dodatek musi przedstawić umowę kompleksową lub 

umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. 

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego 

ogłaszanej przez Ministra Klimatu i wynosi : 

• dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną – 10,94 zł miesięcznie 

• dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,19 zł miesięcznie 

• dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł miesięcznie . 

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. 

Gmina otrzymała z budżetu państwa kwotę w wysokości 2% kwoty wypłaconych dodatków 

energetycznych, tj. 156,15 zł, która została wykorzystana na zakup materiałów biurowych.   

W 2021 r. wypłacono 587 świadczeń na kwotę 8 638,68 zł z których skorzystało 78 

świadczeniobiorców. 

 

Pomoc materialna dla uczniów udzielana w formie stypendiów i zasiłków szkolnych 

o  charakterze socjalnym. 

 

Na podstawie Uchwały Nr VIII/63/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. Rady Miejskiej  

w Chojnie Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowania w sprawach z zakresu 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Chojna. 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic  w dostępie do 

edukacji. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

• stypendia szkolne 

• zasiłki szkolne. 

 

http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/a/administracja
http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/tematy/b/budzet-panstwa
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Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy 

w  rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

W ramach realizacji stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 

2020/2021 złożono 81 wniosków, przyznano 69 stypendiów, z czego 50 stypendiów przyznano 

uczniom szkoły podstawowej, 19 stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych. Na rok 

szkolny 2020/2021 złożono 58 wniosków, przyznano 54 stypendiów, z czego 40 stypendiów 

uczniom szkół podstawowych oraz 14 stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych. 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. W 2021 r. wypłacono 4 zasiłki szkolne. 

Łączny koszt realizacji wyniósł 90 550,87 zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody 

w  wysokości 72 440,69 zł oraz wkład własny z budżetu Gminy 18 110,18 zł. 

 

Pomoc instytucjonalna - Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie jest jednostką organizacyjną Gminy Chojna 

świadczącą wsparcie dzienne dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Swoją 

działalność prowadzi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15.do 15.15. z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy.   

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie 16 marca 2021 r. zawarł kolejne 

porozumienie na świadczenie usług dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Trzcińsko 

Zdój. 

Głównym celem działalności jest zapobieganie nawrotom choroby psychicznej  

i przystosowanie do funkcjonowania w środowisku m.in. poprzez: wsparcie psychiczne  

i społeczne, przeciwdziałanie izolacji społecznej, aktywizację, przywrócenie umiejętności 

samodzielnego radzenia sobie w życiu, pomoc w przeciwdziałaniu degradacyjnym skutkom  

choroby. 

Praca z uczestnikami oparta jest na podstawie programu działalności dla typu domu ABC,  

a także zatwierdzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Burmistrza Gminy 

Chojna rocznym planie pracy na podstawie, którego przygotowany jest dla każdego uczestnika 

indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego. Oferowane programy jak i plan 

pracy domu na rok 2021 odnosiły się do usług określonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów 
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samopomocy (Dz.U. poz. 2020 poz. 249). Ustalenie potrzeb uczestnika jest niezbędne 

do  opracowania indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego 

obejmującego ocenę półroczną oraz roczną dokonywana przez zespół wspierająco-

aktywizujący w uzgodnieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem prawnym. Zajęcia zostały 

wznowione z dniem 15 lutego 2021 r. po uchyleniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego 

decyzji zawieszającej działalność dziennych domów i klubów seniora w tym działających 

w  ramach Programu „Senior+”, środowiskowych domów samopomocy oraz warsztatów terapii 

zajęciowej. Zajęcia i treningi w ŚDS odbywały się codziennie. Poszczególne treningi były 

prowadzone indywidualnie oraz w grupach mniej licznych tj. 4-7 osób, zgodnie 

z  obowiązującymi Procedurami bezpieczeństwa pracy z uczestnikami ŚDS. Udział w zajęciach 

terapeutycznych uzależniony był od zainteresowań, zdolności i potrzeb oraz sytuacji 

epidemiologicznej jaka panowała w danej chwili. 

Postępowanie wspierająco-aktywizujące realizowane w 2021 roku obejmowało: 

1. Trening funkcjonowania w życiu codziennym w tym: trening budżetowy, kulinarny 

higieniczny, trening umiejętności praktycznych, trening farmakologiczny, 

2. Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 

3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, 

4. Terapia zajęciowa w tym: zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, stolarskie i modelarskie, 

arteterapia z elementami muzykoterapii, teatroterapii, terapia kulinarna, 

5. Filmoterapia, 

6. Zajęcia rewalidacyjne, 

7. Zajęcia komputerowe, 

8. Promocja zdrowia, 

9. Poradnictwo, 

10. Terapia ruchowa, 

11. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

12. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz profilaktyka w zakresie 

zdrowia psychicznego i somatycznego, 

13. Poradnictwo dla rodzin i opiekunów uczestników. 

 

Jednym z wielu elementów rehabilitacji społecznej jest udział osób niepełnosprawnych  

w różnego rodzaju imprezach oraz spotkaniach. Ich głównym celem jest przede wszystkim 

wzajemna integracja, możliwość zaprezentowania własnej twórczości oraz osiągnięć terapii 

zajęciowej.  

W 2021 roku, podopieczni ŚDS w związku za panującą epidemią nie mieli zbyt wielu 

okazji aby uczestniczyć w spotkaniach, imprezach organizowanych przez ŚDS czy 

zaprzyjaźnione placówki: 

• 01.03.2021 r. -Międzynarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – pogadanka oraz 

prelekcja filmu, 

• 08.03.2021 r. Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny, 
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• 19.04.2021 r. Dzień Rowerowy- wycieczka rowerowa, 

• 22.04.2021 r. Dzień Ziemi- warsztaty, pogadany w grupach, tworzenie plakatów, 

• 05.05.2021 r. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Turniej 

Tenisa Stołowego, pogadanki, 

• 18.05.2021 r. Chodź po zdrowie- aktywność z nordic walking, spacerowanie 

z wykorzystaniem kijków,   

• 24.06.2021 r. Warsztaty z makramy, nauka podstawowych splotów, 

• 29.06.2021 r. Dzień Rodziny w ŚDS, 

• 23-27.08.2021 r. – 5 dniowy wyjazd nad morze do Pogorzelicy, 

• 09.09.2021 r. – Zakończenie lata – spotkanie integracyjne z uczestnikami z ŚDS Gryfino, 

• 03.09-15.11.2021 r.- Udział projekcie pn. „Aktywność osób niepełnosprawnych drogą 

do  samodzielności”- organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Promyk” w Goskowie, które działa przy WTZ Goszków, 

• 08.11.2021 r. Ogólnopolska Kampania BohaterOn- kartka dla Powstańca (pogadanki, 

przygotowanie kartek dla powstańców), 

• 15.10.2021 r. – Turniej w gry planszowe- Chińczyk- spotkanie integracyjne 

z  mieszkańcami DPS Nowe Czarnowo, 

• 27.10.2021 r. III Ogólnopolski Festiwal Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

pn.  „Niezapomniane przeboje”, 

• XXI Powiatowej Prezentacji Życia Twórczego Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół" 

pn.  „Wszystkie Odcienie Jesieni". 

• 18.11.2021 r. XVI Wojewódzkim konkursie techniki „Moje ręce mogą więcej", 

• 25.11.2021 r. Zabawa Andrzejkowa w ŚDS, 

• 21.12.2021 r. Spotkanie świąteczne w ŚDS. 

 

Pracę w ŚDS w roku 2021 świadczyło 12 osób, w tym 2 osoby w ramach umowy zlecenia. 

Zespół wspierająco-terapeutyczny tworzyli: kierownik jednostki, kierownik zespołu/ 

fizjoterapeuta, psycholog, terapeuci, instruktorzy oraz opiekun. Pracownicy posiadają wysokie 

kwalifikacje, stale uczestniczą w szkoleniach doskonalących, umożliwiających praktyczne 

wykorzystanie nabytej wiedzy podczas prowadzonych zajęć. Każdy z pracowników jest 

„pracownikiem pierwszego kontaktu” dla wskazanej grupy uczestników, który stale 

współpracuje z rodziną, opiekunami prawnymi, pomaga w załatwianiu spraw urzędowych 

uczestników. 

W okresie sprawozdawczym Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie obejmował 

pomocą łącznie 41 uczestników zamieszkałych na terenie gminy Chojna oraz Gmin ościennych: 

Cedynia i Trzcińsko Zdrój na podstawie zawartych porozumień w sprawie objęcia mieszkańców 

usługami świadczonymi przez placówkę. 

