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Wstęp 

Raport przedstawia informacje o gminie Kamień Pomorski  w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 

grudnia 2020 roku. Dane pochodzą ze zbiorów Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, jednostek 

organizacyjnych gminy, spółek  gminnych, instytucji kultury oraz Głównego Urzędu Statystycznego. 

Został opracowany na podstawie art.  28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) 

Demografia 

1. Gmina Kamień Pomorski jest gminą miejsko-wiejską, znajdującą się w północno-zachodniej części 

Polski, północno-zachodnim obszarze województwa zachodniopomorskiego i w centrum powiatu 

kamieńskiego. Zajmuje 49 miejsce pod względem powierzchni  i 24  pod względem ludności na 

113 gmin  województwa zachodniopomorskiego. Jest jedną z większych gmin w województwie   

- zajmuje obszar o powierzchni 209 km2, z czego około 183 km2 to powierzchnia lądowa, zaś 

pozostałe 26 km2 stanowią grunty pod wodami. W odniesieniu do powierzchni lądowej w Gminie 

przeważają użytki rolne (78,2%), co determinuje charakter gospodarczy tego obszaru. Niemały 

wpływ na charakterystykę gminy mają również grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, 

których łączny udział w gruntach lądowych wynosi 12.2%. Gęstość zaludnienia jest względnie 

wysoka – 69 osób/km2 (lata 2014-2018), zatem ok. 30% więcej niż analogiczny wskaźnik dla 

powiatu kamieńskiego oraz niecałe 10% mniej niż dla województwa zachodniopomorskiego. 

Analizując dane demograficzne na przestrzeni kilku lat zauważyć można tendencje do starzenia 

się społeczeństwa. Choć liczba osób w wieku przedprodukcyjnym utrzymuje się na względnie 

stałym poziomie, to liczba ludności w wieku produkcyjnym wyraźnie maleje, zaś w wieku 

poprodukcyjnym ewidentnie rośnie. W 2020 roku odnotowano bardzo wysoki skokowy wzrost 

zgonów z 161 w 2019 r. do 231 w 2020 r. 

 

2. Struktura ludności 
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3. Dynamika urodzeń i zgonów 
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4. Struktura wiekowa  

 

 
 

 

5. Zarejestrowani bezrobotni w 2020 r w porównaniu z latami 2019 – 2017 
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Działania związane z COVID 19 

Rok 2020 to rok pandemii, która zmieniła radykalnie zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady 

Miejskiej i wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Praca odbywała się zdalnie, sesje Rady również 

zdalnie lub hybrydowo. W Urzędzie ograniczono ilość interesantów w zależności od obowiązujących 

rozporządzeń regulujących zasady obostrzeń, nakazów i zakazów.  Dyżury Burmistrza w zakresie skarg 

i wniosków mieszkańców odbywały się mailowo i telefonicznie. Sytuacja wymagała dostosowania 

Urzędu do pracy zdalnej. Zakupiono laptopy dla pracowników oraz radnych do pracy zdalnej a także 

wyposażono salę sesyjną  w zestaw mikrofonów. Gmina zakupiła dla szkół laptopy do nauki zdalnej z 

przeznaczeniem dla uczniów. Wszystkie jednostki organizacyjne gminy były wyposażane wielokrotnie 

w środki ochrony osobistej oraz urządzenia odkażające, a w stanie zagrożenia przeprowadzano 

dezynfekcje w jednostkach. Mieszkańcom gminy rozdano maseczki w pierwszej fazie pandemii. 

Odwołano większość imprez kulturalnych i sportowych. 

Łącznie na działania związane z COVID 19 przeznaczono w budżecie gminy  379 200, 40 zł. Zakupione 

środki ochrony zostały przekazane również do gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego jednostka w Kamieniu oraz Szpitala. Zakupiony 

respirator został przekazany do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 

Szczecinie przy ul. Arkońskiej (szpitala covidowego).  

Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim, 

reprezentowany przez Burmistrza, funkcji punktu potwierdzającego Profil Zaufany. Dzięki temu Urząd 

Miejski w Kamieniu Pomorskim uruchomił  PUNKT POTWIERDZANIA PROFILU ZAUFANEGO ePUAP, 

który znajduje się w budynku Urzędu, na parterze w Biurze Obsługi Interesanta i jest otwarty w 

godzinach pracy Urzędu. Jest to jedyny punkt potwierdzania w powiecie kamieńskim obsługiwany przez 

samorząd.  

Podjęto też działania mające na celu dostosowanie oficjalnych stron internetowych Urzędu Miejskiego 

do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, 

aby wesprzeć osoby ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski 

w Kamieniu Pomorskim. 

 

Budżet 

Realizacja budżetu gminy Kamień Pomorski w 2020 roku przebiegała zgodnie z zasadami gospodarki 

finansowej wynikającej z ustawy o finansach publicznych. W zakresie zadań bieżących szczególną 

uwagę skierowano na prawidłowe funkcjonowanie i zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb jednostek 

finansowanych z budżetu gminy, jak również na pomoc dla mieszkańców w zakresie zabezpieczenia 

podstawowych osłon socjalnych wynikających z przepisów o pomocy społecznej. Wydatków 

budżetowych dokonywano w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z 

przeznaczeniem, w sposób oszczędny i celowy. Przeniesienia planowanych wydatków przebiegały 

zgodnie z upoważnieniami Rady Miejskiej i ustawą o finansach publicznych. 



6 

 

1. Dochody gminy w 2020 roku wyniosły 69 717 515,75 zł ( 95,12 % kwoty założonej w planie wg 

uchwały Rady Miejskiej). Dla porównania w roku 2019 dochody wyniosły 62 984 000,89 zł. 

2. Wydatki były na poziomie 67 336 915,42 zł (91,63 % kwoty założonej w planie). W 2019 r. wynosiły 

58 871 147,96 zł 

3. Wydatki związane ze spłatą kredytów i pożyczek wraz z obsługą długu wyniosły 1 460 695,56 zł  i 

były o 2 129 735,08 zł niższe niż w roku poprzednim. 

- kredytu w Banku PEKAO S.A. z 2011 r. – 622 932,00 zł, 

- obsługa długu (odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji) – 837 763,56 zł. 

 

 
*) do długu 2020 r. wliczono kredyty i obligacje z lat ubiegłych w kwocie 27,031 mln zł oraz koszty 

inwestycji dotyczącej modernizacji oświetlenia w wysokości 2,851 mln zł  

 

4. Wykaz zaległości podatkowych w stosunku do wymiaru 

Wpływy  z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz od środków transportu od osób 

fizycznych  i  prawnych stanowią znaczącą część dochodów własnych gminy. W 2020 wpływy 

kształtowały się w następujący sposób: 

wpływy z podatku od nieruchomości: 

od osób fizycznych                                                                                           2 686 716,33 zł 

od osób prawnych                                                                                            5 169 462,21 zł 

wpływy z podatku rolnego 

od osób fizycznych                                                                                            1 323915,83 zł 

od osób prawnych                                                                                               284 992,42 zł 

wpływy z podatku leśnego 

od osób fizycznych                                                                                                   6 350,06 zł 
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od osób prawnych                                                                                                 69 071,00 zł 

wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 

od osób fizycznych                                                                                          127 987,4063 zł 

od osób prawnych                                                                                                 84 017,90 zł 

Istotnym problemem przy kształtowaniu dochodów jest nieterminowe dokonywanie wpłat przez 

podatników. Powoduje to zmniejszenie wpływów do budżetu oraz konieczność prowadzenia 

windykacji. Zaległości podatkowe na koniec 2020 r. wyniosły: 

wpływy z podatku od nieruchomości: 

od osób fizycznych                                                                                              394 482,49 zł 

od osób prawnych                                                                                               639 838,61 zł 

wpływy z podatku rolnego 

od osób fizycznych                                                                                              108 380,23 zł 

od osób prawnych                                                                                                 10 394,00 zł 

wpływy z podatku leśnego 

od osób fizycznych                                                                                                      589,48 zł 

od osób prawnych                                                                                                                  0 zł 

wpływy z tytułu podatku od środków transportowych 

od osób fizycznych                                                                                                 26 915,20 zł 

od osób prawnych                                                                                                    3 367,70 zł 

Łącznie zaległości podatkowe na koniec grudnia stanowiły kwotę 1 183 967,71 zł. Na koniec 2019 r. 

była to kwota 964 857,03 zł. 

Gmina Kamień Pomorski stosuje preferencyjne stawki podatków. W wielu grupach są one najniższe w 

powiecie kamieńskim. Skutki zastosowania niższych niż możliwe maksymalne stawki  podatku wyniosły 

1 239 353,23 zł.  

 

 

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy 

W okresie od 25 czerwca do 14 września 2020r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie 

przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy za lata 2016-2019. Kontrolę 



8 

 

przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią losowo wybrane operacje finansowo-

gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. 

Wyniki kontroli potwierdziły wyeliminowanie nieprawidłowości stwierdzonych w poprzedniej tego 

typu kontroli przeprowadzonej w 2016 roku.  

Zakres kontroli był bardzo szeroki. Od przestrzegania zasad rachunkowości, gospodarki środkami 

pieniężnymi, wyboru obsługi bankowej i prawidłowości dokumentacji operacji bankowych, dochodów 

ze sprzedaży mienia zarówno w drodze przetargowej jak i bezprzetargowej, po wynagrodzenia 

pracowników Urzędu Miejskiego ( w tym fundusz socjalny i tzw. „trzynastki” ), wydatkowanie środków 

z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, oraz wydatki poniesione 

na optymalizację VAT.  Ponadto kontroli podlegała realizacja wybranych inwestycji, rozliczanie 

otrzymywanych i udzielanych dotacji, terminowość regulowania zobowiązań, terminowość składania 

sprawozdań finansowych, przestrzeganie Prawa zamówień publicznych oraz gospodarka odpadami.  

W zakresie objętym kontrolą kompleksową nie stwierdzono uchybień, które  miałyby istotny  wpływ 

na gospodarkę finansową gminy, dlatego też nie ujęto ich w wystąpieniu pokontrolnym. Wystąpienie 

nie zawiera też zaleceń pokontrolnych, co zdarzyło się po raz pierwszy w historii gminy. 

Informacja o stanie mienia 

1. Prawa własności i inne prawa majątkowe (stan na 31 grudnia 2019 r.) 

Gmina Kamień Pomorski w swoich granicach administracyjnych zajmuje powierzchnię około  

20854 ha, z tego miasto około 1074 ha, a obszary wiejskie około 19780 ha. Podzielona jest na 7 

obrębów geodezyjnych miejskich i 35 obrębów wiejskich. Gminie przysługuje prawo własności  

1023 ha gruntów ( w 2019 r. 1021 ha), w tym 965 ha wchodzących w skład gminnego zasobu 

nieruchomości oraz 58 ha przekazanych w użytkowanie wieczyste. Wartość inwentarzowa gruntów 

wynosi 43 539 625 zł i wzrosła o 4 249 649 zł.  

