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Przedstawiam Państwu raport o stanie gminy za rok 2021, którego 
obowiązek sporządzenia  wprowadziła ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o  zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 
w  procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 
organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130).  
W raporcie chciałbym przybliżyć Państwu działalność samorządu gminy 
Polanów, szczególnie inwestycyjną, a także aktywność w zakresie 
prowadzonej w gminie polityki społecznej, kulturalnej czy oświatowej. 
Zadania bieżące gminy to zadania własne skatalogowane w ustawie 
o  samorządzie gminnym. Ich realizacja znajduje odzwierciedlenie w 
budżecie gminy. Cieszę się, że w roku 2021 dzięki rokrocznie 
wygospodarowanym możliwościom finansowym gmina mogła aktywnie 
pozyskiwać środki na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne, które 
wpływają na podniesienie jakości życia mieszkańców naszej gminy. 
Stabilność finansowa samorządu determinuje realizację założonych 
planów oraz perspektywę stałego rozwoju.  Dzięki temu możemy budować 
infrastrukturę komunikacyjną, społeczną, turystyczną i rekreacyjną. 
Powstające nowe drogi, obiekty, urządzenia, zagospodarowanie 
przestrzeni i jej estetyzacja wpływa na komfort życia, odpowiada na realne 
potrzeby stale zmieniającej się rzeczywistości.  
Miniony rok, to kolejny rok naznaczony pandemią COVID-19, który 
odcisnął swoje piętno na nas wszystkich, a naszą społeczną 
rzeczywistość trwale odmienił. Był to rok niezwykle trudny pod wszystkimi 
względami – zdrowotnymi, osobistymi, społecznymi czy zawodowymi. Ze 
skutkami pandemii będziemy się zmagać przez najbliższe lata dążąc 
w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 
mieszkańców naszego miasta i gminy.  

Dlatego życzę Państwu bardzo dużo zdrowia i optymizmu na lepsze jutro.  

Zapewniam Państwa, że dołożę wszelkich starań aby podejmowane przez 
nasz samorząd działania wpływały na podniesienie jakości życia 
wszystkich mieszkańców naszej gminy.  

Burmistrz Polanowa 
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Pozostałe: 27 km2 

I. CHARAKTERYSTYKA GMINY 
POLANÓW

 

Gmina Polanów położona jest w sercu Pomorza Środkowego, wyznaczając 

wschodni kraniec województwa zachodniopomorskiego. Wraz z siedmioma 

innymi gminami wchodzi w skład powiatu koszalińskiego. 

 

Od wschodu graniczy z gminami 

województwa pomorskiego: Miastko 

i Kępice, od północy, zachodu i południa zaś 

z gminami: Sławno, Malechowo, Sianów, 

Manowo, Bobolice i Biały Bór. Jest jedną 

z najatrakcyjniejszych krajobrazowo gmin 

w województwie.  

Największym atutem gminy Polanów, 

nazywanej przez wielu „Górami Północy”, 

jest jej położenie i naturalne ukształtowanie. 

Na terenie gminy występuje 21 gór, 

z najwyższym, wzniesieniem woj. 

zachodniopomorskiego Górą Złocień - 231,5 

m n.p.m.  

 

 

 

Polanów to gmina miejsko – wiejska 

o charakterze rolniczo – turystycznym. 

 

Powierzchnia gminy wynosi 394 km2,  

w tym: 

 

218 km2 
użytki leśne 

 

149 km2 
użytki rolne 

 

  

Gmina Polanów podzielona jest na 28 

sołectw, które składają się łącznie z 82 

miejscowości, wsi, osad i przysiółków. 

Siedziba Urzędu Gminy znajduje się  

w mieście Polanów, które prawa miejskie 

otrzymało w XIV w. Leży u podnóża dwóch 

gór. Góry Warblewskiej, dawniej zwanej 

„Wielkim Widokiem”, która jest jednym  

z najwyższych wzniesień w pobliżu miasta 

oraz Świętej Góry Polanowskiej, jednej ze 

Świętych Gór Pomorza.  
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Małżeństwa - 64,  

Rozwody – 24 

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lat pożycia) - 5 

W 2021 roku najpopularniejszymi imionami nadawanymi dzieciom w gminie Polanów były: 

• Żeńskie: Zofia, Pola, Michalina 

• Męskie: Jakub, Antoni, Kacper, Nikodem 

 

335 

podmiotów gospodarczych  

na terenie gminy, z tego: 

- 47 - założenie działalności 

gospodarczych 

- 33 – zakończenie 

działalności    

809 
liczba indywidualnych 

gospodarstw rolnych  

8,3% 
stopa bezrobocia w gminie 

 

442 
zarejestrowanych 

bezrobotnych 

849 
liczba dzieci w gminnych 

placówkach oświatowych 

185 
miejsc noclegowych w  

17 agroturystykach 

 

8365 

Liczba ludności  
w gminie Polanów  

w 2021 r. 

w tym: 

2811 

mieszkańców miasta 

5554 

mieszkańców wsi 

 
4179 

Liczba kobiet, w tym: 

783 

do 18 r.ż. 

2311 

w wieku produkcyjnym 

1084 

w wieku emerytalnym 

34 

narodzin 

55 

zgonów 

 
4249 

Liczba mężczyzn, w tym: 

805 

do 18 r.ż. 

2815 

w wieku produkcyjnym 

567 

w wieku emerytalnym 

40 

narodzin 

58 

zgonów 
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II. ZARZĄDZANIE SAMORZĄDEM 

II.1. Rada Miejska w Polanowie 

Rada Miejska w Polanowie jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. 
Do jej kompetencji należy kontrola bieżącej działalności burmistrza oraz 
jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy. Zakres zadań 
i  uprawnień rady w sposób szczegółowy precyzuje ustawa o samorządzie 
gminnym. 

 

Rada Miejska w Polanowie liczy 15 
radnych, wybranych w 15 okręgach 
wyborczych, które łącznie obejmują miasto 
Polanów i 28 sołectw. 

 

W roku 2021 Rada Miejska w Polanowie 
obradowała łącznie na 13 sesjach, podczas 
których podjęto 70 uchwał, w tym 20 aktów 
prawa miejscowego. Podjęte uchwały 

zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie 
gminnym Burmistrz Polanowa przekazał do 
organów nadzoru tj. Wojewody 
Zachodniopomorskiego oraz Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Wszystkie uchwały 
zostały opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej, a uchwały stanowiące 
akty prawa miejscowego w Dzienniku 
Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

Radni Rady Miejskiej w Polanowie pracowali w 5 stałych komisjach:  Rewizyjnej, Skarg, 
Wniosków i Petycji, Oświaty i Spraw Społecznych, Budżetowej i Infrastruktury oraz Rolnictwa, 
Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi. Z uwagi na pandemię koronawirusa 
i wynikające z tego tytułu ograniczenia  komisje odbyły średnio 14 posiedzeń, z czego 
większość w formie zdalnej.  
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Skład Rady Miejskiej w Polanowie VIII kadencji na lata 2018-2023 

Imię i nazwisko radnego Okręg wyborczy 

Daniel Werner 
Okręg nr 1 Polanów - ulice: Bobolicka, Boczna, Klonowa, Korczaka, 
Lipowa, Przytorze, Stawna, Strumykowa, Świerczewo, Zacisze, Żwirowa 

Przemysław Szelerski 
Okręg nr 2 Polanów - ulice:  Doktora Pietrzaka, Dworcowa, Gradowe 

Wzgórze, Kolejowa, Koszalińska, Magazynowa, Mokra, Polna, Różana 

Józef Wilk 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Okręg nr 3 Polanów - ulice: ulice: Cicha, Cmentarna, Rybna, Rynek 

Miejski, Wolności, Zamkowa 

Piotr Wodyk 
Okręg nr 4 Polanów - ulice: Leśna, Mariańskie Wzgórze, Młodzieżowa, 

Partyzancka, Wiejska 

Dorota Wójcicka-Popowicz 
Okręg nr 5 Polanów - ulice: Grabowa, Jana Pawła II, Młyńska, 

Ogrodowa, Plac Mestwina, Podmiejska, Sławieńska, Zielona 

Roman Margielewski Okręg nr 6 sołectwa: Bożenice, Buszyno, Krąg 

Marzena Dzierżyńska 
Okręg nr 7 sołectwa: Nowy Żelibórz, Rzeczyca Wielka, Stary Żelibórz, 

Warblewo, Wielin 

Jerzy Landowski 
Okręg nr 8 sołectwa: Gołogóra, Kępiny oraz miejscowość Żydowo od Nr 107  

do Nr 128 

Janusz Parszczyński 
Okręg nr 9 sołectwo Żydowo, z tym że miejscowość Żydowo od Nr 1 do 106 

 i od Nr 129 do końca 

Agnieszka Zelik Okręg nr 10 sołectwa: Cetuń, Chocimino, Rosocha, Wietrzno 

Maria Pokorska Okręg nr 11 sołectwa: Bukowo, Domachowo, Świerczyna 

Wioleta Konieczna Okręg nr 12 sołectwa: Dadzewo, Jacinki 

Mirosław Gajek Okręg nr 13 sołectwo: Nacław 

Paweł Litwin Okręg nr 14 sołectwa: Garbno, Karsinka, Rekowo 

Andrzej Ryłyk 
Wiceprzewodniczący Rady 

Okręg nr 15 sołectwa: Kościernica, Krytno, Powidz, Sowinko 
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Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Polanowie w roku 2021 

Uchwały XXXIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie 
z dnia 25 stycznia 2021 r. 

Uchwała nr XXXIII/219/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego 

Uchwała nr XXXIII/220/21 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Polanów 

Uchwały XXXIV sesji Rady Miejskiej w Polanowie 
z dnia 4 lutego 2021 r. 

Uchwała Nr XXXIV/221/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok 

Uchwała Nr XXXIV/222/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 
2021-2030. 

Uchwała nr XXXIV/223/21 zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 
Polanów na lata 2016-2025 

Uchwała Nr XXXIV/224/21 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Uchwała Nr XXXIV/225/21 w sprawie pomnika przyrody. 

Uchwała Nr XXXIV/226/21 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży na terenie Gminy Polanów za 2021 rok. 

Uchwała Nr XXXIV/221/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok 

Uchwały XXXV sesji Rady Miejskiej w Polanowie 
z dnia 17 lutego 2021 r. 

Uchwała nr XXXV/227/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie” sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie 

Uchwała nr XXXV/228/21 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej 

Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie” sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie 

Uchwały XXXVI sesji Rady Miejskiej w Polanowie 
z dnia 30 marca 2021 r. 

Uchwała nr XXXVI/229/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok 

Uchwała nr XXXVI/230/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 

2021-2030 

Uchwała nr XXXVI/231/21 w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie gminy Polanów 

środków stanowiących fundusz sołecki 

Uchwała nr XXXVI/232/21 w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie reorganizacji 

jednostki budżetowej „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie” oraz zmiany jej 

statut 

Uchwała nr XXXVI/233/21 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2021 

Uchwały XXXVII sesji Rady Miejskiej w Polanowie 
z dnia 30 kwietnia 2021 r. 

Uchwała nr XXXVII/234/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok 

Uchwała nr XXXVII/235/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Polanów 

porozumienia w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy opracowaniu i realizacji 
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Strategii rozwoju ponadlokalnego Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego 

na lata 2021-2030 

Uchwała nr XXXVII/236/21 w sprawie nadania nazwy alei na terenie miasta Polanowa 

Uchwały XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie 
z dnia 27 maja 2021 r. 

Uchwała nr XXXVIII/237/21 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Polanów za 

rok 2020 

Uchwała nr XXXVII/238/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok 

Uchwała nr XXXVIII/239/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 
2021-2030 

 Uchwały XXXIX  sesji Rady Miejskiej w Polanowie 
z dnia 30 czerwca  2021 r. 

Uchwała nr XXXIX/241/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Polanowa wotum zaufania 

Uchwała nr XXXIX/242/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Polanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok 

Uchwała nr XXXIX/243/21 w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu Gminy 

Polanów za 2020 rok 

Uchwała nr XXXIX/244/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok 

Uchwała nr XXXIX/245/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 
2021-2030 

Uchwała nr XXXIX/246/21 w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

Uchwała nr XXXIX/247/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka 
w żłobku prowadzonym przez Gminę Polanów 

Uchwała nr XXXIX/248/21 w sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli, 
którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowisko 
kierownicze 

Uchwała nr XXXIX/249/21 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z 
grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze 

Uchwała nr XXXIX/250/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Polanowie za 2020 rok 

Uchwała nr XXXIX/251/21 w sprawie zaliczenia ulicy Zacisze do kategorii dróg gminnych 

Uchwała nr XXXIX/252/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 
wykorzystywanego do kąpieli 

Uchwała nr XXXIX/253/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Polanów na 
rok szkolny 2021/2022 

Uchwały XL sesji Rady Miejskiej w Polanowie 
z dnia 11 sierpnia 2021 r. 

Uchwała nr XL/254/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok 

Uchwała nr XL/255/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 
2021-2030 

Uchwała nr XL/256/21 w sprawie przyjęcia projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Polanów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 

Uchwały XLI sesji Rady Miejskiej w Polanowie 
z dnia 3 września  2021 r. 

Uchwała nr XLI/257/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok 
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Uchwała nr XLI/258/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Polanów 

Uchwała nr XLI/259/21 w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody 

rosnącym przy drodze wojewódzkiej nr 206 pomiędzy miejscowościami Jacinki i Nacław 

Uchwała nr XLI/260/21 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska 

Uchwały XLII sesji Rady Miejskiej w Polanowie 
z dnia 24 września 2021 r. 

Uchwała nr XLII/261/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok 

Uchwała nr XLII/262/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 

2021-2030 

Uchwała nr XLII/263/21 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Polanów wkładu 

niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o. o. w 

postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Polanowa 

Uchwała nr XLII/264/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 

lata 2021-2022 

Uchwała nr XLII/265/21 w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnej 

Uchwały XLIII sesji Rady Miejskiej w Polanowie 
z dnia 27 października  2021 r. 