Na dzień 31.12.2021 r. stan uczestników zajęć w ŚDS wynosił 37 osób w tym: 20 mężczyzn 

i 17 kobiet. 
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W roku sprawozdawczym do placówki skierowano 7 osób, natomiast ubyło 6 osób w tym: 

• skierowanie do DPS- 1 osoba 

• podjęcie pracy w spółdzielni socjalnej - 2 osoby 

• nie przedłużenie pobytu/wygaśniecie decyzji -1 osoba 

• rezygnacja z powodów osobistych- 2 osoby 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie w celu zapewnienia integracji społecznej 

współpracował z: 

• rodzinami i opiekunami uczestników w formie indywidualnych spotkań i rozmów 

telefonicznych w zakresie ustalenia spójnego planu postępowania oraz rozwiązywania 

bieżących problemów, 

• Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnie w uzyskaniu świadczeń pieniężnych (zasiłek 

celowy, pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy), pomocy w formie usług opiekuńczych 

i  specjalistycznych, poszukiwanie nowych uczestników, 

• placówkami służby zdrowia (z lekarzami rodzinnymi oraz poradnią ginekologiczną, 

laryngologiczną, poradnią zdrowia psychicznego w Gryfinie, szpitalem 

psychiatrycznymi i innymi zakładami opieki zdrowotnej), 

• Administracją Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie w zakresie organizowania 

dowozów uczestników ŚDS, wizyty w miejscu zamieszkania w okresie zawieszenia 

działalności spowodowane Covid 19, 

• organizacjami kultury i instytucjami kulturalno-oświatowymi, 

• z placówkami oświatowymi- wolontariusze SP Nr 1, wsparcie podczas festiwalu 

piosenki, 

• Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Chojna, 

• organizacjami pozarządowymi - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

„JESTEŚMY”, organizacja spotkań integracyjnych, w roku sprawozdawczym podopieczni 

ŚDS w Chojnie uczestniczyli projekcie pn. „Na sportowo-aktywni niepełnosprawni”, 

• PCPR w Gryfinie w uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz legitymacji 

osoby niepełnosprawnej, 

• ZUS Gryfio, Szczecin - w uzyskaniu przysługujących świadczeń dla osób 

niepełnosprawnych m.in. rent socjalnych, rodzinnych oraz dodatku dla sieroty 

zupełnej, 

• Powiatowy Urząd Pracy - organizacja stażu 1 osoba od września do marca, prace 

użytecznie- społecznie- 1 osoba, 

• innymi placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych m.in. DPS w Nowym 

Czarnowie, ŚDS w Gryfinie, SOSzW w Chojnie 

• lokalnymi mediami (www.chojna24, www.chojna.pl) w zakresie bieżącego 

informowania społeczeństwa o realizowanych zadaniach. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie osiągnął w umiarkowanym stopniu 

założone cele i zadania przewidziane na rok 2021. 
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Środowiskowy Dom Samopomocy w 2021 roku: 

• spełniał wymagania określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

w  rozporządzeniu z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy, 

• realizował zadania w formie stacjonarnej i zdalnej kompleksowej rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, 

• zapewniał uczestnikom oparcie społeczne pozwalające zaspokoić ich potrzeby, 

integrować się oraz usamodzielniać, 

• kształtował pozytywną postawę otoczenia względem osoby niepełnosprawnej poprzez 

działania w środowisku lokalnym, 

• podnosił kwalifikacje zawodowe zespołu wspierająco – aktywizującego oraz 

pracowników administracji, 

• zorganizował III Ogólnopolskiego Festiwalu dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 

pn. „Niezapomniane przeboje”, 

• angażował się w różnorodne działania prewencyjne mające na celu zapobieganie 

zachorowaniu na COVID 19. 

 

W zakresie działań o charakterze inwestycyjnym i remontowym: 

• zakupiono 5 tabletów do zajęć z uczestnikami z niepełnosprawnością sprzężoną, 

• zakupiono ławkę na główny hol, 

• zakupiono szafę metalową na narzędzia do pracowni stolarskiej, 

• wymieniono 2 szt. drzwi (wewnętrznych) gabinet kierownika i szatnia, 

• wymieniono podłogę w gabinecie kierownika, 

• zagospodarowano teren zielony (nasadzenie drzew i roślinności ozdobne), 

• zakpiono drewutnie. 

 

Gmina Chojna w ramach modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi” pozyskała środki z PFRON i w ramach tego wsparcia zakupiono: 

• wyparzarko-zmywarkę (gastronomiczna), 

• suszarkę do ubrań, 

• odkurzacz piorący. 

Łączna kwota uzyskana na ww. sprzęt to:13 100,86 zł 

 

W 2022 roku planuje się: 

• kontynuować dotychczasowe działania wspierająco – aktywizujące wprowadzając na 

stałe elementy pracy zdalnej z uczestnikiem w razie zawieszenia stacjonarnej 

działalności ośrodka, 

• stale podnosić standard świadczonych usług poprzez poszerzenie terapii zajęciowej 
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o  nowe techniki, 

• nadal podnosić kwalifikacje zawodowe pracowników oraz umacniać zespół 

wspierająco-aktywizujący, 

• w razie możliwości realizować projekty z zakresu rehabilitacji społecznej włączające 

uczestników oraz ich rodziny/opiekunów, (realizacja zadania publicznego po uzyskaniu 

dofinasowania z programu „Od zależności ku samodzielności”), 

• zorganizować IV Ogólnopolskiego Festiwalu dla Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie pn. „Niezapomniane przeboje”, poszerzając o kolejną kategorię tj. dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi, 

• umacniać wizerunek placówki w środowisku lokalnym oraz pozyskiwać nowych 

uczestników, także spoza Gminy Chojna. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie w roku 2021 wydatkował środki w kwocie 

ogólnej 793 503,57 zł w tym: z budżetu Gminy 16 037,82 zł, dotacja Wojewody 777 465,75 zł. 

Realizacja programów 

1. Program „Opieka 75+” 

Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. Środki finansowe 

z  Programu „Opieka 75+” przeznaczone są na dofinansowanie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 50% kosztów ich realizacji. W wyniku 

realizacji programu usługami objęto 16 osób świadcząc 2753 godzin usług. Dotacja z budżetu 

państwa wykorzystana na realizację usług w ramach Programu „Opieka 75+” wyniosła 

54  744,41 zł. 

2. Program ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego 

wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu 

codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy asystenta w: 

• wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce 

(np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia 

i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, 

wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.); 

• wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; 

• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji; 

• załatwieniu spraw urzędowych; 

• nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; 

• korzystaniu z dóbr kultury (muzea, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.). 

Program finansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
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Niepełnosprawnych. W wyniku realizacji programu usługami asystenta objęto 9 osób (601 

godz.). Koszt realizacji programu  wyniósł 24 039,97 zł . 

3. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 

Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób 

ze  znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie 

sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej 

przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie 

opieki nad tymi osobami. Program finansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych. W roku 2021 w ramach pobytu dziennego wsparcia udzielono 

3  osobom sprawującym codzienną opiekę nad członkiem rodziny ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności świadcząc 360 godzin usług opieki wytchnieniowej. Całkowity koszt 

realizacji programu wyniósł 14 688,00 zł z Funduszu Solidarnościowego. 

4. Program „Wspieraj Seniora” 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, 

którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia 

polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej 

potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. W 2021 roku wsparciem objęto 

14 osób. Program realizowali pracownicy OPS. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 

42 960,78 zł. 

5. Program „Posiłek w szkole i w domu” 

Program zapewnia wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc trafia do dzieci 

i  młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane 

w  ustawie o pomocy społecznej oraz o dochodach nieprzekraczających 150 % kryterium 

dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. 

Ze środków przekazanych Gminie dofinansowane zostały posiłki wydawane 

w  stołówkach oraz dostarczane osobom dorosłym, które nie były w stanie samodzielnie 

przygotować gorącego posiłku np. ze względu na podeszły wiek lub niepełnosprawność oraz  

pozostającym w  domu w związku z pandemią. 

Programem „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2021 objęto 365 osób. 81 osób korzystało 

z  posiłków, w tym: 

• 20 dzieci w wieku przedszkolnym 

• 58 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej 

• 3 osoby dorosłe. 

Całkowita liczba posiłków sfinansowanych w ramach programu wyniosła 8 256, w tym 

8 205 posiłków dla dzieci. 

Udzielono 309 świadczeń pieniężnych na zakup żywności o średniej wartości 324,74 zł 

każde. Z tej formy skorzystało 328 osób w 161rodzinach na łączną kwotę 100 346 zł. 
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Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 153 087 zł. Wymagany 40 % wkład własny został 

obniżony dzięki realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020 

i  wyniósł 40 000 zł. 

6. Program „Rodzina 500 plus” 

Od 1 lipca 2019 roku weszły w życie zmiany w Programie „Rodzina 500 plus” 

tj.  świadczenie wychowawcze przysługuje dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody 

uzyskiwane przez rodzinę w wysokości 500,00 zł miesięcznie. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje: 

1. matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki 

albo ojca, albo 

2. opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje  

na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo 

3. opiekunowi prawnemu dziecka, albo 

4. dyrektorowi domu pomocy społecznej. 

W Programie „Rodzina 500 plus” obowiązuje uproszczona procedura bez konieczności 

wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby ubiegające się 

o  świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. 

Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia  można odebrać 

osobiście. Decyzje administracyjne są wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania 

świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. 

W ramach realizacji Programu „Rodzina 500 plus” w 2021 r. świadczenia wychowawcze 

pobierało 1472 rodziny dla 1708 dzieci na kwotę 12 048 976 zł.  

W 2021 roku zostało przyjętych 1542 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego, z czego 1050 wpłynęło drogą elektroniczną. 

 

7. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 

W ramach programu przekazano 39 837 kg artykułów spożywczych w formie 1812 

paczek żywnościowych. Do udziału w Programie zostały zakwalifikowane zgodnie z wytycznymi 

osoby spełniające łącznie: kryterium dochodowe ustalone dla Programu, tj. 1028 zł na osobę 

w rodzinie i 1268 zł na osobę samotnie gospodarującą i jeden z powodów wskazanych w art. 7 

ustawy o pomocy społecznej. Z programu w roku 2021 skorzystało 555 osób z 268 rodzin. 

 

8. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu 

lub  sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 

Świadczenie pomocy psychologicznej dla 10 osób niepełnosprawnych oraz 5 osób z ich 

najbliższego otoczenia sprawujących opiekę. Pomoc świadczona w formie spotkań i konsultacji 

z psychologiem w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz porad telefonicznych. 