W drodze ugody sądowej gmina nabyła 35 działek o łącznej powierzchni 3,9057 ha. Gmina 

równocześnie zbywała nieruchomości gruntowe będące jej własnością. Zbycie odbywało się na 

zasadach określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargów oraz w drodze 

bezprzetargowej. W ten sposób w 2020 r. trwale rozdysponowano łącznie 27 nieruchomości (13 w 

roku 2019), o powierzchni 17 352 m2 (11 720 m2 w roku 2019). Z tego tytułu uzyskano łączną kwotę 

1 600 845 zł. 

Gmina Kamień Pomorski jest właścicielem budynków i lokali o łącznej wartości inwentarzowej  

wynoszącej 10 091 775 zł.  

Od dnia 1 stycznia 2012 r. gminnymi zasobami mieszkaniowymi oraz budynkami i lokalami użytkowymi 

zarządza Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Kamieniu Pomorskim. Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. w zarządzie 

spółki Kamieńskie TBS sp. z o.o. znajdowało się 39 budynków oraz 342 lokali mieszkalnych w 

budynkach własnych i wspólnot mieszkaniowych.  

W trwały zarząd na rzecz szkół podstawowych i przedszkoli publicznych przekazanych jest 5 

nieruchomości o łącznej powierzchni 2,6060 ha.  
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W zarządzanie portem morskim Spółce Marina Kamień Pomorski Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim 

przekazanych jest 13 działek o łącznej powierzchni 2,2125 ha, niezbędnych do prowadzenia usług 

świadczonych dla właścicieli jednostek pływających. 

W zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim znajdują się obiekty 

komunalne stanowiące bazę MOSiR (hala widowiskowo-sportowa, stadion, boisko „Orlik”).  

Gmina Kamień Pomorski na mocy umowy dzierżawy z 1999 r na eksploatację oczyszczalni ścieków 

kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej przekazała PGK w dzierżawę grunty zabudowane i 

niezabudowane wraz z urządzeniami i uzbrojeniem technicznym oraz środki trwałe (stacje pomp, 

wieża ciśnień, studnie, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej) w związku  z 

wykonywaniem usług komunalnych na rzecz gminy. 

Gmina jest właścicielem obiektów inżynierii lądowej i wodnej  o wartości 56 621 376 zł oraz innych 

składników mienia (maszyn, urządzeń technicznych, środków transportu, narzędzi, wartości 

niematerialnych i prawnych) o łącznej wartości 557 165 zł.  

 

2. Udział w spółkach 

 

Gmina Kamień Pomorski posiada: 

- 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego” z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o kapitale zakładowym 10 322 050 zł,  

- 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Marina Kamień Pomorski” z siedzibą w 

Kamieniu Pomorskim o kapitale zakładowym 392 600 zł, 

- 15045 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Kamieniu Pomorskim o wartości  15 646 800 zł.  

 

3. Dzierżawa, najem, użyczenie 

Część terenów gminnych nienadających się z różnych względów do trwałego rozdysponowania lub 

nieposiadających ustalonego sposobu zagospodarowania przeznaczona jest do czasowego 

użytkowania w formie umów cywilnoprawnych: dzierżawy, najmu lub użyczenia. Na dzień 31 grudnia 

2020 r. obowiązywało 280 umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości będących własnością 

gminy Kamień Pomorski, o łącznej powierzchni 2 389 834 m2 i z łącznym czynszem 1 204 746 zł.  

Gmina Kamień Pomorski jest najemcą obiektu Przedszkola nr 2 przy ul. Makuszyńskiego, budynku 

socjalnego w Miłachowie oraz budynku Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Ponadto gmina jest 

najemcą powierzchni biurowych w budynku przy ul . Kopernika.  

 

4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych 

Gmina Kamień Pomorski w 2020 roku uzyskała z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych łącznie 4 105 432,32 zł (w 2019 r. 3 564 629,45 zł),  w tym z użytkowania 

wieczystego  138 800,15 zł, z tytułu najmu i dzierżawy 2 577 712,92 zł, z tytułu przekształcenia 

użytkowania wieczystego w prawo własności 132 782, 82 zł, z tytułu sprzedaży 1 351 425,04 zł, z tytułu 

opłat różnych i  odsetek 43 511,54 zł. 

Do dnia 31 grudnia 2020 roku wpływy z wniesionych opłat adiacenckich z tytułu podziału 

nieruchomości wyniosły 10 634 zł. 
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Inwestycje infrastrukturalne 
 

1. Przebudowa ulic Dworcowej, Jedności Narodowej i Zdrojowej 
 

W sierpniu 2020 r. podpisano umowy na przebudowę ulic Dworcowej, Jedności Narodowej i Zdrojowej 
w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej. Całkowity 

koszt inwestycji wyniesie 3 707 176 zł. Gmina na ten cel uzyskała dofinansowanie Wojewody 
Zachodniopomorskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 174 638,20 zł. Część 
prac na ulicy Dworcowej i Zdrojowej wykonano do końca 2020 r. Termin oddania do użytku całej 
inwestycji zaplanowany jest na 2021 r. 
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2. Przygotowania do przebudowy ulic: Gryfitów,  Piastowej, Plac Katedralny, Basztowej  

i Strzeleckiej 

W ramach prac przygotowawczych do przebudowy ulic zaktualizowano dokumentację projektową na 

przebudowę ulic na terenie Starego Miasta. Ponadto na potrzeby przebudowy wykonano projekt 

oświetlenia. Koszt przygotowania dokumentacji wyniósł ponad 32 000,00 zł. Przebudowa zakłada, 

wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki granitowej ciętej,  nowych chodników z kostki granitowej, 

przebudowę zatok parkingowych, odprowadzenie wód opadowych do wpustów kanalizacji 

deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz przebudowę skrzyżowań. Inwestycja będzie 

kontynuacją rozpoczętej w 2015 r. przez gminę Kamień Pomorski przebudowy ciągów pieszych i 

parkingów. Gmina na realizację zadania inwestycyjnego przebudowy ul. Gryfitów i Piastowej otrzymała 

dofinansowanie  z RIFL – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 600 000,00 zł. Przebudowa 

ulic na terenie Starego Miasta będzie realizowana we współpracy z Powiatem Kamieńskim, który 

uzyskał na ten cel od Wojewody Zachodniopomorskiego, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg (RFRD) dofinansowanie w wysokości – 1 973 115,20 zł. 

3. Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: J. Wysockiego, T. Kościuszki,  

W. Jagiełły i Plac Wolności 

W ramach prac przygotowawczych do przebudowy ulic podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej. Inwestycja będzie prowadzona w ramach decyzji ZRiD. Projekt będzie 

obejmował przebudowę ulic w zakresie zmiany parametrów jezdni, ciągów pieszych, miejsc 

postojowych oraz zmiany geometrii skrzyżowań.  Koszt przygotowania dokumentacji opiewa na  

72 816,00 zł.  

 

4. Przebudowa chodników  
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W 2020 r. przebudowano część chodnika  w ciągu ul. W. Jagiełły. W ramach przeprowadzonych prac 

wykonano nową nawierzchnię ciągu pieszego z miejscami postojowymi i wjazdem. Przebudowę 

połączono z remontem nawierzchni łącznika pomiędzy ul. W. Jagiełły a ul. Strzelecką. Łączny koszt 

robót wyniósł 222 996,00 zł. 

 

 
 

5. Realizacja prac związanych z rekonstrukcją Dworku von Kleista i utworzeniem wystawy stałej 
w budynku MHZK  

 
W 2020 r. podpisane zostały umowy na realizację projektu, pn. „Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii 
Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej 
wynalazcy kondensatora - Ewalda von Kleista w celu realizacji odtwórstwa historycznego oraz 
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prowadzenia działalności wystawienniczej, prezentacyjnej i edukacyjnej w zakresie niezbędnym do 
oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych”  na łączną kwotę  3 039 354,18 zł.  
 

 
 
Do końca 2020 r. wykonano część prac budowlanych w Dworku von Kleista oraz w sali ekspozycyjnej 
w Muzeum. Ponadto rozpoczęto montaż elementów wystawy stałej. Całość inwestycji zostanie 
ukończona w 2021 r.  
 

6. Modernizacja stadionu miejskiego przy ul. Wolińskiej 

W 2020 r kontynuowano modernizację Stadionu Miejskiego. Stare trybuny były w bardzo złym stanie 

technicznym i musiały zostać wyłączone z eksploatacji i rozebrane. Koszt rozbiórki wyniósł około 

 60 000,00 zł. W miejscu trybuny  murowanej powstała lekka trybuna modułowa na 168 miejsc. Koszt 

zakupu to ponad 40 000,00 zł, z czego prawie połowę tej kwoty pozyskano ze środków Marszałka 

Zachodniopomorskiego, w ramach programu: „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu 

terytorialnego z obszaru woj. zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację 

infrastruktury sportowej w 2020 r.”.  
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W celu zapewnienia odpowiedniego nawodnienia murawy boiska przy równoczesnym ograniczeniu 

kosztów podlewania wybudowano studnię głębinową za kwotę 7 500,00 zł. Dzięki temu boisko jest 

regularnie podlewane, a jakość murawy uległa znaczącej poprawie. 

 

7. Modernizacja i doposażenie pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

 

Utworzenie nowej sali fitness na Hali Widowiskowo - Sportowej wraz z wyposażeniem.  

W pierwszym etapie przeprowadzono prace adaptacyjne pomieszczenia oraz zakupiono część 

urządzeń do ćwiczeń tj.: bieżnię, rowery powietrzne, rowery treningowe – koszt 42 995,00 zł. 

 
 

Poprawa standardu siłowni na Hali Widowiskowo – Sportowej.  

Przeprowadzono prace remontowe pomieszczenia siłowni polegające na odnowieniu ścian, ułożeniu 

nowej wykładziny, poprawie estetyki pomieszczenia. Ponadto uzupełniono i wyremontowano sprzęt 

treningowy.  
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Remont szatni wraz z łazienką.  

Wykonano kompleksowy remont szatni wraz z przyległą łazienką. Pomieszczenia zostały przeznaczone 

dla użytku pań uczęszczających na zajęcia odbywające się na Hali Widowiskowo-Sportowej. Koszt 

remontu wyniósł około 25 000,00 zł.   

