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WSTĘP 

 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Postomino 

Rok 2018 to Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

11 listopada 1918 roku Państwo Polskie narodziło się na nowo. Dzięki tym, którzy 

pozostali nieugięci po 123 latach niewoli wolna Polska powróciła na mapę świata. 

Był to również rok wyborów samorządowych. Po raz kolejny wspólnie dotrwaliśmy 

do upływu kadencji. Jestem zaszczycony, że ponownie zostałem wybrany, aby pełnić 

funkcję Wójta Gminy Postomino. To wielkie wyróżnienie móc mieć wpływ na to, co 

dzieje się w naszej małej ojczyźnie. 

Mam nadzieję, że w Państwa ocenie podjęte przez samorząd Gminy Postomino 

inicjatywy i przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2018 należą do udanych. Za sukces 

uważam ilość realizowanych w ostatnim czasie inwestycji i wysokość pozyskanych na 

ten cel środków zewnętrznych. 

To, jaką w tym momencie jesteśmy gminą to efekt wieloletniej pracy dużej grupy 

osób oraz bardzo dobrej współpracy samorządu z Radnymi, Sołtysami, Organizacjami 

Pozarządowymi. Wszystkim zaangażowanym w realizację wspólnych zadań 

i przyczyniającym się do sukcesów Gminy Postomino składam serdeczne 

podziękowanie. 

Dziś zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem o stanie gminy za rok 2018. 

 

 

        Z wyrazami szacunku 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 

 Gmina Postomino położona jest na środkowym wybrzeżu, w północno – 

wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, między Ustką, Sławnem 

a Darłowem. Gmina swym zasięgiem obejmuje 34 miejscowości i 28 sołectw, zajmuje 

powierzchnię 22 686 ha, z czego lasy zajmują 21,5%, natomiast użytki rolne stanowią 

61,5% co wskazuje na rolniczy charakter gminy. 

 Poza rolnictwem główną dziedziną aktywności gospodarczej jest obsługa ruchu 

turystycznego, skoncentrowanego głównie w miejscowościach nadmorskich takich 

jak: Jarosławiec, Jezierzany, Łącko, Nacmierz czy Rusinowo. 

 Ze względu na bogate walory naturalne, mikroklimat i dostęp do Morza 

Bałtyckiego gmina jest jednym ze znaczących obszarów turystycznych Polskiego 

Wybrzeża. Dzięki czystemu środowisku zaliczana jest do „Zielonych Płuc Polski”. 

Nadmorski pejzaż Jarosławca, którego plaże zakończone są brzegami klifowymi 

dochodzącymi miejscami aż do ponad 30 m wysokości, decyduje o atrakcyjności 

gminy zarówno dla turystyki wypoczynkowej, jak i krajoznawczej. 

 Teren nadmorski gminy tworzą wydmy porośnięte lasami sosnowymi 

i mieszanymi z licznymi stanowiskami sosny czarnej. 

 Dzięki wykonaniu w latach 2015-2017 prac refulacyjnych związanych z ochroną 

brzegu morskiego w Jarosławcu powstała 3 hektarowa plaża. Niewątpliwie 

wyjątkowa atrakcja turystyczna - takich budowli hydrotechnicznych nie ma nigdzie 

w Polsce! 

 Gmina Postomino jest doskonałym miejscem dla osób aktywnych i wrażliwych 

na piękno przyrody, dla miłośników turystyki rowerowej i pieszej, dla ludzi ceniących 

sobie urodę krajobrazów oraz nieskazitelną naturę. 

 Wśród atrakcji przyrodniczych gminy należy wymienić rzekę Wieprzę, która 

przepływa przez jej południową część i stanowi urozmaicony oraz niezwykle 

malowniczy szlak kajakowy. Jest to jedna z piękniejszych rzek polskiego wybrzeża, 

prawdziwa ostoja ciszy dająca możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą. 

Miłośnicy kajakarstwa mogą korzystać z wybudowanych przez Gminę Postomino 

przystani kajakowych oraz terenów rekreacyjnych zlokalizowanych przy rzece 

w miejscowości Pieńkówko oraz  Staniewice. 

 Wody powierzchniowe Gminy Postomino to także barwnie położone jeziora, 

w których można zaznać relaksu pływając rowerem wodnym, kajakiem, żaglówką czy 

też wpław. Akweny te są również niezastąpione dla miłośników wędkarstwa. 
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 W północnej części gminy nieopodal morza znajduje się największe w gminie 

Jezioro Wicko. To dawna zatoka morska, oddzielona od Bałtyku piaszczystymi 

mierzejami. Wicko jest jeziorem płytkim, o mulistym dnie, stanowi naturalne 

siedlisko lęgowe dzikiego ptactwa (m.in. łabędzi, mew, kaczek, gęgaw). Na jeziorze 

tym co roku odbywają się Mistrzostwa Polski Regat Żaglowych Sterowanych Radiem. 

 Na terenie Gminy Postomino znajdują się również dwa mniejsze jeziora: 

Pieńkowo i Marszewo. Marszewo to malowniczy polodowcowy akwen o maksymalnej 

głębokości 24 m, z czystą wodą oraz piaszczystą plażą. Zlewnia jeziora i zbiornik 

wykazują wysoki potencjał przyrodniczy. 

 O wyjątkowości Gminy Postomino pod względem walorów przyrodniczych 

świadczy fakt, że ponad 30% powierzchni gminy znajduje się w granicach obszaru 

chronionego krajobrazu oraz obszaru Natura 2000. 

 Każda miejscowość Gminy Postomino ma swoje historyczne i urokliwe zakątki, 

które warto zobaczyć. Na terenie gminy zachowało się wiele zabytków, przetrwało 

również regionalne budownictwo szachulcowe z drewnianych belek wypełnionych 

gliną w większości pochodzące z drugiej połowy XIX wieku. Największe wrażenie 

robią zabudowania Łącka, którego układ przestrzenny nie został dotąd w istotny 

sposób przebudowany.  

 Na koniec 2018 roku w Gminie Postomino zameldowanych było 7 043 osoby, 

w tym 51 % to kobiety. Poniższe tabele i wykresy przedstawiają bardziej szczegółowe 

dane. 

Statystyka mieszkańców wg 
wieku 

Wiek Mężczyzn 

3 32 

4-5 90 

6 41 

7 35 

8-12 235 

13-15 106 

16-17 83 

18 39 

19-65 2369 

> 65 325 

Ogółem 3471 

 

Statystyka mieszkańców wg 
wieku 

Wiek Kobiet 

3 27 

4-5 78 

6 45 

7 39 

8-12 202 

13-15 124 

16-17 85 

18 53 

19-60 2021 

> 60 779 

Ogółem 3572 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wicko_%28jezioro%29
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BUDŻET GMINY POSTOMINO W 2018 ROKU 

 

 Budżet Gminy Postomino na 2018 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/400/17 

Rady Gminy Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. w wysokości: 

 prognozowane dochody ogółem 56.118.265,00 zł  

w tym: 

o dochody bieżące              43.038.964,00 zł 

o dochody majątkowe              13.079.301,00 zł 

 

 planowane wydatki ogółem 71.053.811,00 zł  

w tym: 

o wydatki bieżące              36.585.281,00 zł 

o wydatki majątkowe              34.468.530,00 zł 

 

 W planie budżetu zabezpieczono również kwotę 2.055.544,00 zł, tytułem 

rozchodów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

 W planie budżetu zaplanowano również przychody w kwocie 16.991.090,00 zł 

z tytułu: 

 sprzedaży innych papierów wartościowych – 9.657.755,00 zł, 

 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 

4.000.000,00 zł, 

 zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.333.335,00 zł. 

 Zaplanowany budżet zamknął się deficytem w kwocie 14.935.546,00 zł, który 

miał zostać pokryty pożyczkami i emisją papierów wartościowych (12.991.090,00 zł) 

oraz wolnymi środkami (1.944.456,00 zł). 

 

 Po wprowadzeniu w/w zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2018 roku 

przedstawiał się następująco: 
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 prognozowane dochody ogółem 51.649.118,10 zł 

w tym: 

o dochody bieżące                    45.394.880,10 zł 

o dochody majątkowe            6.254.238,00 zł 

 planowane wydatki ogółem          79.762.871,10 zł 

w tym: 

o wydatki bieżące                      40.882.113,10 zł 

o wydatki majątkowe            38.880.758,00 zł 

 przychody                                            30.169.297,00 zł 

 rozchody                                            2.055.544,00 zł 

 deficyt                                          28.113.753,00 zł 

W wyniku wprowadzonych zmian, nastąpiło: 

 zmniejszenie planu dochodów o 7,96 % - 4.469.146,90 zł, 

 zwiększenie planu wydatków o 12,26 % - 8.709.060,10 zł. 

Wykonanie budżetu Gminy Postomino za 2018 rok w porównaniu do wartości 

planowanych (w mln zł). 
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 W 2018 roku gmina realizowała wszystkie ustawowo nałożone zadania własne 

i zlecone na podstawie uchwalonego w grudniu 2017 roku budżetu, który stanowił 

podstawę jego działania. 

 Rok 2018 zamknął się wypracowaniem nadwyżki operacyjnej (nadwyżka 

dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) w wysokości 9.234.187,53 zł 

(w roku 2017 - 9.479.100,45 zł) oraz ujemnym wynikiem finansowym (deficyt 

budżetu) w kwocie – 21.420.272,96 zł, pomimo pierwotnie planowanego deficytu 

budżetu na poziomie – 28.113.753,00 zł. Poziom deficytu wynika z realizacji 

inwestycji w 2018 roku na poziomie 36.235.596,20 zł. 
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

 

W roku 2018 Radni Gminy Postomino podjęli 130 uchwał. 

1. Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 36 

a) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres powyżej 

3 lat podjęto 13 uchwał, które zostały zrealizowane  poprzez zawarcie umów 

dzierżaw, 

b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez gminę nieruchomości gruntowej 

oraz  nieruchomości lokalowej – 7 uchwał, z czego:   

- niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Korlino 

została sprzedana, 

- w przypadku nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości Staniewice  

nabywca nieruchomości z uwagi na brak środków finansowych wystąpił z  wnioskiem 

o przesunięcie terminu sprzedaży nieruchomości do 30 czerwca 2019 r.,   

- trzy nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Jarosławiec zostały 

wystawione do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  

- w przypadku nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jarosławiec 

trwa uregulowanie stanu prawnego w postępowaniu wieczystoksięgowym,  

- dwie nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Jarosławiec zostały 

sprzedane,  

- jedna nieruchomość położona w miejscowości Mazów została sprzedana, 

- w przypadku dwudziestu nieruchomości gruntowych położonych 

w miejscowości Rusinowo użytkownik wieczysty zrezygnował z ich kupna z uwagi na 

wysoką cenę działek. Wystąpił o ponowną sprzedaż, ale tylko sześciu nieruchomości,  

c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości podjęto 4 uchwały:  

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w obrębie geodezyjnym 

Nacmierz, dnia 30 listopada 2018 r. podpisano notarialną umowę nabycia 

nieruchomości, 

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Mazów 

podpisano notarialną umowę zakupu nieruchomości, 

- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w obrębie geodezyjnym Królewo 

uzyskano zgodę właściciela nieruchomości na zbycie części działki. Obecnie 

realizowany jest podział geodezyjny nieruchomości, 
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- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych w obrębie geodezyjnym Łącko 

przygotowano protokół uzgodnień dotyczący warunków przejęcia nieruchomości, 

d) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości podjęto 

1 uchwałę. Nieruchomość przekazano na rzecz Województwa 

Zachodniopomorskiego, 

e) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 

a  powstają odpady komunalne w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 uchwały, 

f) w sprawie nadania nazw ulic – 3 uchwały. Nadano nazwy ulic w m. Jarosławiec, 

Rusinowo i Wicko Morskie, 

g) w sprawie wykazu miejsc kąpielisk na terenie Gminy Postomino – 3 uchwały, 

h) w sprawie przystąpienia Gminy Postomino do spółki wodnej pod nazwą „Spółka 

Wodna Gminy Postomino” –podjęto 1 uchwałę, którą przekazano organom Spółki, 

i) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – 1 uchwałę, ustanawiającą pomnik 

przyrody w m. Pieszcz w postaci szpaleru 10 dębów szypułkowatych, 

2. Dotyczących zmian w budżecie gminy na 2018 rok – 11 

W ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w pierwotnie prognozowanych 

wielkościach dochodów i planowanych wydatków.  

3. Dotyczących zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Postomino – 12 

      Zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano do zmian w budżecie 

gminy. 

4. Dotyczących spraw finansowych oraz podatków i opłat – 21 

W zakresie spraw finansowych podejmowano uchwały dotyczące m.in. określenia 

opłaty miejscowej oraz jej poboru, określenia stawek podatku od środków 

transportowych, podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sławieńskiego itp.  

5. Dotyczących współpracy i współdziałania -2 

a) w sprawie nawiązania współpracy Gminy Postomino z Gminą Miasto Sławno 

w  zakresie spraw dotyczących polityki społecznej, edukacji publicznej oraz 

polityki prorodzinnej i senioralnej. Zawarto porozumienie pomiędzy Gminą 

Postomino, a  Gminą Miasto Sławno, 

http://www.postomino.bip.net.pl/?a=9345
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=9345
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=9345
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b)  w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami przez 

zawarcie umowy partnerskiej w zakresie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą 

"Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej". Umowa została 

zawarta.  

6. Dotyczących spraw społecznych, oświaty i wychowania – 8 

a) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

prowadzonych przez Gminę Postomino. Przyjęto do realizacji w 2018 r., 

b) w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 

o  realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Przyjęto do 

realizacji w 2018 r., 

c) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych. Przyjęto do realizacji w 2018 r., 

d) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Postomino w sprawie budżetu obywatelskiego jako części budżetu Gminy 

Postomino na rok 2019 oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu 

obywatelskiego. Przyjęto do realizacji w 2019 roku., 

e) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Przyjęto 

do realizacji w 2018 r . 

7. Dotyczących przyjęcia programów oraz regulaminów – 9  

a) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków obowiązującego na terenie Gminy Postomino oraz przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Przekazano do realizacji przez Gminne 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., 

b)  w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Postomino na 

lata 2016-2025" – 1. LPR uzyskał ocenę pozytywną i został wpisany do wykazu 

programów rewitalizacji gmin województwa zachodniopomorskiego, 

c) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Postomino na 2018 rok. 

Przyjęto do realizacji w 2018 roku, 

d)  w  sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Postomino na rok 2019 

z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Postomino”. 

http://www.postomino.bip.net.pl/?a=9712
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=9712
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=9712
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=9338
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=9338
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=9519
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=9519
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=10164
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=10164
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=10164
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Przyjęto do realizacji w 2019 roku zgodnie z ustawą o działalności pożytku 

publicznego i  o wolontariacie, 

e)  w  sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy Postomino na lata 2017-2032". Program do realizacji, 

f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień dla Gminy Postomino na 2019 rok. Program przyjęto do 

realizacji w  2019 roku, 

g) w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Postomino „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Przyjęto do realizacji w 2019 roku, 

h)  w  sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w  szkołach prowadzonych przez Gminę Postomino. Przyjęto do realizacji od 

września 2018 roku, 

i) w  sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady finansowania 

przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Postomino. Przyjęto do realizacji w 2019 

roku. 

8. Dotyczące ładu i planowania przestrzennego – 2  

a) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego m. Korlino i Łącko. W  trakcie realizacji, 

b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Łącko - Jezierzany. W trakcie realizacji. 

9. Pozostałe sprawy – podjęto 29 uchwał, które dotyczyły m.in. statutu gminy, spraw 

organizacyjnych rady gminy, rozpatrywania skarg i wniosków, zezwoleń 

alkoholowych, siedziby obwodowej komisji wyborczej, itp. 

 

 Uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Postomino. Dodatkowo, te które podlegały publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego zostały przekazane do Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 

 

  

http://www.postomino.bip.net.pl/?a=10167
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=10167
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=10282
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=10282
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=10291
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=10291
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=9892
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=9892
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=10168
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=10168
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=10168
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=9603
http://www.postomino.bip.net.pl/?a=9603
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ZADANIA INWESTYCYJNE 

 

Wydatki majątkowe poniesione na inwestycje zrealizowane w 2018 roku wyniosły 

36 235 596,20 zł. 

Strukturę wydatków majątkowych z podziałem na podstawowe grupy wydatków 

przedstawiono w wykresie poniżej. 

 

W ramach realizowanych inwestycji wykonano następujące zadania: 

1. Budowa centrum turystyki wiejskiej w m. Nacmierz - 1 825 285,10 zł 

 

0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

ZAKUPY INWESTYCYJNE

WYDATKI INWESTYCYJNE

WYDATKI INWESTYCYJNE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z 
BUDŻETU UE

2 202 507,55

48 768,92

23 802 196,02

10 182 123,71
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Realizację projektu rozpoczęto w roku 2017. W ramach zadania wykonano 

rozbiórkę starego budynku świetlicy. W jego miejsce wybudowano nowy parterowy 

budynek, w którym zlokalizowana jest świetlica wiejska wraz z remizą OSP. 

Wykonano zagospodarowane terenu w postaci placu zabaw, miejsc parkingowych, 

wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz ogrodzono teren. 

 

 

2. Przebudowa zejścia na plażę nr 3 przy ul. Spacerowej w m. Jarosławiec – 

284 585,23 zł 

 

W ramach zadania przebudowano stare zejście na plażę o konstrukcji stalowej na 

nowe z drewna syntetycznego wraz z oświetleniem oraz wykonano balustrady. 
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3. Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury w miejscowości 

Rusinowo – 563 726,94 zł 

 

W ramach zadania zagospodarowano teren pomiędzy kościołem a remizą OSP 

w m. Rusinowo. Wykonano miejsca parkingowe wraz z ciągami pieszymi 

o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonano nowy plac zabaw wraz 

z urządzeniami outdoor fitness, drewnianą wiatę rekreacyjną, miejsce na ognisko 

oraz wieżę widokową i ogrodzenie terenu. 

 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złakowo – 2 234 987,52 zł 

Realizację projektu rozpoczęto w roku 2017. W ramach zadana wybudowano sieć 

kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym w m. Złakowo 

z przetłoczeniem ścieków do m. Górsko. 

 

5. Budowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Pieńkowo – 182 602,15 zł 
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Realizację projektu rozpoczęto w roku 2017. W ramach zadania dokonano 

rozbiórki istniejącej kaplicy a w jej miejsce został wybudowany nowy obiekt. 

 

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Górsko – 2 809 018,86 zł 

Realizację projektu rozpoczęto w roku 2017. W ramach zadana wybudowano sieć 

kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym w m. Górsko z 

odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię ścieków na terenie Centralnego Poligonu 

Sił Powietrznych w Górsku. 

 

7. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Staniewice - Wilkowice oraz budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Staniewice – 7 711 363,88 zł 

 

W ramach zadania przebudowano drogę gminną na odcinku 3100 m. Wykonano 

nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi, 

wybudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz przebudowano istniejący system 

odwodnienia drogowego, wybudowano chodniki wraz ze zjazdami do posesji 

i gruntów rolnych, miejsca parkingowe, zatoki autobusowe. 

Wykonano także I etap sieci kanalizacji sanitarnej w m. Staniewice na odcinku 

przebudowanej drogi. 

 

8. Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowościach Postomino, Pieszcz, 

Staniewice, Jarosławiec, Korlino - 11 233 996,69 zł 

W ramach zadania wykonano termomodernizację wszystkich budynków szkół 

znajdujących się na terenie Gminy Postomino. Dokonano docieplenia ścian 

zewnętrznych i stropodachów, wymiany starej stolarki okiennej i drzwiowej, 

wykonano nową instalację: elektryczną, oświetleniową, c.o., oraz system 

wentylacji mechanicznej. 
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Postomino 

 

Pieszcz 

 

Korlino 
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Jarosławiec 

 

9. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Staniewicach – 1 106 824,50 zł 

 

W ramach zadania zaadoptowano lokale mieszkalne na sale lekcyjne, zaplecze 

administracyjne, stworzone zostały pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego. 