12  godzin wsparcia dla każdej rodziny w okresie realizacji zadania wg indywidualnego 

harmonogramu. Łącznie 120 godzin pomocy psychologicznej udzielonej od czerwca do grudnia 
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2021 roku. 

Świadczenie usług rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej 

ukierunkowanych na zwiększenie ogólnej sprawności i poprawę kondycji osób 

niepełnosprawnych. Formy i zakres usług dostosowany będzie do możliwości i stanu zdrowia 

każdej osoby. Średnio 20 godzin dla każdej osoby. Łącznie 200 godzin usług dla 10 dorosłych 

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoznaczne) zamieszkujących na terenie gminy Chojna 

mających trudności w samodzielnym poruszaniu się i wykonywaniu czynności dnia 

codziennego. 

8.6. KULTURA  

Centrum Kultury w Chojnie to placówka kulturalna, której podstawowym celem jest 

umożliwienie aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenie jej wartości, 

wszechstronne działanie w zakresie kultury mające na celu szeroko rozumianą edukację 

kulturalną oraz upowszechnienie kultury na rzecz mieszkańców, a także promocja dziedzictwa 

kulturowego gminy. Idea, która przyświeca pracownikom i instruktorom to „przez sztukę 

kształtuj siebie i swoje otoczenie”. 

TERMIN NAZWA DZIAŁANIA / IMPREZY MIEJSCE REALIZACJI 

STYCZEŃ 2021   

04-15 Ferie online Gminne 

31 Finał WOŚP online Ogólnopolskie 

LUTY 2021  

3 Mammobus  Gminne 

7 Krwiodawst wo Gminne 

MARZEC 2021   

5 Mammobus Gminne 

8 Koncert na Dzień Kobiet (1/2 sali oraz online) Gminne 

15 Szkolenie p.poż dla pracowników CK Gminne 

KWIECIEŃ 2021   

8 Mammobus Gminne 

21 Mały Konkurs Recytatorski (et. gminny) Gminne 

22 Mały Konkurs Recytatorski (et. powiatowy) Powiatowe 
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27 Szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników CK Gminne 

29-5.05 Zgrupowanie 27 zawodników z Klubu Bokserskiego Garda w Polsko 

Niemieckim Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym Międzynarodowe 

MAJ 2021    

22 Ogólnopolski Festiwal Gwiazd Polskiej Estrady (III edycja) Ogólnopolski 

29 Gminny Dzień Dziecka Gminne 

29 Akcja Charytatywna „Kapnij dla Afryki” Gminne 

31 Stand Up  Powiatowe 

CZERWIEC 2021   

10-19 Międzynarodowy plener malarski – warsztaty malarskie w Polsko 

Niemieckim Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym Międzynarodowe 

11-13 Festyn Rodzinny „Ryby wypływają na głębię” Ogólnopolskie 

24 Stand Up Gminne 

26-27 Kurs trenerski - wokalny  Ogólnopolski 

28.06-04.0 

7 
Warsztaty musicalowe  

Ogólnopolskie 

LIPIEC 2021   

3 Koncert operowy w Miejskiej Bibliotece Publicznej Gminne 

3 Turniej piłkarski na Orliku o Puchar Pani Burmistrz Gminne 

10-11 Chojeńskie Lato Kulturalne Powiatowe 

16-18 Chojeńskie Lato Kulturalne Powiatowe 

31 Chojeńskie Lato Kulturalne Powiatowe 

SIERPIEŃ 2021   

1 Uroczystości związane z 77. Rocznicą Powstania Warszawskiego Ogólnopolskie 

14 Stand Up Powiatowe 

15 Chojeńskie Lato Kulturalne – Koncert Operowy w Kościele Mariackim 

„Najpiękniejsze Ave Maria” Powiatowe 

28-29 Chojeńskie Lato Kulturalne Powiatowe 

WRZESIEŃ 2021   

11 Marsz życia – Stowarzyszenie Amazonek „Teresa” Powiatowe 
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17-19 Dni Integracji i Ekumenizmu Międzynarodowe 

17 Pożegnanie Lata na osiedlu Lotnisko Gminne 

24 Mammobus Gminne 

PAŹDZIERNIK 2021   

2 Archidiecezjalne Dni Młodych  Ogólnopolskie 

13 Spotkanie z misjonarzem z Kenii (ks. Simon Githaiga Kariuki) Gminne 

16 Projekt „Strzała historii” – Piknik historyczny przy murach Powiatowe 

17 Spotkanie z misjonarzem z Kenii w Miejskiej Bibliotece Publicznej (ks. 

Simon Githaiga Kariuki) Gminne 

LISTOPAD 2021   

7 Charytatywny Koncert Operowy „Dla Huberta” Powiatowe 

10 Przegląd Pieśni Patriotycznej Gminne 

14 Krwiodawstwo Gminne 

17 Szkolenie BHP dla pracowników CK Gminne 

GRUDZIEŃ 2021   

5 Kiermasz Bożonarodzeniowy oraz Mikołajki Gminne 

16 Projekcja Filmu „Szkoła” – Film o SP nr 1 w Chojnie Gminne 

17 Koncert Bożonarodzeniowy  Gminne 

27 Koncert Świąteczny - Eleni Powiatowy 

Początek roku 2021 był  trudny dla kultury i pracowników którzy ją tworzą. Z powodu 

obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa instytucje kultury musiały częściowo swoją 

działalność przenieść do przestrzeni wirtualnej. Wszystkie trudności spowodowały 

reorganizację zajęć stałych. Zgodnie z rozporządzeniem MKIDN możliwe były tylko próby 

do  wydarzeń prowadzone zgodnie z obostrzeniami. Nasze działania odbywały się w rygorze 

sanitarnym. Sytuacja wymagała nowego spojrzenia na działalność i uwzględnienie możliwości 

placówki. Powołanie zespołów, częste spotkania i dzielenie się pomysłami przyniosło dobre 

efekty pracy instytucji. Dołożono wielu starań, aby mimo wszystko utrzymać kontakt  

z publicznością. Pomocne okazały się media społecznościowe, dzięki którym informacje  

o wydarzeniach organizowanych online na bieżąco docierały do odbiorców. Kultura  

w lockdownie to wyzwanie a dzięki pomysłom, dobrej organizacji, pracy w zespole i wsparciu 

lokalnych władz udało się naszej placówce pokonać narastające trudności.  
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Udział Centrum Kultury w projektach:  

− Małe Festiwale Ty i Ja, 

− Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 pn. „KoroTan – taneczne warsztaty”, 

− Lego / Liga eSzkoła / Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 

3.2 „Innowacyjne Rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”), 

− ,,Wirtualny spacer po obszarze LSR – Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów 

Wiejskich” wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

Wśród najważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych przez placówkę w 2021 r. należy 

wymienić:  

1. Ferie  

Podczas projektu "Dla Dzieci w Sieci" - FERIE Z 

CENTRUM KULTURY W CHOJNIE, nasi najmłodsi 

byli zachęcani do pracy w domu przez 

instruktorów CK oraz osoby bliżej związane 

z  działalnością placówki. Organizowane były 

zajęcia plastyczne, fotograficzne, muzyczne oraz 

taneczne. Zwieńczeniem projektu był konkurs 

wokalny „Ferie z bajkową piosenką". Cały projekt 

został ciepło odebrany przez uczestników o czym 

świadczą wyświetlenia poszczególnych filmów na 

platformie youtube oraz liczne zgłoszenia do 

konkursu.   

2. Koncert na Dzień Kobiet  

Był to pierwszy koncert w czasie pandemii, który 

odbył się z udziałem publiczności. Na scenie 

wystąpił Bartosz Utracki śpiewając standardy 

muzyki jazzowej i utwory muzyki popularnej.  

Na scenie zaśpiewały również wokalistki Centrum 

Kultury w Chojnie (Wanesa Adamska, Alicja 

Budzyń i Martyna Bartosewicz), wykonując 

wspólnie piękne duety. Szczecińskiemu wokaliście 

towarzyszyli muzycy w składzie: Mare Kwarta, 

Kacper Beń i Robert Bałachowski.  
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3. Ogólnopolski Festiwal Gwiazd Polskiej Estrady  

21 maja 2021 roku największe przeboje Maryli Rodowicz, Urszuli Sipińskiej i Seweryna 

Krajewskiego zaśpiewali uczestnicy III Ogólnopolskiego Festiwalu Gwiazd Polskiej Estrady, 

którego organizatorem było 

Centrum Kultury w Chojnie. Na 

scenie zaprezentowało się ponad 40 

wokalistów i wokalistek. Występy 

zostały podzielone na trzy grupy 

wiekowe: 11-13 lat, 14-16 lat oraz 

17-21 lat. Występy oceniało jury w 

składzie Joanna Ewa Lewandowska, 

Maya Koterba i Jacek Szwaj. Grand 

Prix festiwalu zdobyła Aleksandra  

Pieczkowska z Gorzowa  

Wielkopolskiego, która wykonała 

piosenkę Maryli Rodowicz pt. 

"Dworzec".  

 

4. Warsztaty musicalowe  

W dniach 28 czerwca - 4 lipca odbyły 

wakacyjne warsztaty wokalne - temat 

musical. 35 uczestników przez cały tydzień 

pod kierunkiem Barbary Tritt, Patrycji 

Serafin, Damiana Suchożebrskiego, Michała 

Mroczkowskiego, Magdaleny Nogańskiej 

oraz Adama Jęczmyka szlifowało nie tylko 

swoje głosy, ale również układy taneczne.  