 

 

 

 

8. Rozbudowa i modernizacja Cmentarza Miejskiego 

 

W 2020 roku były wykonywane wszelkie czynności formalno-prawne umożliwiające podjęcie dalszych 

działań w celu zwiększenia powierzchni Cmentarza. Było to konieczne ze względu na zmniejszającą się 

liczbę miejsc przeznaczonych do pochówku na obecnie zagospodarowanym obszarze. W ramach prac 

przygotowawczych do rozbudowy Cmentarza wykonano między innymi dokumentację z badań 

podłoża gruntowego za kwotę około 2 500,00 zł, która była niezbędna do uzyskania zgody na 

dokonywania pochówków.  

Konieczne było również podjęcie działań związanych z remontem dachu kaplicy. Stan konstrukcji dachu 

wymusił zamknięcie kaplicy ze względów bezpieczeństwa.  W ramach prac przygotowawczych 

wykonano dokumentację projektową za kwotę  ponad 18 000,00 zł. 

Od 2020 roku, w ramach ogólnopolskiego systemu Grobonet, funkcjonuje komputerowy system 

obsługi Cmentarza w Kamieniu Pomorskim i Jarszewie. Ułatwia on administrowanie Cmentarzem oraz 

pozwala na wyszukiwaniu miejsca pochówku. Dzięki ogólnodostępnej pod adresem www.kamien-

pomorski.grobonet.com wyszukiwarce, każdy zainteresowany może sprawdzić miejsce pochówku 

osoby bliskiej, zobaczyć zdjęcia nagrobka, uzyskać informacje o ważności opłat, sprawdzić rocznice 

urodzin i śmierci, odbyć wirtualny spacer. 

 

 

http://www.kamien-pomorski.grobonet.com/
http://www.kamien-pomorski.grobonet.com/
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9. Przygotowanie do realizacji zagospodarowania tzw. „Dzikiej plaży”  

 
Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i turystów w 2020 r. kontynuowano prace przygotowawcze do 
realizacji zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu Dzikiej plaży”. Za kwotę 25 000,00 zł 
opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 
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Zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu na obszarze inwestycji powstanie plaża, ciągi piesze, 
plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną, teren do wypoczynku i rekreacji, wiata i miejsce na ognisko. 
toaleta, miejsca pod małą gastronomię.  

 
 

10. Modernizacja placu zabaw przy ul. T. Kościuszki  i przy ul. M. Konopnickiej  
 

 
W ramach poprawy infrastruktury służącej najmłodszym mieszkańcom Kamienia Pomorskiego 
kontynuowano wymianę urządzeń zabawowych. W 2020 wymienione zostały wszystkie urządzenia   na  
placach zabaw przy ul. T. Kościuszki  i ul. M. Konopnickiej za kwotę  39 360,00 zł. 
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11. Dostosowanie budynku w Rozwarowie do potrzeb OSP Rozwarowo. 

W związku z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3/16 na potrzeby OSP 

Rozwarowo, konieczna była zmiana sposobu użytkowania parteru świetlicy wiejskiej. W ramach 

przeprowadzonych robót budowalnych wykonano: przełożenie istniejącej nawierzchni z kostki 

betonowej,  dodatkowe szyby wentylacyjne, nowe posadzki wraz ze zbrojeniem i izolacją, obróbki 

naprawcze i uzupełnienie tynków. Wymieniono drzwi wejściowe do budynku i do magazynu paliw. 

Zmieniono okna na parterze na dwie bramy garażowe,. Koszt prac wraz z wykonaniem dokumentacji i 

nadzorem inwestorskim wyniósł 116 220,29 zł. 

 

Sieć dróg publicznych i ich utrzymanie  

1. Drogi gminne 

Łączna długość dróg gminnych wynosi 29,463 km, w tym: 

a) bitumiczne – 10,797 km, 

b) betonowe – 0,050 km, 

c) z kostki – 6,354 km, 

d) brukowcowe – 1,727 km, 

e) tłuczniowe – 0,057, 

f) gruntowe ulepszone żwirem – 9,557 km, 

g) gruntowe z gruntu rodzimego  - 0,921 km, 

2. Drogi powiatowe administrowane przez gminę Kamień Pomorski 

Łączna długość dróg powiatowych administrowanych przez gminę wynosi 12,902 km, w tym:  

a) bitumiczne – 11,519 km, 

b) z kostki – 1,314 km,  

c) brukowcowe – 0,069 km, 

3. Bieżące utrzymanie dróg  



19 

 

Nakłady na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych za pomocą masy asfaltowej wytwarzanej 

i wbudowywanej na gorąco wyniosły 265 744 zł. Na remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej 

z wykorzystaniem kruszywa wydano 229 999,79  zł. Na oznakowanie pionowe i poziome przeznaczono 

kwotę 49 158,49 zł. Łącznie na bieżące utrzymanie dróg wydano 544 902,28 zł. Kwota dotacji 

przekazanej przez Powiat Kamieński na drogi powiatowe administrowane przez gminę wyniosła 

36 616,40 zł. 

Inwestycje i remonty w zakresie utrzymania sieci 

wodnokanalizacyjnej oraz infrastruktury technicznej  

1. Modernizacja z rozbudową głównej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wolińskiej w Kamieniu 

Pomorskim.  

PGK Sp. z o.o. w 2020 r. wykonała w 90% prace budowlano montażowe w zakresie rozbudowy głównej 

Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim polegające na modernizacji i 

rozbudowie systemu zasilania i uzdatniania wody na terenie Kamienia Pomorskiego i miejscowości: 

Grabowo, Żółcino, Wrzosowo (w tym tzw. Osiedle Bursztynowe), Chrząstowo, Strzeżewo i Strzeżewko. 

Rozbudowa miała na celu:  

1) podwyższenie maksymalnej wydajności SUW i układu filtrów do poboru i uzdatniania wody o 

wydajności 2612,4 m3/dobę oraz 152,4 m3/godzinę, 

2) wymianę przestarzałych, energochłonnych (40kW) i awaryjnych pomp w SUW na 

energooszczędne (11 kW) pompy poziome,  

3) rozbudowę systemu retencji wody uzdatnionej do 1500 m3 (budowa nowego betonowego 

zbiornika retencyjnego) wraz z układem sterowania powiązanego z wierzą ciśnień i 

wybudowaną w 2018 r. stacją hydroforową przy ul. Dziwnowskiej, 

4) wymianę i unowocześnienie systemu aeratorów oraz układu filtrów, 

5) rozbudowę systemu zasilania w wodę surową, poprzez uzbrojenie studni H5 w Rarwinie o 

wydajności eksploatacyjnej 40m3/h. 

W 2020 roku w ramach inwestycji zakończono zbiornik retencyjny wody uzdatnionej 1500 m3 
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Zainstalowano nowy agregat prądotwórczy automatyczny o mocy 120 kW 

 

 

Wymieniono także pompy w SUW na energooszczędne (11 kW) pompy poziome i wykonano nowy 

układ sterowania z szafą sterowniczą. Całkowite planowane nakłady to ok. 3 000 000,00 zł. 
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2. Budowa budynku administracyjno-technicznego PGK Sp. z o.o. przy oczyszczalni ścieków w 

Mokrawicy.  

 

W 2020 roku kontynuowano budowę budynku biurowo-technicznego  wraz z częścią infrastruktury 

zewnętrznej (administracja Spółki i oczyszczalni w Mokrawicy, pomieszczenia socjalno-gospodarcze, 

sterownia i dyspozytornia oczyszczalni, laboratorium) o powierzchni użytkowej 1176,88 m2. Budynek 

został zrealizowany do stanu surowego zamkniętego, wewnątrz wykonano większość prac 

instalacyjnych w całym budynku i wykończeniowych na parterze. Planowane nakłady to ok. 

4 200 000,00 zł. 

 

 

 

 

3. Budynek administracyjno-usługowy Zarządcy Cmentarza komunalnego w Kamieniu 

Pomorskim 

W ramach inwestycji realizowany jest budynek administracyjno-usługowy, w którym będzie 

prowadzona obsługa dla Cmentarzy Komunalnych w Kamieniu i Jarszewie. Budynek będzie wykonany 

w konstrukcji murowanej z bloczków silikatowych. Powierzchnia użytkowa wyniesie 237 m2. 

Planowane nakłady na realizację inwestycji to ok. 850 000,00 zł. 
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4. Montaż wodomierzy radiowych do odczytu zdalnego. 

W 2020  r realizowana była inwestycja polegająca na wymianie na terenie gminy Kamień Pomorski 

wodomierzy głównych na wodomierze z systemem odczytu zdalnego. W ramach wymiany 

przewidziano docelowy montaż 3099 wodomierzy wody zimnej zgodnych z dyrektywą europejską 

2004/22/WE (MID). Do 31.12.2020 zamontowano ok. 1200 wodomierzy. Planowane nakłady to ok. 

1 300 000,00 zł. 

5. Gminy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mokrawicy. 

W 2020 r. opracowano dokumentację techniczną nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Mokrawicy oraz rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji.  

PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów to specjalnie wyodrębnione i zorganizowane dla 

mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić posegregowane odpady komunalne. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tworzenie 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem każdej gminy. Punkt będzie 

przyjmował odpady od mieszkańców gminy (odpady z gospodarstw domowych), takie jak: 

przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe (w tym meble), odpady zielone, odpady budowlane, 

poremontowe i rozbiórkowe (w tym gruz), zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz 

baterie i akumulatory. 

Planowane nakłady całego przedsięwzięcia szacowane są na około 2 300 000, zł,  w tym  

1 700 000,00 zł pochodzić będzie z dofinansowania ze środków UE. 
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Inwestycje i remonty gminnego zasobu mieszkaniowego  

Spółka KTBS w 2020 roku wykonała remonty lokali gminnych za kwotę 520 470,15 zł, z tego: 

− przekazany do Wspólnot Mieszkaniowych fundusz remontowy w wysokości 257 596,60 zł, 

− wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na kwotę 35 937,19 zł, 

− wykonano instalację c.o. oraz remonty instalacji c.o. 18 667,50 zł, 

− przeprowadzono remont instalacji wodnej i kanalizacji, udrażnianie (usługi hydrauliczne) 

12 839,28 zł, 

− wykonano usługi dekarskie – 35 375,00 zł, 

− przeprowadzono naprawa instalacji elektrycznej – 5 230,64 zł, 

− pozostałe remonty, konserwacje – 154 823,94 zł. 

 

Ponadto w dniu 30 września 2020 roku Spółka KTBS złożyła do BGK wniosek o udzielenie finansowania 

zwrotnego w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. W 

ramach tej inwestycji planuje się wybudować wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Wolińskiej 1A 

w Kamieniu Pomorskim (35 mieszkań wraz z miejscami postojowymi). Obecnie zostało wszczęte 

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. 