Uchwała nr XLIII/266/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2022 rok 

Uchwała nr XLIII/267/21 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących na terenie gminy Polanów na 2022 rok 

Uchwała nr XLIII/268/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok 

Uchwała nr XLIII/269/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 

2021-2030 

Uchwała nr XLIII/270/21 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez gminę Polanów 

Uchwała nr XLIII/271/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Polanowie 

Uchwała nr XLIII/272/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Polanów 

Uchwały XLIV sesji Rady Miejskiej w Polanowie 
z dnia 25 listopada 2021 r. 

Uchwała nr XLIV/273/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok 

Uchwała nr XLIV/274/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 

2021-2030 

Uchwała nr XLIV/275/21 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Polanów z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 

Uchwała nr XLIV/276/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2022 r. 

Uchwała nr XLIV/277/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

2022 rok 

Uchwała nr XLIV/278/21 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej 

Uchwała nr XLIV/279/21 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów 

Uchwała nr XLIV/280/21 w sprawie zasad wypłacania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych 

Uchwała nr XLIV/281/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Polanowa 

Uchwały XLV sesji Rady Miejskiej w Polanowie 
z dnia 16 grudnia  2021 r. 

Uchwała nr XLV/282/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Polanów na 2022 rok 
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Uchwała nr XLV/283/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2022-2030 

Uchwała nr XLV/284/21 w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok 

Uchwała nr XLV/285/21 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 

2021-2030 

Uchwała nr XLV/286/21 w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Polanowie na 2022 rok 

Uchwała nr XLV/287/21 w sprawie ramowego planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Polanowie 

na 2022 rok 

Uchwała nr XLV/288/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022- 2024 

II.2. Burmistrz Polanowa oraz kierownictwo Urzędu 

Miejskiego w Polanowie 

Burmistrz Polanowa sprawuje władzę wykonawczą, a do jego zadań należy 
kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na 
zewnątrz. Burmistrz Polanowa realizuje powierzone zadania przy pomocy 
Urzędu Miejskiego w Polanowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 

Zgodnie z art.30 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku do zadań 

burmistrza jako organu wykonawczego należą: 

1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. 

2. Do zadań wójta należy w szczególności: 

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy; 

1a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; 

2) określanie sposobu wykonywania uchwał; 

3) gospodarowanie mieniem komunalnym; 

4) wykonywanie budżetu; 

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Urząd Burmistrza Polanowa sprawuje Grzegorz Lipski.  

W 2021 roku Burmistrz Polanowa podjął 114 Zarządzeń i na bieżąco, na każdej sesji Rady 

Miejskiej, przedstawiał sprawozdania z prac Burmistrza.  

Zastępca Burmistrza Piotr Górniak (do 28.10.2021 r. ),  

Sekretarz Gminy Polanów - Dorota Buczkowska-Szalbierz, 

Skarbnik Gminy Polanów - Marta Kleinszmid.  

II.3. Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego  
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Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego  

w Polanowie nadany zarządzeniem Burmistrza Polanowa nr 6/21 z dnia 1 marca 2021 r. 

z  późniejszymi zmianami.  

Struktura organizacyjna 

Burmistrz Polanowa 

Zastępca Burmistrza   

Sekretarz Gminy  

Skarbnik Gminy / Referat Finansowo-Budżetowy 

Referat Organizacyjny i Samorządu 

Referat Inwestycji, Planowania przestrzennego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej 

Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju  

Referat Administracji Obiektów Sportowych i Zieleni Miejskiej 

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych/Zastępca Kierownika USC 

Samodzielne stanowisko ds. urzędu stanu cywilnego 

Samodzielne stanowisko ds. promocji gminy 

Samodzielne stanowisko ds. ochrony ludności, spraw obronnych i ochrony przeciwpożarowej oraz 
informacji niejawnych 

Samodzielne stanowisko Radca Prawny 

Straż Miejska w Polanowie 

W 2021 r. zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Polanowie wynosiło: 42 osoby, w tym 38 osób 

w wymiarze 1/1 etatu, 2 osoby w wymiarze ½ etatu i 2 osoby w wymiarze ¼ etatu. 
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II.4. Jednostki organizacyjne Gminy Polanów  

Wykaz jednostek organizacyjnych podlegających Gminie Polanów 

Edukacja 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie 

Zespół Szkół Publicznych w Polanowie 

Szkoła Podstawowa w Polanowie im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka”  

Filialna Szkoła Podstawowa w Nacławiu 

Liceum Ogólnokształcące w Polanowie 

Szkoła Podstawowa w Bukowie 

Przedszkole Gminne w Polanowie 

Żłobek Gminny w Polanowie – instytucjonalna forma  opieki nad dziećmi do lat 3    

 

Kultura i Sport 

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu w Polanowie 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie Filia w Bukowie 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie Filia w Nacławiu 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie Filia w Żydowie 

 

Pomoc społeczna 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie 

Środowiskowy Dom Samopomocy „OAZA” w Krągu 

 

Komunalne 

Zakład Usług Komunalnych w Polanowie 

 

Opieka zdrowotna 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie 

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Żydowie 
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II.5. Jednostki pomocnicze Gminy Polanów 

Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze (art. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym). Jednostkami takimi w Gminie Polanów jest 28 sołectw, które funkcjonują  
w oparciu o uchwalone przez Radę Miejską w Polanowie statuty. 

Do zakresu ich zadań należą m.in.: 

• współpraca z organami gminy w wykonaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców 

sołectwa, 

• reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy, 

• współorganizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i wypoczynku mieszkańców 

sołectwa, 

• organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca 

zamieszkania, 

• wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach. 

Sołtysi jednostek pomocniczych Gminy Polanów VIII kadencji 

Sołectwo Bożenice Andrzej Biliński Sołectwo Nacław Urszula Golec 

Sołectwo Bukowo Helena Pencarska Sołectwo Nowy Żelibórz Ryszard Gil 

Sołectwo Buszyno Elżbieta Kruszka Sołectwo Powidz Zbigniew Kocik 

Sołectwo Cetuń Marta Masna Sołectwo Rekowo Roman Kubicki 

Sołectwo Chocimono Krzysztof Piskor Sołectwo Rosocha Agnieszka Zielińska 

Sołectwo Dadzewo Arkadiusz Kaźmierczak Sołectwo Rzeczyca Wielka 

Sołectwo Domachowo Aleksandra Jaszkowic Józef Makowiecki 05.07.2021r.  

Sołectwo Garbno Ireneusz Błaszczyk Krzysztof Żuchowski – od 05.07.2021r 

Sołectwo Gołogóra Marek Pietrzak Sołectwo Sowinko Grzegorz Zabłocki 

Sołectwo Jacinki Ewa Pęczak Sołectwo Stary Żelibórz Aleksandra Sominka 

Sołectwo Karsinka Ewa Szydłowska Sołectwo Świerczyna Elżbieta Pawłowska 

Sołectwo Kępiny Janusz Buczkowski Sołectwo Warblewo Katarzyna Mażulis 

Sołectwo Kościernica Katarzyna Litwin Sołectwo Wielin Rafał Kisicki 

Sołectwo Krąg Mariusz Sobieraj Sołectwo Wietrzno Jan Perduta 

Sołectwo Krytno Łukasz Witkowski Sołectwo Żydowo Janusz Parszczyński 
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28 jednostek pomocniczych Gminy Polanów 
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II.6. Programy i strategie  

W roku 2021 w gminie Polanów obowiązywały następujące programy i strategie: 

Lp. Numer uchwały Tytuł 

1. 
XXIX/142/16 
z dnia 20 września 2016 r.  

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Polanów na lata 2016-2025, 

2.  
XXIX/145/16  
z dnia 20 września 2016 r.  

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych 
Gminy Polanów na lata 2016-2025 

3. 
XLII/222/17  
z dnia 20 września 2017 r.  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 
2017-2023 

4. 
VIII/29/15  
z dnia 30 marca 2015 r.  

Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla gminy Polanów 
na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 

5. 
XLIV/367/2010  
z dnia 31 marca 2010 r. 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla 
Miasta i Gminy Polanów na lata 2010-2032 

6. 
XXI/110/16  
z dnia 31 marca 2016 r.  

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Polanów 

7. 
XXI/109/16  
z dnia 31 marca 2016 r.  

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Polanów na lata 
2015-2030 

8. 
XXI/111/16  
 z dnia 31 marca 2016 r.  

Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
na lata 2016-2021 

9. 
VI/26/19  
z dnia 26 lutego 2019 r. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 

10. 
Uchwała Nr VII/66/19  
z dnia 28 marca 2019 r. 

Program usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy 
Polanów na lata 2019-2022 
 

11. 

Uchwała Nr XXX/209/20  
z dnia 15 grudnia 2020 r. 

Program współpracy Gminy Polanów z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2021 rok  
 

12. 
Uchwała nr XXXII/216/20  
z dnia 29 grudnia 2020 r. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. 
 

13. 
Uchwała Nr XXXII/217/20  
z dnia 29 grudnia  2020 r.  
 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Polanów na lata 
2021-2025  

14. 
Uchwała Nr XXXII/215/20  
z dnia 29 grudnia 2020 r. 

Gminny  Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2021 r. 
 

15. 

Uchwała Nr XXXVI/233/21  
z dnia 30 marca 2021 roku 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Polanów na rok 2021 
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III. BUDŻET GMINY 

III.1. Dochody gminy 
 

Dochody w budżecie gminy wyniosły:  58 708 095,67  PLN 

 

 

 

  

Dochody własne,
16 500 092,26

28,10 %

Udział w podatku 
doch od osób 

fizycznych,
5 443 893,00

9,27 %

Udział w podatku doch od 
osób prawnych,

116 024,94
0,19 %

Dotacje celowe,
15 816 360,29

26,95 %

Subwencja 
wyrównawcza, 

4 112 449,00 
7,00 %

Subwencja 
równoważąca,

76 887,00
0,14 %

Subwencja oświatowa,
7 845 009,00

13,36 %

Dochody majątkowe w tym: 
8 797 380,18

14,99 %

Dochody z majątku gminy       
282 461,13  0,48 % 
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III.2. Wydatki gminy 

Wydatki budżetowe wyniosły: 52 754 430,53 PLN 

 

  

Oświata i 
wychowanie; 

13 490 138,63 zł  
25,57%

Świetlice szkolne,
405 401,49 zł 

0,77%

Pomoc dla uczniów

75 118,00 zł  0,14%

Pomoc społeczna,
658 555,28 zł 

8,83%

Ochrona zdrowia
198 225,51 zł; 

0,38%

Rodzina; 
13 073 970,00 zł 24,78%

Internet szansą 
Gminy Pol@now, 
51 231,96 zł 0,10%

Gosp odpadami,
2 234 325,30 zł; 

4,23%

Gosp 
mieszkaniowa; 3 

958 543,29 zł  
7,50%

Bezpieczeństwo
649 703,39 zł 

1,23%

Biblioteki;
558 000,00 zł  …

Ośrodki kultury i 
świetlice 

1 307 000,00 zł 
2,37%

Inwestycje: 
8 577 501,39 zł  

16,26 %

Pozostałe; 
3 516 716,29 zł  6,67%
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IV. INWESTYCJE 

Działalność inwestycyjna Gminy Polanów jest determinowana zdolnością i skłonnością do 

inwestowania. Zdolność do inwestowania występuje, gdy gmina posiada wolne środki 

finansowe oraz istnieje prawna możliwość, opisana w art. 243 ustawy o finansach publicznych, 

pozyskania środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, co oznacza 

możliwość realizowania długookresowych inwestycji bez potrzeby ograniczania realizacji zadań 

bieżących. 

Uzupełnieniem zdolności do inwestowania są możliwości uzyskania dochodów majątkowych 

jako odrębnej kategorii dochodów będących poza regulacjami art. 242 ustawy o finansach 

publicznych. Skłonność do inwestowania jest determinowana przez zdolność inwestycyjną, 

a poza tym wynika z realnych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz z akceptacji danej 

inwestycji przez społeczeństwo. Dzięki inwestowaniu gmina rozwiązuje konkretne problemy 

społeczne i gospodarcze, które wpływają na podniesienie jakości życia mieszkańców gminy. 

IV.1. Wydatki inwestycyjne 

Wydatki inwestycyjne wyniosły w 2021 r. 8 577 501,39 zł, co stanowi 16,26 % sumy 
wszystkich wydatków.  

Źródła finansowania inwestycji pochodzą ze środków budżetu Gminy Polanów, oraz ze środków 
pozyskanych z dofinansowania: z budżetu państwa lub Unii Europejskiej. W 2021 r. łączna 
kwota pozyskanego do budżetu gminy Polanów dofinansowania wyniosła 8.477.770,04 zł.  
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IV.1. Najważniejsze inwestycje 2021 rok

Rewitalizacja rynku w Polanowie i jego otoczenia 

 

Wieloletni projekt dotyczy rewitalizacji 
zdegradowanej przestrzeni publicznej rynku 
miejskiego i jego otoczenia w centrum 
Polanowa w celu przywrócenia i nadania mu 
nowych funkcji m.in. społecznych, 
gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, 
rekreacyjnych. Wydatki poniesione w 2021 r. 
w kwocie 1 464.957,14 zł, w tym 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego RPZP w kwocie 
1.421.140,43 zł 

Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie (Żwirowa) 

 

Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Żwirowej 
w Polanowie do istniejącego parkingu 
rowerowego przy ul. Bobolickiej (ok. 1 km).  
W ramach zadania powstał również parking 
dla rowerów przy ul. Wolności w Polanowie. 
Projekt wieloletni w kwocie 1 507 322,70 zł,  
w tym dofinansowanie RPO - ZIT – w kwocie 
766.629,61 zł 

Adaptacja części budynku szkoły na oddziały przedszkolne 

 

Gmina zrealizowała inwestycję polegającą na 
adaptacji zachodniej części Szkoły 
Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. 
INKA przy ul. Wolności 14  na potrzeby 
edukacji przedszkolnej. 
Wartość inwestycji wraz z dokumentacją  
projektową i wyposażeniem  - 599 434,35 zł 
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Adaptacja części budynku szkoły na dzienny Dom Seniora 

 

Gmina zrealizowała inwestycję polegającą na 
adaptacji zachodniej części Szkoły 
Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. 
INKA przy ul. Wolności 14  na dzienny Dom 
Seniora. 
Wartość inwestycji wraz z dokumentacją  
projektową i wyposażeniem  - 499 198,91 zł. 

