
1 

 

RAPORT  O  STANIE  
GMINY  CZŁOPA  

za 2019 rok 

 

 
 

 
 

Człopa, maj 2020 roku 



2 

 

I.  Wstęp 

Ustawą z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw, w celu zwiększenia udziału obywateli  

w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, 

wprowadzono nową instytucję prawną  „raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego”.  

Raport o stanie gminy stanowi jeden z elementów wchodzących w skład katalogu nowych 

uprawnień przyznanych nowelizacją radnym rady gminy. Raport jest przygotowywany  

i przedstawiany przez burmistrza, jako organu wykonawczego gminy, jednakże to radzie 

gminy pozostawiono najszersze uprawnienia w tym zakresie. Konsekwencją przedstawienia 

raportu o stanie gminy jest bowiem obowiązek podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie 

wyrażenia burmistrzowi wotum zaufania. Tym samym, rada gminy mocą komentowanej 

nowelizacji uzyskała nowe uprawnienia kontrolne względem organu wykonawczego. 

Instytucja raportu o stanie gminy uregulowana została w całości w nowym przepisie 

art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, który składa się z aż 10 

ustępów. W tym miejscu wskazać należy, że nadanie radzie gminy nowego uprawnienia  

w postaci rozpatrzenia raportu o stanie gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie udzielenia 

burmistrzowi wotum zaufania nie obyło się bez poszerzenia katalogu spraw pozostawionych 

do wyłącznej właściwości organu stanowiącego. W art. 18 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy 

pojawił się bowiem nowy punkt (pkt 4a), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady 

gminy należy m.in. rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały  

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu. 

Mówiąc o zakresie raportu o stanie gminy, należy zwłaszcza wskazać na jego zakres 

przedmiotowy. Jak stanowi w tym zakresie art. 28aa ust. 2, raport obejmuje podsumowanie 

działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów  

i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Ustawodawca w bardzo zwięzły 

sposób określił, co ma być przedmiotem raportu, wskazując jedynie przykładowy katalog jego 

zagadnień.  Co prawda, w ust. 3 komentowanego przepisu ustawodawca wskazał, że rada 

gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu, z którego to 

uprawnienia Rada Miejska w Człopie dotychczas nie skorzystała. 

II.  Informacje ogólne 

Miasto i Gmina Człopa jest położona na terenie powiatu wałeckiego, w południowo – 

zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Gmina Człopa jest jedną z pięciu 

jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Powiatu Wałeckiego. Do gminy, 

oprócz miasta Człopa, należy dwanaście sołectw: Bukowo, Drzonowo, Dzwonowo, Golin, 
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Jaglice, Mielęcin, Pieczyska, Przelewice, Szczuczarz, Trzebin, Wołowe Lasy i Załom oraz 20 

miejscowości bez statusu sołectwa.  

Od zachodu Gmina Człopa graniczy z gminami: Dobiegniew (woj. lubuskie)  

i Drawno, od północy z gminą Tuczno, od wschodu z gminą Wałcz i Trzcianka (woj. 

wielkopolskie), natomiast od południa graniczy z gminą Wieleń i Krzyż (woj. wielkopolskie). 

Południowa granica gminy Człopa, a także jej zachodnia i wschodnia, są zarazem granicą 

województwa. 

Przez Człopę przebiega droga krajowa Nr 22 relacji Gdańsk -Wałcz- Gorzów Wlkp.- 

granica państwa w kierunku Berlina, co stanowi ważny atrybut w infrastrukturze turystycznej 

tej miejscowości. Człopa to Gmina o charakterze rolniczo - leśnym. Główne kierunki rozwoju 

uwzględniają czyste ekologiczne środowisko, co warunkuje rozwój turystyki i czynnego 

wypoczynku pośród lasów i jezior oraz bogactwa fauny i flory. 

Teren Gminy zajmuje łączną powierzchnię 349,05 km² i jest zamieszkiwany przez  

4 888 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2019 r., dane ewidencji ludności), co daje gęstość 

zaludnienia 14 osób/km². Siedzibą gminy jest miasto Człopa, które wg stanu na dzień 31 

grudnia 2019 r. (dane ewidencji ludności) liczyło 2 314 mieszkańców, w tym 1 199 kobiet. 

 

III. Informacje finansowe za rok 2019 

A 

- udział dochodów własnych w dochodach ogółem  - 31,67% 

(dochody własne 8 745 573,97 zł ; dochody ogółem 27 610 748,67 zł) 

- udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 12,96% 

(wydatki majątkowe 3 309 334,94 zł; wydatki ogółem 25 528 177,25 zł) 

- zadłużenie gminy – 1 720 000,00 zł 

- poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia – 872 517,17 zł. 

(wolne środki z 2018 r. wprowadzone do budżetu w 2019 r.  923 647,38 zł. ;              

 obsługa zadłużenia 51 130,21 zł)  

B 

- wykonanie dochodów ogółem 27 610 748,67 zł 
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(udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w 2018 r. – 2 884 200,37 
zł; w 2019 r. – 3 355 866,12) 

- wykonanie wydatków ogółem: 25 528 177,25 zł 

- wynik operacyjny (nadwyżka/deficyt) – nadwyżka: 2 082 571,42 zł 

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych w 2019 r. otrzymaliśmy kwotę 
3 195 474,44 zł. Złożyły się na nią: 

1.  Kwota 10 000,00 zł - pomoc finansowa z Województwa Zachodniopomorskiego dla 
laureatów Konkursu „Granty sołeckie 2019”, projekt pn. „Poćwiczmy razem – siłownia pod 
chmurką w Jaglicach”. 

2. Kwota 1 993 050,00 zł otrzymana z Nadleśnictwa Człopa – dotyczy  zadania „Przebudowa 
transpuszczańskiej drogi Jaźwiny-Golin przebiegającej przez teren Nadleśnictwa Głusko, 
Gminy Człopa, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa”. 

3. Kwota 60 000,00 zł otrzymana z Nadleśnictwa Człopa – dotyczy  zadania „Remont drogi 
gminnej nr 740503Z Golin - Brzeźniak”. 

4. Kwota 449 665,39 zł otrzymana z Funduszu Dopłat dotyczy zadania „Budowa budynku 
wielorodzinnego w Człopie”. 

5. Kwota 337 777,50 zł otrzymana na zadnie: „Doskonalenie kompetencji kluczowych 
uczniów - Projekt edukacyjny w ramach Kontraktu Samorządowego”, realizowany przez 
Szkołę Podstawową w Człopie (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim 
reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie). 

6. Kwota 248 647,50 otrzymana na zadanie „Ku samodzielności – mieszkania chronione  
w Gminie Człopa” (umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim 
reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie). 

7. Kwota 32 614,45 zł na zadanie „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” 
(umowa zawarta z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie). 

8.  Kwota 2 826,00 zł - Stowarzyszenie Gmin Pomerania - (Polsko-Niemiecka wymiana 
uczniów). 

9. Kwota 7 300,00 zł na zadanie „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 
na terenie Gminy Człopa” (umowa z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii  
w Warszawie). 

10. Kwota 28 593,60 zł na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Człopa w 2019 r.” (umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie). 
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11. Kwota 25 000,00 zł  na zadanie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA)” (umowa  
z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie). 

- dochody ze sprzedaży majątku – 200 764,00 zł 

C 

- wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu  - 87,26% 

( plan: 3 792 565,56 zł; wykonanie: 3 309 334,94 zł) 

- podstawowe inwestycje w 2019 roku  : 

1. Budowa budynku wielorodzinnego w Człopie – 777 854,37 zł. 

2. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa – 240 839,15 zł. 

3. Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie – 738 010,46 zł. 

4. Dostosowanie placówki oświatowej do wymagań z zakresu ochrony p.poż. – 351 600,00 zł. 

5. Modernizacja sieci wodociągowej – etap I budowa i modernizacja SUW wraz  
z wodociągiem – 102 828,00 zł. 

D 

- harmonogram spłat zadłużenia: 

2020 r.  - 400 000,00 zł. 

2021 r.  - 400 000,00 zł. 

2022 r.  - 400 000,00 zł. 

2023 r.  - 520 000,00 zł. 

- prognoza nadwyżki na najbli ższe lata: 

2020 r.  - 400 000,00 zł. 

2021 r.  - 400 000,00 zł. 

2022 r.  - 400 000,00 zł. 

2023 r.  - 520 000,00 zł. 

- prognoza limitu zadłużenia na najbliższe lata: 

2020 r.  – 1 320 000,00 zł. 

2021 r.  –    920 000,00 zł. 
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2022 r.  –    520 000,00 zł. 

III.   Informacje o stanie mienia komunalnego w 2019 roku 

Majątek stanowiący własność Miasta i Gminy Człopa pochodzi z następujących źródeł: 
• został nabyty w drodze komunalizacji na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku, 

przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę  
o pracownikach samorządowych /Dz. U. 2018. 1260 ze zm./, 

• został zakupiony bądź otrzymany nieodpłatnie, 
• powstał w wyniku gminnych inwestycji. 

 
 
Częściami mienia komunalnego zarządzają powołane w tym celu jednostki i zakłady 
budżetowe: 

• Szkoła Podstawowa, 
• Przedszkole Publiczne, 
• Dom Kultury, 
• Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
• Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy, 
• Polsko – Niemieckie Centrum Kultury i Sportu, które swoją działalność zakończyło  

z dniem 31.08.2019 r. (Uchwała Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 
30.07.2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. „Polsko – Niemieckie 
Centrum Kultury i Sportu w Człopie”). 

 
1. Według stanu na dzień 31.12.2019 r. Miastu i Gminie Człopa przysługiwało prawo 
własności do następujących nieruchomości: 
 

 
Rodzaj użytków 

 

 
Stan na 31.12.2018 r. 

 
Stan na 31.12.2019 r. 

Grunty orne 267,5212 ha 264,4532 ha 
Łąki 64,4000 ha 64,4000 ha 
Pastwiska 12,7700 ha 12,7700 ha 
Lasy i grunty zadrzewione 31,4400 ha 31,4400 ha 
Jeziora i stawy 13,0800 ha 13,0800 ha 
Drogi 229,5696 ha 227,4496 ha 
Tereny pozostałe 58,4877 ha 58,4367 ha 

 
Powierzchnia ogółem 

 
677,2685 ha 

 

 
672,0295 ha 

 
 
 

2. W roku 2019 sprzedano: 
 

• 2 działki rolne, 
• 7 mieszkań komunalnych na wniosek najemców, 
• 3 działki budowlane. 