Inwestycje i remonty prowadzone na terenie portu morskiego  

1. Przebudowa portu rybackiego wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych w 

Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilków Morskich 

W 2020 r dzięki wspólnym staraniom Burmistrza Kamienia Pomorskiego i Prezesa Mariny Sp. z o. o. 

udało się uzyskać 100% dofinansowania na bardzo ważną dla rozwoju miasta inwestycję pod nazwą 

„Przebudowa portu rybackiego wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych w Kamieniu 

Pomorskim przy ul. Wilków Morskich”. Umowa, zawarta 4 czerwca 2020 r., pomiędzy Mariną Kamień 

Pomorski Sp. z o.o. a Zachodniopomorskim Oddziałem Regionalnym  Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie przewiduje realizację inwestycji, celem poprawy bezpieczeństwa, 

warunków pracy, postoju oraz obsługi łodzi rybackich poprzez: 

− wyremontowanie drogi dojazdowej do portu rybackiego,  

− budowę nabrzeża umożliwiającego jednoczesne cumowanie kilku jednostek,  

− budowę budynku technicznego dla rybaków,  

− budowę budynku biurowego dla obsługi portu wraz z węzłem sanitarnym oraz 

pomieszczeniem magazynowo chłodniczym, 

− wykonanie nawierzchni utwardzonych na terenie portu a także wykonanie niezbędnej sieci, 

kanalizacyjnej, energetycznej, oświetleniowej.  
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Zagospodarowanie dotychczas nieużytkowanego terenu sąsiadującego z „Dziką Plażą” poprawi nie 

tylko warunki pracy i bezpieczeństwo kamieńskich rybaków ale również przyczyni się do podwyższenia 

walorów zarówno estetycznych jak i turystycznych naszego miasta. Niewątpliwą korzyścią zarówno dla 

turystów jak i dla mieszkańców Kamienia będzie poszerzenie linii dostępnego nabrzeża. W wyniku 

remontu odcinka ulicy Wilków Morskich zyskamy zarówno ścieżkę rowerową jak i nowe miejsca 

parkingowe. Zagospodarowany zostanie teren, który dzięki tej inwestycji, może stać się kolejną 

atrakcją naszego miasta. Całkowity koszt inwestycji, której zakończenie przewidziane jest w marcu 

2023 wyniesie 14 631 285,00 zł netto. Dotychczasowo w związku z inwestycją wydatkowano  

169 220,00 zł  na niezbędną dokumentację. 

2. Remont pomostów na przystani sezonowej i budowa masztu sygnałowego. 

W 2020 roku, był kontynuowany remont pomostów na przystani sezonowej przy Alei Mistrzów 

Żeglarstwa 2, który polegał na wymianie zdegradowanych elementów drewnianych na elementy 

kompozytowe oraz stalowe.   Wyremontowano 32 pomosty cumownicze wraz z konstrukcją mocującą. 

Łączny koszt wymiany wszystkich elementów wyniósł 32 008,35 zł (koszty własne). W poprzednich 

latach (2018-2019) wydatki na ten cel wyniosły 94 000 zł. Dodatkowo za kwotę 28 000,00 zł,  

wybudowano maszt sygnałowy przy placu apelowym (koszty własne). 

 

3. Poprawa infrastruktury przystani technicznej. 

W celu poprawy warunków przechowywania łodzi na lądzie oraz poprawy stanu bezpieczeństwa 

utwardzono teren oraz wykonano ogrodzenie placu na przystani technicznej przy ul. Wilków Morskich. 

Koszt inwestycji wyniósł 38 418,44 zł (koszty własne). Ponadto zakupiono i zamontowano dodatkowe 

szafki elektryczne. Łączny koszt to kwota 11 685,00 zł. (koszty własne).  
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Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rozwarowo 

W 2020 roku dokonano bardzo ważnego zakupu na potrzeby ratowników z OSP Rozwarowo.  Dzięki 

pozyskaniu 346 000,00 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 239 000,00 zł z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udało się zakupić  

średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16, uterenowiony, marki Renaualt D16 zabudowany 

przez firmę Szcześniak. Samochód wyposażony jest w autopompę o wydajności wodnej 1600 l/min., 

kamerę cofania, system zraszaczy, wyciągarkę, działko wodne o wydajności 1600 l/min. Koszt całkowity 

zakupu wyniósł 801 960,00 zł z czego gmina Kamień Pomorski z własnych środków wydatkowała   

216 960,00 zł. Dzięki zakupowi znacząco poprawią się warunki pracy ratowników oraz ich 

bezpieczeństwo. Ponadto zwiększy się skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych. 

 

 

2. Zakup przyczepy specjalistycznej dla OSP Jarszewo. 

W celu poszerzenia możliwości przewozu sprzętu ratowniczo-gaśniczego została zakupiona 

zabudowana przyczepa sprzętowa. Jest ona wyposażona w schowki do sprzętu, stojaki, mocowania 

węży,  
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oświetlenie pola pracy i inne niezbędne elementy. Koszt zakupu to 41 205,00  zł. Został w całości 

sfinansowany z budżetu gminy Kamień Pomorski. 

 

 

Gospodarka odpadami 

Utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Obowiązek ten 

wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach. Gmina Kamień Pomorski objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W 2020 r. w gminie Kamień Pomorski wprowadzono nową 

metodę naliczenia opłat z tytułu gospodarowania odpadami, stanowiącej iloczyn ilości zużytej wody z 

danej nieruchomości i stawki opłat. Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych realizowany był 

na podstawie umowy na  „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy oraz od nieruchomości w części zamieszkałych i w części 

niezamieszkałych”. Zadanie to wykonywało Spółka PGK w Kamieniu Pomorskim, wyłoniona w drodze 

przetargu. 

W 2020 r. łączna masa zebranych odpadów wyniosła 5356,35 Mg. Struktura zebranych odpadów 

wyglądała następująco: 

Rodzaj odpadu Masa [Mg] 

15 01 07 Opakowania ze szkła 297,94 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 39,14 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 338,9 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 268,31 

20 03 07 odpady wielkogabarytowe 295,58 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  15,90 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3274,94 
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17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych 

33,8 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 557,78 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 217,76 

17 03 80 Odpadowa papa 16,30 

Masa odebranych odpadów w stosunku do lat wcześniejszych przedstawia się następująco: 

 

 

 

Należność z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 
grudnia 2020 r. wyniosła 2 391 478,34 złotych. Faktyczne wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne 
wyniosły 2 181 385,14 złotych. Deficyt na koniec roku wynosił 210 093,20 złotych. 
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Ochrona środowiska i działania zmierzające do poprawy klimatu 

Gmina Kamień Pomorski przykłada szczególną wagę do działań mających poprawić stan środowiska 

jak i jakości powietrza występującego na naszym terenie. Jest to o tyle ważne, iż Kamień Pomorski jest 

gminą uzdrowiskową. Jakość powietrza zatem przekłada się nie tylko na jakość życia mieszkańców, ale 

również na stan zdrowia przebywających w Kamieniu Pomorskim kuracjuszy. 

Na podstawie porozumienia Burmistrza Kamienia Pomorskiego  z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska w Szczecinie w Urzędzie Miejskim działa punkt konsultacyjny „Czyste 

Powietrze”. Wskazany pracownik ma za zadanie pomóc mieszkańcom gminy w wypełnieniu wniosków 

o dofinansowanie do prac związanych z wymianą źródła ciepła „niskoemisyjnego” i prac 

termomodernizacyjnych budynku. Punkt dostępny jest dla mieszkańców gminy Kamień Pomorski w 

godzinach pracy Urzędu. W roku 2020 przekazano 26 wniosków o dotację na wymianę źródła ciepła i 

przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych na kwotę 204 000,00 złotych. Działanie punktu nie 

ogranicza się tylko do przekazywania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie 

wniosków o dofinansowanie, ale również świadczy pomoc w rozliczeniu wniosku jak i udzielaniu 

wszelkiej informacji o programie. 

Drugim istotnym działaniem mającym ograniczyć tzw. „niskoemisyjność” jest wdrożenie programu 

antysmogowego. W ramach powyższego działania 16 marca 2020 r. podpisano  

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego  dwie umowy na poprawę jakości 

powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 2.14  i 2.15 „Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program 

Antysmogowy” oraz „Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez 

termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności”. Łączna wielkość dofinansowania na oba 

projekty wynosi 2 350 000,00 złotych. Projekt zakłada przeprowadzenie 60 inwestycji związanych z 

wymianą źródła ciepła oraz 50 inwestycji związanych z pracami termomodernizacyjnymi. 

Należy nadmienić, iż Kamień Pomorski stał się bardzo atrakcyjnym terenem dla inwestycji związanych 

z odnawialnymi źródłami energii. W 2020 r. do Urzędu wpłynęło 14 wniosków o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji związanych z fotowoltaiką i farmami słonecznymi. 

Wydano 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższych inwestycji. Dwa 

postępowania umorzono.  

 

Realizacja zadań oświatowych 

 

W roku 2020 zrealizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz 

uczniów i szkół. Najważniejszym zadaniem gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie 

szkołom i przedszkolom prowadzonym przez gminę Kamień Pomorski środków finansowych na 

prowadzenie działalności,  w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków, w których 

jednostki oświatowe realizują swoje zadania statutowe. 

1. Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 17 627 363,75 zł (wydatki jednostek oświatowych –

15 391 720,60 zł; wydatki na dowożenie uczniów – 536 323,59 zł; dotacje dla niepublicznych 

przedszkoli – 1 699 319,56 zł). Otrzymana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej 
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wyniosła 9 297 719,00 zł (mniejsza o 251 503,00 zł w porównaniu do otrzymanej w roku 2019), co 

stanowi 52,75% poniesionych wydatków. Mimo poprawy wskaźnika stosunku subwencji do 

nakładów w porównaniu z latami poprzednimi, niedoszacowanie kosztów prowadzenia oświaty w 

budżecie państwa powoduje konieczność przeznaczenia znacznych kwot z dochodów własnych na 

utrzymanie placówek oświatowych w celu ich właściwego funkcjonowania. Dzięki temu możliwe 

jest prawidłowe realizowanie zadań oświatowych oraz utrzymanie budynków.  

 

2.  Liczba dzieci i młodzieży  oraz liczba oddziałów w placówkach prowadzonych przez gminę Kamień 

Pomorski. 