Budowa instalacji gazowej z podłączeniem kotła w budynku SP 

 

Budowa zewnętrznej instalacji gazowej  
z podłączeniem kotła gazowego w budynku 
SP Polanów przy ul. Wolności 14. 
Wartość inwestycji 353 392,24 zł, w tym 
dofinansowanie WFOŚiGW w kwocie  
170 000 zł 

Zakup ciągnika do utrzymania czystości 

 

Gmina Polanów zakupiła ciągnik, zamiatarkę 
i przyczepę do działań związanych z 
utrzymaniem czystości na terenie miasta  
i gminy Polanów w kwocie 221 075,05 zł  
w tym dofinansowanie z WFOŚiGW – 
110 000,00 zł 
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Modernizacja i remont dachu Urzędu Miejskiego 

 

W ramach gminnych inwestycji 
przeprowadzony został remont  
i modernizacja dachu Urzędu Miejskiego  
w Polanowie. Koszt remontu wyniósł  
212 910,17 zł 

Modernizacja kotłowni w Przedszkolu 
Gminnym 

Wartość inwestycji 172.494,24 zł 

Strefa Juniora, ul. Koszalińska, Strefa 
Seniora, ul. Koszalińska 

Wartość inwestycji 83 000 zł, w tym 
dofinansowanie w ramach Małej Rewitalizacji 
- 40.000 zł 

Remont części drogi gminnej  
w miejscowości Wielin 

Wartość inwestycji 60.000 zł, w tym 
dofinansowanie Nadleśnictwa Polanów  
w kwocie 50.000 zł. 

Ogrodzenie boiska w Żydowie 

Wartość inwestycji 40.000 zł, w tym 
dofinansowanie - Program SPORT Urząd 
Marszałkowski - 20 000 zł 

Plac zabaw Chocimino 
Wartość inwestycji - 21 500 zł w ramach 
Małej Rewitalizacji 

Strefa aktywności Juniora i Seniora 
przy basenie miejskim 

Wartość inwestycji - 20 000 zł w ramach 
Programu Błękitna Piątka 

Budowa placu zabaw w miejscowości 
Buszyno 

Wartość inwestycji 10.473,65 zł - 
sfinansowane ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach projektu 
Granty Soleckie 

Strefa aktywności dla najmłodszych 
(plac zabaw w Sowinku) 

Wartość inwestycji 10.473,65 zł - 
sfinansowane ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach projektu Granty 
Soleckie 
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IV.2. Realizacja projektów wieloletnich oraz partnerskich 

IV.2.1. Projekty wieloletnie  

Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji 

m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych, rekreacyjnych, koszt całkowity  

4 097 912,49 zł, w tym dofinansowanie 3 483 225,55 zł. W roku 2021 wprowadzono zmiany 

w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023 poprzez 

dodanie działki nr 76 obszar ewidencyjny Polanów 4 na ul. Koszalińskiej w Polanowie.  

W 2021r. rozpoczęto realizację projektu. Termin zakończenia realizacji inwestycji to grudzień 

2022r.  

Budowa drogi rowerowej i  parkingu dla rowerów w Polanowie (Żwirowa) - projekt wieloletni  

w kwocie 1.507.322,70 zł, w tym dofinansowanie RPO - ZIT –w kwocie 766.629,61 zł 

W ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” realizowanego przez KARR  

a współfinansowanego ze środków UE zrealizowano trzy zadania „Plac zabaw dla malucha” 

w Chociminie oraz „Projekt Junior” i „Projekt Senior” w Polanowie. Oba projekty zrealizowane 

przy współpracy z Miejskim Klubem Sportowym Gryf w Polanowie powstały na wnioski grup 

inicjatywnych, wartość dofinansowania 60.000 zł.  

IV.2.2. Pozyskane dofinansowanie w 2021 roku  na realizację zadań w  2022 r.  

Pozyskane dofinansowanie na realizację zadań w 2022 r. 

Burmistrz Polanowa Przebudowa 8 dróg gminnych o dł. 3.242 km w miejscowości Polanów 
wraz z ciągami pieszymi o dł. 0,968 km - Program Inwestycji Strategicznych - Polski Ład I 

5 000 000 zł 

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych RPO 1 497 875 zł   

Przebudowa budynku w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu Polanowskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Polanowie -  PROW 

119 035 zł    

Budowa szatni z zapleczem sanitarnym - Ministerstwo Sportu 650 000 zł 

Budowa świetlicy w Domachowie wraz z drogą dojazdową i zagospodarowanie terenu 
- Rządowy Fundusz  Inwestycji Lokalnych 

2 000 000 zł 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Domachowie PROW 125 700 zł 

Uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie 
kanalizacji 

900 000  zł 

Zakup rekreacyjnego sprzętu wodnego oraz utworzenie ścieżki historycznej w 
Polanowie RPO RYBY - realizuje GRYF POLANÓW w partnerstwie z Gminą 

146 580 zł 

Cyfrowa Gmina Ministerstwo Cyfryzacji 255 960 zł 

PGR laptopy Ministerstwo Cyfryzacji 952 445 zł 

Wyposażenie Klubu Seniora RPO 225 975 zł 

Ogółem wartość dofinansowania na realizację wymienionych zadań w 2022 r. wynosi 

11.873.570 zł. 
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IV.2.3. Projekty partnerskie  

Projekty realizowane w partnerstwie w 2021 r. 

Projekt profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi pt. „Kochaj Życie”,  grant z Działaj 
Lokalnie – realizator: Stowarzyszenie Łączy Nas Polanów 

6 000 zł 

Akcja ”Szczepmy się z KGW”, realizator: KGW Polanów, Stowarzyszenie Łączy Nas 
Polanów, 

8 000 zł   

Warsztaty ekologiczne Chronimy ptaki – dofinansowanie ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego, realizator: Stowarzyszenie Łączy Nas Polanów 

8 000 zł    

„Majówka pod Biało-Czerwoną” w ramach Programu Społecznik w Polanowie 
realizator: Stowarzyszenie MKS Gryf Polanów 

4 000 zł 

„Warsztaty krawieckie dla najmłodszych” w ramach Programu Społecznik w Nacławiu, 
realizator: Stowarzyszenie MKS Gryf Polanów 

4 000 zł 

Projekt „Ekologiczne przedszkolaki” Program Społecznik, realizator: Stowarzyszenie 
Łączy Nas Polanów 

4 000 zł 

Projekt „Rower i przyroda to fajna przygoda”, realizator: Stowarzyszenie Łączy Nas 
Polanów 

4 000 zł 

Na wszystkie wymienione zadania, w których gmina Polanów była partnerem pozyskano 

łączne dofinansowanie w kwocie 38 000 zł. 

       

IV.3. Zagospodarowanie przestrzenne 

W Gminie Polanów w okresie objętym niniejszym raportem planowanie  
i zagospodarowanie przestrzenne gminy było realizowane w oparciu o następujące uchwały: 

Lp. Numer uchwały Tytuł 

1. 
XXXVI/354/98  
z  dnia 28 kwietnia 1998 r. 

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Polanów – zmiana 1998 (obr. Krąg, dz. nr. 148/5, 148/6  
i 148/7, obr. Gostkowo, dz. nr 38/1, 38/2, 38/3, obr. Żydowo - wieś 
Kępiny dz. nr 615/2. 

2.  
IV/33/98  
z dnia 29 grudnia 1998 r. 

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Polanów – zmiana 1998 (obr. Krąg, dz. nr 149/5, część dz. nr 137) 

3. 
XXVIII/314/2002  
z dnia 26 lutego 2002 r. 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta 
Polanów  

4. 
VIII/72/2003  
z dnia 26 czerwca 2003 r. 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta 
Polanów, na obszarze: części działki nr 6/1 i 7/3 w rejonie ulic Stawnej 
i Cmentarnej oraz części działki 26/3 w rejonie ulicy Rybnej 
w Polanowie 

5. 
IX/83/2003  
z dnia 10 lipca 2003 r. 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta 
Polanów, na obszarze części działki nr 11/2 obręb 2 w rejonie ulicy 
Młyńskiej w Polanowie 

6. 
XXV/217/04  
z dnia 30 grudnia 2004 r. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w mieście 
Polanów, dla terenów wokół Gimnazjum 

7. 
XXV/215/04  
z dnia 30 grudnia 2004 r. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Góry Warblewskiej 
w gminie Polanów 
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8. 
V/18/15 
z dnia 28 stycznia 2015 r. 

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Życiowo 
Kierzkowo na terenie Gminy Polanów wraz  
z wprowadzeniami linii elektroenergetycznych 

9. 
VIII/28/15  
z dnia 30 marca 2015 r. 

Uchwała  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego DLA DWUTOROWEJ NAPOWIETRZNEJ LINII 
ELEKTROENERGETYCZNEJ 400 KV GDAŃSK PRZYJAŹŃ -
ŻYDOWO KIERZKOWO NA TERENIE GMINY POLANÓW 

10. 
XXIII/119/16  
z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Polanów 

 

Obszar gminy objęty obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

(odsetek procentowy gruntów objętych planem) wynosi 0,45% - 178,67 ha. 

W 2021 r. wydano 87 decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości nieobjętych planem 

miejscowym oraz 35 decyzji celu publicznego. Przeciętny czas oczekiwania na decyzję 

o warunkach zabudowy wynosi 50 dni. 
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V Gminne budownictwo mieszkaniowe – budownictwo 

społeczne 

Zmiana przepisów o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego   umożliwiła podjęcie przez gminę działań na rzecz 

rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego – budownictwa 

społecznego. 

W tym celu 1 lutego 2021r. Gmina podpisała porozumienie inicjujące współpracę z Krajowym 

Zasobem Nieruchomości w zakresie utworzenia - razem z innymi gminami naszego 

województwa - Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM). Powołanie i funkcjonowanie SIM na 

wzór Towarzystwa Budownictwa Społecznego umożliwi budowę w perspektywie kilku lat lokali 

mieszkalnych dla rodzin z terenu naszej gminy. Budownictwo w tej formule przewiduje 

realizację inwestycji mieszkaniowej dla grupy najemców, którzy posiadają środki na regularne 

opłacanie czynszu, ale ich przychody są na tyle ograniczone, że nie stać ich na zaciągnięcie 

kredytu hipotecznego na mieszkanie. W nowym programie, najem ten opiera się m.in. na 

modelu partycypacji finansowej najemców w kosztach inwestycji, co umożliwi w przyszłości 

dojście do własności  zajmowanego lokalu. 

W następstwie zawartego porozumienia Gmina Polanów złożyła wniosek do Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa o środki 3.000.000 zł z przeznaczeniem na objęcie udziałów 

w nowotworzonym SIM.  

W kolejnym etapie realizacji zamierzenia Gmina Polanów wraz z innymi samorządami naszego 

województwa utworzyła Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN – Zachodniopomorskie” 

(SIM),  realizującą budownictwo społeczne w celu budowy wielolokalowych mieszkań na 

wynajem o umiarkowanym czynszu, z opcją dojścia do własności, skierowaną do rodzin 

dysponujących środkami finansowymi na opłacanie czynszu, jednak nie posiadających  

hipotecznej zdolności kredytowej.  

Dzięki uzyskanemu wsparciu w wysokości 3.000.000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa Gmina Polanów   objęła 60.000 udziałów w nowotworzonej Społecznej 

Inicjatywie Mieszkaniowej KZN-Zachodniopomorskie sp. z o.o. Następnie gmina przekazała 

spółce SIM „KZN – Zachodniopomorskie” grunt o pow. 0,5 ha przy  zbiegu ulic Sławieńskiej i 

Młyńskiej w Polanowie z przeznaczeniem pod budowę dwóch budynków  mieszkalnych 

wielorodzinnych obejmujących 32 mieszkania.  

Wszelkie działania gminy  podejmowane razem z SIM skupiają się na uzyskaniu 

dofinansowania dla planowanego przedsięwzięcia. Według koncepcji architektonicznej w I 

etapie powstanie 16 mieszkań o pow. ok. 50 m2, z przeznaczeniem na wynajem z możliwością 

partycypowania w kosztach ich  budowy i perspektywą dojścia do własności. Według wyliczeń 

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, która będzie zarządzać mieszkaniami, szacowana 

wysokość czynszu budowanych w tej formule mieszkań wyniesie ok. 16-19 zł/m2. 

Gmina Polanów podpisała też umowę z SIM  na uzyskanie przez gminę grantu w postaci 

bezzwrotnego wsparcia  z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na tworzenie 

lokali mieszkalnych o ograniczonym czynszu na wynajem. O tego rodzaju dofinansowanie może 

się ubiegać gmina na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane polegające na budowie 

mieszkań na wynajem na gruncie, którego właścicielem jest SIM, przy czym gmina uzyskując 
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środki z Funduszu Dopłat ma prawo wskazywania potencjalnych najemców według ustalonych 

kryteriów.  

Podejmowane działania  mające na celu realizację budowy budynków wielolokalowych są 

kontynuowane w roku 2022r., tak aby w perspektywie kolejnych kilku lat stworzyć warunki dla 

zaspokojenia części potrzeb mieszkaniowych dla mieszkańców naszej gminy. 
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VI. GOSPODARKA MIENIEM,  
KOMUNALNA i MIESZKANIOWA

 

VI.1. Gospodarka nieruchomościami 

W 2021 r. obowiązywało zarządzenie Burmistrza Polanowa Nr 91/20 z dnia 10 listopada 2020 r. 
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Polanów na lata 2021 - 
2023. 