 
Ze sprzedaży gruntów budowlanych i mieszkań uzyskano w tym okresie łączny dochód  
w wysokości 207 833,68 zł. 
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3. W ramach prowadzonego przez Starostę Wałeckiego postępowania, na podstawie decyzji 
Starosty Wałeckiego Nr 85/2019 z dnia 30.05.2019 r. /ostateczna w dniu 18.06.2019 r./, 
Gmina Człopa oddała w ramach odszkodowania poniższe nieruchomości na rzecz Skarbu 
Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Człopa, które stanowiły rekompensatę za nieruchomości przejęte od Nadleśnictwa Człopa  
w roku 2018, w związku z realizacją inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę  
i przebudowę drogi gminnej w ramach zadania pn. „Przebudowa transpuszczańskiej drogi 
Jaźwiny – Golin przebiegającej przez teren Gminy Człopa, Nadleśnictwa Głusko, 
Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Człopa” odcinek Brzeźniak – Golin: 

a) obręb Człopa Podgórze, działka nr 110 o pow. 0,0900 ha, 
b) obręb Golin, działka nr 6 o pow. 0,2000 ha, 
c) obręb Jagolice, działka nr 81/1 o pow. 0,5500 ha, 
d) obręb Przelewice, działka nr 423 o pow. 0,1800 ha, 
e) obręb Przelewice, działka nr 36/2 o pow. 0,1600 ha, 
f) obręb Trzebin, działka nr 27 o pow. 0,3200 ha, 
g) obręb Wołowe Lasy, działka nr 200 o pow. 0,7900 ha, 
h) obręb Załom, działka nr 8 o pow. 0,0200 ha, 

Zgoda na przekazanie powyższych nieruchomości wyrażona została w Uchwale  
Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Człopa, prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy 
Człopa. 
 
4. Na dzień 31.12.2019 r. tereny oddane w dzierżawę stanowiły kolejno: 
- grunty na ogródki przydomowe 30 264 m2, 
- grunty na cele składowe i inne 11 759 m2, 
- grunty pod garażami 808 m2, 
- grunty rolne 232,4797 ha, 
- grunty pod wodami 13,0815 ha. 
 
5. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za wyżej wymienione 
grunty w roku 2019 wyniosły 48 115,10 zł. 
 
6. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów dzierżawnych za pola łowieckie w roku 
2019 wyniosły 24 253,32 zł. 
 
7. Na dzień 31.12.2019 r. tereny oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły 35 169 m2. 
Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych i jednorazowych opłat za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w roku 2019 wyniosły 45 266,80 zł. 
Dochody uzyskane z tytułu pobierania rocznych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów  
w roku 2019 wyniosły 1 652,49 zł. 
8. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem lokali i eksploatację mieszkań  
w roku 2019 wyniosły 275 958,93 zł. 
 
9. Udziały Miasta i Gminy Człopa w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zakrzewie, oddział 
Człopa na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 1 000,00 zł. 
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10. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem i dzierżawę składników 
majątkowych uzyskane przez Szkołę Podstawową w Człopie w roku 2019 wyniosły  
33 538,62 zł. 
 
11. Dochody uzyskane z tytułu pobierania czynszów za najem składników majątkowych oraz 
za inne usługi uzyskane przez Dom Kultury w Człopie w roku 2019 wyniosły 47 270,00 zł. 
 
12. Dochody uzyskane z wynajmu samochodu marki Renault przez MGOPS w roku 2018 
wyniosły 9 497,45 zł. 
 

IV.  Informacja o realizacji polityk, programów i strategii. 

A. Strategia Rozwoju i Promocji Gminy Człopa na lata 2016 – 2023 

Strategia Rozwoju i Promocji Gminy Człopa na lata 2016 – 2023 została przyjęta uchwałą nr 

XII/100/2016 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 16 marca 2016r. Dokument wskazał cztery 

cele strategiczne: 

1. Intensywny rozwój gminy oparty o gospodarkę i edukację. 

2. Dziedzictwo kulturowe, turystyka i rekreacja oparta o rozwój, rozbudowę i 

modernizację. 

3. Tworzenie warunków do rozwoju innowacyjnego rolnictwa i wysokiej jakości usług 

dla ludności. 

4. Ochrona środowiska i wzmacnianie funkcjonalności gminy. 

W ramach tak wytyczonych celów strategicznych sformułowano szereg kluczowych zadań. 

Spośród nich w roku 2019 zrealizowano bądź są w trakcie realizacji: 

- Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie. Projekt  

w ramach Kontraktu Samorządowego dofinansowany z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt obejmuje prowadzenie zajęć 

dodatkowych w celu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, doposażenie placówki. 

Zakupiono również na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie siedemnastoosobowego busa 

(cel strategiczny 1). 

- Przebudowa dróg powiatowych nr 2304Z i 2305Z na odcinku Golin – Człopa i drogi 

gminnej w miejscowości Goli (cel strategiczny 1). 

- Budowa parkingu przy ul. Południowej w Człopie (cel strategiczny 1). 

- Zagospodarowanie turystyczne nadbrzeża jeziora Trzebin (cel strategiczny 2). 

- Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP Człopa (cel strategiczny 1), 

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie (cel strategiczny 1). 
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- Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebinie (cel strategiczny 1). 

 

B. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 

Człopa zostało przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Człopie Nr XL/291/2010 z dnia 10 

listopada 2010 roku. Uchwałą Nr XIII/100/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku Rada Miejska 

w Człopie podjęła decyzję w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Człopa dla 

obszaru działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa. 

C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Po 1 stycznia 1995 roku uchwalono jedynie dwa plany miejscowe dla obszarów w granicach 

administracyjnych miasta, zatytułowane, co prawda, jako zmiany plany ogólnego, jednak 

stanowiące samodzielne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

- zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Człopa  

w rejonie ulic Bydgoskiej i Podgórnej, uchwała Rady Miasta i Gminy Człopa Nr IX/58/2003 

z dnia 29 października 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 113, poz. 1920); 

- zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Człopy, 

uchwała Rady Miasta i Gminy Człopa Nr IV/24/2002 z dnia 27 grudnia 2002 roku (Dz. Urz. 

Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 roku Nr 11, poz. 162) 

Od stycznia 2004 roku przyjmowano, że jedynie te plany obowiązują nadal, wszystkie inne 

utraciły swą moc. Uchwałą Nr V/34/2003 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 24 marca 2003r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Człopa na obszarze działki nr 133 w obrębie wsi Drzonowo Wałeckie przyjęto 

rozwiązania planistyczne, które uznawano za aktualne dla tego obszaru znajdującego się poza 

terenem miejskim. W roku 2019 nie dokonano zmian w tym zakresie, a wszelkie uzgodnienia 

planistyczne ustalano poprzez wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, które stanowią 

substytut planu przestrzennego zagospodarowania w sytuacji jego braku. 19 listopada 2019 

roku Rada Miejska w Człopie przyjęła dwie uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 

geodezyjnego Załom, Gmina Człopa i dla działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa. 

Rozpoczęcie prac planistycznych na potrzeby realizacji tych uchwał zaplanowano na drugą 

połowę 2020 roku. 

D. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 
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Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Człopa do roku 2023 został przyjęty Uchwałą Rady 

Miejskiej w Człopie Nr XXXII/238/2018 z dnia 27 marca 2018 roku. 

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także 

jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne. Przez  

rewitalizację należy rozumieć proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie  

i prowadzone na podstawie gminnego programu. Z kolei sam stan kryzysowy spowodowany 

jest koncentracją negatywnych zjawisk społecznych współwystępujących z negatywnymi 

zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej. 

Przeprowadzona na potrzeby sporządzania programu analiza występowania zjawisk 

negatywnych doprowadziła do wytypowania obszaru rewitalizacji. Znalazły się w nim 

następujące miejscowości: Wołowe Lasy, Mielęcin i Człopa – Centrum. Wyznaczono dwa 

zasadnicze cele rewitalizacji: 

Cel 1: ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych obszaru rewitalizacji. 

Cel 2: Uporządkowanie oraz nadanie nowych funkcji wybranym przestrzeniom i obiektom na 

obszarze rewitalizacji, które służą ograniczeniu negatywnych zjawisk. 

W ramach celu 1 wyznaczono 3 kierunki działań: 

1.1.Aktywizację społeczno – zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

1.2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa obszaru rewitalizacji. 

1.3. Walkę z ubóstwem. 

Dla celu 2 wyznaczono 2 kierunki: 

2.1. Modernizację istniejącej infrastruktury społecznej i technicznej obszar u rewitalizacji. 

2.2. Rozwój nowej infrastruktury społecznej i technicznej obszaru rewitalizacji. 

Pochodną wyznaczonych celów rewitalizacji i kierunków działań są główne przedsięwzięcia  

i projekty rewitalizacyjne: 

1. Program aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców obszaru rewitalizacji 

„Aktywny znaczy potrzebny”. 

2. Utworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej – powstanie spółdzielni 

socjalnej „Wspólni” dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. 
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3. Modernizacja budynku po byłej Szkole podstawowej w Mielęcinie oraz 

zagospodarowanie parku przy ul. Dworcowej jako miejsca służące rozwiązywaniu 

problemów społecznych obszaru rewitalizacji. 

4. Zagospodarowanie parku przy ul. Strzeleckiej jako miejsca aktywizacji społecznej i 

animacji lokalnej. 

5. Dostosowanie infrastruktury rejonu ul. Brzozowej do zmieniających się funkcji 

obszaru – wsparcie wieloletniego programu gospodarowania zasobem gminy Człopa 

na lata 2015 – 2020” oraz walka z problemami społecznymi obszaru rewitalizacji 

Człopa. 

6.  Odnowa komunalnej tkanki mieszkaniowej pod zarządem gminy jako szansa na 

poprawę jakości życia mieszkańców podobszaru rewitalizacji Człopa. 

7. Zagospodarowanie turystyczne działki nad rzeką Cieszynką na rzecz „inkubatora” 

rozwoju turystycznego w podobszarze rewitalizacji Człopa jako miejsca aktywizacji 

społeczno – zawodowej mieszkańców. 

Do pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych  zaliczono: 

1. Realizację w roku szkolnym 2019/2020 projektu „Doskonalenie kompetencji 

kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum w Człopie” – projekt będzie 

realizowany ponownie w Szkole Podstawowej w Człopie. 

2. Aktywny udział posterunku policji w Człopie w budowaniu bezpieczeństwa  obszaru 

rewitalizacji – cykl wykładów, spotkań i akcji informacyjno – edukacyjnych. 

3. Realizację programu wychowawczo – profilaktycznego w Szkole podstawowej  

w Człopie jako narzędzia budowania właściwych postaw wśród najmłodszej części 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

4. Przebudowę sieci wodociągowej w Człopie. 

5. Modernizację oczyszczalni ścieków w Człopie. 

6. Modernizację hydroforni w Mielęcinie. 

7. Świadczenie usług animacji lokalnej dla ogółu mieszkańców gminy, w tym dla 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

8. Zatrudnienie psychologa w szkole podstawowej w Człopie. 

9. Poprawa bazy sportowej w Człopie – modernizacja  Stadionu Miejskiego w Człopie. 

10. Przywrócenie funkcji gospodarczych działek nr 156/8 i 156/5 w podobszarze 

rewitalizacji Człopa. 
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11. Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy  (w tym posterunku Policji i MGOPS) 

w Człopie jako głównego ośrodka rozwiązywania problemów społecznych obszaru 

rewitalizacji. 