Zajęcia odbywały się w grupach wiekowych 

6-10, 11-14 i 15-18 lat. Warsztaty zakończyły 

się dwu-godzinnym koncertem podczas 

którego uczestnicy wykonali 25 utworów 

(w  tym wiele anglojęzycznych).  
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5. Uroczystości 77. Rocznicy Powstania Warszawskiego  

W niedzielę 1 sierpnia w 77. Rocznicę 

Powstania Warszawskiego w Chojnie 

zorganizowaliśmy koncert patriotyczny  

i uczciliśmy pamięć powstańców w „godzinę 

W”. Na scenie zaprezentowali się uczestnicy 

zajęć Centrum Kultury w Chojnie przy 

akompaniamencie Marka Kwarty, Roberta 

Bałachowskiego i Włodka Oleśkowa.  

 

6. Charytatywny koncert operowy  

Wzruszający koncert z muzyką operową i filmową w wykonaniu artystów operowych Agnieszki 

i Wojciecha Sokolnickich odbył się 7  listopada na Sali Widowiskowej Centrum Kultury w 

Chojnie. Podczas koncertu zbierano pieniądze na leczenie Huberta Nosala.  

7. Przegląd Pieśni Patriotycznej  

10 listopada odbyła się X edycja Przeglądu 

Pieśni Patriotycznej, upamiętniająca 

Święto 11 listopada. Wokaliści i zespoły  

z regionu zaprezentowali swoje 

umiejętności wokalne, które oceniane 

było przez jury konkursu. Grand Prix 

zdobyła Wiktoria Taracińska ze Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Dębnie.  
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8. Kiermasz świąteczny i Mikołajki  

Blask światełek, unoszący się zapach piernika i pierwszy śnieg stworzył niesamowity klimat 

Chojeńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Na głównej scenie wystąpili lokalni artyści oraz 

zaproszeni goście. Na dzieci czekały warsztaty i animacje oraz wspólne ubieranie choinki. Nie 

zabrakło wystawców ze świątecznymi ozdobami i prezentacji Kół Gospodyń Wiejskich, 

grzanego wina i gorącej czekolady. Miejska Biblioteka Publiczna obdarowała gości Jarmarku 

prezentami książkowymi. Odbyło się również rozstrzygnięcie i wręczenie nagród świątecznego 

konkursu „Magia ozdób choinkowych”. Spośród wszystkich uczestników, którzy przygotowali 

prace, wyłoniono laureatów i przyznano wyróżnienia.   

 
 

9. Koncert Bożonarodzeniowy  

Jak co roku, w naszej sali widowiskowej  

z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbył się 

koncert, podczas którego zaprezentowali się 

wokaliści z pracowni wokalnej Aleksandry 

Bałachowskiej-Jagusz. Koncert odbył się  

w piątek 17 grudnia. Na scenie wybrzmiały 

najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Cały 

repertuar koncertowy został przygotowany 

w nowych aranżacjach, a młodym 

wokalistom na scenie towarzyszyli muzycy: 

Marek Kwarta (piano), Kacper Beń (bas),  

Robert Bałachowski (perkusja).  
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Fotograficzne podsumowanie działań Centrum Kultury w Chojnie w roku 2021 

 

Pracownie Centrum Kultury w Chojnie 

1. Galeria plastyczna „Twórcze Kąty”  

W roku 2021 Galeria plastyczna Twórcze Kąty realizowała główny cel, jakim jest 

organizacja zajęć plastycznych - zabawy plastyczne, rysunek i malarstwo, lepienie w glinie dla 

dzieci i młodzieży we wszystkich kategoriach wiekowych. Dodatkowo podjęliśmy współpracę  

z wychowawcą internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym w Chojnie, której 

efektem było przeprowadzenie warsztatów z zabawy malarskiej i gliny dla grupy uczniów tej 

szkoły. Rezultatem współpracy jest zorganizowanie stałych zajęć dla chłopca szczególnie 

uzdolnionego i zainteresowanego zajęciami plastycznymi.  

W tym roku poświęciliśmy dodatkowy czas młodzieży, która z powodu pandemii, 

panujących obostrzeń, a także braku środków nie była w stanie przygotować się do egzaminów 

do szkół i uczelni, w których oprócz wieloetapowych egzaminów wymagano teczki 

rysunkowomalarskiej. Nasi podopieczni wzięli udział w konkursach plastycznych związanych 

tematycznie z różnymi problemami, które ich dotyczą, takich jak na przykład przedstawienie 

wizji świata po pandemii czy 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci. W drugim z nich 

w dwóch kategoriach wiekowych mieliśmy laureatów. 
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Przygotowaliśmy również wystawę w holu ratusza pt. „Wystawa bez Słów" gdzie 

zaprezentowaliśmy prace rysunkowo-malarskie najbardziej utalentowanej grupy młodzieży. 

W naszej pracowni przeprowadziliśmy też projekty, których celem było zaangażowanie dzieci 

i młodzieży w aktywne spędzanie czasu, poznawanie własnej miejscowości i integrowanie się 

z mieszkańcami. Był to projekt Zostań chojeńskim spacerowiczem, udział w projekcie Koro Tan 

i inne.  

Prowadząca: Maja Rumbuć  

2. Koło fotograficzne „Pryzmat”  

Przy Centrum Kultury w Chojnie działa koło fotograficzne „PRYZMAT”. Zajęcia 

wystartowały w 2013 roku. Każdy z uczestników zdobywa wiedzę z zakresu obsługi 

profesjonalnej lustrzanki cyfrowej, oswaja się z podstawową terminologią oraz zagłębia tajniki 

fotografii. Grupa wiekowa 12-17 lat. W ramach każdych zajęć przygotowywana jest galeria 

zdjęciowa publikowana na stronie Centrum Kultury w Chojnie.   

Prowadzący: Paweł Woźnicki.  

„Obiektyw aparatu fotograficznego, jak oko mitycznego cyklopa, jest wszechwiedzące: ukazuje 

nam cały świat, staje się naszym własnym okiem, wzbogaca umysł, bawi, uczy i zadziwia”  

3. Pracowania wokalna  

Rok 2021 ze względu na utrzymujący się stan epidemii był trudny i wymagający. Mimo 

to Pracownia Wokalna uczestniczyła w wielu wydarzeniach, koncertach, festiwalach  

i warsztatach. Zajęcia i próby odbywały się regularnie on-line lub stacjonarnie, dzięki temu 

wokalistki były bardzo dobrze przygotowane do wszystkich działań. W zajęciach uczestniczyło 

ok. 25 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.   

Ważniejsze wydarzenia:  

− Udział w „koncercie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”,   

− Udział i organizacja letnich warsztatów musicalowych,  

− Udział i organizacja koncertu „1 sierpnia”,   

− Występ w koncertach podczas „Chojeńskiego lata kulturalnego”,   

− Zajęcie I miejsca Wanesy Adamskiej w III edycji Festiwalu Gwiazd Polskiej Estrady,   

− Udział i organizacja  Koncertu Bożonarodzeniowego,   

− Zdobycie nagród w XVII Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Polskiej „Skolwińskie 

Przeboje”  

Maksymilian Szacht – II miejsce,    

Martyna Bartosewicz – wyróżnienie;   



strona 125 
 

 

− Wyśpiewane nagrody w eliminacjach w Dębnie do  XXXVIII Międzynarodowego 

Fesiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie:  

Wanessa Zagórska -  II miejsce  

Hanna Ferfet – wyróżnienie  

Maksymilian Szacht – wyróżnienie  

Prowadząca: Aleksandra Bałachowska-Jagusz.  

4. Zajęcia perkusyjne  

Na zajęciach perkusyjnych uczymy się od samego początku czym jest rytm oraz tempo. 

Perkusja uczy dyscypliny, koordynacji ruchowej oraz podzielności uwagi. Gra na perkusji 

to  również doskonała zabawa i odskocznia od codzienności, dla dziecka możliwość 

spożytkowania energii, a dla starszych osób sposób na relaks i upust skumulowanych emocji. 

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania  

w muzyce. W programie posiadamy grę na klasycznym zestawie oraz instrumentach 

perkusyjnych.   

Prowadzący: Robert Bałachowski.  

5. Studio nagrań  

Pierwsza połowa roku była czasem spowolnienia pracy studia. Było to spowodowane 

wyeksploatowaniem i awariami dotychczas używanego sprzętu (komputer) i koniecznością 

zakupu i implementacji nowego. Proces ten, z uwagi na pandemię, przedłużał się, co było 

spowodowane zerwaniem łańcucha dostaw. Zostały wykonane czynności analizy potrzeb  

i poszukiwania sprzętu (koszt/efekt), jego zamówienia (korespondencje mail i tel., faktury), 

odbioru i instalacji. Dokonano też szkolenia w zakresie obsługi nowego sprzętu. Zaplanowane 

zakupy sprzętu zostały zrealizowane w całości w maju. Na przełomie lat 2021/22 

przeprowadziliśmy w studiu wstępny remont.  

Mimo to w roku 2021 w Studiu nagrań CK zarejestrowano do 15 godzin materiału 

muzycznego (poniżej wyszczególnienie). Były to nagrania pojedynczych utworów oraz większe 

sesje nagraniowe złożone z kilku/kilkunastu utworów czy też rejestracje wydarzeń 

odbywających się w CK. Nas początku roku powstało też kilka diaporamowych klipów 

z  archiwalnym materiałem zarejestrowanym we wcześniejszych latach. Cykl prezentacji 

archiwaliów w formie prostych klipów będzie kontynuowany w roku bieżącym. Pod koniec 

roku zostało też stworzone obszerne opracowanie dotyczące studia, które stanowić będzie 

warstwę tekstową budowanej, bogato ilustrowanej strony internetowej studia w ramach 

strony www CK.  