Zestawienie zbiorcze zagospodarowania mienia (ilościowe) wg stanu na 31 grudnia 2021 
roku 

Opis 
wg grupy 

Łączna 
Ilość 

Sposób gospodarowania 

Zarząd 
Użytko-
wanie 

Użytkowanie 
wieczyste 

Najem Dzierżawa Inne 

I. Budynki i lokale 196 196 0 0 0 0 0 

1.  budynki mieszkalne,           
w tym: mieszkania                          

48 48 0 0 0 0 0 

85 85 0 0 0 0 0 

2.budynki niemieszkalne 126 126 0 0 0 0 0 

3. szkoły 4 4 0 0 0 0 0 

4. przedszkola, żłobek 2 2 0 0 0 0 0 

5. ośrodki kultury 
i sportu 

2 0 0 0 0 0 2 

6.środowiskowy dom 
samopomocy /świetlice 
wiejskie 

14 1 0 0 0 0 13 

7. obiekty służby zdrowia 2 0 2 0 0 0 0 

II. Budowle 159,3 159,3 0 0 0 0 0 

1. Sieć wodociągowa (km) 95,5 95,5 0 0 0 0 0 

2. Sieć sanitarna (km) 63,8 63,8 0 0 0 0 0 
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VI.2. Grunty gminne 

Grunty gminne 

Łączna wartość gruntów Gminy Polanów na dzień 30 grudnia 2021 roku wynosi 16 180 255 zł, w tym: 

użytki rolne  1 396 054,00 zł 

użytki leśne 62 836,00 zł 

zabudowane i zurbanizowane 14 705 660,00 zł 

pozostałe 15 70,005 zł 

Zestawienie zbiorcze (ilościowe) gruntów gminy wg stanu na 31 grudnia 2021 r. 

Opis wg grupy 
Łączna 

ilość 

Sposób gospodarowania 

Zarząd 
Użytko-
wanie 

Użytkow
aniewiec

zyste 
Najem 

Dzierża
wa 

Inne 

I. Grunty ogółem (ha) 870,3 5,22 8,52 27,00 0,00 210,00 0,00 

1. użytki rolne, w tym:                           
grunty orne 

323,3 0,00 0,00 15,00 0,00 210,00 0,00 

227,4 0,00 8,00 15,00 0,00 210,00 0,00 

2. drogi 354,8 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 

3. grunty leśne, w tym: lasy 
48,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. place rekreacyjne 16,36 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. tereny zabudowane 26,17 3,22 0,52 9,00 0,00 0,00 0,00 

6. tereny niezabudowane 12,49 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

7. cmentarze komunalne 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. inne 80,72 0,00 0,00 27,00 0,00 210,00 0,00 

VI.3. Polityka mieszkaniowa 

Polityka mieszkaniowa w gminie realizowana jest na podstawie wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i gminy Polanów. 

W  mieszkaniowym zasobie gminy  na początku 2021 r.  znajdowało się 78 lokali 

mieszkalnych o pow. 3 307,38 m2.  Na koniec było to 75 lokali mieszkalnych o pow. 3 159,27 

m2. Dla porównania 31 grudnia 2008 r. liczba lokali będących w gminnym zasobie wyniosła 

197, o łącznej pow. 9 646,40 m2. 

W 2021 liczba osób oczekujących na mieszkanie komunalne wyniosła 101. 

Gmina w roku objętym raportem dysponowała lokalami socjalnymi w liczbie 15. Natomiast 

liczba osób oczekujących na lokal socjalny wynosiła 29. 
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VI.4. Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz obiektów administracyjnych 

Gmina Polanów prowadzi 13 świetlic wiejskich. Prace świetlic organizuje Polanowski Ośrodek 

Kultury i Sportu. Świetlice te działają w Rzeczycy Wielkiej, Kościernicy, Jacinkach, Chociminie, 

Nacławiu, Sowinku, Bożenicy, Garbnie, Gołogórze, Krytnie, Karsinie, Rekowie, Świerczynie. 

w zajęciach świetlicowych biorą udział między innymi dzieci z rodzin z problemem uzależnień 

i przemocy domowej. Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano w 2021 r. kwotę 

648.197,16 zł. 

Gmina Polanów utrzymuje również place zabaw, boisko Orlik, halę widowiskowo-sportową oraz 

stadion miejski, których koszty utrzymania ogółem wyniosły  372.018,36 zł. 

VI.5. Zieleń gminna i zadrzewienia 

Utrzymaniem zieleni w mieście zajmuje się Zakład Usług Komunalnych w Polanowie  przy 
wsparciu Referatu Administracji Obiektów Sportowych i Zieleni Miejskiej. Gmina Polanów  

w 2021 roku na utrzymanie zieleni w mieście i wsiach przeznaczyła kwotę 133.505,20 zł. 

VI.6. Cmentarze gminne 

Na utrzymanie czystości na cmentarzach na terenie gminy, wydatkowano w 2021r. kwotę 

2.241,76 zł. Cmentarze komunalne znajdują się w Polanowie, Krytnie, Kościernicy i Powidzu. 

VI.7. Realizacja innych zadań zleconych i programów 

gminnych 

V.7.1. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021  

W spis zaangażowanych zostało 4 rachmistrzów w okresie od 01.04.2021 do 01.06.2021 r.,  
a  następnie 3 rachmistrzów od 02.06 2021 r. do końca spisu – 30.09.2021 r. 

Ilość spisanych mieszkań wyniosła 2670. 

W ramach akcji spisowych zorganizowano: 

• 8 mobilnych punktów spisowych w Świetlicach (Żydowo, Nacław, Kościernica, Rzeczyca 
Wielka x 2, Świerczyna - Bukowo, Garbno), 

• 2 akcje „Mobilny spisobus” w Krytnie i w Garbnie, 

• 2 akcje „Noc spisowa” w Polanowie, 

• 3 akcje spisowe podczas festynów w miejscowościach Nacław i Polanów, 

• 4 akcje „Aktywny telefon spisowy” 
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V.7.1. Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

W roku 2021 na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanów na rok 2021 - wydatkowano środki w kwocie  
30.000 zł  

W ramach działań: 

• 8 bezdomnym psom i kotom zapewniono całodobową opiekę weterynaryjną  

• 3 bezdomne psy wywieziono do schroniska   

• Wykonano 78 zabiegów sterylizacji zwierząt (76 koty, 2 psy) 
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VII. OCHRONA ŚRODOWISKA
 

VII.1. Ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarki 

wodnej 

Wskaźniki monitoringu w zakresie ochrony środowiska przedstawiają się zadowalająco. 

Zgodnie z systemem monitoringu jakości powietrza województwa zachodniopomorskiego 

udostępnianym przez Inspekcję Ochrony Środowiska nie wystąpiły przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5, a przekroczenia 

poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 wystąpiły jedynie na obszarze 

strefy zachodniopomorskiej -poza obszarem gminy Polanów. Podobnie jak w latach 

poprzednich, wysokie stężenia tego zanieczyszczenia rejestrowano w okresach grzewczych. 

Główną przyczyną występowania przekroczeń tego zanieczyszczenia jest niska emisja 

pochodząca z indywidualnego ogrzewania budynków. W roku 2021 średnioroczne stężenia 

tego zanieczyszczenia uzyskały najniższe wartości na przestrzeni lat 2012-2021.  

Na terenie gminy istnieje wysoki udział lasów, w których dominuje sosna, a także wysoki jest 

udział buka, olszy, dębu i świerka. Udział lasów w powierzchni ogółem – 54,2%. 

Stan ekologiczny jezior i rzek na terenie gminy nie uległ pogorszeniu (na podstawie badań 

monitoringowych Inspekcji Ochrony Środowiska). 

W ramach Programu usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Polanów na lata 2019-
2022 w roku 2021 przeprowadzono zabieg usuwania barszczu Sosnowskiego na  terenie 
miejscowości Cetuń obejmującym 305,19 arów gruntów stanowiących własność Gminy 
Polanów. Koszt zadania wyniósł 14 038,74 zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowanie przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 10. 
529,06 zł. 

W roku 2021 wydano 26 decyzji zezwalających na wycinkę drzew oraz przyjęto 54 zgłoszenia 
w tym zakresie. Wycinki drzew dokonywano głównie z uwagi na zły stan fitosanitarny, 
spowodowany czynnikami naturalnymi. 

• 21 posadzonych drzew   

• 52 pomników przyrody  

• Aleja Bukowa została poddana zabiegom pielęgnacyjnym i konserwacyjnym 

VII.1.1. Ochrona powietrza 

W 2021 r. w ramach utworzonego w gminie Punktu konsultacyjnego Programu Czyste 
Powietrze, złożono 15 wniosków o dofinansowanie do „Programu Priorytetowego Czyste 
Powietrze”, z czego 13 wniosków uzyskało dofinansowanie 

W roku 2021 w ramach pilotażowego programu na terenie województwa zachodniopomorskiego  
pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach 
wielorodzinnych”, złożono 8 wniosków, z których 7 uzyskało dofinansowanie. 
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VII.2. Utrzymanie czystości i porządku  

Utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców w 2021 r. 

z tego tytułu wynosiła od lutego 30 zł za odpady zbierane w sposób selektywny. W styczniu 

wysokość opłaty wynosiła 22 zł 

Wysokość przychodu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami to kwota 2 234 329,38 

zł, a wydatki poniesione na gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 267 574,72 zł.  

Dla porównania 

Wysokość przychodu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami to kwota 1 617 392,04 

zł, a wydatki poniesione na gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 
1 614 238,38 zł 

 

 

Gospodarka odpadami: 

a) Liczba mieszkańców uiszczających opłatę za odbiór odpadów 6530 

Ilość gospodarstw i osób w systemie w 2021 r. 
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Nieruchomości ogółem 2276 

Nieruchomości selektywnie 2250 

Nieruchomości nieselektywnie 2250 

Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 24 

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 2 

Nieruchomości mieszane 5 

Domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe 

2276 

 

Odsetek odpadów poddanych recyklingowi: 

• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru metali, tworzyw 

sztucznych i szkła – 22,99 % 

• liczba dzikich wysypisk – 0 

• odsetek odpadów zebranych selektywnie 42% 

W roku 2021 wytworzono łącznie 2044,99 Mg odpadów, z czego 773,8 Mg stanowiły odpady 

zbierane w sposób selektywny, a 1180,6 Mg stanowiły odpady zmieszane. Bioodpady zebrano 

w ilości 90,5 Mg 

Statystycznie 1 mieszkaniec gminy Polanów w 2021 r. wyprodukował 304,7 kg 

odpadów. 

• 249,81 Mg odpadów wielkogabarytowych   

• 27,10 Mg Zużytych opon  

• 11,5 Mg Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego   
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VIII. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
 

VIII.1. Zaopatrzenie w wodę 

Sieć wodociągowa w gminie obejmuje wszystkie miejscowości. Siecią zarządza Zakład Usług 

Komunalnych w Polanowie. 

 

 

Zużycie wody wyniosło 237 453 m3. 

  

Długość sieci  
i przyłączy 

wodociągowych 

95,8 

Liczba ujęć wody 

36 
w tym 1 centralne 

ujęcie wody  
w Polanowie 

Odsetek korzystających 
z sieci wodociągowej 

95% 

Ilość przyłączy 
1319 

Ilość hydroforni 
30 
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VIII.2. Odbiór ścieków 

Siecią zarządza Zakład Usług Komunalnych w Polanowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączne koszty poniesione przez Zakład Usług Komunalnych w Polanowie w gospodarce 

wodno-ściekowej za rok 2021 wyniosły 2 267 300,25 zł. 

VIII.3. Zaopatrzenie w ciepło 

Zakład Usług Komunalnych w Polanowie administruje kotłownie osiedlowe, w tym produkuje  

i rozlicza ciepło dla potrzeb mieszkańców osiedli: 

• Zamkowa - kotły węglowe 

• Młyńska/Grabowa – kotły węglowe 

• Zakład Usług Komunalnych zapewnia zaopatrzenie w  opał, natomiast obsługę kotłowni 

realizują podwykonawcy 

  

 
Ilość oczyszczalni 

ścieków 
4 

Długość sieci 
i przyłączy 

kanalizacyjnych 
82,2 km 

 
Ilość przepompowni 

ścieków 

 35 

 
zbiornik bezodpływowy 

 1 

 
Ilość punktów 

zrzutu 
3 



46 

  



47 

IX. OPIEKA ZDROWOTNA
 

Zadanie w zakresie ochrony zdrowia dla mieszkańców miasta i gminy realizuje Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Polanowie, dla którego Gmina Polanów jest podmiotem tworzącym  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 711). 

Liczba osób zdeklarowanych pacjentów na dzień 31.12.2021 wyniosła 7 376. W 2021 roku 
liczba udzielanych porad wynosiła wg rodzajów udzielanych świadczeń zdrowotnych: 

Podstawowa Opieka Zdrowotna 35 450 

Chirurgia 1605 

Ginekologia 1467 

Laboratorium-ogólna ilość badań 
29 878 

ogólna ilość badań 

Ratownictwo Medyczne - wyjazdy 
982 

wyjazdy 

Medycyna Pracy  

- umowy z zakładami pracy na medycynę pracy  

350 wydanych orzeczeń 

98 umów z zakładami 

W ramach środków finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie 
zakupiono nowy sprzęt  dla ZOZ w Polanowie 

• serwer - 50 583,75 zł 

10.000 zł - dotacja celowa z budżetu gminy Polanów dla Powiatu Koszalin na realizację 

zadania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia - zakup separatora MCS+ 

W roku 2021 realizowano program szczepień przeciw  COVID – 19 w ramach 
którego: 

• ilość wykonanych szczepień ogółem – 6427 

w tym 

• pierwsza dawka - 2809 

• druga dawka – 1819 

• trzecia dawka – 1231 

W 2021 zaszczepiono przeciw COViD – 19 dzieci i młodzież 

• ilość wykonanych szczepień ogółem – 568 

w tym 

• pierwsza dawka - 287 

• druga dawka – 281 

W 2021 r. wykonano 269 testów na COVID-19 i zrealizowano 363 szczepień przeciw grypie. 
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X. POMOC SPOŁECZNA
 

 
Do Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanowie  
w roku 2021 zgłoszono 19 przypadków nadużywania alkoholu. 8  osób zostało skierowanych na 
badanie biegłego w przedmiocie uzależnienia. 
Wydano 11 jednorazowych i 5 stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Cofniętych 
zezwoleń - 0. Wygaszono 6 zezwoleń. Ostatecznie liczba podmiotów, które posiadały 
zezwolenia wyniosła 30. 