W  2018 roku wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi przy ul. Brzozowej  

w Człopie i odebrano budowę budynku wielorodzinnego w Człopie, którego mieszkania 

zostały zasiedlone w I kwartale roku 2019. Realizowane są programy edukacyjne i program 

profilaktyczny adresowane do uczniów szkoły podstawowej w Człopie. Przygotowano  

i udzielono zamówienie na realizację inwestycji: rozbudowy stacji uzdatniania wody  

w Człopie i budowy wodociągu do wsi Drzonowo. 

 

E. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Człopa na 

lata 2015 – 2020 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Człopa na lata 2015 – 

2020 został przyjęty Uchwałą Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 września 

2015 r. Według danych na dzień 31 marca 2015 r. w skład mieszkaniowego zasobu Miasta  

i Gminy Człopa wchodziło 85 lokali o łącznej powierzchni 3 840,40 m2.  

Obecnie Gmina Człopa zarządza 28 budynkami: 

- 23 na terenie miasta,  

- 5 na terenie wsi.  

Gmina zarządza 116 lokalami mieszkalnymi własnościowymi o powierzchni 4 939,72  m2, 

znajdującymi się w 16 wspólnotach mieszkaniowych.  

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina Człopa posiadała 83 lokale o powierzchni  

4 060,38 m2, w tym 12 lokali przeznaczonych jest na najem socjalny. Realizuje również 

zadania w zakresie budowy lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy 

zaangażowaniu środków własnych i pozyskaniu środków zewnętrznych. Sprzedaż mieszkań 

komunalnych realizowana jest przez Gminę Człopa na zasadach określonych w ustawie z dnia 

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych  

w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, stosowane są bonifikaty według zasad 

wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami i uchwały Rady Miejskiej w Człopie. 

Preferowana jest sprzedaż lokali w tych budynkach, gdzie w wyniku sprzedaży cała 

nieruchomość przestanie podlegać administracji przez Gminę. Nie podlegają sprzedaży lokale 

mieszkalne znajdujące się w wybudowanych budynkach przy ul. Brzozowej w Człopie.  

W 2019 roku sprzedanych zostało 7 mieszkań komunalnych. 
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Większość budynków, w których zlokalizowane są lokale mieszkalne stanowiące zasób 

mieszkaniowy gminy, została wybudowana przed II wojną światową, stąd wynika 

konieczność ciągłego przeprowadzania remontów. W 2019 roku wykonano szereg remontów 

w budynkach stanowiących własność Gminy Człopa. 

 

Zestawienie kosztów w roku 2019, które zostały poniesione na wykonanie remontów, napraw 

i zakupów materiałów z podziałem na koszty poniesione przez gminę, rozliczone w funduszu 

eksploatacyjnym i remontowym:  

 

Wykonane prace remontowe w zasobach stanowiących własność gminy: 

 

Podgórna 3  - centralne ogrzewanie etażowe  - lokal nr 6  - 18 200,00 zł 

- wykonanie ścian działowych   -  lokal nr 7  -   1 400,00 zł 

- naprawa werandy – lokal nr 4    -      780,61 zł  

- wymiana pieca c.o.- lokal nr 4    -   1 000,00 zł 

      

Moniuszki 38  - wymiana rury kanalizacyjnej i doprowadzenie ciepłej wody   

  - lokal nr 4       -      450,00 zł  

- remont łazienki -  lokal nr 1     -   1 100,00 zł 

3. Moniuszki 17 - wymiana rury kanalizacyjnej i centralne ogrzewanie etażowe  

   - lokal nr 3      -   9 971,40 zł 

    - wymiana okien – lokal nr 5    -   5 200,00 zł 

4. Moniuszki 41  - wymiana pokrycia dachowego    - 32 366,90 zł 

5. Witosa 13-12 - centralne ogrzewanie etażowe - lokal nr 13/4  -  9 400,00 zł 

   - naprawa przewodu kominowego - lokal nr 12/2    - 2 500,00 zł 

 

6. Witosa 10, Kolejowa 22 - naprawa i częściowa wymiana pokrycia dachowego  

                    -   4 800,00 zł 

7. Plac Zwycięstwa 4 – naprawa więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego  

        na garażu        -   2 500,00 zł 

    - wymiana parapetu okiennego – lokal nr 7     -      400,00 zł 

8. Paderewskiego 5  - remont łazienki – lokal nr 3   -   5 500,00 zł 

9. Moniuszki 31-33   - naprawa elektryczna – lokal nr 30    -      450,00 zł 
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10. Witosa 11  -  centralne ogrzewanie etażowe – lokal nr 3  -   7 900,00 zł 

11. Pieczyska 13b   - wymiana głównego przewodu wodnego   -      450,00 zł 

12. Bukowo 10  - wymiana okna na korytarzu    -      630,00 zł 

   - wymianą zbiornika bezodpływowego  -   5 500,00 zł 

      13. Inne drobne remonty i naprawy, których koszt jednostkowy nie przekroczył 

      400,00 zł         -   1 828,73 zł 

       

        RAZEM           112 327,64 zł 

 

Wykonane prace remontowe w zasobach stanowiących współwłasność – rozliczone jako 

koszty eksploatacyjne: 

 

1. Moniuszki 31-33 - zakup skrzynek pocztowych    -  1 977,84 zł 

     - wycina drzew     -  2 400,00 zł 

 2. Moniuszki 40 – 41 – wymiana pokrycia dachowego nad bramą wjazdową  

          -     800,00 zł 

3. Plac Zwycięstwa 5 - zakup skrzynek pocztowych    -     456,95 zł  

4. Południowa 18 -  zakup skrzynek pocztowych     -     525,83 zł  

5. Mickiewicza 19 - wykonanie zabezpieczenia i uszczelnienia przewodu kominowego 

          -     900,00 zł 

6. Witosa 13 – wymiana oświetlenia na klatce schodowej    -     800,00 zł 

7. Moniuszki 17 - naprawa elektryczna     -     820,00 zł 

8. Inne drobne remonty i naprawy, których koszt jednostkowy nie przekroczył 

      400,00 zł         -  1 094,30 zł 

         

RAZEM     9 774,92 zł 

 

     

       

Wykonane prace remontowe w częściach wspólnych wspólnot mieszkaniowych będących 

w zarządzie Gminy Człopa – koszty funduszu remontowego: 

 

1. Południowa 18 - remont kotłowni      -      650,00 zł 
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            - naprawa nawierzchni chodnika    -   1 300,00 zł 

2. Moniuszki 17  - wymiana tablic prądowych     -   1 500,00 zł 

        - naprawa elewacji budynku    -   5 000,00 zł 

3. Paderewskiego 5  - likwidacja ustępu       -   1 900,00 zł 

    - wymiana orynnowania     -   2 000,00 zł 

4. Moniuszki 31-33 - montaż skrzynek pocztowych    -      900,00 zł 

   - naprawa kanalizacji      -      500,00 zł 

   - naprawa kominów     - 11 499,84 zł 

   - naprawa pokrycia dachowego   -   3 780,00 zł 

   - naprawa drzwi     -   2 500,00 zł 

5. Podgórna 3 - oświetlenia na klatce schodowej     -   1 100,00 zł 

     - remont schodów i chodnika     -   1 700,00 zł 

     - wymiana okna na klatce schodowej   -      790,00 zł 

6. Plac Zwycięstwa 4 - naprawa dachu     -      812,00 zł 

7. Plac Zwycięstwa 5 - naprawa dachu     -   1 628,89 zł 

8. Witosa 11 – naprawa dachu       -   2 268,00 zł 

  - wymiana pokrycia dachowego na facjacie    - 10 000,00 zł 

9. Moniuszki 38 – izolacja ściany       -   1 140,00 zł 

10. ZWP 7-9 – montaż wkładów kominowych    - 14 000,00 zł 

11. Mickiewicza 19 - oświetlenia na klatce schodowej    -   2 200,00 zł 

   - wymiana drzwi wejściowych   -   5 000,00 zł 

   - wykonanie balustrady przychodowej  -      950,00 zł 

12. Moniuszki 29 – montaż orynnowania     -      405,02 zł 

         - remont wiatrołapów      -   8 500,00 zł 

         - malowanie drzwi      -      800,00 zł  

 

       RAZEM    82 011,75 zł 

We wszystkich budynkach przeprowadzone zostały obowiązkowe, wynikające z przepisów, 

roczne przeglądy kominiarskie oraz budowlane. 

Zasady polityki czynszowej. 

1. W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Człopa stawkę 

czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali, ustala Burmistrz Miasta i Gminy Człopa  

w drodze zarządzenia w oparciu o niniejsze zasady. 
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2. Przy ustalaniu stawek czynszu uwzględnia się standard mieszkań - wyposażenie  

w urządzenia techniczne, to jest: 

- mieszkania wyposażone w centralne ogrzewanie (nie etażowe) i ciepłą wodę, wc, łazienkę, 

- mieszkania wyposażone w centralne ogrzewanie, wc, łazienkę, 

- mieszkania wyposażone w wc, łazienkę, 

- mieszkania wyposażone w wc, 

- mieszkania wyposażone tylko w instalację wod-kan., 

- mieszkania pozostałe. 

3. Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi 50% stawki najniższego czynszu jaki obowiązuje 

za wynajem lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego. 

4. Wysokość czynszu w skali roku nie powinna przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej 

lokalu. 

Przyjmuje się, że Burmistrz Miasta i Gminy Człopa może stosować obniżki czynszu 

naliczonego według obowiązujących stawek w stosunku do najemców o niskich dochodach 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Za najemcę o niskich 

dochodach uważa się osoby, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa 

domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 

100% kwoty najniższej emerytury (obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłaszaną przez 

Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) w gospodarstwie jednoosobowym i 70% tej 

kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Za dochód, uważa się dochód w rozumieniu 

przepisów o dodatkach mieszkaniowych. Dodatkowo ustala się, że czynsz może być obniżony 

o: 20% w przypadku, gdy średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego 

najemcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 90% 

kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 60% tej kwoty  

w gospodarstwie wieloosobowym, 

- 10% w przypadku, gdy średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego 

najemcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 100% 

kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 70% tej kwoty  

w gospodarstwie wieloosobowym. 
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F. Gminny Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na 

2019 rok. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok 

został przyjęty uchwałą Nr XXXIX/265/2018 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 9 listopada 

2018r. Program realizowany był we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i innymi partnerami w szczególności z Miejsko Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Człopie, Szkołą Podstawową w Człopie, Policją, czy 

psychoterapeutą ds. uzależnień dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W 2019 roku 

Komisja uczestniczyła w 6 posiedzeniach, przeprowadziła 8 rozmów interwencyjno – 

motywujących w związku ze zgłoszeniem nadużywania alkoholu. Cztery osoby zostały 

skierowane na badanie psychiatryczno – psychologiczne i wydano opinie w przedmiocie 

uzależnienia.  Wobec jednej osoby został złożony wniosek do Sądu o przymusowe leczenie. 