FESTIWAL GWIAZD 22.05.2021 (rejestracja 4h.10min)  

STUDIO ALTANA II 23.01.2021-02 (sesja 2h30min)  

PIRISEUM SESJA-02 (sesja 3h.15 min)  

W OJCZYŹNIE KRÓLUJ NAM (sesja 9 utworów - 40min)  
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SKRZYDŁA KONCERT (rejestracja live 1h,30min)  

BIAONACHARNY Piszę rap  

BŁĘCKI + Kamil Stasiak, Michał Sokulski, Kasia Matuszewska, Tomasz Szarzyński -  

POKOLENIOWY JAM - nowy   

EMILIA HADRZYŃSKA Gran Torino (remastering)  

EWA SOKOŁOWSKA Lecę w dal  

KAMIL STASIAK & WOJTEK BŁĘCKI Ruchy gór  

KAMIL STASIAK Eviva l`arte  

KAMIL STASIAK Senka  

KASIA MATUSZEWSKA To nie tak  

KASIA MATUSZEWSKA Wystarczy być   

MICHAŁ SOKULSKI Brattadacio  

MICHAŁ SOKULSKI Jasnowidz  

MIKOŁAJ OLEŚKÓW Intro  

MIKOŁAJ OLEŚKÓW Obietnica  

MONIKA TYTYN Choćbyś  

ZYMON WALCZAK Jak terapia-02 Prowadzący: 

Sławomir Błęcki.  

6. Zespół Śpiewaczy Emeranto  

W roku 2021 zespół Emeranto prowadził dotychczasową działalność polegającą  

na cotygodniowych spotkaniach podczas prób w CK. Opracowywaliśmy nowe piosenki jak 

również doskonaliliśmy warsztat wykonawczy już opracowanych utworów. Praca ta 

zaowocowała przygotowaniem obszernego, różnorodnego i ciekawego materiału 

koncertowego w różnych zakresach tematycznych - od piosenek biesiadnych, poprzez 

tradycyjne i historyczne, po utwory o charakterze religijnym. Początek roku wiązał się  

z ograniczeniami dotyczącymi pandemii. Mimo to zespół dość intensywnie prezentował się na 

różnorakich imprezach, koncertach i uroczystościach w Chojnie i poza nią. Były to występy:    

1) 24.01. - WOŚP w Centrum Kultury w Chojnie, 

2) 29.02. - "Kaziuki" w Mieszkowicach  (on-line, zarejestrowany w CK występ 

zaprezentowany podczas przeglądu), 

3) 1.06. - Kościół Serca Jezusowego w Chojnie - występ podczas imprezy parafialnej 

4) 3.05. - Kościół Mariacki w Chojnie - występ podczas nabożeństwa z okazji Święta 

Konstytucji 3 Maja, 
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5) 18.07. - Dni Chojny – koncert 

6) 24.07 - Bielinek - Spotkanie Przyjaciół Zespołu "Kalimera", 

7) 1.08 - Trzcińsko Zdrój - koncert muzyki tradycyjnej, 

8) 21.08 - Gogolice - odpust parafialny - koncert/zabawa, 

9) 5.09. - Rosnowo - impreza sołecka - koncert/zabawa, 

10) 12.09 - Grzybno - impreza sołecka - koncert/zabawa, 

11) 11.11 - Pacholęta - występ z okazji obchodów Święta Niepodległości, 

12) 20.11 - Zielin - udział w corocznym Przeglądzie pieśni religijnych "Cecyliada", 

13) 5.12 - Jarmark Bożonarodzeniowy - występ  

Ponadto należy odnotować, iż zespół opracował pod koniec roku 2021 

pełnowymiarowy, 35minutowy materiał muzyczny z własnymi interpretacjami kolęd 

i  pastorałek. Materiał został zarejestrowany w marcu  2022 i zostanie opublikowany w okresie 

Bożonarodzeniowym bieżącego roku. W bieżącym roku planowana jest rejestracja materiału 

z piosenkami biesiadnymi i tradycyjnymi. Prowadzący: Sławomir Błęcki  

7. Zespół Hangover  

Młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny. Zespół rozpoczął działalność w drugiej 

połowie roku 2020 (września). Kwintet młodych ludzi, którzy postanowili grać w Chojnie 

ciężkiego rocka. Obok nauki gry na instrumentach, nabywania podstawowych umiejętności 

wokalnych, posługiwania się techniką studyjną i sceniczną – zespół ćwiczył materiał na tyle 

długi, by już w styczniu roku 2021 wystąpić podczas 28 Finału WOŚP w CK. 

Zespół do końca roku odbywał próby, planując zamierzenia na rok 2021: występy 

podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych i poglądową rejestrację materiału muzycznego.  

Prowadzący: Marek Kwarta  

8. Zespół Śpiewaczy Jarzębina  

Jarzębina jest zespołem wokalno – instrumentalny powstały 12 lat temu. W skład 

wchodzi 6 osób (4 kobiety oraz 2 mężczyzn). Repertuar składa się w głównej mierze z utworów 

biesiadnych, żołnierskich. W okresie świątecznym wykonywane są również kolędy. Posiada 

spore doświadczenie w imprezach okolicznościowych, festynach, dożynkach. Zespół nawiązał 

owocną współpracę z Centrum Kultury, która mamy nadzieję będzie się dalej rozwijać. 

Prowadzący: Andrzej Rypiński.  

9. Zespół Skrzydła  

Podobnie jak w przypadku zespołu Emeranto początek roku i związane z pandemią 

ograniczenia nieco komplikowały działalność zespołu. Mimo to udało się zrealizować  

z powodzeniem zaplanowane działania. Zespół opracował pełnowymiarowy materiał 

koncertowy (ok. 1,5h) złożony z polskich piosenek literackich. W ramach prób i zajęć 
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warsztatowych zespół dokonał kilku roboczych nagrań podczas prób oraz jedną dużą 

koncertową rejestrację audiowizualną. Zespół wystąpił na imprezach organizowanych przez  

Centrum Kultury  

1) 24.01. - WOŚP w Centrum Kultury w Chojnie, 

2) 1.06. - Kościół Serca Jezusowego w Chojnie - występ podczas imprezy parafialnej, 

3) 17.06. - audiowizualna rejestracja koncertu pt. "Skrzydła w kościele Mariackim". 

Materiał ten został opublikowany w czerwcu na kanale Youtube CK, 

4) 18.07. - Dni Chojny – koncert, 

Zespół wykonał też pod koniec roku kilka koncertów klubowych. W roku 2022 

planowane nagrania studyjne opracowanego materiału.  

Prowadzący: Sławomir Błęcki.  

10. Klub wolontariuszy Anioły Dobrej Woli  

Wolontariusze to wspaniałe dzieciaczki w wieku od 6 do 18 lat, pełne empatii i radości  

z pomagania. Spotykają się co piątek w Centrum Kultury, ale najbardziej cieszą ich wyjazdy 

z  misją do potrzebujących dzieci, osób w potrzebie jak i zwierząt. Angażują się w różne akcje 

i  niekiedy udaje im się spełnić niewielkie marzenia osób którym pomagają. Należy tu też 

wspomnieć o rodzicach wolontariuszy, którzy zawsze ich bardzo wspierają. Starają się pomóc 

każdemu i cieszy ich każdy uśmiech na twarzy i łza szczęścia. Spełniają się też marzenia 

Wolontariuszy, różne warsztaty czy fotograficzne czy też z robienia stroików dały im dużo 

radości i współpracy z sobą. Brali udział w różnych akcjach ale największym wyzwaniem było 

Pobieranie wymazu dla potencjalnych dawców szpiku.  

Prowadząca: Aneta Wardaszewska-Tulko.  

11. Szkoła Tańca „FOCUS”  

Szkoła Tańca „FOCUS” Prowadzona jest przez Tomasza Konury – Mistrza Polski w tańcu 

towarzyskim, członka Polskiego Towarzystwa Tanecznego (PTT), Polskiego Zawodowego 

Stowarzyszenia Tanecznego (PZST), Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD), sędziego 

tańca towarzyskiego oraz absolwenta Uniwersytetu Szczecińskiego. Szkoła działa od 2003 

roku, powiększając zasięg działania oraz swoją ofertę programową z roku na rok. Nasza kadra 

łączy swoją pasję jaką jest taniec z możliwością dzielenia się nią z innymi. 

Prowadząca: Wiktoria Bujak.  

 

12. Zajęcia Hip-Hop beginners  

W Centrum Kultury w Chojnie działa grupa tańca współczesnego. Założycielem, 

instruktorem i opiekunem jest Sebastian Karlik. Na zajęciach uczestnicy zajmują się tańcem 

Hip-Hop, oraz takimi stylami tanecznymi jak: locking, popping, house, hip hop new style, 
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oldschool, break dance, dancehall i inne. Grupa zrzesza tancerzy różnych kategorii: dzieci, 

młodzież i dorosłych. Hip-hop to jeden z najbardziej popularnych stylów tanecznych. Zaliczany 

jest do Street dance, tzn. tańców ulicznych i wywodzi się z Nowego Yorku. Wyróżniamy wiele 

odmian hip-hopu, między innymi oldschool, new age, new style, freestyle. To wszystko 

sprawia, że hip-hop jest bardzo róźnorodnym stylem tanecznym, a na zajęciach każdy 

uczestnik odnajdzie w nim coś dla siebie. Zajęcia te są przeznaczone dla młodzieży (od 15 roku 

życia) oraz osób dorosłych, które jeszcze nie miały styczności z tańcem i kulturą Hip Hopu. Kurs 

obejmuje naukę podstaw styli hiphopowych i pokrewnych. Poznamy technikę izolacji, 

zatrzymań, groove’ów i popów. Na zajęciach nauczymy się także choreografii  

w oparciu o poznane figury. Zajęcia hip-hop beginners każdemu uczestnikowi pozwolą  

na uwolnienie swojej energii i wyrażenie siebie w ciekawych choreografiach, umożliwią 

zachowanie dobrej kondycji i ogólnej sprawności  fizycznej. Aktywny spędzanie czasu  

na naszych zajęciach oraz niesamowita atmosfera pomogą również zachować dobry nastrój.  