X.1. Pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze 

Pomocą społeczną w gminie Polanów objęto w 2021 r. – 306 rodzin, co stanowiło 628 osób. 

Miasto i gmina Polanów są podzielone na 5 terenów pracy socjalnej, każdy teren ma 
przypisanego pracownika socjalnego.  Na terenie gminy funkcjonują dwa Domy Pomocy 
Społecznej, mieszkańcy również korzystają z polanowskiego M-GOPS. 

Liczba osób, które skorzystały ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej z podziałem 
na świadczenia w ramach zadań zleconych i własnych. 

 

ZASIŁEK  RODZINNY 

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny w 2021 r. 226 

Liczba wypłaconych świadczeń 6649 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 
 

Liczba osób, którym przyznano świadczenie 299 

Liczba wypłaconych świadczeń 3544 

ŚWIADCZENIE  PIELĘGNACYJNE 
 

Liczba osób pobierających świadczenie 60 

Liczba wypłaconych świadczeń 611 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY 
 

Liczba osób pobierających świadczenie 2 

Liczba wypłaconych świadczeń 27 

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA 
 

Liczba osób uprawnionych do świadczenia 1 

Liczba wypłaconych świadczeń 1 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 
 

Liczba osób uprawnionych – średnio w 2021 r 88 

Liczba wypłaconych świadczeń 1060 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE 
 

Liczba osób uprawnionych do świadczenia w 2021 r. 55 

Liczba wypłaconych świadczeń 352 

Liczba wydanych decyzji przyznających świadczenie   
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ŚWIADCZENIE „ZA ŻYCIEM” 
 

Liczba osób uprawnionych do świadczenia w 2021 r. 0 

Liczba wypłaconych świadczeń 0 

Liczba wydanych decyzji przyznających świadczenie 0 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (RODZINA 500+) 

Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia wychowawczego 908 

Liczba dzieci na które wypłacono świadczenie wychowawcze 1442 

Liczba wypłaconych świadczeń 16120 

ŁĄCZNA KWOTA WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ w 2021 r. 

Świadczenia rodzinne, zasiłek dla opiekuna, jednorazowe świadczenie „Za 
życiem” 

3 477013,60 zł 

Świadczenie wychowawcze (500+)    7 994 305,10 zł 

 

X.2. Realizacja zadań zleconych i własnych w zakresie 
pomocy społecznej: 

• Na zasiłki stałe wydatkowano – 356 772,85 zł., środki te zostały przyznane  
62 osobom, w tym przyznane dla: 
- osoby samotnie gospodarującej: 55 osób, (dla przebywających w DPS: 22 osoby) 
- osoby w rodzinie: 7 osób 

• Ogółem na finansowanie obowiązkowych składek  zdrowotnych wydatkowano – 
31 707,30 zł, 
- dla przebywających w DPS: 22 osoby 

• Ogółem na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 308 164,92 zł, rozdysponowaną na 
147 rodzin 
W tym: 
- z powodu bezrobocia 103 rodzin 
- z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 13 rodzin 
- z powodu niepełnosprawności 13 rodzin 
- z innego powodu 18 rodzin 

• Na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 217 736,56 zł, z przeznaczeniem na  
38 osób w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznym: 0 osób. 

• Ogółem na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 31677,64 zł. z przeznaczeniem dla  
76 osób 
W tym: 
- Specjalne zasiłki celowe: 19 osoby na kwotę 17259,90 zł 
- Zasiłki celowe: 10 osoby na kwotę 14 417,74 zł 

Dożywianie na terenie gminy w ramach Uchwały Rady Ministrów nr 140 z dnia 15.10.2018 r. 
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

Posiłkami dla dzieci, młodzieży i dorosłych objęto 106 osób. Wartość udzielonych świadczeń 
wyniosła 54 448,50 zł. 

Na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano zasiłki celowe 
na zakup żywności dla 130 osób, na co wydatkowano  124 235,20 zł. 

Ogółem wydatkowano kwotę 178 683,70 zł, w tym środki własne 40 903,50 zł. Kwota dotacji to 
137 780,20 zł zł. 
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X.3. Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń 

jak długo objęte pomocą liczba rodzin liczba osób w tych rodzinach 

razem 372 757 

poniżej 1 roku 34 60 

od 1 do 2 lat 17 36 

od 2 do 3 lat 12 19 

3 lata lub dłużej 309 646 

X.4. Liczba miejsc w domach pomocy społecznej oraz 
ośrodkach wsparcia. 

W Domach Pomocy Społecznej  w 2021 roku skierowanych przez gminę Polanów było 17 osób, 
na które wydatkowano środki w wysokości 683 727,36 zł. 

W DPS Żydowo opłacaliśmy miejsca dla 3 osób, w DPS Parsowo dla 5 osób, w DPS Mielno dla 
3 osób, w DPS Cetuń dla 5 osób, w DPS Nowe Bielice dla 1 osoby. W ośrodku wsparcia – 
Schronisko prowadzone przez Stowarzyszenie „Pro – Bono” przebywało 8 osób. Na terenie 
naszej gminy istnieje Środowiskowy Dom Samopomocy „Oaza” w Krągu, gdzie przebywało 26 
podopiecznych skierowanych przez nasz ośrodek. 

W 2021 r. z pomocy społecznej skorzystało 9 osób bezdomnych. W trakcie roku 8 osób 
przebywało w Ośrodku dla osób bezdomnych „Pro – Bono” w Linowie, jedna osoba  
w ośrodku „Wigor” w Borkowie. Z terenu Polski wspieraliśmy 2 osoby, które jako ostatnie 
miejsce zamieszkania podawały gminę Polanów. Na naszym terenie w tym okresie 15 osób, 
jako powód do przyznania wsparcia podało bezdomność. 

Odsetek mieszkańców całej gminy, zagrożonych ubóstwem wyniósł 2,97 %. Podstawą dla 
obliczeń  były dane osób korzystających z różnych form pomocy społecznej. Spośród tych osób 
w roku 2021  28,08% podało ubóstwo, jako powód do skorzystania ze wsparcia. 

X.5. Główne przyczyny udzielania świadczeń z pomocy 
społecznej 

powód przyznania pomocy 
liczba 
rodzin 

liczba osób w tych 
rodzinach 

ubóstwo 253 557 

bezdomność 15 15 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 16 88 

W tym: 
potrzeba ochrony wielodzietności 

 
13 

 
75 

bezrobocie 167 417 

Niepełnosprawność 110 177 

Długotrwała lub ciężka choroba 138 225 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego - ogółem 

64 239 

W tym: 
rodziny niepełne 

38 106 

rodziny wielodzietne 18 98 

alkoholizm 62 121 

narkomania 2 3 
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trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

2 2 

Przemoc w rodzinie 3 9 

X.6. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej 

W gminie Polanów zadanie wspierania rodziny realizowano w oparciu o Uchwałę Nr VI/26/19 
Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Polanowie był zatrudniony asystent rodziny, który obejmując swoją pracą 18 rodzin 
wspomagał ich członków w pokonywaniu trudności życiowych oraz wspierał osoby 
przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Świadczenia 
wynikające z ustawy za życiem przyznano i wypłacono 0 uprawnionym osobom. 

X.7. Współpraca gminy Polanów z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej 

Rada Miejska w Polanowie co roku uchwala Roczny Program Współpracy Gminy Polanów  
z Organizacjami Pozarządowymi stanowiący katalog zadań publicznych, które W gminie 
Polanów zadanie wspierania rodziny realizowano w oparciu o Uchwałę Nr VI/26/19 Rady 
Miejskiej w Polanowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Polanowie był zatrudniony asystent rodziny, który obejmując swoją pracą 18 rodzin 
wspomagał ich członków  
w pokonywaniu trudności życiowych oraz wspierał osoby przeżywające trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Świadczenia wynikające z ustawy za życiem przyznano  
i wypłacono 0 uprawnionym osobom. 

Gmina zamierza zlecić organizacjom do realizacji  w roku obowiązywania programu. 
Ustanowienie Programu następuje po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z sektorem 
pozarządowym. Konsultacje odbywają się w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Polanowie nr 
LIV/456/10 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji 
podejmowanych uchwał z zakresu działalności pożytku publicznego z organizacjami 
pozarządowymi. W ramach ubiegłorocznych konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski ze strony 
trzeciego sektora.  

Celem nadrzędnym realizacji programu jest zapewnienie efektywnego wykonania zadań 
publicznych gminy wynikających z przepisów prawa, poprzez włączenie organizacji w ich 
realizację oraz budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami 
pozarządowymi. Realizacja zadań miała na celu zaspokojenie potrzeb społecznych w różnych 
dziedzinach życia: w zakresie kultury fizycznej oraz wsparcie w rozwiazywaniu problemów 
związanych z szeroki pojęciem nałogów oraz pomoc żywnościową dla najuboższych. 

Zadanie publiczne realizowane w roku 2021, na podstawie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w zakresie: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom 
 w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 
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Wykaz podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2021 roku 

Zadanie z zakresu Wnioskodawca 
Kwota 

zaplanowana 

Kwota 

wnioskowana 

Pozyskiwanie nieodpłatne 
żywności przeznaczonej dla 
najuboższych mieszkańców 
Gminy Polanów 

Bank Żywności 
w Nowych Bielicach  
Nowe Bielice 32a, 76-
039 Biesiekierz 

8 000 8 000 

Dystrybucja żywności wśród 
najuboższych mieszkańców 

Feniks Polanów  
Dworcowa 12a 
76-010 Polanów 

4 000 4 000 

Razem: 12 000 12. 000 

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, 

związanych z realizacją zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Zadanie z zakresu Wnioskodawca 
Kwota 
zaplanowana 

Kwota  
wnioskowana 

Prowadzenie Klubu Abstynenta  
w Polanowie 

Feniks Polanów  
Dworcowa 12a 
76-010 Polanów 

8 000 8 000 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie realizuje również zadanie w zakresie 
polityki prorodzinnej zapewnia organizując poradnictwo specjalistyczne i prawne. 

W ramach podejmowanych działań współorganizowano II Piknik  profilaktyczny „Czas dla 
rodziny” jako zdrowy model spędzania czasu z rodziną i alternatywa do sięgania po środki 
zmieniające świadomość. Zorganizowano XX Regionalną Pielgrzymkę w intencji trzeźwości 
narodu, w której uczestniczyło około 300 osób 

W spotkaniach Anonimowych Alkoholików uczestniczyło w roku 2021 - 26 osób 

W Klubie Abstynenta odbyły się warsztaty „Jak radzić sobie z emocjami” - uczestniczyło 13 osób 

W Klubie Abstynenta odbyło się spotkanie wigilijne w którym uczestniczyło 35 osób 

Zorganizowano dla rodzin członków Stowarzyszenia „Feniks” wycieczkę do Doliny Charlotty,  
w której uczestniczyło 48 osób. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanowie realizował w 2021 roku zadanie  
w zakresie polityki prorodzinnej zapewniając i organizując poradnictwo specjalistyczne i prawne. 
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X.8. Środowiskowy Dom Samopomocy „OAZA” w Krągu 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Oaza” w Krągu wspiera i pomaga osobom, które w wyniku 
upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do 
życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności  w celu zwiększania zaradności  
i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Prowadzona rehabilitacja umożliwia 
uczestnikom utrzymanie i poprawę kondycji, sprawności ruchowej, manualnej, wzmocnienie 
mięśni oraz chęć do wykazywania w tym zakresie aktywności. Podejmowane działania na rzecz 
uczestników mają na celu umożliwienie i zwiększenie kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym, 
dzięki czemu na miarę swoich możliwości stają się bardziej samodzielni. We współpracy  
z bliższym i dalszym otoczeniem ŚDS pomaga uczestnikom radzić sobie w sytuacjach 
życiowych na możliwie najwyższym poziomie. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych  
i zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na 
nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego  
i funkcjonowania w życiu społecznym.  

W ciągu roku 2021 w ŚDS OAZA w Krągu przyjął 26 uczestników. ŚDS w Krągu jest domem 
wielotypowym , dziennego pobytu, posiadającym 23 miejsca. Swoim wsparciem objął wszystkie 
kategorie osób określonych typami A, B i C - dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla osób 
upośledzonych umysłowo, dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych. Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy jest zadaniem zleconym  
z zakresu administracji rządowej, na realizację którego gmina otrzymuje środki finansowe  

z budżetu państwa. W 2021r. była to kwota 528.911,75 zł. 
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XI. OŚWIATA i WYCHOWANIE
 

Zadaniem własnym gminy jest edukacja publiczna, które samorząd 

realizuje przez zapewnienie odpowiedni  warunków działania szkół 

i przedszkoli, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych 

warunków do nauki,  wychowania i sprawowania opieki. 

Organ prowadzący zapewnia wspólną obsługę ekonomiczną i administracyjną jednostek 

oświatowych poprzez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie, który swoją 

działalność prowadzi w formie Centrum Usług Wspólnych. 

Stosownie do zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082), organ prowadzący odpowiada za działalność placówek oświatowych. 

Zadania organu prowadzącego 

Zapewnienie warunków działania placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki  
i wychowania oraz opieki. 

Zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.  

Zapewnienie remontów obiektów oświatowych.  

Zapewnienie obsługi administracyjnej w tym prawnej, finansowej i organizacyjnej placówki. 

Wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt do realizacji programów nauczania  
i programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzanie egzaminów oraz wykonywanie innych 
zadań statutowych. 
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XI.1. Placówki oświatowe Gminy Polanów 

• Żłobek Gminny, z siedzibą przy ul. Stawnej  (instytucjonalna forma opieki nad dziećmi do 

lat 3)  

• Przedszkole Gminne w Polanowie, z siedzibą przy ul. Dworcowej 12, 

• Szkoła Podstawowa w Bukowie z oddziałem przedszkolnym, z siedzibą w Bukowie 19, 

• Zespół Szkół Publicznych w Polanowie z siedzibą przy ul. Gradowe Wzgórze 5:  

• Szkoła Podstawowa w Polanowie z oddziałami przedszkolnymi, ul. Wolności 14, 

• Liceum Ogólnokształcące, ul. Gradowe Wzgórze 5, 

• Filialna Szkoła Podstawowa w Nacławiu z oddziałem przedszkolnym. 