 

10. Przebudowa drogi gminnej do budynku wielorodzinnego i fermy drobiu 

w miejscowości Staniewice – 1 105 685,34 zł 
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W ramach zadania przebudowano nawierzchnię drogi gminnej o łącznej długości 

700 m - wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z warstwami 

konstrukcyjnymi oraz oświetlenie drogowe (11 lamp). 

 

11. Przebudowa drogi gminnej do budynku wielorodzinnego w Postominie – 

367 583,53 zł 

W ramach zadania przebudowano nawierzchnię drogi gminnej o łącznej długości 

230 m – z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi. 

 

12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieńkówko – 1 914 467,72 zł 

 

W ramach zadania przebudowano nawierzchnię drogi gminnej o łącznej długości 

1180 m - z betonu asfaltowego wraz z warstwami konstrukcyjnymi. Wykonano 

oświetlenie drogowe - 33 punktów świetlnych oraz wybudowano odcinek sieci 

wodociągowej z przyłączem o łącznej długości 886 m. 

 

13. Modernizacja pomostu nr 1 w miejscowości Jezierzany – 129 168,15 zł 
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W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię pomostu wraz z elementami 

konstrukcyjnymi. 

 

14. Zmiana sposobu zasilania istniejących punktów świetlnych oświetlenia solarnego 

w miejscowości Jarosławiec – 134 206,80 zł 

W ramach zadania wykonano linię kablową i podłączono wadliwie działające 

oświetlenie solarne do sieci elektroenergetycznej - 31 punkty świetlne. 

 

15. Modernizacja mieszkań komunalnych na terenie gminy – 268 556,29 zł 

W ramach zadania przeprowadzono prace remontowe w budynkach komunalnych 

stanowiących własność Gminy Postomino. Wymieniono pokrycie dachowe na 

budynku w m. Rusinowo i Karsino. 

 

16. Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Kanin – 79 980,00 zł 

 

W ramach zadania wykonano drewnianą wiatę rekreacyjną w m. Kanin przy 

świetlicy wiejskiej. 
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GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

 

Zbycie nieruchomości 

W 2018 roku sprzedano 1,346 ha. W formie darowizny przekazano dla 

Województwa Zachodniopomorskiego 2 nieruchomości położone w m. Pieńkowo 

o pow. 0,0197 ha. 

Ponadto przekazano Gminnemu Przedsiębiorstwu Spółka z o.o. w formie aportu 

grunty zabudowane o pow. 0,3348 ha (oczyszczalnia ścieków w Królewicach, ujęcie 

wody wraz z hydrofornią w Pałowie i w Jarosławcu). 

 

Nabycie nieruchomości 

Na podstawie tzw. decyzji komunalizacyjnych Gmina otrzymała od Skarbu 

Państwa, nieodpłatnie grunty o pow. 1,0488 ha (drogi w m. Nosalin, cmentarz 

ewangelicki w Pieszczu). Zakupiono od osób fizycznych i prawnych grunty 

o pow.0,4664 ha ( w tym grunty pod lokalizację świetlicy w m. Mazów oraz 

przepompowni ścieków w Nacmierzu). 

 

Dzierżawa gruntów 

W roku 2018 zawarto 48 umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Postomino. 

 

Obciążenie nieruchomości 

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Postomino nr XXXVII/396/09 z dnia 2 grudnia 

2009 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność 

gminy Postomino służebnością przesyłu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

z 2010 r. Nr 6, poz. 96 ze zmianami) w roku 2018 zawarto 21 aktów notarialnych 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu z opłatą w wysokości 121 669,80 zł. 

 

Opłaty z tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Na podstawie art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) wydano 

decyzje w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości 

z tytułu uchwalenia planu. Stosownie do art. 36 ust. 4 ww. ustawy wydano w roku 

2018 – 3 decyzje z opłatą w wysokości 11 612,50 zł. 
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Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału 

geodezyjnego 

Zgodnie z art. 98a  ust. 1 i art. 148 ust.1-3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – 

o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 

ze zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Postomino z dnia 12 sierpnia 2003 r. 

Nr XII/157/2003 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich 

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z jej podziału wydano 13 

decyzji i naliczono opłatę w wysokości 66 782,77 zł. 

 

Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek 

wybudowania urządzeń  infrastruktury technicznej 

Zgodnie z art. 145, art. 146, art. 148 ust. 1-3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 

ze zmianami)  oraz § 1 Uchwały Rady Gminy Postomino Nr XII/158/2003 z dnia 

12 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 71, poz. 1263, z dnia 8 września 2003 r.) 

w sprawie wysokości stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej wydano 

w roku 2018 – 8 decyzji dotyczących uzbrojenia w sieć wodociągową nieruchomości 

położonych w miejscowościach Jarosławiec i Rusinowo oraz naliczono opłatę 

w wysokości ogółem 43.482,00 zł.  

 

Zarządzanie drogami 

W roku 2018 wydano 83 zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych, 

publicznych oraz wewnętrznych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz zjazdów. 

Na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2222 ze zmianami) na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wydano 

w 2018 roku – 65 decyzji z naliczeniem opłat w wysokości 55 218,05 zł. 

W roku 2018 naliczano opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu drogowego na kwotę 175 354,13 zł. 

W 2018 roku zawarto 15 umów, w których ustalono opłatę za prowadzenie robót 

w pasie drogowym dróg wewnętrznych w łącznej wysokości 8 099,98 zł. 
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Remonty dróg 

Rok 2018 

 

Zlecono do przebudowy drogi z nawierzchni szutrowych na nawierzchnię z płyt 

żelbetowych: 

 

 

 

Dodatkowo bieżącymi remontami oraz zimowym utrzymaniem dróg objęto wszystkie 

drogi wymagające remontu, zgłaszane przez mieszkańców gminy, wartość 

wykonanych robót wyniosła 100 275,00 zł. 

W ramach prac renowacyjnych odtworzono 600 m.b. rowu melioracyjnego 

w miejscowościach Rusinowo i Staniewice. Przebudowano przepust na drodze 

Wilkowice - Mazów i w m. Masłowice. Wartość robót wyniosła 54 961,00 zł. 

 

158 495,00 zł

299 h 
profilowania 

dróg

998,9 tony 
kruszywa

628,3 ton 
gruzu 

630 m.b. Chudaczewko 275 853,92 zł

540 m.b. Ronino 167 571,77 zł

530 m.b.
ul. Calineczki

Rusinowo
224 165,24 zł

480 m.b.
ul. Kwiatowa

Rusinowo
154 644,18 zł

200 m.b.
ul. Leśna

Jarosławiec
83 008,41 zł

130 m.b. Staniewice 29 591,55 zł
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Montaż nowych punktów świetlnych 

 W roku 2018 wybudowano oraz dobudowano łącznie 49 punktów świetlnych 

w miejscowościach: 

Pieńkówko – 33 punkty, 

Staniewice – 11 punktów, 

Kłośnik – 2 punkty, 

Kanin – 3 punkty. 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

Zgodnie z podjętymi uchwałami na terenie Gminy Postomino, Gminnym Systemem 

Gospodarki Odpadami od 2018 roku objęte zostały nieruchomości niezamieszkałe 

tj. właściciele działek rekreacyjno - wypoczynkowych oraz osoby prowadzące 

działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych położonych na 

terenie gminy Postomino, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1553), wpisani do rejestru obiektów 

turystycznych, który prowadzony jest przez Wójta Gminy, z wyłączeniem obiektów, 

w których liczba miejsc noclegowych jest większa niż 50. 

Liczba deklaracji z nieruchomości zamieszkałych oraz po raz pierwszy 

z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Postomino złożonych do Urzędu 

według stanu na dzień 2018-12-31 wyniosła – 2543 szt., w tym deklaracje złożone 

przez osoby posiadające domki letniskowe na własne potrzeby – 269 szt., deklaracje 

złożone przez osoby świadczące usługi turystyczne – 324 szt. 
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

 

 Wszystkie jednostki OSP są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 

jako stowarzyszenia. OSP Chudaczewo, Karsino i Staniewice włączone są do 

Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. W roku 2018 Jednostki Ochotniczych 

Straży Pożarnych swą działalność prowadziły w oparciu o Statuty OSP oraz ustawę 

o ochronie przeciwpożarowej. 

 Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Postomino mają do dyspozycji 

21 pojazdów pożarniczych w tym: 

 2 samochody ciężkie: Jelcz GCBA 6/32 ( OSP Karsino, OSP Wilkowice),  

 14 samochodów średnich w tym: 

o 3 samochody Star (OSP Łącko, OSP Postomino i OSP Rusinowo), 

o 6 samochodów Steyr (OSP Masłowice, OSP Wilkowice, OSP Staniewice, 

OSP Pałówko, OSP Pieszcz, OSP Nacmierz),  

o 3 samochody Mercedes Benz (OSP Chudaczewo, OSP Karsino i OSP 

Marszewo),  

o 2 samochody Renault (OSP Chudaczewo i OSP Nacmierz) 

 1 pojazd MAN (OSP Staniewice) 

 4 samochody lekkie: 

o 1 samochód Renault (OSP Postomino),  

o 1 samochód Peugeot (OSP Marszewo),  

o 1 samochód Ssangyong (OSP Rusinowo)  

13 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych

349 czynnych 
członków OSP

35 kobiet
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o 1 samochód operacyjny osobowy Peugeot (OSP Chudaczewo). 

 Ochotnicze Straże Pożarne dysponują również specjalistycznym sprzętem 

pożarniczym, w swoich zasobach posiadają: 

- motopompy Polonia PO5 – 11 sztuk,  

- dużej wydajności pompy Tohatsu – 3 sztuki,  

- pompy pływające Niagara – 12 sztuk,  

- pompy szlamowe do wody zanieczyszczonej – 8 sztuk,  

- piły spalinowe do drewna – 18 sztuk,  

- piły spalinowe do stali i betonu – 3 sztuki,  

- agregaty prądotwórcze o mocy powyżej 2kW – 16 sztuk,  

- wentylatory do usuwania dymu z pomieszczeń – 2 sztuki,  

- hydrauliczne narzędzia ratownicze – 2 komplety,  

- radiotelefony Motorola – 43 szt. nasobnych oraz 19 szt. samochodowych,  

- aparaty powietrzne do zabezpieczenia dróg oddechowych – 18 kompletów,  

- kombinezony do usuwania gniazd owadów – 10 sztuk. 