Pozostałe osoby zobowiązały się do podjęcia leczenia ambulatoryjnego i terapii z terapeutą 

ds. uzależnień. W ramach procedury niebieskiej karty i po rozmowach interwencyjno – 

motywujących dwie osoby dobrowolnie poddały się leczeniu odwykowemu w stacjonarnym 

zakładzie lecznictwa odwykowego. Jedna osoba poddała się detoksykacji. Na terenie gminy 

Człopa działa 25 punktów sprzedaży alkoholu, w tym 18 sklepów spożywczych ze stoiskami 

monopolowymi oraz 7 punktów sprzedaży  w lokalach gastronomicznych. 

 Aktualna liczba zezwoleń na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła:  

- zezwolenie A (piwo) – 25 

- zezwolenie B (wino) – 20 

- zezwolenie C (wódka)- 19  

 W ramach gminnego programu odbyło się 12 spotkań z terapeutą ds. uzależnień. 

Terapeuta udzielił pomocy 11 osobom uzależnionym i 4 osobom współuzależnionym. Zajęcia 

odbywają się raz w miesiącu. Osoba prowadząca zajęcia w ciągu sześciu godzin pracuje  

z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi wcześniej umówionymi. Uczniowie, ich 

rodzice i pozostali mieszkańcy mogli oczywiście bezpłatnie korzystać z pomocy psychologa, 

który również udzielał porad w ramach gminnego programu profilaktyki. Spotkania  

z psychologiem odbywały się w szkole Podstawowej w Człopie, 18 godzin w miesiącu.   

Z pomocy psychologa korzystało ogólnie 33 dzieci i 8 osób dorosłych. 

 W ramach  programu w 2019 roku realizowane były również  pozalekcyjne zajęcia 

sportowo-profilaktyczne w których wzięło udział około sześćdziesięcioro dzieci (20 godzin  
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w miesiącu), a  także działały 4 świetlice środowiskowe w miejscowościach: Człopa, 

Drzonowo, Trzebin i Mielęcin. Z informacji opiekunów świetlic wynika, że w Drzonowie 

korzystających w 2019 roku było ogólnie 36 dzieci, w Trzebinie 35 dzieci, w Człopie 20 

dzieci, w Mielęcinie 30 dzieci. Zajęcia, w zależności od świetlicy odbywały się dwa lub trzy 

raz w tygodniu. Dzieci korzystały z zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz 

potrzebami.  Opiekunowie kładli szczególny nacisk na zajęcia dydaktyczne, które miały na 

celu pomoc w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu braków edukacyjnych. Prowadzono również 

zajęcia profilaktyczne, artystyczno – techniczne oraz muzyczno - ruchowe. Organizowane 

były imprezy okolicznościowe m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Mikołajki, dzień 

dziecka i inne spotkania świąteczne. Czasami do zajęć  wykorzystywano programy 

telewizyjne.  

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Człopie ściśle 

współdziała z pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami, którzy w pierwszej kolejności 

wychwytują nietypowe zachowania dzieci i młodzieży i na bieżąco przekazują informacje  

o problemach uczniów i ich rodzin. W ten sposób szybciej  można podjąć odpowiednie kroki 

w celu zapobiegania zagrożeniom. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Miejsko Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który jest pierwszym kontaktem z osobami dorosłymi, 

uzależnionymi od alkoholu i osobami współuzależnionymi, bardzo szybko są podejmowane 

kroki celem zapobiegania tragediom, spowodowanym nadmiernym spożyciem alkoholu. 

Komisja współpracuje również z tutejszym Posterunkiem Policji, który również służy pomocą 

i informacjami na temat sytuacji panującej w rodzinach dysfunkcyjnych, mających problemy 

z nadużywaniem alkoholu oraz problemy wychowawcze z dziećmi. Na realizację programu  

w roku 2019 wydatkowano kwotę 74 674,77 zł. 

 

G. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok został przyjęty uchwałą Rady 

Miejskiej w Człopie Nr XXXIX/266/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. Program zakładał 

1. Zwiększenie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

i zagrożonych uzależnieniem. 

2. Organizowanie socjoterapeutycznych i środowiskowych form aktywności dla dzieci i 

młodzieży. 

3. Zaopatrywanie w materiały dydaktyczne oraz inne artykuły, niezbędne do 

prowadzenia zajęć świetlicowych. 
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4. Organizowanie spotkań z osobami, które doświadczyły swoich własnych , 

traumatycznych przeżyć, związanych z uzależnieniem narkotykowym. 

5. Finansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów o podłożu narkotykowym dla osób realizujących działania profilaktyczne. 

6. Organizowanie konkursów plastycznych i literackich o tematyce antynarkotykowej. 

Udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom. 

7. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, 

służących rozwiązywaniu problemów narkotykowych. 

Na realizację programu w roku 2019 wydatkowano kwotę 1 184,65 zł. 

 

H. Program współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi. 

Rada Miejska w Człopie Uchwałą Nr XL/267/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku przyjęła 

program współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami pozarządowymi, osobami 

prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 

a także stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku. 

 Rada przyjęła, że samorząd gminy Człopa będzie prowadzić działalność w sferze 

zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym ich zadaniom w oparciu  

o środki finansowe na realizację tych zadań zaplanowane w wydatkach budżetowych. 

Współpraca ta odbywać się ma na zasadach pomocy, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji i jawności. 

 Samorząd gminy Człopa realizując zadania ustawowe i wspomnianą wyżej uchwałę 

wychodził naprzeciw inicjatywom organizacji pozarządowych realizujących swoje statutowe 

zadania na rzecz działalności pożytku publicznego w 2019 roku. 

Finansowanie tych zadań odbywało się w ramach budżetu Miasta i Gminy Człopa. Na 

potrzeby klubów sportowych działających na terenie Gminy Człopa wydatkowano w roku 

2019 kwotę 110 000,00 zł. W formie dotacji przyznanej drogą otwartego konkursu kwotę  

w wysokości 106 500,00 zł otrzymał Miejsko Gminny Klub Sportowy „Korona” Człopa, 

kwotę w wysokości 3 500,00 zł otrzymał Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate Powiatu 

Wałeckiego „GRYF” Organizacje otrzymały dofinansowanie na zadania polegające na 
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upowszechnianiu dyscyplin sportowych poprzez organizację rozgrywek i uczestnictwo  

w zawodach na poziomie gminnym i międzygminnym mieszkańców Miasta i Gminy Człopa. 

Organizacja ta, zgodnie z zawartą umową, złożyła sprawozdanie z wykonania zadania  

w terminie i prawidłowo dokonała rozliczeń finansowych. 

Pozostałe organizacje istniejące na terenie gminy nie zwracały się w sposób określony 

wspomnianymi wyżej przepisami z propozycjami realizacji zadań z zakresu działalności 

pożytku publicznego. Władzom Samorządowym Gminy Człopa zależy na aktywnej 

współpracy i rozwoju organizacji pozarządowych dlatego wspierać będziemy wszelkie 

inicjatywy, których efektem będzie zarówno lepsza współpraca jak i pomoc tym 

organizacjom w ich rozwoju. 

I.  Polityka Społeczna. 

Większość zadań własnych w zakresie polityki społecznej samorządu realizowana jest 

przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie. Bieżąca działalność ośrodka 

w 2019 roku realizowana była przez 11 pracowników: kierownika, starszego pracownika 

socjalnego, dwóch specjalistów pracy socjalnej, specjalistę pracy z rodziną, asystenta rodziny, 

inspektora ds. świadczeń rodzinnych, inspektora ds. świadczeń wychowawczych, główną 

księgową, kierowcę samochodu osobowego typu mikrobus przeznaczonego do przewożenia 

osób niepełnosprawnych, oraz pracownika gospodarczego zatrudnionego na umowę o pracę – 

½ etatu. Ponadto w ośrodku na umowę zlecenie zatrudniony jest informatyk, który realizuje 

zadania z zakresu bezpieczeństwa informatycznego oraz bieżącej obsługi programów 

komputerowych. 

W związku z realizacją wielu zadań ośrodek prowadzi postępowania administracyjne 

w celu przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń 

alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych 

oraz wydaje decyzje administracyjne w tych sprawach jak również prowadzi wypłaty wyżej 

wymienionych świadczeń z wyjątkiem dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Ośrodek 

prowadzi również postępowania wobec dłużników alimentacyjnych zmierzające do 

wyegzekwowania zadłużenia wynikającego z wypłaconych alimentów oraz postępowania 

w celu przyznania Karty Dużej Rodziny. 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie realizuje zadania własne 

gminy, które są finansowane z budżetu gminy oraz z budżetu państwa w formie dotacji 

celowej. Na wypłatę zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 

osoby uprawnione do zasiłków stałych oraz na wypłatę zasiłków okresowych gmina 
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otrzymuje dotację z budżetu państwa. Gmina również otrzymywała dotacje na realizację 

wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 80% wydatków 

poniesionych na ten cel. Do zadań zleconych gminie, które są w pełni finansowane przez 

budżet państwa należą świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia 

wychowawcze wraz z kosztami obsługi.   

Nadzór finansowy i merytoryczny nad ośrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy 

Człopa oraz Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Szczecinie. 

 Celem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z Ustawą o pomocy 

społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie 

im bytowania w warunkach odpowiadającej godności człowieka.  

Podstawowymi zadaniami, realizowanymi przez pomoc społeczną, które powinny  

w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się podopiecznych oraz ich 

integracji ze środowiskiem są: 

- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, 

- świadczenie pracy socjalnej (działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom  

i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania  

w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi), 

- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy 

społecznej, 

- realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb. 

Działania Ośrodka realizowane w tym zakresie zmierzają więc do zapobiegania 

pogłębianiu się dysfunkcji osób i rodzin oraz wykluczaniu społecznemu. 

 

Pomoc społeczna udzielana jest w szczególności z powodu: ubóstwa, bezdomności, 

bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, 

potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych 

lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

alkoholizmowi i narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej. 

W 2019r. pomocą (bez względu na rodzaj pomocy i źródło finansowania) objęto 221 

rodzin, w których funkcjonuje 526 osób, w tym 136 rodzin mieszkających na wsi. Liczba 
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osób objętych pomocą w rodzinie stanowi  około 10,76 %  ogółu mieszkańców naszej gminy. 

W stosunku do roku ubiegłego liczba rodzin korzystających z pomocy zmalała o 10. 

Analizując dane z ostatniego dziesięciolecia należy stwierdzić, że z systemu pomocy 

społecznej odeszły rodziny wielodzietne, których dzieci się już usamodzielniły oraz osoby  

w przedziale wieku 46-65 lat, które otrzymały świadczenia emerytalne lub rentowe z systemu 

zabezpieczenia społecznego. 