XI.2. Ilość uczniów w placówkach w 2021 roku 

 

Zespół Szkół 
Publicznych w Polanowie 

 

525 uczniów 
21 dzieci w oddziale  
przedszkolnym 

 

Szkoła Podstawowa  
w Polanowie 

 

410 uczniów 

 

Liceum 
Ogólnokształcące  
w Polanowie 

 

58 uczniów  

 

Filialna Szkoła 
Podstawowa w Nacławiu 

 

24 uczniów 
25 dzieci w oddziale  
przedszkolnym 

 

Szkoła Podstawowa  
w Bukowie 

 

74 uczniów 
15 dzieci w oddziale  
przedszkolnym 

 

Przedszkole Gminne  
w Polanowie 

 
174 dzieci 

 

Żłobek Gminny 

 

23 dzieci 

Łącznie: 849 dzieci (ze żłobkiem) 

Na podstawie danych statystycznych należy stwierdzić, że w 2021r. na terenie Gminy Polanów 

tzw. wskaźnik „użłobkowienia” (dzieci w wieku 1-3 lat) - wyniósł 16,5 % (na 139 dzieci - 23  

w żłobku). Natomiast  tzw. wskaźnik „uprzedszkolnienia” (dzieci w wieku od 3 lat – 6 lat) – 

wyniósł 53,8%, (na 483 dzieci - 260 w oddziałach przedszkolnych). Tak więc poziom 

„użłobkowienia” w porównaniu z rokiem poprzednim (16,76%) utrzymuje się na podobnym 

poziomie. Natomiast z uwagi na wyż demograficzny poziom uprzedszkolnienia w roku 2021 

nieco spadł w stosunku do roku ubiegłego (56,35%) – mimo utworzenia nowych dwóch 
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oddziałów dla 50 dzieci przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA  

w Polanowie. 

XI.3. Wydatki na oświatę – w tym udział subwencji 

oświatowej 

Wydatki na oświatę – w tym udział subwencji oświatowej 

Gmina Polanów jako jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje z budżetu państwa w ramach 
subwencji ogólnej subwencję oświatową. Kwota subwencji oświatowej zależy od wielu czynników 
(m.in.: liczby uczniów, stopnia niepełnosprawności, stopnia awansu zawodowego nauczycieli), 
które corocznie określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki.  
Kwota subwencji (z dotacjami) w latach 2020-2021 wyniosła: 

• 2020 – 8.10 mln zł 

• 2021 – 8.08 mln zł 
W związku z realizacją zadań oświatowych, organ prowadzący Gmina Polanów przeznacza 
dodatkowe środki własne w wysokości: 

• 2020 - 5.25 mln zł 

• 2021 - 5.70 mln zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszty utrzymania 1 ucznia w jednostkach oświatowych w 2021 roku 

Placówka oświatowa Koszt jednego ucznia 

Zespół Szkół Publicznych (SP+LO+ SF Nacław+ Hala 
widowiskowo-sportowa) 

14 356,32 

SP Bukowo 17.063,73 

Przedszkole 14.926,98 

Żłobek 16.437,70 
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XI.4. Kadra pedagogiczna  

Na jakość realizacji zadań oświatowych zasadniczą rolę odgrywają umiejętności zawodowe 

nauczycieli, ustawiczne doskonalenie, doświadczenie i pasja. 

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na stopień awansu zawodowego 

poszczególnych placówkach oświatowych. 

Lp. Nazwa i adres placówki 
Etaty 

nauczycieli 
Etaty nauczycieli wg 

awansu 

1 

Zespół Szkół Publicznych 
 ul. Gradowe Wzgórze 5, Polanów 

68,35 
pełne 67           
niepełne 1,35  

Dyplomowani 42 

Szkoła Podstawowa w Polanowie  
z Filią SP w Nacławiu 

Mianowani 17,00 

Liceum Ogólnokształcące  
w Polanowie 

Kontraktowi 6,81 

Stażyści 2,12 

2 
Szkoła Podstawowa w Bukowie  
Bukowo 19, 76-010 Polanów 

11,78 
pełne 11 
niepełne 0,78  

Dyplomowani 5,64 

Mianowani 5,14 

Kontraktowi 1,00    

Stażyści - 

3 
Przedszkole Gminne 
ul. Dworcowa 12, 76-010 Polanów 

14,61 
pełne 14         
niepełne 0,61  

Dyplomowani 7,15 

Mianowani 1,00 

Kontraktowi 6,46               

Stażyści - 

RAZEM 93,47  

Dyplomowani 55,21 

Mianowani 23,14 

Kontraktowi 14,27 

Stażyści 2,12 

 

 

55.2123.14

14.27

2.12

etaty 

dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta
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XI.5. Koszty dowozów 

Przewozy szkolne 

Przewozy szkolne to zadanie własne gminy, które realizowane jest na podstawie art. 32 ust.5 i 6 
oraz art. 39 ust. 2,3,4,i 5 ustawy Prawo oświatowe. Dowozy uczniów do szkół i przedszkola 
organizowane są corocznie w drodze przetargu na zakup biletów miesięcznych na trasach 
regularnych. W roku 2021 Gmina zapewniła bezpłatny transport do placówek oświatowych 382 
uczniom i wychowankom. Dowozy szkolne obejmują sześć tras z podziałem na obwody szkolne 
(Polanów, Bukowo). Najdłuższy czas pobytu dziecka w autobusie szkolnym wynosi 40 minut z 
miejscowości Gołogóra do Polanowa. Dojazdy uczniów i wychowanków do poszczególnych 
placówek oświatowych: 

Dojazdy uczniów i wychowanków do poszczególnych placówek oświatowych: 

• Szkoła Podstawowa Polanów 198 uczniów  

• Szkoła Podstawowa Bukowo 67 uczniów, 

• Szkoła Filialna w Nacławiu 32 uczniów, 

• Liceum Ogólnokształcące 32 uczniów, 

• Przedszkole Gminne Polanów 53 wychowanków. 

Ponadto obowiązkiem gminy jest zapewnienie transportu i opieki (lub zwrot kosztów 
ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych) uczniom niepełnosprawnym, którzy 
uczęszczają do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych poza obszarem Gminy Polanów 
(Koszalin, Sławno, Bobolice). Razem – 14 uczniów. 
Z uwagi na pandemię COVID-19, w roku 2021 środki na dowozy były mniejsze (622.901,33 zł) - 

od planowanych (670.000 zł.) Tabela  przedstawia wydatki w latach 2019-2021.  

 

XI.6. Wyniki egzaminów i matur 

W roku szkolnym 2020/21 do sprawdzianu po raz drugi przygotowywali się 

uczniowie klas VIII. 

WYNIK egzaminu ósmoklasisty 2021 

636030
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l. ucz. 
wyniki 

% 
JP M JA JN 

66 SP 45,40 % 42,80 % 50,90 % 36,80 % 

średnia woj.. do 20 tys. 53,32 38,10 59,00 42,00 

średnia wojewódzka 56,00 42,00 63,00 46,00 

średnia kraj 60 40 66 49 

Wyniki klas: 

l. 
ucz. 

wyniki % JP M JA JN ŚREDNIO 

18 8A 38,10% 36,90% 35,60% 25,50% 34,03 

24 8B 53,90% 45,70% 63,50% 42,70% 51,45 

24 8C 42,30 44,50% 56,50% 20,60% 43,20 

66 
ZSP 2021 

wszyscy zdający  
45,40% 42,80% 50,90% 36,80% 43,98 

ZSP 
2021 

58 
SP 62,91 40,95% 45,92% 33,11% 45,72 

 

 

 

Egzamin maturalny: 

Zdawalność w LO w Polanowie, w województwie i w Polsce (w tym LO) 

MATURA  podeszło zdało nie zdało 
do 

poprawki 
zdało  

ogółem 
zdało 

2021 
7 6 1 1 

1 
7 

70% 85,71% 14,29% 100% 100% 

2020 
11 6 4 3 

0 
6 

65% 55% 45% 27% 55% 

2019 
7 4 3 1 

1 
5 

47% 57% 43% 14% 71% 

2018 
4 3 1 1 

0 
3 

44% 75% 25% 25% 75% 

2017 
11 8 3 2 

0 
8 

55% 73% 27% 18% 73% 

2016 
11 3 2 6 

1 
4 

55% 27% 73% 55% 36% 

Zdawalność całego egzaminu maturalnego w kraju – 74,5% w województwie 
zachodniopomorskim – 70%, w szkole – 100%. W porównaniu z rokiem 2020 zdawalność 
wzrosła z poszczególnych przedmiotów. Zanotowano ponadto wzrost liczby absolwentów 
przystępujących do egzaminu maturalnego. 

Z obowiązkowych egzaminów pisemnych uczniowie najlepiej poradzili sobie z j. niemieckiego 

śr. 60%, kolejno z j. polskiego śr. 59,71%. Najtrudniejszym egzaminem okazała się matematyka 
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śr. 44,86%. Dodatkowo w części pisemnej uczniowie zdawali przedmiot w zakresie 

rozszerzonym, j. polski śr. 61,75%. Natomiast egzamin w części ustnej – nie odbył się ze 

względu na COVID-19. 

XI.7. Uwarunkowania funkcjonowania  oświaty w gminie  

Rok 2021 upłynął pod znakiem epidemii i konieczności przechodzenia placówek oświatowych 
na nauczanie zdalne. Przez długi okres (do 29.03.2022 r) obowiązywało Rozporządzenie 
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i  zwalczaniem COVID-19.  

Od 1 września 2021r. po długotrwałym okresie nauki zdalnej wszyscy uczniowie  
i wychowankowie gminnych placówek oświatowych wrócili do zajęć stacjonarnych. Nauka, 
opieka i wychowanie były prowadzone na zasadach sprzed pandemii, z zachowaniem 
określonego reżimu sanitarnego. Dyrektor placówki otrzymał prawo zawieszenia zajęć dla grupy 
uczniów lub całej szkoły i przejście na naukę zdalną, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz zgody organu 
prowadzącego. 

Polityka oświatowa państwa koncentrowała się wokół zagadnień: wspomagania poprzez szkołę 
wychowawczej roli rodziny, działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji 
klasycznej, podnoszenia jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, wdrażanie zintegrowanej strategii 
umiejętności oraz wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach.  

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało programy wsparcia uczniów po okresie pandemii. 
Materiały edukacyjne były związane zarówno ze zdrowiem i kondycją fizyczną dzieci  
i młodzieży, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również pomocą w opanowaniu,  
a także utrwaleniu materiału. Celem programów było kompleksowe wsparcie uczniów  
w powrocie do szkół po długotrwałym okresie nauki zdalnej. 

MEiN wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych wyposażał szkoły i placówki  
w dodatkowy sprzęt oraz środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, 
termometry bezdotykowe). Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Zdrowia 
a także Głównym Inspektorem Sanitarnym przekazywał do szkół pakiety edukacyjne o zdrowiu: 
filmiki, materiały informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji. 

Nauczyciele, uczniowie i wychowankowie korzystali z metod, technik i programów kształcenia 
na odległość (TIK). Dla chętnych uczniów zapewniono konsultacje oraz opiekę świetlicową.  

Powrót do stacjonarnego modelu oświaty rozpoczął się od dnia 31 maja 2021 r. od przedszkoli, 
następnie klas I-III oraz IV-VIII. W miesiącach maj/czerwiec 2021r., w rygorze pandemicznym 
odbył się egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny. 

Dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych powracających do 
szkół po okresie pandemii - w dwóch okresach: od 31 maja 2021 r. do 24 czerwca 2021 r. i od  
2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. zorganizowano zajęcia wspomagające  w ilości 10 
godzin na oddział. Udział w zajęciach nie był obowiązkowy.  
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XI.8. Nakłady inwestycyjne na oświatę  

W 2021 r. Gmina Polanów wydatkowała środki budżetowe na inwestycje oświatowe w kwocie 

ogółem – 1.125.320,83 zł. 

Adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA przy ul. 

Wolności 14 w Polanowie na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wyniosła wraz  

dokumentacją projektowo-kosztorysową 562.434,55 zł. Na wyposażenie oddziałów 

wydatkowano kwotę 36.999,80 zł 

Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Gminnym w Polanowie wyniosła 172.494,24 zł 

Budowa instalacji gazowej wraz z podłączeniem kotła gazowego w obudowie o mocy 250 kW 

do budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie wyniosła 353.392,24 zł 

XI.9. Projekt - Fabryka Kompetencji Kluczowych  

Tak jak w latach poprzednich, kontynuowano programy i projekty wspierające edukacje uczniów 

i wychowanków Gminy Polanów. Kwota dofinasowania uczniów na zakup podręczników – 

wyniosła 67.127,40 zł. Na zajęcia wspomagające dla uczniów przeznaczono środki w wysokości 

11.900 zł.,  

Pracodawcy otrzymali zwrot kosztów kształcenia pracowników młodocianym w wysokości 

13.592,76 zł. Ponadto wnioskowano i otrzymano środki z programu „Laboratoria Przyszłości”: 

po 30.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Bukowie i Szkoły Filialnej w Nacławiu oraz 123.000 zł 

dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Polanowie. Ponadto 

dofinasowanie w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” otrzymała zarówno Szkoła 

Podstawowa w Bukowie (2.500 zł) jak i Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół 

Publicznych w Polanowie (2.500 zł).  W ramach „Polskiego Ładu” zapoczątkowano pro jekt pn. 

„Poznaj Polskę” – (6 września 2021r). obejmujący dofinansowanie wycieczek do muzeów, 

miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Niestety 

pomimo złożonych wniosków, ale z uwagi na mały budżet projektu (15 mln zł), to 

przedsięwzięcie nie zostało sfinalizowane w gminnych placówkach oświatowych.  