W dyspozycji Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Postomino znajdują się 

następujące obiekty: 

- 12 remiz do przechowywania pojazdów i sprzętu służącego do działań ratowniczo – 

gaśniczych, 

- 1 remiza do przechowywania sprzętu pożarniczego, 

- 14 zbiorników przeciwpożarowych. 

 W 2018 roku zrealizowano program finansowany ze środków Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości 

w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia 

pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Dotacja 

została przekazana na 8 toreb PSP R1, średni zestaw ratownictwa technicznego, 

hydrauliczne nożyce do cięcia oraz defibrylator. Kwota dofinansowania 

to 123 671,79 zł, co stanowi 99% wartości realizacji zadania natomiast wkład własny 

gminy to jedynie1% całości zadania, wynosi on 1 249,21 zł. 

 W roku 2018 strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie uczestniczyli 

w 102 akcjach ratowniczo - gaśniczych.  
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PROMOCJA 

 

 Mając świadomość dużej konkurencji panującej na rynku turystycznym, jak 

również dynamicznego rozwoju Jarosławca od 2010 roku Gmina Postomino 

współpracuje z Telewizją Polsat. Emisje obrazów pogodowych na żywo z Jarosławca 

możemy oglądać od maja do września na kanale Polsat News w audycji „Nowy dzień 

z Polsat News” podczas prognozy pogody. Obraz pogodowy na żywo z Jarosławca jest 

wspaniałą formą reklamy, a jej celem jest większa rozpoznawalność Jarosławca 

i Gminy Postomino w kraju jak i zagranicą. 

 Każdego roku Gmina Postomino zaopatruje się w materiały promocyjne m.in. 

kubki, zestawy piśmiennicze, notesy, które w miarę potrzeb rozpowszechniane 

są w kraju i za granicą. 

 Od 2014 roku Gmina Postomino prezentuje się podczas Dożynek Powiatowych 

w Sławnie wystawiając swoje stoiska promocyjne, których doskonałe przygotowanie 

oraz pomysłowość są zawsze na wysokim poziomie. W roku 2018 gmina otrzymała 

wyróżnienie za najlepszą aktywność podczas imprezy. 

 Od 18 lipca 2013 roku Gmina Postomino posiada swój profil na Facebooku, 

serwisie społecznościowym, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą 

tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z różnego 

rodzaju aplikacji. Na dzień 09 października 2018 roku nasz profil polubiony został 

przez 1810 osób. 

 Od prawie 30 lat ukazuje się gazeta gminna „Szept Postomina” wydawana 

przez Urząd Gminy raz w miesiącu. Jest bezpłatna i ogólnodostępna dla wszystkich 

mieszkańców i nie tylko. W każdym numerze są zamieszczane najświeższe informacje 

i wydarzenia z terenu naszej gminy. 

 Gmina Postomino jest członkiem Darłowskiej Lokalnej Organizacji 

Turystycznej w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej. 
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BUDŻET OBYWATELSKI 

 

 Rok 2018 miał szczególne znaczenie dla wzmocnienia roli mieszkańców Gminy 

Postomino w formie podejmowania własnych inicjatyw jak i zapewnienia udziału 

mieszkańców w konsultacjach w sprawie budżetu obywatelskiego jako wydzielonej 

części budżetu Gminy Postomino na rok 2019. Budżet obywatelski jako nowe 

narzędzie konsultacji zapisów budżetu gminy był omawiany na spotkaniach 

informacyjnych i ostatecznie jego pierwsza edycja zaowocowała złożeniem przez 

mieszkańców 14 projektów. Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 

roku zakwalifikowano następujące zadania: 

1.  „Przebudowa alejek na cmentarzu w Postominie”, 

2. „Rewitalizacja centrum wsi Wilkowice poprzez modernizację terenu dookoła 

boiska sportowego”, 

3. „Zagospodarowanie rekreacyjne obszaru północnego gminy Postomio „Grupa 

II”, 

4. „Klasa na Świeżym Powietrzu” w Szkołach Podstawowych w Pieszczu 

i Staniewicach, 

5. „Kurs ratownictwa przedmedycznego” prowadzony w świetlicy w Marszewie, 

6. „Festyn Parafialny w Pałówku”, 

7. „Festyn z okazji Dnia Dziecka w miejscowości Pałówko”, 

8. „Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka w m. Jarosławiec i wyjazd integracyjny 

do ogrodów Hortulus Dobrzyca oraz profilaktyka zdrowotna”, 

9. „Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne – Święto Rodziny z udziałem 

pierwszych osadników Górska, Marszewa i Złakowa”, 

10. „Zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców Chudaczewa, Ronina, Masłowic, Bylicy 

Karsina i Królewa”, 

11. „Organizacja festynów okolicznościowych w miejscowościach: Dzierżęcin, 

Kanin, Wszedzień i Korlino”. 

 Wartości zakwalifikowanych do realizacji zadań szacowana jest na kwotę 

250 000,00 zł.  
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INICJATYWA LOKALNA 

 

 Zarządzeniem nr 154/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Postomino 

ogłosił nabór wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 

Gminy Postomino w 2018 roku. 

 Mieszkańcy mogli w ten sposób zrealizować różne pomysły na rzecz lokalnej 

społeczności. W ramach naboru wpłynęło 14 projektów, a 12 zostało 

zakwalifikowanych do realizacji. 

Lp. Miejscowość Nazwa inicjatywy 
Kwota 

dofinansowania 

1. Tyń „Uporządkowanie terenów zielonych 

w miejscowości Tyń.” 

1 647,40 zł 

2. Pałowo „Odnowienie placu zabaw wraz z nowymi 

elementami.” 

4 319,49 zł 

3. Pieńkówko „Przebudowa przydrożnej kapliczki 

w miejscowości Pieńkówko.” 

3 862,94 zł 

4. Masłowice „Odnowienie kapliczki w Masłowicach.” 3 711,78 zł 

5. Chudaczewo 

Ronino 

„Utworzenie nowego miejsca spotkań, 

wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców 

Sołectwa Chudaczewo Ronino.” 

2 500,00 zł 

6. Złakowo „Owocowa aleja miłości.” 4 240,00 zł 

7.  Łężek „Razem znaczy lepiej.” 4 263,64 zł 

8. Pieńkowo „Hortulus Dobrzyca-unikalne miejsce 

wypoczynku i edukacji przyrodniczej dla 

dzieci i młodzieży.” 

4 557,44 zł 

9. Wszedzień „Wykonanie zaplecza technicznego 

kompleksu Rekreacyjno-Kulturowego 

„Dęby” we Wszedzieniu wraz z miejscem 

na ognisko.” 

4 640,00 zł 

10. Nacmierz „Stworzenie miejsca rekreacji w 

Nacmierzu.” 

4 936,69 zł 

11. Staniewice „W hołdzie niepodległej.” 5 000,00 zł 

12. Nosalin „Zatrzymaj się w Nosalinie.” 4 608,48 zł 

Łącznie zrealizowano 12 inicjatyw lokalnych na kwotę 48 287,86 zł. 
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TURYSTYKA 

 

 Główną dziedziną aktywności gospodarczej Gminy Postomino jest obsługa 

ruchu turystycznego. 

 Wizytówką gminy jest Jarosławiec – malownicza miejscowość kusząca 

niezapomnianymi zachodami słońca, bogactwem lasów oraz specyficznym klimatem, 

której kąpielisko jest zaliczane do I klasy czystości. Jest to systematycznie 

rozwijający się ośrodek nadmorski, rangi krajowej, posiadający dobrze rozwiniętą 

infrastrukturę noclegową i gastronomiczną, oferującą szeroki przekrój cen, 

standardu i zakresu świadczonych usług. Symbolem Jarosławca jest 33,3 metrowa 

latarnia morska, która w 1993 roku została wpisana do rejestru zabytków, a od roku 

2013 pięknie komponuje się ze zmodernizowanym placem przy ul. Bałtyckiej, gdzie 

znajduje się fontanna oraz rzeźba rybaka. 

 Cenny zespół historyczno-architektoniczno-przyrodniczy stanowi Łącko. To 

jedna z najpiękniejszych miejscowości gminy tworzących „Krainę w kratę”, na jej 

terenie zachowało się wiele zagród chłopskich z połowy XIX w. Jest to wieś 

o najbardziej regularnym układzie owalnicy w gminie, z zabytkowym kościołem 

otoczonym imponującym drzewostanem lipowym oraz licznymi budynkami 

szachulcowymi. Sąsiedztwo Jeziora Wicko stanowi dodatkową atrakcję turystyczną 

miejscowości. 

 Głównymi atrakcjami turystycznymi Gminy Postomino są: 

 Aquapark Panorama Morska w Jarosławcu, 

 Stok narciarski pod dachem w hotelu Albatros Spa&SKIi w Jarosławcu, 

 Muzeum Bursztynu w Jarosławcu, 

 Galeria Rybacka w Jezierzanach. 

 Niewątpliwą atrakcją Gminy Postomino są szlaki turystyczne (rowerowe, 

piesze, kajakowy). 
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LICZBA OBIEKTÓW I MIEJSC NOCLEGOWYCH NA TERENIE GMINY POSTOMINO – stan 

na dzień 31.12.2018 roku 

Lp. 
Obiekty 

turystyczne 
Liczba obiektów Liczba miejsc noclegowych 

 Ogółem Całorocznych Sezonowych Ogółem Całorocznych Sezonowych 

1. Ośrodki Wczasowe 70 3 67 5130 1258 3872 

2. Pokoje gościnne 166 21 145 4084 493 3591 

3. Domki letniskowe 191 4 187 4856 116 4740 

4. 
Kwatery 

agroturystyczne 
25 12 13 664 249 415 

5. Pola namiotowe 12 0 12 587 0 587 

6. Pola biwakowe 1 0 1 35 0 35 

7. Pensjonaty 1 - 1 36 - 36 

8. Hotele 1 1 - 173 173 - 

Ogółem: 467 41 426 5565 2289 13276 
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

 

 Podstawą prawną podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej jest 

ustawa Prawo Przedsiębiorców z dnia 6.03.2018 r. (Dz.U.2018, poz.646). 

 Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza 

elektronicznego lub papierowego. Organ Gminy przekształca wniosek na formę 

dokumentu elektronicznego. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej. 

 

Działalność gospodarcza w liczbach na koniec 2018 r. 

Ogólna liczba podmiotów gospodarczych   555 

Nowo zarejestrowanych      65 

Wykreślonych       38 

Zawieszonych       145 

Wznowionych       118 

Dokonane zmiany we wpisach     105 

Ogólna liczba przetworzonych wniosków w CEIDG  471 
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BEZROBOCIE 

 

 Gmina Postomino realizuje zadania związane z bezrobociem na podstawie 

podpisywanych porozumień z Urzędem Pracy w Sławnie w ramach których, 

wykonywane są niżej wymienione zadania: 

 zatrudnianie w ramach prac interwencyjnych, 

 zatrudnianie w ramach robót publicznych, 

 organizacja stażu pracy, 

 organizacja prac społecznie użytecznych. 

 Na podstawie podpisanych porozumień o zorganizowanie robót publicznych, 

prac interwencyjnych oraz o organizację prac społecznie użytecznych z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Sławnie w 2018 roku zatrudniono w Urzędzie Gminy Postomino: 

 w ramach robót publicznych – 3 osoby, 

 w ramach prac społecznie użytecznych – 15 osób, 

 w ramach odbycia stażu pracy - 2 osoby, 

 w ramach prac interwencyjnych - 2 osoby. 

 Na koniec 2018 roku liczba bezrobotnych z terenu Gminy Postomino 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sławnie wyniosła 299 osób, 

o 51 mniej, niż w 2017 roku. 

 Liczba osób z prawem do zasiłku na koniec grudnia 2018 roku wynosiła 68. 
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KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

 W roku 2018 organy zewnętrzne przeprowadziły 6 kontroli w Urzędzie Gminy 

Postomino, zgodnie z tabelą: 

Lp. 

Data 

rozpo-

częcia 

Data 

zakoń-

czenia  

Oznaczenie organu kontroli Zakres przedmiotowy kontroli 

1. 16.01.

2018 r. 

16.01.

2018 r. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska 

 i Gospodarki Wodnej 

 w Szczecinie 

Kontrola prawidłowości 

wykonania zadania : 

-budowa kanalizacji sanitarnej 

w m. Złakowo 

-budowa przydomowych 

biologicznych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy 

Postomino 

2. 06.06.

2018 r. 

29.06.

2018 r. 

Główny Inspektor Kontroli Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych  

w Koszalinie 

Prawidłowość naliczeń składek na 

ubezpieczenia społeczne oraz 

innych składek, do których 

pobierania zobowiązany jest ZUS 

oraz zgłaszanie do ubezpieczeń 

społecznych i ubezpieczenia 

zdrowotnego 

3. 03.07.

2018 r. 

03.07.

2018 r. 

Zachodniopomorski Urząd 

Wojewódzki 

 w Szczecinie 

Kontrola zadania pn. 

„Przebudowa ulic: Kąpielowej, 

Rybackiej, Słonecznej 

 i Letniskowej w m. Jarosławiec 

oraz przebudowa drogi w m. 

Łącko wraz 

 z odcinkiem drogi Łącko-Korlino” 

4. 11.07.

2018 r. 

11.07.

2018 r. 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego 

w Szczecinie 

Kontrola zadania pn. 

„Przebudowa Dróg gminnych 

w m. Pieszcz”.  

5. 09.08.

2018 r. 

09.08.

2018 r. 

Zachodniopomorski Urząd 

Wojewódzki  

w Szczecinie 

Nadzór nad wydawaniem 

dowodów osobistych, 

prowadzenia zgodności 

sprawozdań ze stanem 

faktycznym. 

6. 12.12.

2018 r. 

12.12.

2018 r. 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego w 

Szczecinie 

Kontrola zadania „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej dla 

m. Górsko” 
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AUDYT WEWNĘTRZNY 

 

 Zadania w ramach audytu wewnętrznego w Gminie Postominie są realizowane 

od 15 kwietnia 2014 r. Gmina jest  zobowiązana do realizacji audytów zgodnie 

z ustawą o finansach publicznych, kiedy jej przychody i rozchody oraz dochody 

i wydatki przekroczą kwotę 40.000.000 zł. 

 Audyt wewnętrzny jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą, 

której celem jest usprawnienie operacyjne jednostki. Audyt wewnętrzny pomaga 

jednostce w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i metodyczne podejście 

do oceny i doskonalenia skuteczności procesów zarządzania ryzykiem, kontroli 

i zarządzania. 

 Audyt wewnętrzny w Gminie jest realizowany na podstawie planu audytu 

przygotowywanego na każdy rok budżetowy, po dokonanej analizie ryzyka, które 

każdorazowo określa kierownictwo Urzędu.  

W 2018 r. zrealizowano cztery zadania audytowe: 

1)funkcjonowanie Centrum Kultury i Sportu, 

2) realizacja inwestycji gminnych, 

3)procedura postępowania w zakresie gospodarki nieruchomościami, 

4)bezpieczeństwo danych osobowych i zarzadzanie systemami informatycznymi. 

 

 Realizowanie rokrocznie zadania pn. Bezpieczeństwo danych osobowych 

i zarządzanie systemami informatycznymi wynika wprost z przepisów prawa m.in. 

rozporządzenia o krajowych ramach interoperacyjności. 

 Co roku wraz z pracownikiem ds. oświaty dokonuje oceny poprawności 

wydatkowania dotacji przez przedszkole i szkołę niepubliczną w Korlinie. 

  

https://mfiles.pl/pl/index.php/Proces
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STRAŻ GMINNA 

  

 Gmina Postomino podejmuje działania mające na celu zapewnienie 

zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów przebywających 

na jej terenie. Nad bezpieczeństwem w miejscach publicznych czuwa Straż Gminna, 

Policja, ratownicy WOPR oraz jednostki OSP. 

 Do najważniejszych zadań realizowanych przez Straż Gminną należą m.in.: 

 kontrole w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie 

Rok 2018 

 

 kontrole w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa w ruchu drogowym: 

 

 kontrole miejsc spożywania alkoholu 

 

 Straż Gminna w roku 2018 realizowała także następujące zadania: 

 kontrole warunków utrzymania zwierząt, 

 kontrole terenów szkolnych , kolonijnych, 

 kontrole punktów handlowych, 

 kontrole odśnieżania chodników, 

 kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych, 

 kontrole świetlic wiejskich z uwagi na bezpieczeństwo dzieci w trakcie ferii 

zimowych, 

 interwencje zgłoszone przez mieszkańców, 

234 kontrole 24 pouczenia 18 mandaty

105 pouczeń 21 mandatów (2 100,00 zł)
wezwano 186 osób w związku z 
popełnionymi przestępstwami

5 mandatów
6 osób będących w stanie 
upojenia alkoholowego 
odwieziono do miejsca 

zakwaterowania

4105 kontroli
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 zabezpieczanie: zawodów, biegów, meczy, itp. 

 zabezpieczanie festynów w Jezierzanach, Łącku, Postominie, Pałówku, 

Pieńkówku, Jarosławcu, 

 zabezpieczanie rajdów rowerowych, 

 zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych zdarzeń, 

 kontrole kąpielisk w miejscowości Marszewo, Łącko, Jezierzany, 

 kontrole szkód leśnych, polnych i ogrodowych, 

 dostarczanie korespondencji, 

 asysty GOPS, UG, 

 służby z Policją, 

 służby ze Strażą Graniczną, 

 kontrole nielegalnej wycinki drzew, 

 kontrole oznakowania dróg. 
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OŚWIATA 

 

 W roku 2018 na terenie Gminy Postomino funkcjonowały cztery publiczne 

Szkoły Podstawowe: 

 Szkoła Podstawowa w Jarosławcu, w której prowadzone są klasy 

dotychczasowego gimnazjum; w szkole funkcjonują oddziały przedszkolne, 

 Szkoła Podstawowa w Pieszczu, w której prowadzone są klasy dotychczasowego 

gimnazjum; w szkole funkcjonują oddziały przedszkolne, 

 Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie, w której 

prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum; w szkole funkcjonują 

oddziały przedszkolne, 

 Szkoła Podstawowa w Staniewicach, w szkole funkcjonują oddziały 

przedszkolne 

oraz szkoła niepubliczna - Zespół Szkół Społecznych w Korlinie, gdzie kształcenie 

odbywa się na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i  gimnazjum. Organem 

prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Korlino, Łącko, Łężek, 

Królewo „Razem” w Korlinie. 

 

Ilość uczniów 

Rok 
szkolny 

2017/2018 

 szkoła podst. gimnazjum 
oddział przedszkolny/ 

przedszkole 

Postomino 191 51 102 

Pieszcz 79 43 26 

Jarosławiec 113 39 45 

Staniewice 88 - 20 

Korlino 62 18 27 

RAZEM 904 
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Ilość uczniów 

Rok 
szkolny 

2018/2019 

 szkoła podst. gimnazjum 
oddział przedszkolny/ 

przedszkole 

Postomino 220 17 107 

Pieszcz 84 25 32 

Jarosławiec 123 18 45 

Staniewice 87 - 25 

Korlino 65 7 25 

RAZEM 880 

 

 W dniu 19 czerwca 2018 roku uległ spaleniu jeden z budynków Szkoły 

Podstawowej w Jarosławcu. W wyniku tego zdarzenia całkowitemu zniszczeniu uległy 

pomieszczenia stołówki szkolnej, zaplecza kuchennego wraz z magazynem, części 

zaplecza sanitarnego oraz pomieszczenia oddziału przedszkolnego. Całkowitemu 

zniszczeniu uległy również elementy wyposażenia w/w pomieszczeń. Od 01 września 

2018 roku szkoła funkcjonuje na bazie pozostałych budynków. Dożywianie uczniów 

zorganizowano w sąsiadującym ze szkołą ośrodku wczasowym. 

 W pozostałych placówkach uczniowie spożywają obiad przygotowywany 

w stołówkach szkolnych, które są sukcesywnie doposażane w odpowiedni sprzęt. 

 Gmina jest organizatorem dowozu dzieci do szkół. 