Mimo spadku liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Wałczu nadal 

najczęściej występującym powodem, przyznawania pomocy jest bezrobocie - 87 rodzin, oraz 

długotrwała choroba - 93 rodzin. Kolejnymi powodami objęcia pomocą były:, bezradność w 

sprawach opiekuńczo – wychowawczych - 75 rodzin, niepełnosprawność – 56 rodzin, 

alkoholizm – 43 rodziny oraz potrzeba ochrony macierzyństwa – 30 rodzin. Z powodu 

bezdomności pomoc otrzymały 4 osoby, w tym matka z dzieckiem w wieku niemowlęcym.  

Z powodu trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 2 osoby. 

Zmniejszająca się liczba rodzin korzystających z pomocy nie wpływa na 

pomniejszenie liczby rodzin z problemami rodzinnymi i społecznymi. Utrzymuje się na 

podobnym poziomie liczba rodzin nie dających sobie rady w zakresie opiekuńczo – 

wychowawczym i prowadzenia gospodarstwa domowego. Pogłębia się problem alkoholizmu 

w rodzinach oraz pogarsza się sytuacja mieszkaniowa tych rodzin. Mieszkania wymagają 

remontów, modernizacji, zakupu nowego sprzętu i mebli. Ponadto często występuje problem 

braku czystości w mieszkaniach oraz dbania o higienę osobistą. Pracownicy socjalni wraz  

z  asystentem starają się prowadzić edukację zdrowotną oraz prowadzą poradnictwo  

w zakresie gospodarstwa domowego i dysponowania budżetem domowym oraz przygotowują 

do pełnienia prawidłowych ról społecznych w tym opiekuńczo wychowawczych, zwiększają 

poczucia wpływu na własne życie i motywują do zmian oraz współpracy ze społecznością 

lokalną.  

W 2019 roku w ramach zadań edukacyjnych zostały zorganizowane spotkania 

informacyjne z rodzinami i mieszkańcami gminy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 

które zostały przeprowadzone przez druhów strażaków z OSP Człopa oraz Szkoła dla 

Rodziców. Zadania te zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Od kilku lat obserwujemy wzrost liczby osób starszych i samotnych, którzy potrzebują 

pomocy w zakresie codziennej opieki i pielęgnacji. Aktualnie udaje się ten problem jeszcze 

rozwiązać poprzez opiekę sprawowaną przez osoby z rodziny lub sąsiadów, jednak jest to 
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problem pogłębiający się i na pewno wymagający podjęcia stosownych działań przez gminę. 

W sytuacji barku rodziny oraz nagłego pogorszenia stanu zdrowia pracownicy socjalni 

podejmują działania w celu jak najszybszej pomocy osobom starszym i chorym tj: wzywają 

Pogotowie Ratunkowe, powiadamiają lekarza rodzinnego, organizują pomoc sąsiedzką, 

wizytują osobę w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb, współpracują z pielęgniarką 

środowiskową.  

W celu złagodzenia skutków ubóstwa Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Człopie przystąpił w 2019r. do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym. W 2019r. z programu skorzystały 728 osób. 

Organizacją partnerską powinno być stowarzyszenie lub fundacja. Z uwagi na fakt, ze 

na terenie gminy na nie ma takich instytucji MGOPS pełni funkcję organizacji partnerskiej  

o zasięgu lokalnym co wiąże się z  transportem żywności, rozładunkiem a następnie 

wydaniem żywności mieszkańcom gminy. W ramach programu otrzymaliśmy 24 tony 

żywności o łącznej wartości 126 368,97 zł. Były to: olej 2912 kg, mleko 5096 kg, szynka 

wieprzowa 1528,8 kg, makaron 1501 kg, cukier 2912 kg, groszek z marchewką 64,8 kg, ryż 

2184 kg, fasola biała 64,8 kg, filet z makreli w oleju 1207 kg, herbatniki 582,4 kg, koncentrat 

pomidorowy 1164,8 kg, buraczki wiórki 764,4 kg, powidła śliwkowe 32,4 kg, ser żółty 

1747,2 kg., szynka drobiowa 54 kg., pasztet 11,52 kg., kabanosy 262,08 kg., miód 291,2 kg., 

makaron kukurydziany 364 kg.,  kasza gryczana  27 kg., gołąbki 1237,6 kg. 

Koszt transportu żywności w 2019r. wyniósł  1 968,00 zł. 

W ramach programu FEAD prowadzone są również działania towarzyszące mające na 

celu podniesienia świadomości problemów żywieniowych oraz marnowania żywności.  

W 2019r. ośrodek zorganizował trzy spotkania w których uczestniczyło 67 osób. Spotkania są 

finansowane przez Federację Banków Żywności i na terenie naszego powiatu prowadzone są 

przez nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile. Spotkania składają się zawsze  

z dwóch modułów: I cześć teoretyczna – wykład i warsztat dietetyczno - żywieniowy, II 

moduł część praktyczna – warsztat kulinarny. 

 

Ponadto ośrodek świadczy usługi komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych  

i chorych. Osoby dowożone są głównie na rehabilitację, wizyty, konsultacje lekarskie oraz 

komisje lekarskie. W 2019 roku z przewozu samochodem skorzystało 38 osób oraz 2 
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instytucje z terenu gminy. Dochód z wynajmu samochodu w 2019r. wyniósł  9 497,45 zł. 

Wydatki związane z utrzymaniem samochodu to  39 364,57 zł. 

 

         

Struktura wydatków realizowanych w ramach zadań wynikających z Ustawy o pomocy 

społecznej: 

 

 

 

Lp

. 

 

Rodzaj świadczeń 

 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

świadczeń 

Budżet 

gminy 

 

Dotacja państwa 

 

1. 

 

  Zasiłki celowe  

 

69 

 

168 

 

37 668,20 

 

 

0 

3.   Opłaty stałe za pobyt  w 

schronisku 

4 483 4 546,00 0 

 

4. 

 

  Zasiłki okresowe  

 

89 

 

 

450 

 

6 801,50 

 

 

153 711,72 

 

5. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 

ogółem 

180 000,00 

 

 

 

  w   tym: 

  - zasiłki celowe na zakup 

żywności 

  - posiłki dla dzieci i dorosłych 

 

          

88 

 

157 

 

 

 

 

288 

 

19195 

 

 

 

4 200,00 

 

35 800,00 

 

 

 

 

77 150,63 

 

62 849,37 

 

 

6. 

Sprawienie pogrzebu  

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

7. Dom Pomocy Społecznej 2 24 65 600,68 0 
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8. Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 

30 276 0 14 151,92 

 

9. 

Zasiłki stałe  – dotacja z budżetu 

państwa 

 

 

39 357  0       174 834,89 

10

. 

Opłata członkowska w Pilskim 

Banku Żywności 

- - 5 520,00 0 

11

. 

Utrzymanie ośrodka ogółem: 

w tym wynagrodzenie ośmiu 

pracowników  

umowa zlecenie 

utrzymanie samochodu 

- - 411 841,17 

 316 366,10 

 

8 000,00 

39 364,57  

103 891,88 

103 891,88 

 

12

. 

Razem   571 977,55 586 590,41 

13

. 

Ogółem na w/w zadania wydatkowano 

kwotę 

1 158 567,96 

 

Analizując dane przedstawione w tabeli należy zwrócić uwagę na średnią wysokość 

przyznawanych zasiłków mieszkańcom gminy. Średnia wysokość zasiłku celowego wynosi 

224,21 zł miesięcznie, natomiast zasiłku okresowego 356,70 zł miesięcznie. Biorąc pod 

uwagę aktualne dochody rodziny, w których nie uwzględnia się świadczenia wychowawczego 

(500+), należy stwierdzić, że zasiłki są dosyć wysokie i na pewno zabezpieczają w pełni 

potrzeby rodzin. 

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę 

obowiązek prowadzenia działań, które umożliwi ą przywrócenie prawidłowej funkcji rodziny 

i jej roli w społeczeństwie oraz pomogą w rozwijaniu umiejętności opiekuńczo 

wychowawczych przez rodzinę w celu zmniejszenia, a nawet wyeliminowania zjawiska 

ograniczania władzy rodzicielskiej oraz całkowitego pozbawianie jej, czego konsekwencją 

jest umieszczania dzieci w pieczy zastępczej.  

Zgodnie z w/w ustawą pracę z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo- wychowawczej prowadzi asystent rodziny, który realizuje indywidualny plan 

pomocy opracowany z rodziną i pracownikiem socjalnym.  
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W 2019 roku koszt wynagrodzenia wyniósł 41 380,47 zł. W ramach programu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej gmina na ten cel otrzymała dotację wysokości 

15 080,00zł.  

W 2019r. wsparciem i pomocą asystenta rodziny objętych było 9 rodzin, w których 

funkcjonuje 22 dzieci. Rodziny oprócz problemów opiekuńczo wychowawczych borykają się 

również z innymi problemami np. przemoc, alkoholizm, bezradność, brak samodzielności, 

niepełnosprawność dziecka. 

Założeniem ustawy jest prowadzenie tak pracy z rodziną, aby nie dopuścić do 

umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. Jednak aby tego dokonać należy wykonać wiele 

działań z rodziną i współpracować z wieloma specjalistami.  Wsparcie rodziny w zakresie 

specjalistów tj. psycholog, terapeuta rodziny, socjoterapeuta, prawnik itp. jest bardzo 

wskazana.  

Ośrodek w celu realizacji tych zadań posiłkuje się współpracą z psychologiem 

zatrudnianym w ramach umowy zlecenia przez Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie przez MGOPS w Człopie oraz 

psychologa zatrudnionego w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Wałczu. Podopieczni nasi 

mogą również skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej oferowanej w PCPR w Wałczu. 

W 2019 roku ośrodek zorganizował wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych „Szkołę dla rodziców” – 4 spotkania po 2 godziny. Adresatami 

byli rodzice borykający się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Ponad to w grudniu 

rozpoczęto realizację projektu socjalnego „Magiczna dwunastka” skierowanego do 12 rodzin 

z terenu Gminy Człopa. Założeniem projektu jest zorganizowanie 12 spotkań dla rodzin, 

podczas których prowadzone będą zajęcia manualne w celu wzmocnienia więzi rodzinnych 

oraz przeprowadzone spotkania ze specjalistami oraz instytucjami zajmującymi się 

problemami rodziny.  

 

 

W momencie kiedy nie uda się wyprowadzić rodziny z kryzysu konsekwencją jest 

umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej za, którą to gmina ponosi  koszty w wysokości 10 % 

utrzymania dziecka w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku pobytu oraz 50 % od 

trzeciego roku pobytu w pieczy zastępczej.  Aktualnie gmina ponosi odpłatność za jedno 

dziecko. W roku 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 8 801,78,00 zł . 