Prowadzący: Sebastian Karlik.  

 

13. Prywatne Ognisko Muzyczne Bel-Canto  

Ognisko muzyczne BEL-CANTO działa w Centrum Kultury w Chojnie od 1992 r. 

Dyrektorem ogniska jest Pan Józef Kupryjańczyk. W ognisku prowadzona jest nauka w klasach 

fortepianu, akordeonu, gitary i elektronicznych instrumentów muzycznych (gameboard).  

− Klasę fortepianu prowadzi Pani mgr Wiesława Gębska.  

− Klasę gitary i elektronicznych instrumentów muzycznych prowadzi Pani mgr Grażyna 

Mużyło.  

− Klasę akordeonu i elektronicznych instrumentów muzycznych prowadzi Pan Józef 

Kupryjańczyk.   

Nauka prowadzona jest w działach przedszkolnym, dziecięcym, młodzieżowym 

i  dorosłym. Uczniowie zdają półroczny i roczny egzamin. Po ukończeniu ogniska muzycznego 

otrzymują dyplom ukończenia ogniska. Nasi absolwenci obecnie pracują w następujących 

placówkach: Centrum Kultury, Dom Kultury w Mieszkowicach i Moryniu. Biorą czynny udział 

w imprezach organizowanych przez CK Chojna i pozostałe Domy Kultury z okolicznych gmin.  

14. Zespół LOTA  

Zespół odnajdujący swoje brzmienia w muzyce rock i punk rock. Od 2021 roku w każdy 

czwartek o godzinie 18:00 swoje próby przeprowadzają w Sali prób przy Centrum Kultury  

w Chojnie. W jej skład wchodzi wokal, gitara, bas oraz perkusja. Z biegiem czasu i coraz 

to  większymi ambicjami oraz większą ilością pomysłów do składu rozpoczynamy poszukiwanie 

drugiego gitarzysty. Zespół zagrał aktualnie na takich imprezach jak „WOŚP 2021. Ćwiczymy 

covery innych zespołów, lecz zespół nie zapomina o samorozwoju i kreatywności, dlatego 

może pochwalić się dwoma autorskimi utworami.   

Prowadzący: Robert Bałachowski.   
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15. Zajęcia perkusyjne  

Na zajęciach perkusyjnych uczymy się od samego początku czym jest rytm oraz tempo. 

Perkusja uczy dyscypliny, koordynacji ruchowej oraz podzielności uwagi. Gra na perkusji 

to  również doskonała zabawa i odskocznia od codzienności, dla dziecka możliwość 

spożytkowania energii, a dla starszych osób sposób na relaks i upust skumulowanych emocji. 

Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania 

w  muzyce. W programie posiadamy grę na klasycznym zestawie oraz instrumentach 

perkusyjnych.  

Prowadzący: Robert Bałachowski.   

16. Zajęcia bębniarskie  

Zajęcia skierowane do każdej grupy wiekowej. Uczymy się na nich jak współpracować, 

grać w zespole oraz jak wydobyć dźwięki w instrumentach perkusyjnych, które wpasuje się  

w dany rytm. Dużo zabawy, wariacji, tańca i zabawy formą.  

Prowadzący: Robert Bałachowski.   

17. Zajęcia teatralne/ recytatorskie  

Zajęcia to połączenie nauki oraz zabawy. Zajęcia będą składać się z rozgrzewki i części 

technicznej, będziemy ćwiczyć głos, wymowę, ruch, koordynację, umiejętność improwizacji, 

wyrażanie emocji oraz z części twórczej gdzie będziemy tworzyć sceny, etiudy oraz pracować 

nad poszczególnymi tekstami.   

Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży od 13 roku życia.  

Prowadzący: Robert Bałachowski.   

18. Zajęcia taneczne dla Pań „Solo Latin”  

Taniec to jeden z najlepszych sposobów na aktywne spędzenie wolnego czasu, jak  

i poprawą własnej kondycji oraz koordynacji. Na zajęciach będziemy uczyć się podstawowych 

układów Latino wraz z elementami Zumby. Dobra energia, spalone kalorie i uśmiech na twarzy 

gwarantowany.  

Miejska Biblioteka Publiczna 

Na terenie gminy Chojna funkcjonuje jedna biblioteka publiczna bez filii. Biblioteka działa  

w strukturach Centrum Kultury. Zatrudnionych jest 5 bibliotekarzy (wymiar etatów 4,25)   

Biblioteka realizuje zadania statutowe :  

− w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów.  

− w zakresie promocji książki, biblioteki i czytelnictwa.  
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Biblioteka pełni funkcje ponadlokalne w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki 

publicznej, nadzór działalności merytorycznej dotyczy bibliotek publicznych gmin: Chojna, 

Moryń, Cedynia, Trzcińsko Zdrój i Mieszkowice.  

 

Zbiory:  

W 2021 roku przybyło 1499 woluminów, w tym z zakupu 1154.  

Stan zbiorów na 31.12.2021r.  wynosi:  

➢ Książki: 31 502 woluminów, 

➢ Czasopisma oprawne: 241 woluminów, 

➢ Materiały audiowizualne: 408,  w tym 340 audiobooków. 

 

Funkcjonowanie Biblioteki w środowisku to ciągłe dostosowywanie świadczonych 

usług do zmieniających się potrzeb i oczekiwań jej odbiorców. Rok 2021 pozwolił na 

poszerzenie oferty skierowanej do czytelników i użytkowników. Już kolejny rok 

wykorzystujemy w pracy system biblioteczny MAK +. System MAK+ oferuje czytelnikowi 

możliwość sprawdzenia całego szeregu informacji bez konieczności przychodzenia do 

biblioteki. Aktualnie biblioteka posiada 99% zbiorów wprowadzonych do katalogu 

elektronicznego .  

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnie udostępnia swoim czytelnikom możliwość 

bezpłatnego korzystania z wypożyczalni e-książek LEGIMI. Każdy czytelnik może otrzymać 

specjalny kod, dający dostęp do ok. 63000 ebooków znajdujących się w ofercie serwisu 

LEGIMI.  

Biblioteka w 2021 roku dołączyła do bibliotek należących do systemu Cyfrowej 

Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA, która oferuje dostęp do pełnych tekstów ze 

zbiorów Biblioteki Narodowej.   

ACADEMICA udostępnia:  

− publikacje z domeny publicznej oraz te, które są udostępniane na wolnych licencjach 

lub w oparciu o licencje, z których można korzystać bez ograniczeń, poprzez dowolne 

urządzenie z dostępem do Internetu, ze strony academica.edu.pl  

− publikacje chronione prawem autorskim, dostępne w MBP Chojnie  na przeznaczonym  

do tego celu terminalu (po uprzednim zalogowaniu się).  

Działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa i promocyjna biblioteki:  

W 2021 r. w dalszym ciągu obecne było czasowe ograniczenie korzystania ze wszystkich 

agend biblioteki i czasowe nauczanie zdalne uczniów wszystkich szkół działających na terenie 

gminy Chojna. Pomimo tego w 2021 zrealizowano następujące formy pracy popularyzujące 

książkę, bibliotekę i czytelnictwo:   

1. Konkursy:   

http://academica.edu.pl/
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− XXII edycja konkursu literackiego Rymy dla Nauczycieli w 2021 r. pod hasłem 

„Fraszka o życiu”.(we współpracy ze szkołą podstawową w Nawodnej)  

− Konkurs plastyczno-literacki z wykorzystaniem Teatrzyku Kamishibai  

pt. „Przygody Pustułeczki Felki”.  

2. Spotkania autorskie:   

− Marcin Przewoźniak   

− Renata Piątkowska  

3. Wystawy:  

− Malarstwo Ewy Ogrodowskiej-Teżyk - obrazy z okresu różowo-szarego z lat 

2018-2020 wykonanych amatorsko z potrzeby duszy i serca, technikami 

łączonymi, głównie olejami.  

− Prezentacja fragmentów pracy dyplomowej Tobiasa Kumkara „Historia Ziemi 

Chojeńskiej – o krajobrazie, tożsamość i o nas”.  

− „Od B-144 do MAK+” okolicznościowa wystawa materiałów i akcesoriów 

wykorzystywanych w bibliotece w ostatnich 35 latach (z okazji 35-lecia otwarcia 

Ratusza po remoncie).  

− Patroni Roku 2021  

− Fotografie Anity Barcik „Jestem mamą, Kocham dziecko…od poczęcia”  

4. Imprezy czytelnicze :  

− Polsko-niemieckie czytanie wybranych fragmentów „Kongresu 

Futurologicznego”   S. Lema (100 rocznica urodzin Autora).  

− Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej  

− Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – Uczniowie z kl. VII i VIII wcielając się w 

role poetów  czytali wybrane wiersze T. Różewicza i K. K. Baczyńskiego(Patroni 

Roku 2021)  

5. Inne wydarzenia:  

− Koncert „Operowy zawrót głowy” (w wykonaniu artystów z Opery na Zamku  i 

Akademii Sztuki w Szczecinie).  

− Spotkanie z misjonarzem- księdzem Simomem Githaiga Kariuki  

Ponadto w bibliotece działają:  

− Dyskusyjny Klub Książki  

− Lokalny Klub Kodowania  

− Klub Gier Planszowych  

− Biblioteka  kontynuuje  działania związane z ogólnopolską  akcją  promującą 

książkę i czytanie  dla najmłodszych  Mała Książka Wielki Człowiek.  

 

Obsługa specjalnych grup użytkowników biblioteki (osób z problemami zdrowotnymi, 

seniorów, pacjentów szpitali i innych)  
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Biblioteka od wielu lat współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- 

Wychowawczym (uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej) organizując wspólnie 

konkursy, wystawy, lekcje biblioteczne oraz spotkania tematyczne.  

Biblioteka systematycznie gromadzi książki z dużą czcionką oraz audiobooki.  

W 2021r. Biblioteka kontynuowała z powodzeniem współpracę ze Stowarzyszeniem 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca w Warszawie 

wykorzystując jedno urządzenie CZYTAK i  stały dostęp do katalogu cyfrowych książek 

mówionych. W 2021r. z katalogu cyfrowych książek mówionych korzystały dwie osoby.  

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy:  

− Szkolenie z obsługi systemu bibliotecznego Mak+ poziom podstawowy,  

− Szkolenie  z obsługi systemu bibliotecznego Mak+ poziom zaawansowany,  

− „Dziecięce światy - Od literatury dziecięco-młodzieżowej do twórczości dziecięcej,”  

− Academica dla praktyka - webinarium,  

− Zakup nowości wydawniczych ,sporządzanie wniosków - szkolenie,  

Mała Książka, Wielki Człowiek - webinarium,  

− Gry planszowe w bibliotece i edukacji - webinarium,  

− Słowa -klucze we wnioskach do programów MKiDN 2022 - webinarium,  

− Bajkoterapia - webinarium,  

− Czytelnictwo a kształtowanie tożsamości człowieka– sympozjum,  

− Bezpieczeństwo informatyczne i zaawansowane możliwości wykorzystania  

Technologii i Komunikacji w nowej sytuacji społecznej bibliotek - szkolenie ➢ Kongres 

Bibliotek ”Na zdrowie”.  

Realizowane i udoskonalane  kierunki działania to:  

− działalność na rzecz mieszkańców,  

− umacnianie roli biblioteki jako miejsca otwartego dla wszystkich grup odbiorców,  

− integracja i aktywizacja mieszkańców,  

− stały rozwój biblioteki jako instytucji,  

− otwartość na innowacyjne sposoby realizacji wyznaczonych zadań. 

 

 

 



strona 134 
 

 

Polsko-Niemieckie Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym 

Tabela 34 Działania w PNCKiS w Krajniku Górnym w 2021 r. 

8.7. TURYSTYKA, SPORT i REKREACJA 

Gmina Chojna oferuje doskonałe warunki do uprawiania sportu i poprawy kondycji 

fizycznej. Chętni mogą skorzystać z oferty klubów i organizacji sportowych i rozwijać swoje 

umiejętności od piłki nożnej poprzez sztuki walki, tenis stołowy, czy motocross. 

Do dyspozycji mieszkańców są boiska piłkarskie, kompleksy typu Orlik, siłownie 

zewnętrzne, Otwarte Strefy Aktywności, ścieżka rowerowa, skate park, klub bokserski. 

W ciągu roku organizowanych jest wiele zawodów i turniejów sportowych. Największą 

imprezą odbywająca się corocznie na chojeńskim torze są Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej 

w Motocrossie. Odbywały się tu także Motocrossowe Mistrzostwa Polski Quadów.   

W ostatnich latach zawody cieszyły się najwyższą frekwencją. 

 

Na terenie Gminy Chojna znajduje się 30 placów zabaw w tym 8 w Chojnie. Obiekty 

te  utrzymywane są przez Gminę Chojna. Większość placów zabaw została doposażona 

w  nowe urządzenia zabawowe, elementy siłowni plenerowych czy altany rekreacyjne. 

W  2021r. dokonano przeglądów technicznych wszystkich placów zabaw znajdujących się 

na  terenie Gminy Chojna. 

 

Zajęcia sportowe oraz zawody sportowe prowadzone były w oparciu o posiadaną bazę 

sportową. Usystematyzowane zajęcia i zawody sportowe odbywały się na: 

− stadionie Miejskim w Chojnie, 

− torze motocrossowym w Chojnie, 

− boiskach do piłki nożnej w miejscowościach: Brwice, Lisie Pole, Nawodna i Krzymów. 

 

Ponadto mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania indywidualnie z istniejących 

boisk do piłki nożnej i siatkowej, kompleksu boisk Orlik, placów rekreacyjnych, skate parku, sal 

gimnastycznych, a dzieci z licznych placów zabaw. Gmina Chojna wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców stale w miarę możliwości finansowych poprawia stan istniejącej 

DZIAŁANIA W PNCKIS W KRAJNIKU GÓRNYM  W 2021 ROKU: 

Data Nazwa Organizator 
Liczba 

uczestników 
Koszt 

29.04.-5.05.2021 Zgrupowanie zawodników Klubu 

Bokserskiego „Garda” 

Klub Bokserski Garda 27 os b/k 

10.-19.06.2021 Międzynarodowy plener malarski pn. 

„Miejsca, ślady, tajemnice Ziemi 

Chojeńskiej– warsztaty malarskie 

Centrum Kultury /  

Związek Polskich  

Twórców Sztuki 

10 os b/k 
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infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz tworzy nowe miejsce służące możliwości 

aktywnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. 

 

W ostatnich latach znacznie poprawiła się baza sportowo-rekreacyjna i wypoczynkowa  

na naszym terenie. Większość obiektów jest ogólnodostępna i ich użytkowanie jest bezpłatne. 

 

8.8. GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), jednym z obowiązkowych zadań 

gminy jest utrzymanie czystości i porządku  na jej terenie. 

 W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. świadczenie usług odbioru 

i zagospodarowania powstających na nieruchomościach zamieszkałych odpadów komunalnych 

na terenie Gminy Chojna realizowane było przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

w Chojnie Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej z Gminą Chojna. 

Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości reguluje pakiet uchwał, 

do których należą m.in.: 

− Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 

− Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

− Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, 

− Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

− Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Chojna jest 

instalacja komunalna – w miejscowości Dalsze 36, zarządzana przez „EKO-MYŚL” Sp. z o.o. 

adres siedziby: Dalsze 36,74-300 Myślibórz. W roku 2021  z terenu gminy Chojna przekazano 

do wskazanej instalacji-  2499,66 Mg odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. 

  

 Systemem odbioru odpadów komunalnych objęte są wyłącznie nieruchomości 

zamieszkałe. Pozostałe podmioty są zobowiązane indywidualnie zawrzeć umowę na odbiór 

odpadów z przedsiębiorstwem wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej gminy Chojna. 

 

Podmioty, które w 2021 roku były wpisane do Rejestru działalności regulowanej  

w zakresie odbioru odpadów komunalnych: 
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• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., 

•  Z.P.H.G „JUMAR” Julian Maruszewski, 

• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Dębnie Sp. z o.o., 

• „Eko-Myśl” Sp. z o.o. 

System segregacji w gminie oparty jest na zbiórce odpadów „u źródła”. Zbiórka 

odpadów na terenie gminy Chojna w zabudowie wielorodzinnej odbywa się w systemie 

pojemnikowym, natomiast w zabudowie jednorodzinnej zbiórka odpadów odbywa się 

w  systemie pojemnikowo-workowym. W pojemnikach mieszkańcy gromadzą odpady 

zmieszane, a w workach odpady selektywne. Segregację odpadów mieszkańcy prowadzą 

w  podziale na 5 frakcji: 

• pojemnik/worek żółty- przeznaczony na metal i tworzywa sztuczne, 

• pojemnik/worek zielony- przeznaczony na szkło, 

• pojemnik/worek niebieski- przeznaczony na papier, 

• pojemnik/worek brązowy- przeznaczony na bioodpady, 

• pojemnik czarny- przeznaczony na odpady zmieszane tj. takie, których nie da się 

posegregować. 

 

Zgodnie z art. 6r ust 2 w/w ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji 

ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

  W ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcom 

przysługuje: 

• odbiór odpadów zmieszanych z częstotliwością co 2 tygodnie w przypadku 

nieruchomości jednorodzinnej 

• odbiór odpadów segregowanych z częstotliwością co 2 tygodnie w przypadku 

nieruchomości jednorodzinnej, 

• odbiór odpadów zmieszanych z częstotliwością co 2 tygodnie w przypadku 

nieruchomości wielorodzinnej 

• odbiór odpadów segregowanych z częstotliwością co 2 tygodnie w przypadku 

nieruchomości wielorodzinnej 

• odbiór bioodpadów z częstotliwością co 2 tygodnie w przypadku nieruchomości 

jednorodzinnej 
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• odbiór bioodpadów w przypadku nieruchomości wielorodzinnej z częstotliwością - 

w okresie od kwietnia do października raz w tygodniu. W pozostałych okresach raz na 

dwa tygodnie, 

•  dostarczenie worków na odpady segregowane dla nieruchomości jednorodzinnych. 