 W celu podniesienia jakości nauczania gmina oraz szkoły co roku przystępującą 

do realizacji programów wzbogacających ofertę szkolną. 

 Uczniowie szkół podstawowych w Jarosławcu, Pieszczu i Postominie od roku 

szkolnego 2018/2019 mogą korzystać z nowych gabinetów profilaktyki zdrowotnej. 

Gabinety zostały doposażone w sprzęt medyczny o wartości niemal 20 000,00 zł. 

W ramach wyposażenia zakupiono m.in.: szafy medyczne przeznaczone 

do przechowywania leków i wyrobów medycznych, parawany medyczne, wagi 

medyczne ze wzrostomierzem, kozetki, tablice do badania wzroku, stetoskopy, 

aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, środki do nadzorowanej grupowej 

profilaktyki próchnicy zębów, przenośne apteczki pierwszej pomocy wyposażone 

w zestaw przeciwwstrząsowy oraz środki opatrunkowe, a także nowe biurka i szafy 

na dokumentację. 

 Szczególnie wspierana przez gminę jest działalność kulturalna i sportowa 

szkół. Od roku 2014 organizowane są bezpłatne zajęcia nauki pływania dla wszystkich 

uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Ponadto prowadzone są zajęcia 
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pozalekcyjne, m.in.: zajęcia sportowe, teatralne, koła przedmiotowe, zespoły 

tańca, zespoły wokalne. Wszystkie szkoły realizują wobec uczniów pomoc 

psychologiczno- pedagogiczną. W każdej szkole zatrudniony jest pedagog i/lub 

psycholog oraz logopeda. Gmina zapewnia podręczniki i materiały ćwiczeniowe do 

nauki języka niemieckiego dla wszystkich uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. 

Kształceniem specjalnym objęci są uczniowie niepełnosprawni posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 Co roku Gmina Postomino organizuje letni wypoczynek dla uczniów wszystkich 

szkół, a w roku 2018 zostało zorganizowane również po kilku latach przerwy 

zimowisko. W roku 2018 ze zorganizowanej formy wypoczynku latem skorzystało 95 

uczniów, natomiast zimą 93. Dzieci i młodzież zwiedziły południową część kraju. 

 Stało się już tradycją, że zdolni i pracowici uczniowie szkół z terenu Gminy 

Postomino, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, kulturze i sporcie są nagradzani 

przez Wójta Gminy Postomino. Stypendia mają motywować uczniów do pracy 

i rozwoju oraz jednocześnie mają być swego rodzaju wyróżnieniem dla najlepszych. 

 

 Aby otrzymać stypendium Wójta Gminy Postomino uczniowie muszą spełniać 

kryteria określone w Lokalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży uczących się na terenie Gminy Postomino. W zależności od danej 

dziedziny przyznawane są punkty za zachowanie, średnią ocen, ale przede wszystkim 

za osiągnięcia wykraczające poza wymagania programowe szkół, tj. udział 

w konkursach, olimpiadach. Stypendium jest wypłacane jednorazowo w formie 

nagrody finansowej na zakończenie roku szkolnego. 

 Na zakończenie roku szkolnego 2017/2018 przyznano 97 stypendiów. 
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA W POSTOMINIE 

 

 W gminie Postomino funkcjonuje jedna główna Biblioteka Publiczna z siedzibą 

w Postominie. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury zaspokajającą 

potrzeby edukacyjne, kulturalne, informacyjne społeczeństwa. Oprócz 

podstawowych zadań instytucji tj. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie 

materiałów bibliotecznych, biblioteka podejmuje szereg działań mających na celu 

podniesienia kulturalnego i edukacyjnego poziomu społeczeństwa. 

Zbiory biblioteczne i czytelnictwo. 

 Księgozbiór biblioteki liczy 10749 woluminów i 91 audiobooków. Chcąc 

dopasować księgozbiór do potrzeb użytkowników, prowadzone są bezpośrednie 

rozmowy z czytelnikami. W bibliotece zarejestrowanych jest 490 czytelników. Dzięki 

środkom z budżetu biblioteki oraz dotacji pozyskanej ze środków Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego dot. dofinansowania zadania w ramach Programu 

Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych o łącznej kwocie 11 980,00 zł zakupiono 574 

książki. Dzięki dobrze zaopatrzonej bibliotece w nowości wydawnicze i realizacji 

potrzeb czytelników w 2018 roku zanotowano wzrost czytelnictwa w stosunku do 

ubiegłego roku. 

E-usługi biblioteki. 

 Biblioteka posiada stronę internetową www.biblioteka.postomino.pl oraz 

w całości opracowany katalog elektroniczny on-line w programie bibliotecznym 

MAK +. 

 W bibliotece znajdują się  2 miejsca komputerowe dla użytkowników biblioteki 

z bezpłatnym dostępem do Internetu. 

Działalność informacyjna edukacyjna, kulturalno - oświatowa i promocyjna 

biblioteki w 2018 r. 

Najważniejsze imprezy, wydarzenia w bibliotece 

1. DKK dla Dzieci – w 2016 założono w bibliotece Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci, 

który liczy 21 uczestników. W 2018 roku odbyło się 5 spotkań czytelniczo - 

twórczych. Moderatorem klubu jest Renata Zielonka – dyrektor Biblioteki 

Publicznej w Postominie. 

2. W 2018 roku przeprowadzono 4 lekcje biblioteczne dla dzieci z klas 0-III ze szkół 

z terenu gminy Postomino. 

http://www.biblioteka.postomino.pl/
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3. W bibliotece zorganizowano roczny konkurs czytelniczy. Najaktywniejsi 

czytelnicy zostali nagrodzeni. 

4. Dnia 20.02.2018 r. na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Postominie zagrał dla 

ok. 200 dzieci z naszej gminy teatr TAK ze spektaklem pt. „ Koziołek Matołek 

wyrusza w świat" z elementami języka angielskiego. 

5. Biblioteka zorganizowała warsztaty literackie prowadzone przez pisarkę Dorotę 

Schrammek dla uczniów z IV i VI klasy ze Szkoły Podstawowej w Postominie. 

6. W kwietniu odbyło się spotkanie autorskie Doroty Schrammek z czytelnikami 

Biblioteki Publicznej w Postominie. 

7. Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich przygotowano spotkanie 

autorskie z Magdaleną Omilianowicz- reporterką i autorką 12 książek o tematyce 

społecznej i podróżniczej. 

8. Dnia 16.10.2018 r.  dla dzieci z klas 0-III  odbył się spektakl: ,,O Pchle, co manier 

nie miała" w wykonaniu aktorów z Teatru TAK. 

9. Biblioteka Publiczna w Postominie wspólnie z Klubem Miłośników Turystyki 

Rowerowej "MARYSIEŃKA" zorganizowała rajd rowerowy „Odjazdowy 

Bibliotekarz”. 

10. Dnia 11.06.2018 r. w Bibliotece Publicznej w Postominie odbyły się ciekawe 

warsztaty z książką obrazkową – picturebook dla przedszkolaków. Zajęcia 

prowadziła Małgorzata Narożna - księgarka, właścicielka Kluboksięgarni FIKa ze 

Szczecina, absolwentka Polskiej Akademii Księgarstwa, pasjonatka książek dla 

dzieci. 

Programy, projekty, pozyskane granty, uczestnictwo w konkursach 

1. Dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dot. 

dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „ Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 

publicznych – 3980 zł. 

2. Biblioteka wzięła udział w konkursie internetowym organizowanym przez portal 

novaedita.com – wygrano 21 książek. 

3. Biblioteka Publiczna w Postominie wzięła udział w pilotażowym projekcie dla 

trzylatków realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - 

wielki człowiek” – otrzymano 20 wyprawek czytelniczych dla 3 latków. 

  

http://ckis.postomino.pl/kluby-w-postominie/milosnicy-turystyki-rowerowej-marysienka.html
http://ckis.postomino.pl/kluby-w-postominie/milosnicy-turystyki-rowerowej-marysienka.html
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CENTRUM KULTURY I SPORTU 

 

 Centrum Kultury i Sportu w Postominie jest organizatorem imprez kulturalnych 

i sportowych na terenie gminy Postomino. Realizuje także zajęcia cykliczne (karate, 

plastyka, tańce, nauka języka angielskiego, nauka gry na gitarze). Jednostka 

prowadzi również Punkt Informacji Turystycznej oraz Ośrodek Wypoczynkowy 

w Jarosławcu. 

 Centrum Kultury i Sportu w Postominie zarządza w imieniu Gminy Postomino 

następującymi obiektami: 

 placami zabaw, 

 świetlicami wiejskimi 

 stadionem sportowym, 

 boiskami wiejskimi, 

 boiskami ORLIK, 

 salą wielofunkcyjną. 

 

Kultura 

 W trakcie każdego roku Centrum organizuje i przeprowadza wiele imprez, 

do najważniejszych należy zaliczyć: 

- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

- Koncertowe LATO, 

- Piątki z kulturą, 

- Dzień Dziecka, 

- Kino na leżakach, 

- Święto Ryby w Jezierzanach, 

- Plażowe budowanie rzeźb z piasku, 

- Wybory Psa Wczasowego, 

- Przegląd Kapel Ludowych „Na Folkową Nutę”, 

- Dożynki Gminne, 

- Wydarzenia kulturalne z okazji Dnia kobiet, 

- Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkolaków, 

- Zajęcia świetlicowe w okresie ferii zimowych, 

- Jarosławiecki Wieczór Kabaretowy, 
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- Konkursy Gminne, 

- Plener malarski w Jarosławcu, 

- Batalia o beczkę piwa i pieczone prosię, 

- Festyn Szachulcowy w Łącku. 

 Oprócz organizacji imprez przy Centrum prowadzone są zespoły, które tworzą 

mieszkańcy naszej gminy, są to: Zespół Śpiewaczy Pieszczanki, Kapela Ludowa 

Pieńkowanie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Grupa Młodych Gitarzystów, Zespół Break 

Dance, Zespół taneczny. W ramach Pracowni Sztuk Pięknych Gamma organizowane 

są zajęcia plastyczne i rękodzieła dla młodzieży, osób dorosłych oraz osób 

z niepełnosprawnością. 