Łącznie na realizację zadań wynikających z ustawy wydatkowano kwotę 67 662,47 zł. 
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Ustawą, która nałożyła dodatkowe zadania na pracowników ośrodka była ustawa  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nałożyła obowiązek utworzenia zespołu 

interdyscyplinarnego, którego obsługą zajmuje się ośrodek pomocy społecznej. Główny 

nadzór nad rodzinami, w których założona jest „Niebieska karta” prowadzą pracownicy 

socjalni oraz funkcjonariusze policji. Często są to rodziny nie będące dotychczas  

w strukturach pomocy społecznej. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele pomocy 

społecznej, oświaty, służby zdrowia, policji, sądu i gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych. 

W 2019 roku toczyły się 23 procedur „Niebieskiej karty”, w których były i są 

prowadzone działania zgodnie z ustalonym planem pomocy dla rodziny. Ponadto w 1 

przypadku procedura nie została wszczęta z powodu braku zasadności podejmowania działań. 

11 procedur zostało zakończonych po zrealizowanym planie pomocy i w wyniku stwierdzenia 

zaniechania stosowania przemocy. Na 2020 rok pozostało 12 Niebieskich kart do dalszego 

podejmowania działań z rodziną. 

W trakcie prowadzonych procedur pracownicy socjalni prowadzili stały nadzór nad 

rodziną, motywowali do leczenia, współpracowali z pedagogami szkolnymi, z Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w miarę możliwości z Centrum 

Interwencji Kryzysowej w Wałczu, Posterunkiem Policji w Człopie oraz kuratorami.  

W 2019r. zespół spotkał się 34 razy na posiedzeniach w celu przeanalizowania 

sytuacji w rodzinach, z ofiarę przemocy lub sprawcą przemocy, oraz w celu monitoringu 

sytuacji w rodzinach. Ponadto było wiele spotkań poszczególnych przedstawicieli, w celu 

rozwiązywania bieżących problemów w rodzinach.  

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy nakłada na gminę obowiązek prowadzenia 

poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez 

działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji 

rodziców oraz zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

wsparcia. Zgodnie z interpretacją ustawy do działań edukacyjnych w tym zakresie należą 

wszystkie działania podejmowane przez instytucje gminy czyli.: szkoły, przedszkola, policję, 

ośrodek pomocy społecznej, gminna komisje rozwiązywania problemów alkoholowych  

i zespół interdyscyplinarny. W 2019 roku takie działania były głównie prowadzone przez 

placówki oświatowe. 

Gmina nie posiada placówek wsparcia dziennego dla rodzin, w których rodziny 

otrzymałyby specjalistyczną pomoc w formie terapeutycznej, socjoterapeutycznej oraz  
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pomieszczenia dla ofiar przemocy, które było by wykorzystywane w memencie powstania 

sytuacji kryzysowej w rodzinie. 

Celem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z Ustawą  

o świadczeniach rodzinnych, jest ustalanie uprawnień w drodze postępowania 

administracyjnego do świadczeń rodzinnych, ich przyznawanie w drodze decyzji 

administracyjnej oraz ich wypłacanie. 

Ponadto w ramach ustawy ośrodek zobowiązany jest do prowadzenia koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego, w przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej 

do świadczeń rodzinnych przebywa poza granicami kraju i pracuje w państwie gdzie 

obowiązują przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Według 

koordynacji pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych ma państwo, w którym jest 

zatrudnienie. W związku z powyższym w przypadku powzięcia informacji o takim stanie 

rzeczy należy przeprowadzić stosowne postępowanie i przekazać dokumentację do 

Wojewody Zachodniopomorskiego, który prowadzi dalsze postępowanie. 

 

Struktura wydatków w ramach zadań wynikających z realizacji ustawy o świadczeniach 

rodzinnych. 

 

 

Lp. Rodzaje świadczeń Liczba 

rodzin 

Budżet państwa Budżet gminy 

1. Świadczenia rodzinne i 

dodatki 

260 858 973,23 0 

2. Świadczenia pielęgnacyjne 28 514 513,10 0 

3. Zasiłek pielęgnacyjny 113 244 626,00 0 

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy 19 125 508,70 0 

5. Zasiłek dla opiekuna 9 47 430,00 0 

6. Jednorazowa zapomoga z 

tytułu urodzenia dziecka 

26 26 000,00 0 

7. Świadczenia rodzicielskie 16 141 067,20 0 

8. Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 

40 51 494,37 0 
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10. Składki na ubezpieczenie 

społeczne 

45 180 981,63 0 

11. Utrzymanie ośrodka ogółem 

W tym: 

wynagrodzenia pracownika 

umowa zlecenie 

 

1 etat 

64 308,07 

 

54 827,54 

600,00 

2584,00 

12. Razem  2 254 902,30 2 584,00 

 

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oprócz prowadzenia 

postępowania administracyjnego w celu przyznania świadczenia alimentacyjnego nakłada 

obowiązek prowadzenia postępowań wobec dłużników.  

W 2019 roku przeprowadzono postępowania administracyjne dla 38 rodzin na 

podstawie, których wypłacono świadczenia alimentacyjne na łączną kwotę 181 650,00 zł.  

W 2019r. zgodnie z ustawa przeprowadzono 72 postępowania wobec dłużników 

alimentacyjnych zamieszkałych na terenie naszej gminy, w trakcie, których podejmowano  

czynności służące do wyegzekwowania zaległych alimentów. 

Od 1 lipca 2019 roku obowiązuje nowelizacja Ustawy o pomocy państwa  

w wychowywaniu dzieci. Celem przyznanego świadczenia wychowawczego wg Ustawy jest 

częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad 

nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Nadal niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że rodziny, w których występują najczęściej 

pewne deficyty i problemy, po otrzymaniu świadczenia wychowawczego nie starają się 

poprawić sytuacji socjalno - bytowej i edukacyjnej swoich dzieci. Nagminnym problemem 

jest nieopłacanie na bieżąco rachunków za media, nieregulowanie należnych składek  

w szkole, brak inwestowania w potrzeby dzieci np. zakup biurka, nowego łóżka, odzieży, 

leków itp. Zabezpieczanie potrzeb wyższego rzędu np. wyjazdy do kina, na basen, wspólna 

wycieczka rodzinna, wyjazd na wakacje lub ferie, są poza zasięgiem wyobrażeń tych rodzin. 

Pracownicy socjalni od początku realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci prowadzą edukację w tym kierunku, kontrolują wydatki rodzin i regulowanie bieżących 

rachunków. W trakcie przeprowadzonych postępowań administracyjnych na nowy okres 

zasiłkowy przyznano świadczenia wychowawcze dla 788 dzieci z 500 rodzin.  

W 2019r. wypłacono świadczenia wychowawcze na ogólną kwotę  3 838 636,70 zł. 
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Od 2017 roku realizowane są zadania wynikające z Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r.   

W ramach tej ustawy objęto wsparciem asystenta jedną rodzinę, w której urodziło się 

dziecko ze zdiagnozowanym ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną 

chorobą zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub  

w czasie porodu.  

Ponadto wypłacono 1 rodzinie jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł.  

W 2019 roku ośrodek realizował rządowy program "Dobry Start". Na podstawie 

wniosków złożonych do ośrodka wypłacono świadczenia w wysokości 300,00 zł na każde 

dziecko. Wnioski zostały złożone przez 397 rodzin. Świadczenie było w pełni finansowane z 

budżetu państwa. Wypłacono świadczenia na kwotę 173 100,00 zł. Obsługa programu 

wyniosła 5 770,00 zł. 

MGOPS w Człopie prowadzi postępowania administracyjne i wydaje decyzje 

przyznające dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne. Kierownik ośrodka nie ma jednak 

upoważnienia do wydawania decyzji w tym zakresie dlatego też decyzje podpisuje Burmistrz 

Miasta i Gminy Człopa,  a wypłatą świadczeń na podstawie decyzji zajmuje się Urząd Miasta 

i Gminy.  

Dodatki energetyczne przyznaje się odbiorcom wrażliwym, za których, wg ustawy, 

uznaje się osoby pobierające dodatek mieszkaniowy. Pomoc tą otrzymują więc tylko osoby 

mające prawo do dodatku mieszkaniowego i mające umowę na dostawę energii elektrycznej 

podpisaną ze świadczeniobiorcą dodatku mieszkaniowego. Dodatki energetyczne 

finansowane są w pełni z budżetu państwa. 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się osobom mającym prawo własności do lokalu, 

najemcom i podnajemcom lokali, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do 

których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Osoby składające 

wniosek muszą ponadto zakwalifikować się pod względem metrażu mieszkania i sytuacją 

dochodową rodziny.  

 W 2019 roku przyznano: 

 

 

Świadczenie 

 

Ilość rodzin 

 

Ilość decyzji 

 

Kwota wypłacona 

 

Dodatek mieszkaniowy 

 

66 

 

121 

 

151 123,50 
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Dodatek energetyczny 

 

41 

 

109 

 

6 680,91 

 

W 2019 roku w ramach Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydano 145 

Karty Du żej Rodziny dla 67 rodzin. Koszty postępowania administracyjnego wyniosły 

433,00 zł. 

Reasumując w 2019 roku w celu realizacji różnych zadań z zakresu świadczeń 

rodzinnych i pomocy społecznej wydatkowano kwotę 7 739 744,51 zł.   

Pracownicy ośrodka udzielali codziennie porad prawnych, pomagali pisać pisma 

procesowe, pomagali przygotować dokumentację w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności 

lub otrzymania świadczeń z systemów zabezpieczeń społecznych, odpowiadali na zapytania 

instytucji oraz sporządzali na ich wniosek wywiady środowiskowe. W sytuacjach 

kryzysowych udzielali wsparcia, podejmowali szybkie interwencje, ustalali plan pomocy dla 

rodziny. 

W listopadzie 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Człopa przekazał ośrodkowi 

budynek dawnego Domu Kultury, który został poddany remontowi na kwotę 80 700,00 zł. Na 

bazie wyremontowanych pomieszczeń  uruchomiono biura ośrodka, a dawną salę 

widowiskowo – sportową zaadaptowano na potrzeby Klubu seniora współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

V.  Oświata. 

Przedszkole Publiczne „ Leśna Kraina” w Człopie jest  samorządową jednostką 

organizacyjną, do przedszkola uczęszcza 123 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat  z podziałem na 

następujące oddziały tj: 

- Muchomorki 25 dzieci 

- Krasnoludki 25 dzieci 

- Wiewiórki 25 dzieci 

- Skrzaty 24 dzieci 

- Słoneczka 24 dzieci 

 

Przedszkole Publiczne „ Leśna Kraina” na dzień 31.12.2019 r. zatrudniało 

pracowników kadry pedagogicznej: 5 nauczycieli  dyplomowanych (4 wychowawców grup 
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oraz dyrektora) 3 nauczycieli kontraktowych – wychowawcy grup oraz nauczyciel języka 

angielskiego, 4 nauczycieli stażystów. 