Gmina Polanów od 2019 r. jest partnerem projektu pt.: Fabryka Kompetencji Kluczowych  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-

2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego którego budżet 

wynosi 455 563,20 zł. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół Publicznych w Polanowie zaś  

adresatem są uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Celem projektu jest podniesienie 

kompetencji kluczowych uczniów na potrzeby ich przyszłego zatrudnienia. Realizacja projektu  

z uwagi na pandemię została wydłużona do września 2022 r. 
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XI.10. Podsumowanie  

Pomimo trudnej sytuacji w związku z epidemią COVID-19. Gmina Polanów w roku 2021 w pełni 

realizowała zadania ustawowe z zakresu oświaty. Obsługa administracyjno-finansowa placówek 

oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Polanów  była realizowana przez Zespół 

Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie. ZEAO – jako centrum usług wspólnych 

prowadziło sprawozdawczość oraz kompleksową obsługę administracyjną i finansowo-księgową. 

Na podstawie przedstawionych danych można zauważyć występującą od lat tendencję rozbieżności 

między rządową subwencją oświatową, a dodatkowymi środkami własnymi lokalnego samorządu. 

Utrzymujący się - mimo wyjątków - niż demograficzny sprawia, że maleje statystyczna liczba uczniów 

i oddziałów w placówkach. W szkołach i oddziałach przedszkolnych obserwowany jest natomiast 

wzrost liczby wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którym należy zapewnić 

odpowiednie kształcenie oraz dodatkowe warunki socjalno-bytowe. 

W roku 2021 Gmina Polanów zabezpieczyła na odpowiednim poziomie niezbędne środki do 

prowadzenia lokalnych zadań oświatowych, dzięki którym było możliwe zapewnienie warunków 

umożliwiających placówkom oświatowym realizację zadań kształcenia, wychowania oraz opieki 

dzieci i młodzieży. 
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XII. KULTURA i DZIEDZICTWO
 

Wydarzenia kulturalne obok sportu stanowią najbardziej atrakcyjna formę spędzania czasu. 

w gminie Polanów dbają o to w głównej mierze dwie instytucje: Polanowski Ośrodek Kultury 

i Sportu z podległymi świetlicami wiejskimi w czternastu miejscowościach oraz Biblioteka 

Publiczna Miasta i Gminy w Polanowie z trzema filiami w Nacławiu, Bukowie  

i Żydowie. w działalność kulturalną zaangażowani są również przedstawiciele innych jednostek 

i organizacji jak np. placówki oświatowe, jednostki OSP, Urząd Miejski, Koła Gospodyń 

wiejskich, sołtysi z radami sołeckimi oraz parafie. 

Wszelkie podejmowane działania i ludzie skupieni wokół kultury to kapitał, który jest silnym 

impulsem napędzającym aktywność i kreatywność mieszkańców. 

XII.1. Działalność Biblioteki Publicznej 

W 2021 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów funkcjonowała wraz z trzema filiami 
bibliotecznymi w Żydowie, Bukowie i Nacławiu.  Zbiory opracowane są komputerowo. Wszystkie 
placówki biblioteczne posiadają w czytelniach bezpłatny dostęp do internetu oraz 
skomputeryzowane wypożyczalnie. Skatalogowane pozycje udostępnione są w sieci poprzez 
stronę internetowa biblioteki www.biblioteka.polanow.pl. Czytelnicy mogą dokonywać rezerwacji 
oraz zamawiania książek on-line. 

Gospodarowanie i udostępnianie księgozbioru w 2020 r. 

Do dyspozycji czytelników było 32070pozycje książek i 256 audiobooków 

Zarejestrowanych 1406 czytelników 

W wypożyczalni zanotowano 20350 odwiedzin (ze względu na pandemie odnotowano 
względem ubiegłego roku wzrost odwiedzin o 7%) 

Wypożyczono średnio na jednego czytelnika 23,91 w ciągu roku 

Zakupiono 923 książki na kwotę 23869,00 zł (605 pozycji książkowych na kwotę 
16062,99 zł ze środków własnych oraz 318 pozycje książkowe na kwotę 7807,00 zł 
z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) 

Polanowskie biblioteki wraz z Koszalińską Biblioteką Publiczną i innymi bibliotekami powiatu 
koszalińskiego należą do konsorcjum Legimi - polskiej wypożyczalni książek elektronicznych, 
dzięki czemu czytelnicy mają do dyspozycji katalog ponad 140 000 tytułów. Polanowska 
Biblioteka w 2021 roku dysponowała 12 kodami miesięcznie. w ciągu roku wykorzystano 138 
kodów  e-booków LEGIMI. 

Biblioteka przystąpiła do współpracy z Biblioteką Narodową w ramach  cyfrowej wypożyczalni 

publikacji naukowych ACADEMICA. Od października 2020 roku posiada aktywny, 

darmowy  dostęp. w czasach pandemii możliwość ta zastępuje  tradycyjną wypożyczalnię 

międzybiblioteczną. Użytkownicy Biblioteki  mają możliwość dostępu do ponad 3 milionów 

publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa 

autorskiego. 

http://www.biblioteka.polanow.pl/
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów prowadziła w 2021 roku szereg działań  
z zakresu edukacji kulturalnej, które realizowane były dzięki takim przedsięwzięciom jak np.: 

• warsztaty komputerowe dla seniorów 

• warsztaty szydełkowe dla seniorów 

• promocje książek regionalnych twórców 

Ponadto Biblioteka prezentowała „Wirtualne wystawki książek” – tematyczne dla dzieci 
i dorosłych, w  filiach i on-line, quizy, konkursy, zabawy literackie. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów aktywnie brała udział w ogólnopolskich akcjach 
takich jak: 

• Tydzień Bibliotek 

• Święto Czytelnika Dziecięcego 

• Narodowe Czytanie 

• Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 

W 2021 z projektu „Mała Książka Wielki Człowiek”, którego organizatorem jest Instytut 
Książki wydano 162 wyprawki i pozyskano 35 młodych czytelników. 

Biblioteka współpracuje z Środowiskowym Domem Samopomocy „OAZA” w Krągu, Domem 
Pomocy Społecznej w Cetuniu i w Żydowie. Dla pensjonariuszy tych ośrodków  
przeprowadzono zajęcia czytelniczo - plastyczne z czytaniem opowiadań. Ponadto Biblioteka 
podjęła współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich. 

Polanowska Biblioteka w  XI edycji Rankingu Bibliotek Samorządowych do 15 tysięcy 
mieszkańców, organizowanym przez Dziennik Rzeczpospolita i Instytut Książki, zajęła na wśród 
837 ocenianych bibliotek, 3 miejsce w powiecie koszalińskim, 6 miejsce w województwie 
zachodniopomorskim w ujęciu bibliotek miejsko - wiejskich i  115 w ujęciu wszystkich bibliotek 
wiejskich i miejsko-wiejskich w kraju. 
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XII.2. Działalność Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu 

Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu zajmuje się działalnością związaną  

z upowszechnianiem kultury oraz dziedzictwa narodowego, a także podejmuje działania na 

rzecz propagowania aktywności fizycznej.  

W 2021 roku Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu administrował 15  obiektami: 

• dom kultury (sala widowiskowa, pracownia muzyczna) 

• pracownia plastyczna (w tym pracownia ceramiczna) 

• 13 świetlic wiejskich: (Bożenice, Chocimino, Garbno, Gołogóra, Jacinki, Karsina, 

Kościernica, Krytno, Nacław, Rzeczyca Wielka, Rekowo, Sowinko, Świerczyna) 

 

W świetlicach POKiS organizuje pracę opiekuńczo - wychowawczą oraz bierze aktywny udział 

w animowaniu aktywności obywatelskiej we wsiach i sołectwach. 

Kalendarz gminnych imprez w roku 2021 r. przedstawiał się następująco:  

1. XXIX  Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 31 stycznia 2021 r. online    

2. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Wielkanoc 2021”  -  marzec/kwiecień 

2021 r.  

3. Jarmark Wielkanocny w świetlicach wiejskich – kwiecień 2021 r. 

4. Gminny Dzień Dziecka – 30 maja 2021 r. 

5. Zawody Wędkarskie do lat 14 o Puchar Burmistrza – 28 czerwca 2021 r. 

6. VII Kaszubski Odpust na Św. Górze Polanowskiej – 12 czerwca 2021 r. 

7. Plener malarski – 23 czerwca 2021 r. 

8. Sobótka nad wodą – 26 czerwca 2021 r. 

9. Imprezy Lato 2021 (współorganizacja imprez w sołectwach i świetlicach)  lipiec / 

sierpień 2021 r. 

10. Bezpieczne wakacje  - 17 lipca 2021 r. 

11. Wakacyjna Zabawa Taneczna nad Jeziorem Kaczym – 31 lipca 2021 r. 

12. Wycieczka do Torunia - 14 sierpnia 2021 r. 

13. Letnie Kino Plenerowe na leżakach – 20 sierpnia 2021 r. 
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14. 16 Festyn Parafialny w Polanowie – 21 sierpnia 2021 r. 

15. IV Ultramaraton kolarski „Tour De PoMorze” – 21 sierpnia 2021 r. 

16. VIII Komorowska Biesiada Historyczna  – 7 sierpnia 2021 r. 

17. II Piknik rodzinno-profilaktyczny „Czas dla rodziny” – 28 sierpnia 2021 r. 

18. XX Regionalna Pielgrzymka w Intencji Trzeźwości Narodu – 29 sierpnia 2021 r. 

19. Piknik Rolniczy „Nad Zalewem w Polanowie” – 4 września 2021 r. 

20. Wrak Race nietuzinkowy wyścig wraków  - 25 września 2021 r. 

21. Gminne Obchody Święta Edukacji Narodowej - 14 października 2021 r. 

22. Warsztaty z Makramy – 16-17 października 2021 r. 

23. Plener malarski – wystawa prac studentów Akademii Sztuk Pięknych – 14-23 

października 2021 r. 

24. Bal Wszystkich Świętych – 31 października 2021 r. 

25. III Przegląd Piosenki Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej – 8 listopada 2021 r. 

26. Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada 2021 r. 

27. Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową – listopad / grudzień  2021 r. 

28. Mikołajki – 4 grudnia 2021 r. 

29. XXII Przegląd Jasełek – 10 grudnia 2021 r. 

30. Koncert Poezji Śpiewanej – 11 grudnia 2021 r. 

31. Kiermasz Świąteczny – 12 grudnia 2021 r. 

32. Parafialne Kolędowanie – 26 grudnia 2021 r. 

33. Sylwester 2021 – 31 grudnia 2021 r. 

 

W 2021 r. realizowano w POKiS następujące programy i projekty: 

 

▪ „Sieć na kulturę” 

▪ „Razem możemy więcej” 

 

XII.3. Zespoły ludowe 

W 2021 roku w gminie Polanów funkcjonowały dwa zespoły ludowo-śpiewacze, oba z nich 

pozostają pod opieką instruktora muzycznego z Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu.  

Zespół Ludowy Olszyna - powstał w październiku 1983 r. w ramach Koła Gospodyń Wiejskich 

w Żydowie. Instruktorem muzycznym i akompaniatorem jest pan Wiesław Lebioda. Zespół liczy 

11 osób,  wykonuje pieśni ludowe z różnych regionów kraju, głównie z Podlasia. Uczestniczy 

w imprezach okolicznościowych oraz przeglądach o charakterze ludowym. Obecnie zespół 

działa pod patronatem Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu. 
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Zespół śpiewaczy Córy Gołogóry -  powstał w 2008 r. Instruktorem muzycznym jest pan 

Wiesław Lebioda. Zespół bierze udział w imprezach okolicznościowych oraz przeglądach 

ludowych. 

XII.4. Dziedzictwo narodowe 

Izba Pamięci Ziemi Polanowskiej gromadzi wiele bezcennych pamiątek świadczących 

o przeszłości regionu, mieszkańcach, ich pracy, kulturze i zwyczajach. Wśród eksponatów 

znajdują się przedmioty związane z wojskowością, przedmioty codziennego użytku, fotografie, 

prasa, książki, dokumenty i wiele innych unikatowych egzemplarzy z okresu przedwojennego 

i powojennego. Na uwagę zasługuje aranżacja okopu wojennego z niesamowitymi 

przedmiotami wojskowymi, ale także pamiątki z byłego kina „Odra”, produkty reklamowe 

przedwojennych przedsiębiorców i rzemieślników i wiele innych pamiątek dokumentujących 

historię naszego regionu. 

  



71 

  



72 

XIII. KULTURA FIZYCZNA,  
TURYSTYKA i REKREACJA

 

XIII.1. Zrealizowane zadania na rzecz infrastruktury sportowej, 
turystycznej i rekreacyjnej  

W 2021 zrealizowano szereg ważnych i potrzebnych inwestycji na rzecz rozwoju infrastruktury 
sportowej, turystycznej i rekreacyjnej: 

Zrealizowano inwestycję wieloletnią – pn. Budowa drogi rowerowej i parkingu dla 
rowerów. Jej celem jest rozwój alternatywnych form  transportu niskoemisyjnego, ochrona 
środowiska i turystyka poprzez budowę drogi rowerowej przy ul. Żwirowej (dł.1 km) oraz 
utwardzenie placu przy Urzędzie Miejskim w Polanowie wraz z budową drogi rowerowej ok. 75 
m która łączy plac przy Urzędzie z ul. Stawną. Dofinansowanie  z Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2.3.Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne 
łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT wyniosło 1 138 183,24 zł w tym 766 629,61 zł 
(wydatkowane w 2021 r.). Wartość zadania to kwota 1 507.322,70 zł 

Strefa Juniora, ul. Koszalińska, Strefa Seniora, ul. Koszalińska - Mała rewitalizacja - 83 000 zł, 

w tym dofinansowanie 40.000 zł 

Plac zabaw Chocimino-  Mała rewitalizacja - 21 500 zł 

Budowa placu zabaw w miejscowości Buszyno – 10 473,65 zł - sfinansowane ze środków 

Urzędu Marszałkowskiego  w ramach Grantów Sołeckich 

Strefa aktywności dla najmłodszych (plac zabaw w Sowinku) 10  473,65 zł - sfinansowane ze 

środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Grantów Sołeckich 

Ogrodzono boisko w  Żydowie w ramach poprawy i modernizacji infrastruktury sportowej –  

w kwocie 40 000 zł, w tym dofinansowanie -Program SPORT Urząd Marszałkowski wyniosło  20 

000 zł 

Strefa aktywności Juniora i Seniora ( basen miejski) Program Błękitna Piątka - 20 000 zł  
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XIII.2. Obiekty sportowe w mieście i gminie  

W roku 2021 obiektami sportowymi w Gminie Polanów zajmowały się następujące instytucje: 

• ZEAO w Polanowie od 01.01.2021r.1 do 28.02.2021 r. 