Nazwa placówki 

Liczba oddziałów/klas Liczba uczniów 

r. szk. 
2019/2020 

r. szk. 
2020/2021 

r. szk. 
2019/2020 

r. szk. 
2020/2021 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego 18 18 356 348 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Leonida Teligi 23 23 502 478 

Szkoła Podstawowa w Jarszewie  8 + 1 op* 8 + 1 op* 90 + 9 op* 92 + 13 op* 

Szkoła Podstawowa we Wrzosowie 8 + 2 op* 8 + 2 op* 60 + 23op* 57 + 24 op* 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.     8 klas 8 klas 69 65 

Przedszkole Publiczne Nr 1 4 4 78 91 

Przedszkole Publiczne Nr 2 6 6 136 136 

Razem 75 + 3 op* 75 + 3 op* 1323 1304 

 * op – oddział przedszkolny 

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. z mocy prawa swoją działalność zakończyło gimnazjum. Wpłynęło to na 

wysokość (zmniejszenie z powodu mniejszej liczby uczniów przeliczeniowych – w stosunku do roku 

2019 o 70) naliczanej dla gminy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.  

Utrzymana w 2020 r., niezbędna do funkcjonowania zgodnego z przepisami prawa, struktura 

organizacyjna jednostek oświatowych, przy zmniejszonej liczbie uczniów przeliczeniowych, 

spowodowała wzrost kosztów funkcjonowania oświaty.  

3. Zatrudnienie nauczycieli 

Nazwa placówki 

Liczba nauczycieli Liczba etatów pedag. 

r. szk. 

2019/2020 
r. szk. 

2020/2021 

r. szk. 

2019/2020 

r. szk. 

2020/2021 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego 39 40 35,20 35,83 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Leonida Teligi 57 52 54,77 51,22 

Szkoła Podstawowa w Jarszewie  17 17 14,16 13,89 

Szkoła Podstawowa we Wrzosowie  23 24 18,77 19,42 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.     13 12 11,27 8,82 

Przedszkole Publiczne Nr 1 9 8 7,18 7,09 

Przedszkole Publiczne Nr 2 13 12 11,92 11,18 
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Razem 171 165 153,27 147,45 

 

W 2020 roku zatrudnienie nauczycieli utrzymywało się na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. 

W związku z podnoszeniem i zdobywaniem dodatkowych kwalifikacji przez zatrudnioną kadrę 

pedagogiczną, niewielkim zmianom uległa struktura zatrudnienia kadry pedagogicznej, co znajduje 

odzwierciedlenie w liczbie zatrudnionych nauczycieli i liczbie etatów pedagogicznych. 

Utrzymywał się wzrost zadań związanych ze wsparciem dzieci z orzeczeniami do kształcenia 

specjalnego. Nastąpił wzrost liczby dzieci z opiniami i orzeczeniami o potrzebie udzielenia pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  

4. Poziom wynagrodzeń pracowników pedagogicznych 

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela pracownicy pedagogiczni mają zapewnione dla poszczególnych 

stopni awansu zawodowego średnie wynagrodzenie na poziomie: 

nauczyciel stażysta – 100 %, nauczyciel kontraktowy – 111 %, nauczyciel mianowany – 144 %, 

nauczyciel dyplomowany – 184 % - kwoty bazowej, określanej corocznie w ustawie budżetowej. W 

gminie Kamień Pomorski średnie wynagrodzenie wynosiło:  

 

 

 

 

 

Stopień 

awansu 

zawodowego 

Minimalny wymagany w 2020 roku poziom średniego 

wynagrodzenia brutto 

Średnie 

wynagrodzenia brutto 

osiągnięte w roku 

2020 w Gminie 

Kamień Pomorski 

od dnia 1 stycznia  

do dnia 31 sierpnia 

od dnia 1 września 

do dnia 31 grudnia 

Średnie 

wynagrodzenie 

roczne 

Nauczyciel 

stażysta 
3 337,55 zł 3 537,80 zł 3 404,30 zł 3 500,35 zł 

Nauczyciel 

kontraktowy 
3 704,68 zł 3 926,96 zł 3 778,77 zł 4 138,58 zł 

Nauczyciel 

mianowany 
4 806,07 zł 5 094,43 zł 4 902,19 zł 5 350,96 zł 

Nauczyciel 

dyplomowany 
6 141,09 zł 6 509,55 zł 6 263,91 zł 6 466,20 zł 

 

 

Wynagrodzenie nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela składa się z: wynagrodzenia 

zasadniczego; dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; nagród i innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych i dodatku dla nauczyciela zatrudnionego na wsi lub w małym mieście. 

Kwota wydatkowana w 2020 r. na wynagrodzenia nauczycieli bez kosztów pracodawcy wyniosła  

9 238 198,14 zł. Koszty pracodawcy to 1 806 067,74 zł. Łączna kwota na wynagrodzenia wyniosła  

11 044 265,88 zł i była o 1 746 546,88 zł wyższa od otrzymanej subwencji oświatowej (9 297 719,00 zł). 
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Pomoc społeczna 

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom  

i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu 

Pomorskim jest instytucją odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz 

kreowanie lokalnej polityki społecznej na poziomie gminy. Prowadzi przede wszystkim  działalność  

o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz 

wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Rok 2020 z uwagi na stan epidemii z powodu pandemii SARS – CoV-2 (COVID-19) wprowadził wiele 

zmian. W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa Ośrodek Pomocy Społecznej zawiesił 

czasowo bezpośrednią obsługę interesantów, a pracownicy socjalni nie wykonywali swoich 

obowiązków w terenie. Praca z rodzinami odbywała się za pomocą rozmów telefonicznych, poprzez 

portale społecznościowe jak również Messenger. W wyjątkowych, kryzysowych sytuacjach pracownicy 

odwiedzali klientów w ich miejscach zamieszkania z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

Środki finansowe na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu pomocy społecznej 

pochodziły z budżetu gminy i dotacji. Łączna kwota wydatków w roku 2020 obejmuje realizację zadań 

zleconych i własnych w wysokości  22 016 897,11 zł (w 2019 - 18 961 660,04 zł),  z tego: 

- zadania własne ze środków gminy w wysokości – 2 593 231,93 zł,  

- zadania własne z dotacji – 1 530 777,46 zł, 

- zadania zlecone – 17 892 887,72 zł. 

Szczegółową strukturę wydatków uwzględniającą rodzaje realizowanych zadań przedstawia tabela 

poniżej. 

Dział Rozdz. Wyszczególnienie Wykonanie 

łącznie 

Zadania 

zlecone 

Zadania 

własne z 

dotacji 

Zadania 

własne 

852 85213 Składki 

na ubezpieczenia 

zdrowotne opłacane 

za 

świadczeniobiorców 

pobierających 

zasiłek stały 

46.090,09 0,00 46.090,09 0,00 

 85202 Domy pomocy 

społecznej 
814.177,88 0,00 0,00 814.177,88 

 85214 Zasiłki okresowe i 

pomoc 

w naturze  

425.725,04 0,00 390.769,17 34.955,87 

 85214 Ogrzewalnia 136.162,10 0,00 0,00 136.162,10 

 85230 Dożywianie 300.000,00 0,00 240.000,00 60.000,00 

 85231 Pomoc dla 

cudzoziemca 
13.560,00 13.560,00 0 0,00 

 85215 Dodatki 

mieszkaniowe 
204.318,72 0,00 0,00 204.318,72 

 85215 Dodatki 

energetyczne 
1.292,98 1.292,98 0,00 0,00 
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W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia 413 rodzinom (w tym 163 rodzinom na wsi), 

w skład których wchodziło 819 osoby (poza świadczeniami rodzinnymi). Pomoc ta miała charakter 

wsparcia pieniężnego oraz pomocy rzeczowej - zasiłków w formie opału, niezbędnych leków, żywności, 

posiłków, itp. Pomoc udzielana była w przypadku trudnej sytuacji życiowej przy spełnieniu ustawowego 

kryterium dochodowego, które wynosiło 701,00 zł - na osobę samotnie gospodarującą oraz 528,00 zł - 

na osobę w rodzinie. 

Oprócz bezpośredniego wsparcia finansowego gmina za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej 

realizowała cały szereg zadań mających na celu wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem oraz 

poprawę poziomu życia mieszkańców.  

 

a) Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 

Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta oferuje system 

zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, 

rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu 

Pomorskim w 2020 r. wydał 196 karty dla rodzin mieszkających w naszej gminie.  

 

 

 85216 Zasiłki stałe 535.745,56 0,00 535.745,56 0,00 

 85219 Ośrodki pomocy 

społecznej 
987.718,34 0,00 253.067,04 734.651,30 

 85228 Usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

307.169,44 0 0,00 307.169,44 

854 85415 Pomoc materialna 

dla uczniów 
77.132,00 0,00 61.705,60 15.426,40 

855 85501 Świadczenia 

wychowawcze 500+ 
12.323.963,18 12.323.963,18 0,00 0,00 

 85502 Świadczenia 

rodzinne, fundusz 

alimentacyjny oraz 

składki na 

ubezpieczenia 

emerytalne i 

rentowe 

z ubezpieczenia 

społecznego 

5.061.651,97 5.061.651,97 0,00 0,00 

 85503 Karta Dużej 

Rodziny 
442,83 442,83 0,00 0,00 

 85504 Asystenci rodzin 96.001,02 0,00 3 400,00 92.601,02 

 85504 Dobry Start 300+ 438.013,76 438.013,76 0,00 0,00 

 85508 Piecza zastępcza 
190.779,94 0,00 0,00 190.779,94 

 85513 Składki na 

ubezpieczenia 

zdrowotne od 

świadczeniobiorców 

pobierających 

świadczenia 

rodzinne 

53.963,00 53.963,00 0,00 0,00 

 85295 Prace społecznie 

użyteczne 
2.989,26 0,00 0,00 2.989.26 

RAZEM 22.016.897,11 17.892.887,72 1.530.777,46 2.593.231,93 
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b) Ogrzewalnia dla bezdomnych 

W 2020 roku kontynuowano działalność ogrzewalni. Mieści się ona przy ulicy Wolińskiej (teren Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych). Czynna całodobowo od początku października 2020 r. do końca kwietnia 

2021 r. Ogrzewalnia była pomieszczeniem dla osób bezdomnych przebywających na terenie powiatu 

kamieńskiego, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia 

przed zimnem. Na terenie ogrzewalni istniała możliwość wykonania podstawowych zabiegów 

higienicznych, wypicia gorącej herbaty. Placówka dysponuje 20 miejscami siedzącymi. Zadanie jest 

współfinansowane przez gminy powiatu kamieńskiego na podstawie zawartego porozumienia. W 

okresie zimowym dziennie z ogrzewalni korzystało od kilku do kilkunastu osób. 