Pracownicy kadry niepedagogicznej: 

1 osoba – główna księgowa, 

1 osoba – sekretarz, 

1 osoba – intendent, 

3 osoby- pracownicy kuchni, 

2 osoby – pracownicy kotłowni (palacz-konserwator), 

  5 osób woźne oddziałowe, 

  3 osoby pomoce do dzieci w najmłodszych grupach wiekowych. 

Osoby wykonujące umowy zlecenia na potrzeby jednostki organizacyjnej 

1 osoba prowadzenie zajęć tanecznych oraz rytmika, 

1 osoba nadzór informatyczny. 

              Uchwałą Nr III/23/2018  Rady Miejskiej w Człopie  z dnia 28.12.2018 r. na rok 2019 

Przedszkole Publiczne „Leśna Kraina” zatwierdzono plan finansowy dochodów na kwotę 118 

350,00 zł i wydatków  w kwocie 1 487 219,59 zł. Ponadto Przedszkole Publiczne „ Leśna 

Kraina” otrzymało dotację celową przyznaną z budżetu państwa Zarządzenie nr 39/2018 

Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 10.05.2019 w Człopie w kwocie  140 300,00 zł.- 

pomniejszono plan na kwotę 20 000,00 zł 

               Wydatki Przedszkola Publicznego” Leśna Kraina” w Człopie                                 

od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wyniosły 1 575 135,73  zł. 

 

W gminie w 2019 r. funkcjonowała  1 publiczna szkoła podstawowa oraz jedna niepubliczna 

szkoła dla dorosłych:  Liceum Ogólnokształcące dla  Dorosłych przy Centrum Kształcenia 

„Pedagog”. 

1. Koszty funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Człopie 

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia wydatki w roku 2019 na funkcjonowanie 

Szkoły Podstawowej w Człopie z budżetu gminy wyniosły: 12 489,21 zł. Do tej kwoty 

nie zostały wliczone wydatki inwestycyjne poniesione przez Gminę Człopa w kwocie 

487 035,32 zł na przystosowanie budynku szkoły do aktualnych przepisów 

przeciwpożarowych i modernizacji dachu na sali gimnastycznej i łączniku. 
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Całkowite wydatki gminne na oświatę w roku 2019 wynosiły 5 020 617,01 zł  

i przekroczyły o 21,57% otrzymaną z budżetu państwa subwencję oświatową, która 

wynosiła  3 937 496,00  zł. Szczegółowe zestawienie wydatków na prowadzenie 

Szkoły Podstawowej w Człopie przedstawia tabela nr 1.  

 
Tab. 1. Szczegółowe zestawienie wydatków Szkoły Podstawowej w Człopie w roku 2019 

Wydatki na prowadzenie 
Szkoły Podstawowej oraz 

oddziałów gimnazjalnych za 
2019r. 

liczba uczniów stan na 
30.09.2019r. 

wydatki w przeliczeniu 
na 1 ucznia 

80101 3 438 603,79 363 9 472,74 

80110 390 341,81 363 1 075,32 

80113 41 718,32 363 114,93 

80146 17 690,09 363 48,73 

80150 340 425,13 363 937,81 

80152 123 474,58 363 340,15 

80195 17 631,41 363 48,57 

85401 163 696,56 363 450,95 

Razem 4 533 581,69 363 12 489,21 
 

2. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Człopie 

We wrześniu 2019 r. naukę w Szkole Podstawowej w 18 oddziałach rozpoczęło 363 

uczennic i uczniów, z czego 1 uczeń korzystał z nauczania indywidualnego. 

Liczebność uczniów w poszczególnych klasach kształtowała się następująco: 

              Tab. 2. Liczebność uczniów w 2019 r. z podziałem na klasy 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I 24 1 

II 41 2 

III 54 3 

IV 11 1 

V 68 3 
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VI 77 4 

VII 39 2 

VIII 49 2 

suma 363 18 

 

Do jednego oddziału klasowego uczęszczało w 2019 r. średnio 20 osób. Najwięcej 

uczniów było w klasie VIII b – 26 uczniów, najmniej uczniów w klasie IV a – 11 

uczniów.  

W szkole odbywała się nauka dwóch języków obcych: języka angielskiego uczyło się 

330 uczennic i uczniów, a  języka niemieckiego 156, przy czym 87 uczennic i 

uczniów klas VII - VIII  uczyło się zarówno języka angielskiego, jak i języka 

niemieckiego. 

Do Szkoły Podstawowej w Człopie dowożonych było 186 uczennic i uczniów, co 

stanowi 51,24% ogółu wszystkich zapisanych. Uczniowie dowożeni byli z 21 

miejscowości, przy czym najdłuższy czas dojazdu ucznia do szkoły wynosi 40 minut z 

oddalonej o 16 km wsi Jelenie.  

3. Zatrudnienie kadry pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Człopie 

W Szkole Podstawowej w Człopie zatrudniono 43 nauczycielek i nauczycieli w 

pełnym wymiarze czasu pracy oraz 7 osób w niepełnym wymiarze. Szczegółową 

strukturę zatrudnienia kadry pedagogicznej wg stopni awansu zawodowego 

przedstawia tabela Na jedną nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadało średnio 

7,89 ucznia.  

Tab. 3. Zatrudnienie kadry pedagogicznej na dzień 30.09.2019r 

 
Liczba stosunków pracy nauczycieli wg stopni awansu 

 

 

ogółem bez 
stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

zatrudnienie 
w pełnym 
wymiarze 

 
43 

 
0 

 
3 

 
4 

 
12 

 
24 

 
liczba 

 
7 

 
1 
 

 
1 
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2,98 

 
0,50 

 

 
0,50 

 
1,00 

 
0,09 

 
0,89 
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razem etaty: 

 
45,98 

 
0,50 

 

 
3,50 

 
5,00 

 
12,09 

 
24,89 

 

VI.  Kultura. 

Dom Kultury w Człopie jest samorządową jednostką kultury wpisana do  Rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto i Gminę Człopa. W 2019 roku w Domu 

Kultury w Człopie zatrudnionych było: na całym etacie 2 osoby, 2 osoby na ¾ etatu, 1 osoba 

na ½ etatu, 16 osób na umowy – zlecenia.  

Miejska biblioteka w Człopie – 1 osoba na całym etacie, 2 osoby ¼ etatu. 

Od 2 września , zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Człopie, Dom Kultury prowadzi 

swoją działalność w wydzielonej części zlikwidowanego PNCKiS. W skład Domu Kultury  

w Człopie w 2019 roku wchodziły: biblioteka w Człopie, filie biblioteczne  

w miejscowościach: Mielęcin, Wołowe Lasy, Trzebin, 12 świetlic wiejskich. 

Dom Kultury w Człopie działa w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, której działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie 

kultury. Podstawowym zadaniem placówki było upowszechnianie kultury, edukacja poprzez 

sztukę oraz zapoznawanie młodych ludzi z różnymi dziedzinami twórczości, co pozwala  

w wartościowy sposób zagospodarować czas, a także energię dzieci, młodzieży i dorosłych  

z terenu naszej gminy. 

Dom Kultury jest wpisany do rejestru Instytucji Kultury pod nr.1 prowadzonego przez 

Organizatora i posiada osobowość prawną. Na czele Domu Kultury stoi dyrektor, który 

zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny. Gospodarka finansowa 

prowadzona jest na zasadach obowiązujących instytucje kultury i podlega przepisom  

o finansach publicznych. 

Przy Domu Kultury w 2019 roku działały  następujące koła zainteresowań: plastyczne, 

dekoratornia, hafciarskie, koło komputerowe,  koło muzyczno - wokalne , chór ,,Cantores”, 

klub Seniora, klub fitnes.t  

W ramach Domu Kultury działał Klub Seniora. Seniorzy towarzyszą nam podczas 

ważnych wydarzeń kulturalnych  np. WOŚP, Dożynek Gminnych, spotkań seniorów. 

Współpracujemy  z  seniorami z Mirosławca. Seniorzy spotykali się w  DK w każdy 

czwartek. W skład klubu w 2019 roku wchodziło 16 osób.     
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      Chór Cantores” - w chórze działało 40 osób. Chórzyści ćwiczą w każdy poniedziałek  

i czwartek. Chórzyści uczestniczyli w różnych uroczystościach gminnych, wyjeżdżali na 

rożne spotkania i przeglądy chórów. Koszty dyrygenta, wyjazdów , składek do PZCHiO  

pokrywa Dom Kultury. 

W 2019 roku w Domu Kultury można było  korzystać w godzinach popołudniowych  

z sali komputerowej. Darmowy dostęp do Internetu cieszył się ogromnym zainteresowaniem 

wśród dzieci, mieszkańców i turystów przebywających na naszym terenie.  

Na terenie Domu Kultury w 2019 roku prowadzone były: koło wokalno - muzyczne, 

plastyczne, hafciarskie. 

Najważniejsze wydarzenia Domu Kultury zrealizowane w roku minionym to: Koncert 

chórów, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Mikołajki, ferie zimowe, warsztaty 

wielkanocne,  Dzień Kobiet,  Turniej Pokoleń Piłki Ręcznej,  Dzień Dziecka, Wędrowny 

Festiwal Kultury Ukraińskiej, pikniki,  Dni Człopy 2019,  Dożynki Gminne, obchody Dnia 

Niepodległości, Dzień Seniora, Sylwester.                                                                                                                   

W  ramach Domu Kultury działają świetlice i filie biblioteczne, którym Dom Kultury 

zabezpiecza  takie usługi jak opłaty za energię, opał, remonty, środki czystości, opłaty 

kwartalne dla opiekunów świetlic oraz środki na okolicznościowe imprezy dla dzieci. Opiekę 

doraźną nad świetlicami sprawują świetlicowi. W roku 2019 organizowali wspólnie  

z  sołtysami wszelkie uroczystości dla dzieci i dorosłych jak  np. Dzień Kobiet, Dzień Matki, 

Dzień Babci, Dzień Dziecka, Mikołajki, festyny, spotkania przy ognisku, świąteczne 

spotkania przy opłatku, Sylwestra itp. W trakcie ferii prowadzone były zajęcia plastyczne, 

bale karnawałowe, dyskoteki. Większość prac wykonali przy organizacji Dożynek - 

przygotowali na świetlicach wieńce dożynkowe i stoiska. Sołectwa zaangażowały się w 

organizację święta plonów.  

W roku 2019 wykonano remonty świetlic: Wołowe Lasy (remont pękniętej ściany, malowanie 

wewnątrz świetlicy). Drzonowo (wymiana wiatrownic oraz spustów rynnowych). Mielęcin 

(wykonanie wewnętrznego przyłącza kanalizacyjnego do łazienki, zakup materiałów do 

wykonania łazienki, zakup farby na ogrodzenie). Jaglice (naprawa opierzenia kominowego), 

Trzebin (wymiana szyby). 
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      W Roku 2019 złożyliśmy wniosek  w ramach  Programu Biblioteki Narodowej na                      

,, Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Otrzymaliśmy dotację na kwotę 3 600,00 zł.  