• Urząd Miejski w Polanowie od 01.03.202 r.1 do 31.12.2021 r. 

Do administrowanych obiektów należały: 

1. Hala Widowiskowo – Sportowa, 

2. Boisko wielofunkcyjne Orlik 2012, 

3. Boiska trawiaste przy Orliku 2012, 

4. Ścieżka gimnastyczna przy Gradowym Wzgórzu, 

5. Stadion Miejski w Polanowie, 

6. Boisko przy ul. Młyńskiej, 

7. Boisko przy ul. Zacisze, 

8. Plac zabaw w centrum Polanowa, 

9. Plac zabaw przy ul. Różanej, 

10. Plac zabaw przy basenie (jezioro „Kacze”). 

 

Hala Widowiskowo – Sportowa oraz boisko wielofunkcyjne Orlik 2012 były wykorzystywane 

od godz. 8:00 – 21:00. w obiekcie realizowano zajęcia szkolne, które odbywały się na hali, 

boisku wielofunkcyjnym oraz boiskach trawiastych. Popołudniami lub w dni wolne obiekty były 

udostępniane stowarzyszeniom sportowym oraz grupom zorganizowanym (badminton, karate, 

piłka nożna, koszykówka oraz piłka siatkowa). Zajęcia odbywały się na hali, boisku 

wielofunkcyjnym oraz boiskach trawiastych. 

Z hali widowiskowo – sportowej oraz „Orlika 2012” w ciągu roku 2021 skorzystało łącznie 4544 

osoby. 

Stadion Miejski w Polanowie wykorzystywany był trzy razy w tygodniu w okresach od marca do 

listopada 2020 r. Miały tu miejsce treningi MKS „Gryf” Polanów, mecze: trampkarzy, juniorów, 

seniorów. 

Liczba uczestników korzystających ze stadionów wyniosła  1856 osób. 

Ogólna liczba wszystkich uczestników na obiektach sportowych 2021 roku wyniosła  

6400 osób. 
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XIII. Wspieranie i upowszechnianie sportu i kultury fizycznej  

w mieście i gminie Polanów 

 Gmina Polanów realizuje w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) współpracę i działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w zakresie: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w formie  realizacji zadania: Organizacja zajęć, 

zawodów, współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. 

Wymienionym w tabeli organizacjom z budżetu gminy są przekazywane środki finansowane na 

realizację zadań publicznych. 

  

Zadanie z zakresu Wnioskodawca 
Kwota 

zaplanowana 

Kwota 

 

wnioskowana 

Szachy, strzelectwo, 

zapasy 

UKS Grad Polanów, Gradowe 

Wzgórze 5 76-010 Polanów 
16.000 16.000 

Piłka nożna 
MKS Gryf Polanów, Polna 4 

76-010 Polanów 
100.000 100.000 

Razem: 116.000 116.000 
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XIV. BEZPIECZEŃSTWO
 

Bezpieczeństwo, porządek publiczny, obronność oraz ochrona 
przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa stanowią sferę zadań własnych 
gminy z uwagi na obowiązek zapewnienia podstawowych potrzeb 
społeczeństwa, w tym też potrzeby bezpieczeństwa. Powyższa sfera 
ochronna i obronna, a właściwie skuteczność zadań realizowanych w tym 
obszarze, decyduje o poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców miasta  
i gminy Polanów.  

XIV.1. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

Gmina Polanów  zadanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizuje w oparciu o ustawę 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620).  
Ochronę przeciwpożarową na terenie gminy Polanów zabezpieczają 3 jednostki OSP. 
Wszystkie jednostki zgłoszone są i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu 
Rejonowego w Koszalinie. Dodatkowo dwie jednostki gminy tj. OSP Polanów od 1995 r. oraz 
OSP Żydowo od 2016 r.  włączone zostały do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy każdej jednostce funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Łączna liczba dzieci  
i młodzieży polanowskich MDP to 24, w tym 18 chłopców i 6 dziewcząt. 

 

 

3 

Trzy jednostki 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej 

 

w tym: 

OSP Polanów 

rok zał. 1908 

OSP Żydowo 

rok zał. 1946 

OSP Nacław 

rok zał. 1947 

 

9 

Samochodów 

ratowniczo-gaśniczych 

 

w tym: 

1 

ciężki 

5 

średnich 

3 

lekkie 

 

104 

Członków OSP 

w gminie Polanów  

w 2020 r. 

w tym: 

83 

członków zwyczajnych 

10 

członków wspierających 

11 

członków honorowych  
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Wyszkolenie jednostek OSP do działań 

Rodzaj wyszkolenia Polanów Żydowo Nacław 

Ratowniczo-gaśniczych w czasie pożarów tak tak tak 

Ratownictwa technicznego i drogowego tak tak - 

Ratownictwa powodziowego i nawodnego tak tak - 

Ratownictwa chemicznego i ekologicznego tak - - 

Ratownictwa medycznego tak tak tak 

Ratownictwa wodnego tak tak - 

Poszukiwawczo-ratownicze tak tak tak 

W 2021 roku jednostki łącznie wyjeżdżały 236 razy do akcji. 

Do obowiązków gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy wypłata tzw. ekwiwalentu 
pieniężnego dla członka OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Obowiązkiem gminy 
jest finansowanie zapewnienia gotowości bojowej (sprzęt, wyposażenie, utrzymanie, szkolenia, 
zapewnienia umundurowania bojowego i ubezpieczenia członków) jednostek OSP  związane 
z uczestnictwem w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.  

Gmina przekazuje również dotacje dla OSP m.in. na zakup samochodów ratowniczo-
gaśniczych, czy budując nowe strażnice dla OSP. Na zadanie w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej w 2021 r. Gmina Polanów przeznaczyła kwotę 411 413,82 zł. 
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XIV.2. STRAŻ MIEJSKA w POLANOWIE 

Formacją, która w sposób bezpośredni realizuje w imieniu  Gminy Polanów  zadanie 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego jest Straż Miejska 
w Polanowie. Powołana na mocy uchwały Rady Miejskiej w Polanowie Nr XVI/140/04 
z dnia 30 marca 2004 roku, realizuje zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779  z późn. zm.), przepisach porządkowych 
oraz Regulaminie Straży Miejskiej. 
W szczególności działania te obejmują: 

• zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju na terenie gminy 

• egzekwowanie przestrzegania przez społeczność lokalną przepisów prawa  
w zakresie czystości i porządku publicznego 

• patrolowanie ulic oraz realizacja zgłaszanych interwencji 

• prowadzenie profilaktyki wychowawczej wśród dzieci i młodzieży 

W 2021 r. strażnicy brali udział we wspólnych patrolach z Policją i Strażą Leśną, monitorując 
miejscowe zagrożenia oraz prowadząc działania prewencyjne, czy profilaktyczne. w trakcie 
prowadzonych kontroli sprawdzono stan i utrzymanie  porządku nieruchomości. Realizowano 
również zadania w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa podczas uroczystości, imprez 
o zasięgu gminnym lub ponadlokalnym. Patrolowano i kontrolowano wyznaczone rejony, 
zwłaszcza w obrębie placówek handlowych i oświatowych, kontrolowano przestrzeganie 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów prawa miejscowego pod względem 
spraw porządkowych, spokoju i ładu publicznego, przestrzegania przepisów ruchu drogowego, 
zakazu spożywania napojów alkoholowych, niszczenia mienia i zieleni, wyprowadzania psów czy 
wypełniania obowiązków właściciela w zakresie trzymania zwierząt. 

W 2021 roku strażnicy Straży Miejskiej w Polanowie podjęli 890 interwencji 

Rodzaje wykroczeń interwencje 

Przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 4 

Przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 31 

Przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 15 

Przeciwko zdrowiu / covid-19 162 

Przeciwko urządzeniom użytku publicznego 2 

Szkodnictwo leśne, polne I ogrodowe 1 

Przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzialaniu 
alkoholizmowi 

203 

Przeciwko ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych 

1 

Przeciwko ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 286 

Przeciwko ustawie o ochronie zwierząt 159 

Przeciwko ustawie o odpadach 26 
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XIV.3. MONITORING MIASTA i GMINY 

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa  na terenie miasta i gminy Polanów 

sukcesywnie rozwijany jest system monitoringu wizyjnego. Obecnie funkcjonują 88 kamery 

umieszczone w 13 punktach obejmujące swoim zasięgiem  najważniejsze miejsca i obiekty, 

których zabezpieczenie wymaga wsparcia wizyjnego z uwagi na występujące akty wandalizmu i 

dewastacji. 

XIV.4. PRZECIWDZIAŁANIE i WALKA z COVID-19 

W związku z wprowadzony w 2020 roku stanem epidemii na obszarze gminy Polanów 

prowadzono szereg działań, których celem była poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 

Od marca 2020 roku systematycznie dochodziło do posiedzeń Gminnego Zespołu Zarzadzania 

Kryzysowego w trakcie którego podejmowane były decyzje dotyczące funkcjonowania gminy i 

Urzędu Miejskiego w Polanowie. Od początku podjęto również działania zmierzające do 

zapewnienia dostępności środków ochrony osobistej oraz wsparcia innych instytucji w walce z 

COVID – 19. W roku 2021 koncentrowano się na wspieraniu akcji szczepień i zachęcaniu do ich 

przyjmowania. W ramach działań profilaktycznych współpracowano z: 

• Domu Pomocy Społecznej w Żydowie; 

• Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu; 

• Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Polanowie; 

• Zespołu Ekonimiczno – Administracyjnego Oświaty w Polanowie oraz szkół na terenie 

gminy Polanów; 

• Przedszkola i Żłobka Gminnego; 

• Szpital Wojewódzki w Koszalinie; 

• Zespołu Opieki Zdrowotnej w Polanowie; 

• Szpitala Miejskiego w Miastku; 

• Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z obszaru gminy Polanów.  

Dla zapewnienia obiegu informacji Zarządzeniem Burmistrza Polanowa powołano całodobowy 

dyżur. 

 

  



80 

  



81 

XV. PROMOCJA 

Gmina Polanów podejmuje szereg działań promocyjnych mających na celu 

budowania marki miasta i gminy.  

Promocja marki Gminy Polanów realizowana była w następujących obszarach:   

• prowadzenie portalu miejskiego polanow.pl (nowa, zoptymalizowana  

i dostosowana do aktualnych standardów strona internetowa) 

• prowadzenie konta na fanpage na portalu społecznościowym Facebook, 

• publikacje w prasie lokalnej Głos Koszaliński - „Regiony” (I kwartał) 

• wydawanie bezpłatnej gazety „Polanowskie Wiadomości Samorządowe” (za 

pośrednictwem Obserwatora Lokalnego) 

• nagranie filmów promocyjnych i ich publikacja na stronie internetowej oraz  

w social mediach 

o 8 filmów promocyjnych - tematycznych o położeniu, walorach, kulturze 

i tradycji gminy Polanów 

• udostępnianie materiałów promocyjnych gminy podczas imprez i wydarzeń 

kulturalnych oraz gościom i turystom odwiedzającym Urząd Miejski w Polanowie. 

Aktualnie w dyspozycji gmina Polanów posiada: 

o Przewodnik turystyczny „Polanów i okolice”,  

o ulotki, 

o mapy turystyczne gminy Polanów, 

o widokówki, 

o tekstylia z nadrukiem logotypu gminy (koszulki, czapeczki, torby) 

• partnerstwo/patronat Gminy Polanów lub Burmistrza Polanowa (współorganizacja 

imprez inicjowanych przez inne podmioty) to m.in.: 

o Grand Prix Amatorów na Szosie - Rowerem przez Polskę, odcinka 

zachodniopomorskiego 

• Udział w targach / wystawach itp. 

o Stoisko promocyjne Gminy Polanów podczas ogólnopolskich dożynek 

„Wdzięczni Polskiej Wsi” w Bobolicach 
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W celu popularyzacji marki jak i promocji miasta, Gmina przeprowadziła kilka akcji dla 

mieszkańców, w myśl zasady, że najlepszymi ambasadorami każdej małej ojczyzny są jej 

mieszkańcy. Były to m.in.: 

• „Naklejkowa” akcja promocyjna z logo gminy – kontynuowana od 2020 akcja z 

transferowymi naklejkami z logotypem gminy, które kierowcy mogą zamieścić na tyłach 

swoich samochodów, informując w ten sposób innych użytkowników dróg o polskich 

"Górach Północy". 

• "Aleja 30-lecia Samorządu Terytorialnego”, akcja promocyjna połączona z 

wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej. Ze względu na COVID-19, akcja 

przeprowadzona z okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego dopiero w 2021 r. Rodzice 

dzieci urodzonych w 2020 roku posadzili na pamiątkę 30-lecia samorządu 30 głogów, 

które nazwali imionami swoich dzieci. 

• „Akcja pod Biało-Czerwoną” – dla Urzędu Miejskiego została uszyta 50-m flaga biało-

czerwona, która jest rozwijana przez władze i mieszkańców podczas ważniejszych świat 

państwowych czy też narodowych, 

• Polanowski Bieg Niepodległości - uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale  

w kształcie granic administracyjnych gminy Polanów, 

• Akcja Kochaj Życie – akcja celebrująca życie, symboliczny bieg na szpilkach miał za 

zadanie zwrócić uwagę na temat profilaktyki raka piersi.   

Współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw 

Gmina Polanów prowadzi współpracę z niemieckim miastem partnerskim Gedern oraz 

w ramach Euroregionu Pomerania z Rothenklempenow. 
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