 

c) Środowiskowe wsparcie socjalne 

Wsparcie socjalne jest świadomą formą pomagania ludziom w radzeniu sobie z ich problemami lub 

ułatwienie im określenia sposobów, które mogą przyczynić się do poprawy ich życia. Działania 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim są właśnie takim wsparciem i 

pomocą. Znaczącym czynnikiem w procesie udzielania tej pomocy jest profesjonalizm osób 

wspierających, ich zaangażowanie oraz umiejętność dostosowania narzędzi pracy do sytuacji 

pomocowej. Praca socjalna, realizowana w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, 

oparta jest o zasadę partnerstwa oraz współpracę i współdziałanie instytucji i organizacji 

pozarządowych działających na polu pomocy społecznej, kultury, edukacji itp. Fachowe działania 

pracowników socjalnych i innych pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Kamieniu Pomorskim ukierunkowane są na zmianę życia osób korzystających z pomocy, jak również 

mają powodować trwałą zmianę w środowisku. Środowiskowe wsparcie socjalne jest działalnością 

prowadzoną w oparciu o współdziałanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych 

instytucji z terenu gminy Kamień Pomorski w formie: 

1)  Zespołów Pracy Socjalnej - których zadaniem jest świadczenie pracy socjalnej, opracowywanie 

planów pracy z rodzinami, udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej oraz podejmowanie interwencji  

i działań wspierających oraz aktywizujących osoby i rodziny; 

2)  Grup Roboczych przy Zespole Interdyscyplinarnym - które powoływane są w związku 

z uzasadnionym podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie z inicjatywy Zespołu 

Interdyscyplinarnego w gminie Kamień Pomorski do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Zadaniem Grup Roboczych jest dokonanie diagnozy, opracowanie i realizacja planu pomocy w rodzinie 

z problemem przemocy domowej. Działają okresowo i powoływane są doraźnie w zależności od 

specyfiki sytuacji i zaistniałego problemu. Zespół Interdyscyplinarny pozwala na wnikliwą ocenę 

sytuacji klientów oraz pozwala lepiej zaplanować pracę z osobami, których złożone problemy 

wymagają konsolidacji wysiłków różnych partnerów, budują i doskonalą współdziałanie pomiędzy 

specjalistami w obszarze pomocy społecznej. 

 

d) Praca socjalna 

W 2020 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 1530 wywiadów środowiskowych, rozeznając 

środowiska pod względem  sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej  

i materialnej. Wydano 2 144 decyzji administracyjnych (bez świadczeń rodzinnych). Praca socjalna 

ukierunkowana jest na rozwiązywanie różnych problemów, z którymi zmagają się osoby i rodziny. 

Trudności te powodują określone dysfunkcje w ich życiu i mogą prowadzić do wykluczenia 

społecznego. Celem pracy socjalnej w wymiarze jednostkowym jest doprowadzenie do osiągnięcia 

stanu, w którym osoby te na miarę własnych możliwości będą mogły funkcjonować w społeczności 

lokalnej, wypełniać role społeczne i posiadać dostęp do określonych dóbr. W działaniach tego rodzaju 

duży nacisk kładzie się na wykorzystanie potencjału i możliwości osób korzystających z tej formy 

wsparcia.  
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e) Kontrakt socjalny 

Kontrakt socjalny jest podstawowym narzędziem pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej. 

Angażuje nie tylko pracownika, ale również zobowiązuje i motywuje klienta, np. bezrobotnego do 

aktywnego poszukiwania pracy przy wsparciu specjalistów. Wyraźnie określone w kontrakcie zasady 

współpracy intensyfikują i ukierunkowują pracę socjalną. Kontrakt socjalny jest instrumentem pracy 

socjalnej wykorzystywanym coraz częściej przez pracowników socjalnych. W 2020 roku zawarto 40 

kontraktów socjalnych. 

 

f) Środowiskowy Dom Samopomocy 

W 2020 r. na terenie gminy Kamień Pomorski kolejny rok funkcjonował Środowiskowy Dom 

Samopomocy. Dom świadczy usługi dla osób dorosłych, upośledzonych umysłowo i wykazujących inne 

przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ B i C), przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie, 

w tym co najmniej przez  6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kamieniu Pomorskim na dzień 31.12.2020 roku wydał 25 decyzji kierujących do ŚDS. 

 

g) Świadczenie wychowawcze 500 + 

Świadczenie wychowawcze, tzw. 500+,  ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z 

wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.  

Na świadczenie 500 plus wydatkowano w 2020 r. kwotę  12 323 963,18 zł (w 2019 r. – 9 295 604,26 zł) 

ze środków budżetu państwa. Wypłacono łącznie 24 656 świadczeń na ogólną kwotę 12 218 646,80 zł. 

 

h) Świadczenie Dobry start (300+) 

Świadczenie Dobry start (300+) było realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest 

wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. 

Wsparcie to polegało na przyznaniu świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku 

szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę. Świadczenie przysługuje 

do ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się lub 24 roku życia przez dziecko lub 

osobę uczącą się w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o 

niepełnosprawności 

Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i zwalczania narkomanii  

Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie są problemami społecznymi, które powodują szkody we 

wszystkich sferach życia człowieka. Wpływają negatywnie na poczucie bezpieczeństwa społecznego, 

ogólny stan zdrowia, relacje rodzinne i międzyludzkie, a także zdolność do konkurencji na rynku pracy. 

Wśród przyczyn popadania w alkoholizm zasadniczą rolę odgrywają uwarunkowania społeczne, 

nieprawidłowe wzorce rodzinne, brak celów życiowych i utrata zatrudnienia. Szerzeniu się narkomanii 

sprzyjają natomiast coraz większa powszechność i dostępność środków odurzających, panująca moda 

na ich zażywanie, chęć poszukiwania nowych wrażeń i doznań oraz traktowanie narkotyków jako 

środków umożliwiających ucieczkę od trudności życia codziennego, rozładowanie stresu i konfliktów. 

Przemoc w rodzinie jest z kolei problemem mającym często swoje źródło w uzależnieniach i ubóstwie. 

Jej ofiarami są niejednokrotnie osoby słabe fizycznie, psychicznie, o niskim poczuciu własnej wartości, 

zależne od sprawcy. Na ogół są to kobiety i dzieci, rzadziej osoby niepełnosprawne, starsze i chore.  

W 2020 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjowała działania związane 

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób 
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uzależnionych od alkoholu. Prowadzona była szeroko rozbudowana działalność socjoterapeutyczna, 

profilaktyczna i edukacyjna wśród młodzieży. W szczególności zadania te obejmowały: 

a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  uzależnionych od 

alkoholu,  

b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie   rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a 

także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej  rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, 

e) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131  i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

W 2020 roku na działalność profilaktyczną oraz inne działania związane ze zwalczaniem alkoholizmu i 

narkomanii wydatkowano łącznie 347 980,36 zł. 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi   

 Organizacje pozarządowe obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim sektorem działającym na 

rzecz dobra publicznego. Stanowią one bazę dla rozwoju społeczności, zrzeszają najaktywniejszych 

i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli. Organizacje podejmują działania dla dobra 

mieszkańców oraz integrują i aktywizują społeczność, uzupełniając działania podejmowane w tym 

względzie przez lokalny samorząd. Stowarzyszenia, fundacje oraz niesformalizowane grupy aktywnych 

obywateli podejmują działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego współpraca organizacji 

pozarządowych i gminy przynosi efekty poprzez realizację wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości 

życia mieszkańców. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do 

pełniejszego zaspokajania potrzeb, sprzyja tworzeniu więzi społecznych i rozwojowi lokalnemu. 

Współpraca gminy Kamień Pomorski z organizacjami w roku 2020 prowadzona była zgodnie z ustawą 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Nr XI/120/19 Rady Miejskiej w 

Kamieniu Pomorskim z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu 

współpracy na 2020 rok  gminy Kamień Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie”. 

Projekt programu współpracy na 2020 rok został poddany konsultacjom społecznym zgodnie 

z Zarządzeniem nr 177/2019 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 14 października 2019 roku.  

Na realizację zadań publicznych w 2020 roku przeznaczono kwotę 208 372,00 zł pochodzącą z budżetu 

gminy. W ramach ogłoszonych konkursów udzielono następującego wsparcia: 

Nazwa oferenta Nazwa zadania Koszt 
całkowity 

zadania (zł) 

Kwota 
wnioskowana 

(zł) 

Wysokość 
przyznanych 
środków (zł) 

Miejski Klub Sportowy GRYF 
Kamień Pomorski 

Zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych gminy Kamień Pomorski z 

135 236,74 100 000,00 100 000,00 
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ul. Wolińska 1 
72-400 Kamień Pomorski 

zakresu piłki nożnej w 2020 w ramach 
współzawodnictwa sportowego 
koordynowanego przez ZZPN w 
Szczecinie 

WOPR  
Oddział Województwa 
Zachodniopomorskiego 
ul. Wilków Morskich 4 
72-400 Kamień Pomorski 

Zapewnienie  
bezpieczeństwa  
na wodach Zalewu  
Kamieńskiego w 2019 roku  
oraz działania profilaktyczne wśród 
dzieci i młodzieży kamieńskich szkół 

28 060,49 25 000,00 25 000,00 

Młodzieżowy Klub Żeglarski 
„OPTI” 
ul. Wilków Morskich 4 
72-400 Kamień Pomorski 

Popularyzacja sportów wodnych, w 
szczególności żeglarstwa oraz 
kajakarstwa w Gminie Kamień 
Pomorski  

14 500,00 25 000,00 12 500,00 

Stowarzyszenie Akademia 
Piłkarska – GRYF Kamień 
Pomorski 
ul. Wolińska 1 
72-400 Kamień Pomorski 

Prowadzenie szkolenia sportowego 
ze specjalnością piłka nożna wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych na ternie 
gminy Kamień Pomorski, promocja 
zdrowego stylu życia, w tym realizacja 
działań profilaktycznych 
skierowanych do dzieci, młodzieży i 
osób dorosłych. 

94 191,13 30.000,00 30.000,00 

Stowarzyszenie Jacht Klub 
Kamień Pomorski 
Al. Mistrzów Żeglarstwa 2 
72-400 Kamień Pomorski 
 

Popularyzacja sportów i turystyki 
wodnej oraz nauka obsługi sprzętu 

 
14 004,00 25 000,00 12 500,00 

Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci w Szczecinie 

„Zapewnienie pomocy dzieciom w 
ramach placówki wsparcia dziennego 
w Benicach w latach 2020-2022; 
prowadzenie zajęć edukacyjnych z 
elementami socjoterapii” 

30 250,00 25 000,00 25 000, 00 

 

 

Dodatkowo jedna organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kamieniu 

Pomorskim złożyła uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego. Po weryfikacji otrzymanej 

oferty została opublikowana na stronie internetowej gminy Kamień Pomorski oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. W związku z brakiem zastrzeżeń oferta UTW uzyskała 

dofinansowanie na realizację zadania publicznego, pn. „Działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym w zakresie turystyki i krajoznawstwa, kultywowania tradycji, zdobywanie wiedzy z 

różnych dziedzin, upowszechnianie kultury i sztuki i integracja członków SUTW”, w kwocie 3 372,00 

złotych. 
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Zadania realizowane przez jednostki kultury i sportu  

1. Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej 

W 2020 roku działalność Muzeum została znacznie ograniczona panującą  pandemią koronawirusa. 