Książki zostały zakupione do końca listopada 2019r. wg. umowy z Biblioteką  Narodową. 

W roku 2019 do października br. zarejestrowano w Człopie 134 czytelników, w Filiach 74.  

Aktualny stan księgozbioru  w roku 2019 wynosi  14 961 woluminów. 

Biblioteka  w roku 2017 zaczęła  tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy 

użytkowników placówki,  MAK+  –. System umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu 

bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń  i udostępnień 

zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Biblioteka wspólnie z uczniami szkół 

organizuje spotkania biblioteczne, których interesuje nowy system wypożyczeni. Biblioteka 

organizuje spotkania poetyckie, wystawy tematyczne, prenumeruje Vademecum 

Bibliotekarza. 

Gospodarka Komunalna. 

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej w 2019 roku realizował Zakład Gospodarki 

Komunalnej Zakład Budżetowy w Człopie. Jednostka zatrudniała 12 pracowników na umowy 

na czas  nieokreślony (3 osoby biuro, 4 osoby oczyszczalnia ścieków – praca II zmianowa, 2 

osoby wodociągi, 1 osoba oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni, 1 inkasent, 1 pracownik 

gospodarczy zatrudniony na ½ etatu). W czasie od kwietnia do października pracowały  

w zakładzie osoby zatrudniane z Urzędu Pracy. W sezonie letnim zatrudniano pracowników  

z Urzędu Pracy do koszenia zieleni. Stan zatrudnienia i wydatki poniesione w 2019 roku na 

poszczególne działalności zakładu przedstawiają się następująco: 

Oczyszczanie ulic i utrzymanie zieleni. 

1 pracownik zatrudniony na stałe oraz 1 pracowników dorywczo, w czasie sezonu. Wydatki 

związane z oczyszczaniem ulic – 91 210,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem zieleni – 

43 660,21 zł. 

Kanalizacja. 

Utrzymanie należytego stanu kanalizacji na terenie Gminy Człopa realizowane jest przez 4 

pracowników zatrudnionych na stałe, którzy w 2019 roku pracowali na dwie zmiany na 

terenie miejskiej oczyszczalni ścieków oraz 8 przepompowni ścieków na terenie gminy 

(Golin 3, Trzebin 2, Dzwonowo 2, Czaplice 1). Pracownicy zajmowali się również 
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czyszczeniem i udrażnianiem sieci kanalizacyjnej. Koszty związane z tą działalnością w 2019 

roku to 672 439,78 zł.  

Ścieki odbierane siecią kanalizacyjną od mieszkańców  miasta  Człopy wynoszą  99,87 %   

((2.323 osoby). 

Ścieki odbierane  siecią kanalizacyjną  od mieszkańców gminy wynoszą  22,56 %  (608 

osób). 

Ścieki odbierane siecią kanalizacyjną od mieszkańców miasta i gminy Człopa wynoszą  58,37 

% (2.931 osób). 

Wodociągi 

Obsługą wodociągów w 2019 roku zajmowało się 2 pracowników na stałe, 1 inkasent 

pracujący w terenie i na oczyszczalni. Zakład obsługiwał 13 hydroforni (trzy na terenie 

miasta, 10 na terenie gminy). Wydatki związane z funkcjonowaniem wodociągów w roku 

minionym wyniosły 601 525,43 zł. 

W miejscowościach:   Podgórze, Podlesie, Trzcinno, Załom, Rybakówka, Jeleni Róg   ( 170 

osób)  woda nie jest dostarczana z gminnej sieci wodociągowej co stanowi  6,31 %  

wszystkich mieszkańców gminy i  3,39 % mieszkańców miasta i gminy Człopa. 

Woda dostarczana mieszkańcom gminy to 93,69 % (2.695 osób stale i czasowo 

zameldowanych). 

Woda dostarczana mieszkańcom miasta Człopa  to 99,87 %  ( 2.323 osoby) 

Woda dostarczana mieszkańcom miasta i gminy Człopa to 96,55 %  ( 4.848 osób) 

Ciepłownictwo 

Zadaniem  zajmowali się w pracownicy wodociągów. Wydatki z nim związane w 2019 roku 

to 202 332,23 zł. 

 

Wynik finansowy zakładu za 2019 rok to strata 14 186,66 zł. Strata powstała między innymi z 

powodu zmniejszenia współczynnika do podatku VAT oraz konieczności wykonania pilnego 

remontu przepompowni ścieków na ul. Przedszkolnej. Strata nie spowodowała przekroczenia 

planu finansowego i nie wpływa na ogólną działalność Zakładu. 

 

VII.  Administracja. 

Urząd Miasta i Gminy Człopa jest jednostką organizacyjną gminy. W 2019 roku zatrudniał 32 

pracowników. Pracownicy urzędu realizowali bądź koordynowali większość zadań własnych  

i zleconych jednostce samorządu terytorialnego. W 2019 roku na terenie jednostki toczyło się 
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ponad tysiąc postępowań administracyjnych zakończonych wydaniem decyzji 

administracyjnych. W tym czasie wydano: 2834 decyzji dotyczących wymiaru podatku, 141 

decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, 27 decyzji w sprawie umorzenia zaległości 

podatkowych, 160 decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 1 

decyzję o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, 2 

decyzje odmawiające umorzenia zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

3 decyzje dotyczące rekompensaty za udział w ćwiczeniach wojskowych, 120 decyzji 

dotyczących świadczeń osobowych na rzecz sił zbrojnych, 100 decyzji dotyczących 

świadczeń rzeczowych na rzecz sił zbrojnych, 31 decyzji o warunkach zabudowy, 5 decyzji  

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 292 decyzji stypendialnych, 5 decyzje dotyczące 

zasiłków szkolnych, 14 decyzji potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń 

medycznych finansowanych ze środków publicznych, 7 decyzji przyznających zwrot kosztów 

kształcenia młodocianych, 28 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 11 decyzji 

dotyczących lokalizacji urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 6 decyzji dotyczącą 

lokalizacji zjazdu na drogę gminną, 5 decyzji naliczających opłaty za umieszczenie urządzeń 

na czas nieokreślony w pasie drogowym dróg gminnych, 6 decyzji określających zasady  

i opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na czas wykonywania robót, 2 decyzje 

określające środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, 6 decyzji dotyczących 

wycinki drzew na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 3 decyzje dotyczące wymeldowania 

administracyjnego. Koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy Człopa  

i realizowanych prze niego zadań w 2018 roku wyniósł 2 440 051,52 zł.  

 

X. Realizacja uchwal Rady Miejskiej w Człopie. 

W 2019 roku Rada Miejska w Człopie przyjęła 83 uchwały. Spośród przyjętych uchwał 10 

dotyczyło przyjęcia zmian w budżecie 2019 roku, 4 zmian wieloletniej prognozy finansowej 

Miasta i Gminy Człopa na lata 2019 - 2023, jedna - uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 

Człopa na rok 2020. Pozostałe przyjęte uchwały dotyczyły: 

- przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Człopie, 

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty na terenie Miasta i Gminy Człopa, 

- ustalenia diet dla sołtysów, 

- zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Człopa, 
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- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta i Gminy Człopa, 

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych na 2019 rok, 

- udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 

- ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Miasta  

i Gminy Człopa, 

- zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej – Zakładu Budżetowego w Człopie, 

- ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka OSP biorącego udział w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną 

lub gminę, 

- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Człopa, 

- zarządzenia inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i opłaty od 

posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za 

inkaso, 

- wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Człopa, prawa własności nieruchomości 

stanowiącej mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa, 

- odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków, i Petycji Rady Miejskiej  

w Człopie, 

- odwołania  zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków, i Petycji Rady Miejskiej 

w Człopie, 

- ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, 

- określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, 

- dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Człopa, 

- zmiany zasad nabywania, zbywania, wydzierżawiania i obciążania nieruchomości 

stanowiących mienie komunalne Miasta i Gminy Człopa, 

- wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących mienie 

komunalne Miasta i Gminy Człopa, 
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- wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Człopa, 

- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Człopa 

oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r., 

- zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej, 

- przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych  

w Mieście i Gminie Człopa, 

- powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników kadencji 2020 – 

2023, 

- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa, 

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Miasta i Gminy Człopa za 2018 r., 

- udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa, 

- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uczniów 

Szczególnie Uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa, 

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu, 

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego polegającej na uchyleniu zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Człopa na obszarze działki nr 133 w obr5ębie wsi 

Drzonowo Wałeckie, 

- zmiany statutu Gminy Człopa, 

- przyjęcia Statutu Domu Kultury w Człopie, 

- likwidacji jednostki budżetowej pn. „Polsko – Niemieckie Centrum Kultury i Sportu  

w Człopie”, 

- powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru 

ławnika, 

- powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa, 

- powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Człopie, 

- wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Człopie, 

- odwołania członka Komisji Rewizyjne Rady Miejskiej w Człopie, 

- odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Człopie, 

- zmiany Regulaminu ustalania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 
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wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku 

pracy, szczegółowy sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz 

szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, 

- wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu 

wysokości stawki tej opłaty na terenie Miasta i Gminy Człopa, 

- przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją azbestu  

i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Człopa w ramach programu 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Człopa na lata 

2019 – 2032”, 

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obrębu geodezyjnego Załom, Gmina Człopa, 

- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i 

Gminy Człopa dla obszaru działki nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa, 

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki 

nr 133 w obrębie Drzonowo, Gmina Człopa, 

- przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy 

Człopa na lata 2019 – 2032”, 

- zmiany uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody, 

- uchwalenia programu współpracy samorządu Gminy Człopa z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

- przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymywania dróg powiatowych na 

terenie Gminy Człopa, 

- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok, 

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2020 rok, 

- określenia zasad i trybu korzystania z Hali Widowiskowo – Sportowej oraz kompleksu boisk 

zewnętrznych przy ul. Osiedlowej w Człopie, 

- zniesienia pomnika przyrody, 

- zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego i 

opłaty od posiadania psów oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso, 
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- określenia stawek podatku od środków transportowych, 

- opłaty od posiadania psów na 2020r., 

- ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, 

- ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Człopa, 

- rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Człopie, 

- wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz 

Miasta i Gminy Człopa, 

- określenia średniej ceny jednostki paliwa, 

- zmiany uchwały dotyczącej ustalenia dziennej opłaty targowej oraz sposobu jej poboru, 

- ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Człopie na 

2020 rok. 

- wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy 

Człopa na rok 2019, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. 

 

Wszystkie przyjęte w roku 2019 przez Radę Miejską uchwały zostały zrealizowane, bądź są 

w trakcie realizacji. 

 

 

 

 

 