 

  Mieszkańcy Gminy Chojna mogą bezpłatnie korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest na działce nr 6/2 w obrębie 

geodezyjnym Kaliska. 

W PSZOK- u przyjmowane są następujące frakcje odpadów: 

• papier i tektura, czasopisma, gazety i opakowania z papieru i tektury, 

• odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, 

• metal, tworzywa sztuczne w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe typu 

tetrapak, 

• bioodpady, 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 500 kg na rok na gospodarstwo 

domowe, 

• przeterminowane leki i opakowania po lekach, 

• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i 

strzykawki, 

• chemikalia i opakowania po chemikaliach w tym farby, rozpuszczalniki, oleje 

odpadowe, 

• zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

• wszystkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, 

• zużyte opony w ilości nieprzekraczającej 8 sztuk na rok na gospodarstwo domowe, 

• odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nieprzekraczającej 2000 kg  

na rok na gospodarstwo domowe, 

• odpady tekstyliów i odzieży. 

Rada Miejska w Chojnie ustaliła, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

naliczana będzie zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy tj. od liczby osób zamieszkujących 

na  terenie nieruchomości, w związku z czym opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz 

stawki opłaty. 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 

1579 z późn. zm.) wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania odpadów 

w  sposób selektywny. Zgodnie z Uchwałą nr XXV/190/2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 

26  listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Chojnie 

z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
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odpadami komunalnymi stawka opłaty została ustalona w wysokości 28,50 zł/os. Podwyższona 

stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości 

nie  wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosiła 

85,50 zł/os. miesięcznie. Ponadto uchwałą NR XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 

30 grudnia 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 

7  listopada 2019 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zostało wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty 

za  gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,50 zł za miesiąc od mieszkańca 

nieruchomości. 

Ilość mieszkańców objętych opłatą na podstawie złożonych przez właścicieli 

nieruchomości deklaracji na dzień 31.12.2021r. wynosiła 10 601 osób. 

Gmina prowadzi działania zmierzające do „uszczelnienia” systemu. Weryfikowane są 

dane zawarte w złożonych deklaracjach, a także wysyłane są wezwania do złożenia deklaracji. 

W przypadku braku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

lub wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracjach, wszczynane są postępowania  

w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których 

rezultatem jest wydanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Gmina występuje do Przedsiębiorstw Wodociągowych z prośbą o przekazanie 

danych odnośnie zużycia wody oraz ilości ścieków z terenu wszystkich nieruchomości 

położonych na terenie gminy. Uzyskujemy również dane odnośnie urodzonych dzieci, aby 

sprawdzić czy są one ujmowane w deklaracjach, a także odnośnie tymczasowych meldunków 

obcokrajowców. 

Gmina wystosowała 151 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bądź złożenia wyjaśnień co do danych zawartych 

w deklaracji. Do 68 gospodarstw domowych wysłano wezwania do uprzątnięcia terenu. 

Gmina prowadzi również działania windykacyjne wobec osób, które uchylają się  

z obowiązku dokonywania płatności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. W roku 

2021 wystawiono 1441 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 363 tytułów 

wykonawczych. 

Na terenie Gminy Chojna w 2021 roku przeprowadzono 2 razy zbiórkę odpadów 

wielkogabarytowych. Podczas zbiórki gabarytów w marcu 2021 roku zostało zebranych 98,93 

Mg odpadów, natomiast podczas zbiórki we wrześniu 2021 roku zostało zebranych 123,26 Mg 

odpadów. 
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Ilość (Mg) odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Chojna w 2021 roku: 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadu (Mg) 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 222,0900 Mg 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 307,3200 Mg 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 118,7000 Mg 

15 01 07 Opakowania ze szkła 270,0000 Mg 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2499,6600 Mg 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 240,6700 Mg 

 

Ilość (Mg) odebranych odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadu (Mg) 

16 01 03 Zużyte opony 12,0700 Mg 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 212,3500 Mg 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,3100 Mg 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,1100 Mg 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 10,9400 Mg 

15 01 07 Opakowania ze szkła 1,8200 Mg 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 

155,5900 Mg 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 59,6800 Mg 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

7,7400 Mg 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

4,9700 Mg 
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 W 2021 r. na 130 nieruchomościach położonych na terenie gminy Chojna 

przeprowadzono kontrolę realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie 

prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. 

 Gmina prowadzi działania zmierzające do likwidacji „dzikich wysypisk” w roku 2021 

przeznaczono na ten cel: 1350,00 zł 

 Lokalizacja „dzikich wysypisk”: 

• teren przy ul. Kościelnej 

• teren Osiedla Lotnisko działki 36/225 oraz 36/226 

W 2021 roku Gmina wyposażyła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w kontener biurowy przeznaczony dla obsługi PSZOK oraz w oprogramowanie „easypszok” 

dzięki, któremu usprawniono pracę PSZOK poprzez możliwość prowadzenia pełnej ewidencji 

przyjmowanych odpadów. 

Wartość kosztów systemu to kwota, jaką należy uzyskać z opłat, aby utrzymać system. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma zapewnić pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemu, który z mocy ustawy jest systemem „samofinansującym się”. 

Wydatki obejmują odbiór odpadów, transport do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych oraz miejsca zagospodarowania odpadów, unieszkodliwianie odpadów, 

utrzymanie PSZOK-u oraz obsługę administracyjną systemu. 

W 2021 r. zgodnie z zawartą umową, gmina Chojna płaciła Wykonawcy wynagrodzenie 

za odbiór i zagospodarowanie odpadów zależne od ilości odebranych odpadów. Dla każdej 

z  frakcji zostały ustalone jednostkowe ceny za 1 Mg odpadu. 

1. Dochody: 

• przypis za rok 2021 - 3 831 261,32 zł 

• umorzenia zaległości – 242,75 zł 

• dochody wykonane – 3 556 615,22  zł, w tym : 

1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 

na  podstawie odrębnych ustaw- 3 543 850,92 zł 

2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 

9 573,57  zł 

3) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 190,73 zł 

• zaległości mieszkańców na dzień 31.12.2020 r. - 324 602,68 zł 
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2. Wydatki poniesione w 2021 r. w związku z gospodarowaniem odpadami: 

Rodzaj kosztu  w zł 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów    2 668 508,33 zł 

Wynagrodzenie osobowe pracowników  
126 541,25 zł 

Różne opłaty i składki  
 287,60 zł 

Inne wydatki  
 21069,23 zł 

RAZEM  3 310 009,52 

 

8.9. ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH W SEKTORZE SAMORZĄDOWYM  

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz gminnych jednostek organizacyjnych 

zobowiązani są do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, aby na zajmowanych 

stanowiskach wykonywać powierzone zadania profesjonalnie, sumiennie, sprawnie  

i bezstronnie, a przy ich wykonywaniu przestrzegać obowiązującego prawa. 

Podnoszenie kwalifikacji odbywa się poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych oraz 

wewnętrznych, samokształcenie, udział w szkolnych i pozaszkolnych formach podnoszenia 

kwalifikacji. Doskonali się metody i techniki pracy, podnosi wiedzę i umiejętności pracowników 

w celu wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych służących podniesieniu jakości 

świadczonych usług. Wszystkim pracownikom, którzy wyrażają chęć pogłębiania wiedzy 

zapewnia się udział w szkoleniach o tematyce z zakresu ich obowiązków służbowych. 

W 2021 r. pracownicy Urzędu Miejskiego zostali przeszkoleni zgodnie ze złożonymi 

potrzebami, a na szkolenia wydatkowano 21 687,50 zł. Pracownicy uczestniczyli ogółem w 69 

szkoleniach zewnętrznych. Dodatkowo w celu podniesienia wiedzy i umiejętności z udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowano dla zainteresowanych pracowników 

Urzędu szkolenie z opatrywania ran, które zostało przeprowadzone przez wykwalifikowanych 

ratowników medycznych. 
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9. PODSUMOWANIE 

Powyższy Raport o stanie Gminy Chojna jest dokumentem przedstawiający sytuację 

społeczną i gospodarczą w roku 2021. Odzwierciedla sytuację finansową Gminy Chojna, 

ukazuje kierunki podejmowanych działań inwestycyjnych zmierzających do rozwoju 

i  wdrażania nowych rozwiązań na rzecz mieszkańców gminy. Wskazanie i realizacja wielu 

rozwiązań inwestycyjnych nakierowana jest na poprawę efektywności energetycznej, budowę 

i poprawę jakości dróg gminnych, budowę infrastruktury wodno-ściekowej, rozwoju 

infrastruktury edukacyjnej, poprawy jakości powietrza oraz zaspokajaniu potrzeb społecznych, 

które w aktywny sposób wpływają na rozwój gminy Chojna. 

Dbając o pozytywny wizerunek Burmistrz Gminy Chojna podejmowała wiele działań, 

które umożliwiły systematyczne wdrażanie rozwiązań zmierzających do zwiększenia 

skuteczności w pozyskiwaniu środków na inwestycje z różnych źródeł czy to krajowych 

przykładem może tu być Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, czy też zagranicznych. 

Na terenie gminy Chojna dzieje się wiele. Aby być na bieżąco, zachęcamy do 

odwiedzania stron internetowych prowadzonych przez Urząd Miejski w Chojnie 

https://www.chojna.pl/ i http://bip.chojna.pl/oraz śledzenia naszego profilu na facebooku.  

Z każdą informacją staramy się dotrzeć do mieszkańców za pośrednictwem sieci Internet oraz 

tablic ogłoszeń w naszych sołectwach i urzędzie.   

 

https://www.chojna.pl/
http://bip.chojna.pl/