Placówka była nieczynna dla zwiedzających od 26 marca do 4 maja oraz od 7 listopada do końca roku. 

Trzy czasowe wystawy, których otwarcie było planowane na ten okres nie odbyły się.  

Pierwszą z ekspozycji roku 2020 była wystawa witrochromii Leszka Króla, blisko związanego z naszym 

miastem artysty-grafika. Wernisaż odbył się 22 maja bez udziału publiczności. W dniach 22 października 

– 7 listopada w Muzeum prezentowano również wystawę „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” 

przygotowaną przez szczeciński oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

W ubiegłym roku zorganizowano w budynku kamieńskiego Muzeum wystawy:  archeologiczną, o wraku 

XIX-wiecznego żaglowca, wystawę dotyczącą historii miasta oraz ekspozycję o Międzynarodowym 

Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. W kapitularzu katedralnym 

zwiedzający mogli oglądać wystawę stałą zabytków sakralnych i archeologicznych. 

Miniony rok upłynął pod znakiem przygotowań do wystawy poświęconej Ewaldowi von Kleistowi w 

budynku Muzeum. 26 czerwca nastąpiło symboliczne przekazanie sali wystawowej wykonawcy prac, 

które do końca roku zostały w znacznym stopniu wykonane. Intensywne prace budowlane prowadzono 

również w zabytkowym dworze kurii dziekana, w którym Kleist dokonał swego odkrycia. 

W 2020 r. powiększyły się zbiory naszego Muzeum. Nowe eksponaty pochodzą od osób prywatnych, 

stowarzyszeń i instytucji.  

W lutym Muzeum gościło uczestników spotkania „Forum Zalewu” przedstawicieli gmin, stowarzyszeń i 

organizacji pozarządowych dążących do propagowania i aktywizacji turystycznej Zalewu Kamieńskiego 

i Szczecińskiego. W minionym roku Muzeum prowadziło działalności edukacyjną w bardzo 

ograniczonym zakresie ze względu na panujące obostrzenia sanitarne. We wrześniu, z zachowaniem 

reżimu sanitarnego, odbyło się siedem prelekcji w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, 

poświęconych w bieżącym roku rocznicy 75-lecia polskiego Kamienia Pomorskiego. Przeprowadzono 

kilka prelekcji dla uczniów z pobliskich szkół.  

Na podstawie decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków MHZK 

prowadziło nadzór archeologiczny w związku z remontem fragmentu murów obronnych przy ulicy 

Bałtyckiej i rozpoznaniem stanu fundamentów północnej części transeptu katedry. 

Pandemia dała się nam mocno we znaki wpływając ujemnie na frekwencję. W zeszłym roku sprzedano 

bowiem tylko 1577 biletów wstępu (zwykłych, ulgowych, rodzinnych i grupowych) do Muzeum 

(głównego budynku i kapitularza katedralnego) za kwotę 12 305 złotych. 

 

 

2. Kamieński Dom Kultury 

Misją KaDeKu jest podnoszenie jakości życia mieszkańców gminy Kamień Pomorski poprzez stworzenie 

możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze, budowania świadomości kulturalnej, edukację oraz 

wspólne kreowanie wydarzeń lokalnych. Rok 2020 był szczególny, ze względu na ograniczenia 

wynikające z pandemii Covid-19, co zmieniło charakter działań, a czasem uniemożliwiło niektóre 

działania ze względu na wprowadzane obostrzenia. Kamieński Dom Kultury w 2020 roku pozyskał 

komplet sprzętu do zajęć z robotyki z programu Liga e-szkoła w celu rozwijania kompetencji cyfrowych 

dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie zajęć w ramach certyfikowanego szkolenia 

e-Citizen ECDL oraz zajęć przygotowujących dzieci młodzież do warsztatów robotyki z LEGO Spike 

Prime. Zajęcia prowadzone będą w 2021 roku. W minionym roku udało się też pozyskać duży namiot-
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zadaszenie do organizacji imprez plenerowych. Środki pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Wsi Polskiej. Mimo licznych ograniczeń wprowadzanych okresowo w związku z trwającą pandemią 

udało się przeprowadzić kilka imprez okolicznościowych. Najważniejsze to: 

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy - 12.01.2020 r. 

Kamieński Dom Kultury po raz kolejny został Sztabem WOŚP (tym razem bez Dziwnowa, Świerzna i 

Golczewa, które założyły swoje sztaby). Udało  się zebrać 52.991,87 zł. W ramach WOŚP odbył się  

14. Bieg WOŚP "Policz się z cukrzycą" współorganizowany z MOSiRem. Na Hali Widowiskowo-

Sportowej odbywały się występy artystyczne oraz blok licytacji. Finał wzbogacił wyjątkowy pokaz 

stylizacji Patrycji Pietkiewicz. Była również wyznaczona strefa zabaw,  sala gier, loteria fantowa, 

licytacje. 

Projekt "Zimowe spotkania z przyrodą" - 12.02.2020  

Wspólny program „Forum Zalewu” gmin Nowe Warpno, Police, Stepnica, Międzyzdroje, Kamień 

Pomorski, Wolin oraz ośrodków edukacji przyrodniczej stworzył projekt Ferii Zimowych 2020, który był 

przeznaczony dla dzieci z klas 6-8 szkół podstawowych znajdujących się na terenach gmin. Projekt 

zakładał połączenie miast sąsiednich gmin w pary i zorganizowanie wycieczek dla dzieci mających na 

celu poznanie naturalnych terenów oraz miast w naszym regionie. Celem programu było podniesienie 

świadomości o atrakcyjności regionu, w którym mieszkają uczestnicy programu, ze szczególnym 

uwzględnieniem wyjątkowych warunków przyrodniczych panujących dookoła Zalewu Szczecińskiego i 

Zalewu Kamieńskiego. Program miał także na celu promocję zdrowego trybu życia o każdej porze roku 

i aktywizację uczniów w czasie wolnym od szkoły. 

"Magiczne ferie - półkolonie z motywem Harrego Pottera - 10-14 lutego 2020  

Podczas pierwszego tygodnia ferii dzieci poczuły się jak w Szkole Magii i Czarodziejstwa ze swojego 

ulubionego filmu. W programie półkolonii odbyło się wiele ciekawych zajęć i niespodzianek.  

W półkoloniach brało udział 45 dzieci.  

"Tłusty czwartek" - 20.02.2020  

Wraz z Klubem Seniora Lawenda, wolontariuszami oraz sponsorem - Piekarnią Cukiernią Żelek oraz z 

Gminą Kamień Pomorski zorganizowano okolicznościowe spotkanie. Odbyły się liczne konkursy z 

nagrodami. W wydarzeniu wzięli udział seniorzy z Klubu Seniora, Polskiego Związku Emerytów i 

Rencistów oraz chętni mieszkańcy Kamienia Pomorskiego. Spotkanie odbyło się na sali PZEiR, przy ul. 

Kościuszki 3. 

Dzień Kobiet - 08.03.2020  

Uczestniczki wydarzenia mogły wziąć udział w bezpłatnych warsztatach i treningu z Pati Bukowską, 

pochodzącą z Kamienia Pomorskiego, znaną z prowadzenia programów w dziedzinie treningów 

sportowych, dietetyki oraz lifestyl'u. Panie biorące udział w zajęciach otrzymały praktyczne zestawy 

kosmetyków. Wieczorem odbył się klimatyczny koncert słowno-muzyczny w wykonaniu duetu 

akustycznego: Magdaleny Grzymkowskiej - wokalistki oraz Macieja Knopa - gitarzysty. Konferansjerem 

był charyzmatyczny Andrzej Wątorski. 

W drugiej połowie roku Kamieński Dom Kultury podejmował dalsze działania dostosowane do 

warunków epidemicznych. Część działań została ograniczona ale nadal podejmowano liczne działania 

w formie zdalnej lub dla małych grup odbiorców. 
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3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

Statutowym celem MOSiR jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby 

sportowe i rekreacyjne mieszkańców oraz promocja gminy przez sport. Do zadań MOSiR należy w 

szczególności: utrzymywanie gotowości technicznej i eksploatacyjnej oraz udostępnianie bazy 

sportowej i rekreacyjnej, prowadzenie działań służących upowszechnianiu kultury fizycznej, rekreacji                

i turystyki, organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, propagowanie zdrowego 

trybu życia poprzez organizowanie imprez o charakterze rodzinnym oraz imprez dla amatorów. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w celu realizacji zadań statutowych w 2020 r. promował różne formy 

aktywności wśród mieszkańców Kamienia Pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży. Podejmował działania skierowane do różnych grup społecznych.  Oferta sportowo-

rekreacyjna w 2020 roku adresowana do mieszkańców Kamienia Pomorskiego obejmowała między 

innymi organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, współzawodnictwo sportowe, organizację zajęć 

pozalekcyjnych. Działania te pozwalają na wyrabianie właściwych nawyków prozdrowotnych, 

wspierają osobisty rozwój, wzmacniają samodyscyplinę, promują zdrowy styl życia, tworzą właściwe 

relacje międzyludzkie. Dlatego obok przedsięwzięć typowo sportowych w 2020 roku zorganizowano 

kilka inicjatyw rekreacyjnych o charakterze integracyjnym i prozdrowotnym.    Jednocześnie 

funkcjonowanie w czasie epidemii COViD -19 wiązało się dla MOSiR   z wieloma ograniczeniami. Przez 

większą część 2020 roku, w związku z występującymi obostrzeniami obiekty sportowe zarządzane przez 

MOSiR pozostawały zamknięte lub dostęp do nich był znacznie ograniczony. To samo dotyczyło 

działalności MOSiR w zakresie organizacji wydarzeń sportowo - rekreacyjnych. Większość z blisko 

ponad 30 różnych imprez rokrocznie organizowanych na obiektach MOSiR, takich jak turnieje w 

ramach wielu dyscyplin sportu (siatkówka, koszykówka, piłka nożna, sporty walki), turnieje tańca, 

olimpiady specjalne, wydarzenia komercyjne - zostały odwołane lub przeniesione na inny termin czy 

zmieniły swoją formułę. Pomimo, że podejmowane działania odbywały się w ramach istniejących 

uwarunkowań i ograniczeń, staraliśmy się jak najlepiej wypełniać swoją rolę w zakresie przedstawianej 

oferty sportowo- rekreacyjnej jak i podejmowanych działań dotyczących poprawy infrastruktury 

sportowej.   

Działania sportowe i rekreacyjne prowadzone przez MOSiR w 2020 roku: 

Ferie na hali – luty 2020 – inicjatywa zorganizowana z myślą o najmłodszych odbiorcach. Celem 

przedsięwzięcia było zapewnienie dzieciom możliwości spędzenia wolnego czasu, w ciekawy i 

bezpieczny sposób. W ramach ferii na Hali MOSiR zapewnił dzieciom z gminy Kamień Pomorski 

tygodniowe zajęcia w całości bezpłatnie, w tym między innymi: kino dla malucha - projekcje filmów 

animowanych, ping pong – pokazy gry w tenisa stołowego, pokaz tańca dzieci w wykonaniu Klubu 

Tańca Sportowego „Focus” , przedstawienie teatralne, warsztaty plastyczne, bal z magicznymi 

pokazami. 

Finał XXI rozgrywek Kamieńskiej Amatorskiej Ligii Futsalu (KALF) -7 marca 2020 z udziałem liczne 

zebranej publiczności. Ceremonię medalową uświetnił pokaz gimnastyki artystycznej w wykonaniu 

finalistki programu „Mam Talent” Pani Anny Filipowskiej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji od lat jest 

organizatorem Kamieńskiej Amatorskiej Ligii Futsalu KALF, która skupia rzesze sympatyków 

amatorskiej piłki halowej społeczności lokalnej Kamienia Pomorskiego. 

 

Sportowe pożegnanie lata – sierpień 2020 – festyn na zakończenie wakacji – w ramach imprezy 

plenerowej na Stadionie Miejskim zapewniono szereg atrakcji dla dzieci z gminy Kamień Pomorski. 

Podczas imprezy na uczestników czekało szereg zabaw, konkurencji i animacji na wolnym powietrzu. 

Celem festynu była integracja społeczności lokalnej, poprzez wspólną zabawę całych rodzin. W 
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imprezie udział wzięło ponad 100 osób mieszkańców Kamienia Pomorskiego. Impreza była całkowicie 

bezpłatna.   

„Grzybobranie dla Seniorów” – 8 października 2020 roku. W „Hubertówce” w nadleśnictwie Rokita po 

raz drugi zorganizowano „Grzybobranie dla Seniorów”, które zdobyło sobie już rzeszę sympatyków 

wśród kamieńskich seniorów. Celem imprezy była integracja i aktywizowanie osób starszych poprzez 

wspólne spędzenie wolnego czasu i promocja aktywnego trybu życia. W grzybobraniu wzięło udział 

kilkudziesięciu seniorów, którym zapewniono posiłek i ciepłe napoje oraz aktywnie spędzony czas. 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży - oferta zajęć sportowych 

Dzieci i młodzież są głównym beneficjentem działań MOSiR. Chcąc wciągnąć je w strefę 

zainteresowania sportem i aktywnym trybem życia,  przygotowano ofertę nowych dyscyplin sportu. 

Przykładem takiego działania Było powołanie przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Szkółki tenisa 

ziemnego dla dzieci. Inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. MOSiR 

doposażył szkółkę w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć, promuje inicjatywę oraz udostępnia 

infrastrukturę sportową do prowadzenia zajęć i cały czas poszukuje nowych adeptów tenisa. 

Przykładami wsparcia na rzecz krzewienia sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży jest pomoc w 

postaci udostępniania bazy sportowej organizacjom zrzeszającym najmłodszych adeptów sportu, 

takich jak: Akademia Piłkarska „Gryf Kamień Pomorski”, która szkoli ponad 130 najmłodszych 

zawodników piłki nożnej, Szkółka Piłkarska Pogoń Szczecin "Foootball schools”, organizacje zrzeszające 

uczniów jak np. UKS „Herkules”, czy Młodzieżowy Klub Żeglarski OPTI. Z bazy sportowej MOSiR 

korzystają też szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamieniu Pomorskim 

realizujące zajęcia wychowania fizycznego, jak również szkoły ponadgimnazjalne powiatu 

kamieńskiego w ramach turniejów różnych dyscyplin sportowych rozgrywanych na szczeblu lokalnym 

i regionalnym. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest miejscem aktywizującym i integrującym społeczność lokalną, 

zaspakajającym jej potrzeby w zakresie szeroko pojętej aktywności. MOSiR dąży do tego by stać się 

lokalnym ośrodkiem kultury fizycznej i sportu, który zapewnia społeczeństwu szeroki dostęp do 

uprawiania sportu. Wszechstronne wyposażenie oraz systematyczne aktualizowanie oferty sportowej, 

sprzyja zaspokajaniu potrzeb użytkowników różnych grup wiekowych.  

 

4. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim działa jako samorządowa instytucja 

kultury. Zadania Biblioteki Powiatowej przejęła na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy 

Zarządem Powiatu w Kamieniu Pomorskim i Zarządem Miejskim Kamienia Pomorskiego z dnia 

28.12.2000 roku. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: gromadzenie, opracowanie materiałów 

bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących naszego regionu, 

udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie 

wypożyczeń międzybibliotecznych, organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów 

bibliotecznych osobom niepełnosprawnym, popularyzacja książki i czytelnictwa. Kamieńska biblioteka 

pełni również zadania biblioteki powiatowej.   

W 2020 r. Biblioteka jak wszystkie instytucje musiała się zmierzyć z trudną rzeczywistością 

spowodowaną pandemią covid-19.  Wpłynęło to znacząco na pracę Biblioteki. W zawiązku z kolejnymi 

lockdownami, obostrzeniami przeorganizowano codzienną pracę Biblioteki. Wprowadzono reżim 

sanitarny, polegający na braku wolnego dostępu do półek. W czasie lockdawnu i zamknięcia Biblioteki 

dla czytelników, bibliotekarze cały czas pracowali. Przeprowadzono m.in. scontrum całego 
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księgozbioru biblioteki, ukończono katalogowanie książek w systemie MAK +, co pozwoliło rozpocząć 

wypożyczanie księgozbioru w komputerowym systemie bibliotecznym, przeprowadzono selekcję 

księgozbioru, porządkowanie magazynów i głównego księgozbioru.  Przez większość roku 2020 godziny 

otwarcia biblioteki były na bieżąco dostosowywane do panującej sytuacji epidemicznej. Oprócz 

okresów zamknięcia, Biblioteka była otwarta przynajmniej  przez 5 dni w tygodniu. 

Księgozbiór biblioteki z filiami wynosi 67 697 woluminów, z czego 87 %  jest już opracowana w bazie 

elektronicznej, posiadamy 703 czasopisma oprawne oraz 6 554 zbiorów specjalnych ( w tym większość 

płyt analogowych). Niestety panująca pandemia wpłynęła na zmniejszenie liczby odwiedzin i 

wypożyczeń w bibliotece. W zakresie wypożyczeń udostępniono na zewnątrz 21 859  zbiorów 

bibliotecznych.  Oprócz wypożyczania książek, czasopism i innych zbiorów do domu, biblioteka 

udostępnia zbiory prezencyjne na miejscu. W roku 2020 udostępniono 2 524 książek,  czasopism i 

zbiorów specjalnych.  

Biblioteka posiada stronę internetową, na której jest dostępny katalog MAK +.  Posiada też konto na 

Facebooku i Instagramie, które bardzo pomaga w promowaniu Biblioteki. Wielu czytelników wysyła 

zapytania poprzez adres mailowy biblioteki i tą samą drogą otrzymuje odpowiedzi.  Czytelnicy mogą 

korzystać ze sprzętu komputerowego, skanować  dokumenty, przesyłać dane i ściągać informacje. 

Bibliotekarze pomagają użytkownikom w obsłudze i pozyskiwaniu informacji z Internetu. Ukończono 

prace nad pełnym wdrożeniem systemu MAK + , od października w pełni korzystano z komputerowej 

obsługi czytelnika. 

Realizacja uchwał Rady Miejskiej 

W 2020 r. większość sesji przeprowadzonych zostało w trybie zdalnym. Rada Miejska podjęła 125 

uchwał, których głownie wnioskodawcą był Burmistrz Kamienia Pomorskiego. Uchwały 

przygotowywane były przez pracowników merytorycznych i opiniowane pod względem zgodności z 

przepisami prawa przez kancelarię prawną. Dotyczyły one różnych obszarów działalności gminy. 

Burmistrz odpowiadał jako organ wykonawczy za realizację tych uchwał. Najwięcej dotyczyło 

wykonania budżetu oraz kształtowania wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie podjętych 

uchwał Burmistrz realizował też zadania z zakresu poboru podatków i opłat lokalnych. Znaczną część  

stanowiły uchwały  dotyczące gospodarowania nieruchomościami, w tym wyrażenia zgody na sprzedaż 

w trybie przetargowym lub odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

lub dzierżawy. Na ich podstawie Burmistrz podejmował działania w zakresie zbycia i najmu 

nieruchomości. 

Kolejna grupa uchwał dotyczyła regulacji systemu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmiany metody 

obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami, jej wysokości i częstotliwości. Na podstawie tych 

uchwał przyjmowano deklaracje, ustalano wysokości opłat dla właścicieli nieruchomości oraz 

świadczono usługi w zakresie odbioru odpadów. 

W zakresie funkcjonowania oświaty realizowano uchwały dotyczące dofinansowania doskonalenia 

nauczycieli oraz prowadzenia naboru do przedszkoli i szkół podstawowych.  

Na podstawie podejmowanych uchwał zaliczano drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadawano 

nazwy nowopowstałym ulicom.  

W 2020 roku podjęto również uchwały dotyczące cennika usług na Cmentarzach Komunalnych w 

Kamieniu Pomorskim i Jarszewie. Zmieniono też cennik usług świadczonych przez Spółkę Marina 

Kamień Pomorski.  
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Na podstawie przyjętych w trakcie roku uchwał realizowano rozpatrywanie wniosków na 

termomodernizację budynków i wymianę kotłów w związku z realizacją projektu „Poprawa jakości 

powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski”. 

W celu poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej realizowano, na podstawie podjętej uchwały, 

zadania inwestycyjne z zakresu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Realizacja pozostałych uchwał związana była z zadaniami z zakresu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, rozwiązywaniem problemów z zakresu uzależnień, opieki społecznej, zasad 

wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 