 

Sport i rekreacja 

Biegi 

 W roku 2018 Centrum Kultury i Sportu w Postominie zorganizowało 

i przeprowadziło wiele imprez biegowych: 

• Bieg Policz się z Cukrzycą, 

• Bieg Śladami „Bogusława X”, 

• Postomiński Test Coopera i Bieg Tyłem, 

• Ogólnopolski Bieg Mikołajkowy, 

• Bieg Noworoczny, 

• Międzynarodowy Bieg po Plaży, który odbył się już po raz 28. W biegu głównym 

oraz w biegach towarzyszących wystartowało ponad 1200 zawodników (613 bieg 

główny - 475 mężczyzn i 138 kobiet) w wieku od 2 do 86 lat. Wśród startujących byli 

obywatele Ukrainy, Czech, Rosji, Australii, Niemiec, Litwy, Kenii, Irlandii i Norwegii. 

Zdecydowanie tego dnia Jarosławiec stał się „Nadmorską Stolicą Biegania". Gośćmi 

biegu byli: Wanda Panfil - Mistrzyni Świata w Maratonie z 1991 roku, Henryk Paskal – 

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biegów, olimpijczyk Jan Huruk oraz Dyrektorzy 

wielu imprez biegowych, m.in. z Piły, Lublińca, Dębna, Pszczyny, Grodziska 

Wielkopolskiego. 

 Centrum Kultury i Sportu w Postominie koordynuje pracę Klubu Biegacza 

„Bryza” Postomino. Corocznie organizowane jest Biegowe Grand Prix składające się 

z 10-14 biegów. Na początku każdego roku odbywa się uroczyste podsumowanie 

i wręczenie nagród dla najlepszych biegaczek i biegaczy. 
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Inne cykliczne imprezy sportowe i rekreacyjne organizowane przez Centrum 

Kultury i Sportu: 

 Współzawodnictwo sołectw, 

 Czwartki lekkoatletyczne, 

 Aktywni 50 +, 

 Kąpiele Klubu Morsów „Wiking” Postomino, 

 Otwarty turniej 6-tek Piłkarskich, 

 Otwarte Rodzinne Zawody Strzeleckie z Broni Pneumatycznej i Indywidualne 

Zawody Strzeleckie z Broni Pneumatycznej, 

 Mistrzostwa Powiatu Sławieńskiego w Trójboju Stołowym, 

 Memoriał Szachowy im. Alfreda Obszańskiego, 

 Rajdy rowerowe - największy pod względem ilości uczestników i czasu trwania 

to dwudniowy Ogólnopolski Rajd Rowerowy „Racibora” po Ziemi Sławieńskiej, 

organizowany w drugi weekend sierpnia każdego roku (około 150 cyklistów z 

całej Polski), 

 Puchar Pomorza Nordic Walking. 
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GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O. W POSTOMINIE 

 

 W roku 2018 Zarząd Spółki oprócz zadań związanych z bieżącym 

funkcjonowaniem przedsiębiorstwa podjął szereg kroków zmierzających do realizacji 

założonych celów oraz poprawę standardów świadczonych przez Spółkę usług. 

 

 Wybudowano PSZOK w ramach zadania: „Budowa Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

i gmin sąsiednich” za kwotę 1 548 028,79 zł z czego 1 070 035,25 zł to dofinansowanie 

z POIŚ na lata 2014-2020, wkład Spółki to 477 993,54 zł. 

 Zostało zrealizowane zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Marszewo”, wartość inwestycji to kwota 3 734 000,00 zł netto z czego 

1 984 930,00 zł to dofinansowanie z PROW, pozostałe środki to 1 611 530,00 zł 

to wkład Spółki pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

 Wzięto w leasing: nowy trzy osiowy pojazd przeznaczony do zbierania 

i wywozu odpadów komunalnych  za kwotę 799 630,54 zł. (finansowanie środki 

własne), fabrycznie nowe ramie wysięgnikowe wyposażone w głowicę koszącą do 

utrzymania terenów zielonych za kwotę 77 848,96 zł. 

 W celu usprawnienia i poprawy standardów świadczonych usług w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych podjęto działania polegające na wyposażeniu 

pojazdów w system identyfikacji pojemników RFID oraz w zakresie dostawy wody 

i odbioru ścieków rozpoczęto wdrażanie systemu radiowego odczytu wodomierzy. 
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POMOC SPOŁECZNA 

Rzeczywista liczba osób objętych pomocą społeczną 

Lp. Wyszczególnienie 2018 

1. Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych 

i zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę, 

liczbę oraz źródło finansowania w tym: 

-świadczenia pieniężne 

-świadczenie niepieniężne 

246 

 

214 

63 

2. Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych 

bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę 

1 

3. Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych 

bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę 

246 

4. Praca socjalna w oparciu o kontakt socjalny  138 

 

W roku 2018 objętych współpracą asystenta rodziny, który pomagał we wdrażaniu 

prawidłowych postaw życiowych wszystkich jej członków, było 18 rodzin. 

W związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej, 14 rodzin 

było objętych procedurą „Niebieskiej karty”. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekty współfinansowanych 

ze środków EFS: 

1. „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin 

zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy 

Postomino” jest to projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

od lipca 2017 roku, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

W roku 2018 przeprowadzono intensywną rekrutację potencjalnych uczestników do 

realizacji działań w ramach projektu. Odbyło się wsparcie z zakresu: indywidualnego 

poradnictwa psychologicznego, mediacji rodzinnej, warsztatów prawnych, 

warsztatów wizażu i autoprezentacji, warsztatów planowania udanego życia: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc
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racjonalne gospodarowanie zasobami żywnościowymi, gospodarowanie budżetem 

domowym, rękodzieło, savoir vivre, perfekcyjna pani domu, interwencji kryzysowej, 

warsztaty kształtowania kompetencji. Zorganizowana została impreza integracyjna 

dla uczestników projektu, która odbyła się w lutym oraz impreza integracyjna dla 

społeczności lokalnej, która odbyła się w czerwcu. W projekcie wzięło udział 38 

kobiet + 27 mężczyzn = 65 osób. 

2. „Wspieranie rodzin w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług 

społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” jest 

to projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od kwietnia 2017 

roku współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2014-2020. 

W ramach zadania  funkcjonuje Placówka Wsparcia Dziennego: Punkt Pomocy 

Dziecku w Postominie (przeniesiony z Kanina) oraz Punkt Pomocy Dziecku 

w Królewie. Dzieci objęte zostały opieką wychowawców. Odbywały się zaplanowane 

w projekcie zajęcia: socjoterapii, kulinarne, arteterapii, muzykoterapii, sportowe, 

artystyczne, taneczne, teatralne, profilaktyczne, indywidualne korekcyjne, dyżury 

logopedy, indywidualne poradnictwo pedagogiczne. Zapewniono zakup artykułów na 

potrzeby realizacji zajęć kulinarnych, zabezpieczono dostarczenie bułek/kanapek 

oraz zorganizowano dwie wycieczki dla dzieci objętych projektem. 

 

Zgodnie z projektem zrealizowano zaplanowane działania, cykliczne: dyżury 

psychologa, pedagoga, radcy prawnego, pracownika socjalnego, interwencji 

kryzysowych, mediacji, terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych od 

alkoholu. Poza tym odbyły się warsztaty tematyczne: kształtowania kompetencji 

i umiejętności społecznych, nauki planowania udanego życia: racjonalne 

gospodarowanie środkami finansowymi, zasobami żywnościowymi, warsztaty nauki 

dnia codziennego oraz „Szkoła dla rodziców”. 

Uczestnicy, którzy wzięli udział w projekcie: 65 kobiet + 46 mężczyzn = 111 osób. 
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INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII  

 

PROGRAM REWITALIZACJI 

 

 Podstawowym instrumentem tworzącym zakres i kierunki działań 

rewitalizacyjnych jest program rewitalizacji, który jest opracowany oraz przyjęty 

przez samorząd lokalny w drodze uchwały. Jest to długoterminowy program mający 

na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia 

warunków do ich dalszego rozwoju. 

 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Postomino na lata 2016-2025 (LPR) 

ma charakter zintegrowany i złożony. Odnosi się on do wyzwań zidentyfikowanych 

w gminie w kontekście zrównoważonego rozwoju. Zaproponowane działania 

zmierzają ku rozwiązaniu występujących problemów dzięki podejściu holistycznemu 

– działając zarówno w sferze społecznej, jak i środowiskowej, gospodarczej oraz 

przestrzenno-funkcjonalnej. 

 W ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Postomino na lata 2016-

2025” gmina przystąpiła do realizacji zadania pod nazwą „Stworzenie atrakcyjnych 

warunków do życia rodziny poprzez zagospodarowanie terenu sportowo 

rekreacyjnego w miejscowości Pieńkowo”. 

 

 W celu realizacji tego zadania w roku 2018 podpisana została umowa między 

Gminą Postomino a Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego pełniącym 

rolę Instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, na 
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dofinansowanie realizacji projektu. Całkowite wydatki projektu wynoszą 

4 590 604,86 zł z czego prawie 85% (3 902 014,08 zł) będzie pochodziło ze środków 

pomocowych (zarówno z EFRR jak i z budżetu państwa).  

 Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wraz z zabudową sportowo -  

rekreacyjną (boiska trawiastego do piłki nożnej, pomocniczego boiska do siatkówki, 

wiaty rekreacyjnej, elementów małej architektury oraz zaplecza socjalno- 

magazynowego), budynkiem pełniącym funkcję świetlicy wraz z gabinetami 

terapeutycznymi dla osób niepełnosprawnych oraz budowę ścieżki rowerowej. Część 

zadań należących do projektu, takich jak: przygotowanie Programu Funkcjonalno 

Użytkowego dla budynku świetlicowo- administracyjnego wraz z oświetleniem 

i monitoringiem, wybudowanie wiaty rekreacyjnej wraz z fragmentem chodnika oraz 

opracowanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej zostało zakończone. Projekt 

zakłada wykonie wszystkich prac do końca pierwszego kwartału 2020 roku. 

 

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 W 2018 roku Uchwałą Nr LIII/495/18 Rady Gminy Postomino z dnia 16 listopada 

2018 r. przyjęto „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Postomino na lata 2017-2032". W związku z tym, iż w ostatnich latach nie było 

możliwości pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest, Rada 

Gminy podjęła Uchwałę Nr LIII/496/18 w sprawie przyjęcia Regulaminu 

określającego zasady finansowania przedsięwzięć związanych z demontażem, 

transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Postomino. 

Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków pochodzących z budżetu Gminy 

Postomino. Pierwszy nabór rozpoczął się w styczniu 2019 roku, w wyniku którego 

zostały złożone 34 wnioski o sfinansowanie usługi usunięcia odpadów zawierających 

azbest. Realizację zadania przewiduje się na okres czerwiec - wrzesień 2019 roku, 

po przeprowadzeniu zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego 

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na demontaż, odbiór, transport 

i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Postomino. 

 

PAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Postomino jest dokumentem 

strategicznym, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w gminie 

na lata 2016-2020. Plan przedstawia zakres inwestycyjnych, jak i nie inwestycyjnych 

działań. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Postomino został przyjęty 

Uchwałą Nr XIV/138/16 Rady Gminy Postomino z dnia 27 stycznia 2016 r., ze zmianą 

z dnia 30 listopada 2016 r. 
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 Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, środowiskowych poprzez 

realizację działań zmierzających do: 

 redukcji emisji CO2 , gazów cieplarnianych, 

 wzrostu zużycia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 

 redukcji zużycia energii finalnej w wyniku zwiększenia efektywności 

energetycznej, 

 redukcji zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

pochodzących z sektora transportu. 

 Dzięki uchwaleniu PGN Gmina ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie 

działań ujętych w planie (perspektywa finansowa na lata 2014-2020). 

 W oparciu o zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina w 2018 r. 

przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków szkolnych 

w miejscowościach Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec i Korlino”. Projekt 

ma charakter stacjonarny i dotyczy termomodernizacji 8 budynków. Realizacja 

I etapu inwestycji polegała m.in.: na ociepleniu ścian zewnętrznych, ścian przy 

gruncie, stropów, stropodachów, dachów, wymianie okien i drzwi, rekuperacji 

wentylacji, modernizacji systemu c.o., modernizacji wentylacji oraz modernizacji 

oświetlenia. Przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków 

i wyeliminowania dotychczasowych strat energii. Projekt obejmuje też przebudowę 

sieci cieplnej w Szkole Podstawowej w Jarosławcu oraz przebudowę kotłowni 

w Szkołach Podstawowych w Jarosławcu i w Postominie. Koszt realizacji 

ww. projektu to 11.990.995,19 zł. 

 W ramach współpracy z Energa Oświetlenie S.A. z siedzibą w Sopocie 

zmodernizowano oświetlenie uliczne, eliminując w całości lamy rtęciowe, 

zastępując je lampami LED (80 szt.) oraz lampami sodowymi (718 szt.). 

 Mieszkańcy gminy sukcesywnie wymieniają indywidualne źródła ciepła na kotły 

grzewcze min. klasy 5 spełniające wymagane PN standardy emisyjne (pył, lotne 

związki organiczne, CO), realizują pełną lub częściową termomodernizację 

budynków mieszkalnych oraz montują panele fotowoltaiczne na budynkach 

mieszkalnych. Zainteresowanie tym działaniem jest duże, na realizację nie 

pozwalają jednak zbyt wysokie koszty. 

 Realizując cel związany z obniżeniem emisji CO2  Zachodniopomorski Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w 2018 r., przy współpracy z Gminą Postomino 

wybudował drogę rowerową na odcinku Wicie - Jarosławiec o długości ca 4.670 m.b. 

oraz drogę rowerową w miejscowości Korlino o długości ca 580 m.b. 
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PROGRAM OPIEKI NAD BEZDOMNYM I ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI 

ZWIERZĄT 

 W związku ze zmianą ustawy o ochronie zwierząt Rada Gminy ma obowiązek 

corocznego uchwalania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt. Ww. program na terenie Gminy Postomino na 

rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XLII/417/18 Rady Gminy Postomino w dniu 

8 marca 2018 r. 

 W 2018 roku podpisano umowę w sprawie przyjmowania bezdomnych zwierząt 

z terenu gminy ze Schroniskiem Zwierząt w Słupsku prowadzonym przez Towarzystwo 

Opieki nad Zwierzętami. W zakresie opieki weterynaryjnej zawarto umowę 

z Przychodnią Weterynaryjną ze Sławna. Gmina zapewniła opiekę 25 bezdomnym 

psom i 37 kotom. Koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniósł ogółem 

40.125,28 zł, w tym: opieka weterynaryjna, sterylizacja, kastracja bezdomnych 

zwierząt, zakup karmy oraz koszty umieszczenia bezdomnych zwierząt w schronisku. 

 

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 

UCZĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY POSTOMINO. 

 Program realizowany jest na podstawie Uchwały nr XXXIXI/393/17 Rady Gminy 

Postomino z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie utworzenia lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się na terenie Gminy 

Postomino. 

 W roku 2018 na podstawie programu przyznano 97 stypendiów dla uczniów 

szkół z terenu Gminy Postomino, w tym: 

 62 stypendia motywacyjne w dziedzinie nauki, 

 1 stypendium motywacyjne w dziedzinie kultury i sztuki, 

 14 stypendiów motywacyjnych w dziedzinie sportu, 

 20 stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia w kilku dziedzinach. 

 W zależności od danej dziedziny komisja przyznawała punkty za zachowanie, 

średnią ocen, ale przede wszystkim za osiągnięcia wykraczające poza wymagania 

programowe szkół. Stypendia mają motywować uczniów do pracy i rozwoju, do 

uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach 

i zawodach sportowych, a tym samym do reprezentowania szkoły i gminy na szczeblu 

pozaszkolnym. Stypendia wypłacane były jednorazowo w formie nagrody pieniężnej, 

w roku 2018 kwota jednego stypendium wynosiła od 100 do 400 zł. Stypendia zostały 

wręczone uczniom na uroczystych apelach z okazji zakończenia roku szkolnego 

2017/2018. 
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PROGRAM WSPÓŁPRACY Z  ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA RZECZ MIESZKAŃCÓW. 

Gmina Postomino realizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi w oparciu 

o coroczny program współpracy, który jest przygotowywany zgodnie z ustawą 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 Celem głównym współpracy Gminy z organizacjami jest budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb 

społecznych. 

 Program współpracy Gminy Postomino na rok 2018 z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Postomino został uchwalony uchwałą 

nr XXXVII/364/17 z dnia 30 listopada 2017 r. 

 Program był realizowany poprzez: 

1) zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, 

w ramach organizowanych otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartego 

konkursu, 

2) współpracę w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez 

informowanie o możliwości ich uzyskania, 

3) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, 

4) nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń i sprzętu, 

5) promowanie przez gminę działalności organizacji i pomoc w tworzeniu jej dobrego 

wizerunku na stronie internetowej gminy oraz w miesięczniku Szept Postomina. 

 

 W ramach programu ogłoszono cztery konkursy. 

1.Wspieranie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na rok 

2018. W ramach konkursu złożono 2 oferty. 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania publicznego Wysokość 

przekazanej 

dotacji  

1 Uczniowski Klub 

Sportowy „Czarni” 

Pieszcz  

„Prowadzenie i organizacja: sekcji 

modelarstwa, sekcji piłki siatkowej, 

sekcji lekkiej atletyki i gier 

80 000 zł 
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 zespołowych, sekcji piłki nożnej – 

w miejscowości Pieszcz oraz sekcji 

tenisa stołowego w miejscowości 

Postomino i Pieszcz.” 

2 Klub Sportowy „Wieża” 

 

„Prowadzenie i organizacja sekcji piłki 

nożnej juniorów i seniorów 

w miejscowości Postomino” 

100 000 zł 

 

2.Wspieranie zadań publicznych w zakresie upowszechniania działań kulturalnych. 

W ramach konkursu złożono 3 oferty. Jedną ofertę odrzucono z przyczyn formalnych. 

Lp

. 

Nazwa podmiotu Nazwa zadania publicznego Wysokość 

przekazane

j dotacji  

1 Postomińskie 

Stowarzyszenie „Razem 

lepiej” 

Multi Kulti z „Razem lepiej” 13 700, 00 zł 

2 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Korlino, Łącko, Łężek, 

Królewo „RAZEM” w Korlinie 

„Korlino kulturą stoi” 10 000,00 zł 

 

3.Wspieranie zadań publicznych w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. W ramach konkursu złożono 2 oferty. 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania publicznego Wysokość 

przekazanej 

dotacji  

1 Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. Św. Jana Bosko 

w Sycewicach 

 

„Prace konserwatorskie i roboty 

budowlane kościoła filialnego pw. 

NMP w Pałowie” 

49 999,05 zł 
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2 Parafia Rzymsko-Katolicka 

pw. Św. Floriana w 

Postominie 

„Prace konserwatorskie i roboty 

budowlane przy kościele pw. Św. 

Floriana w Postominie”. 

49 993,51 zł 

 

 W trybie pozakonkursowym do Urzędu Gminy Postomino wpłynęły 3 oferty: 

 Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Jana Bosko w Sycewicach o wsparcie 

realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Nagranie płyty wokalno-

instrumentalnej „Tyle Dobrego” z udziałem dzieci i młodzieży m.in. z terenu 

gminy Postomino”. Zgodnie z ofertą na realizację ww. zadania przekazano 

dotację w wysokości 5 200,00zł. 

 Stowarzyszenia na rzecz pomocy rodzinom wiejskim „Nasza Przyszłość” 

o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Nasza Przyszłość na 

Szlaku Piastów”. Zgodnie z ofertą na realizację ww. zadania przekazano 

dotację w wysokości 6 400,00 zł. 

 Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czarni” Pieszcz o wsparcie realizacji 

zadania publicznego pod nazwą: „Wakacyjna przygoda ze sportem”. Zgodnie 

z ofertą na realizację ww. zadania przekazano dotację w wysokości 

1 500,00 zł. 

 Zlecone zadania publiczne zostały w pełni zrealizowane i prawidłowo 

rozliczone przez organizacje pozarządowe. 

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ  

 Na rok 2018 program został uchwalony Uchwałą Nr XXXIX/382/17 Rady Gminy 

Postomino z dnia 29 grudnia 2017 r. 

 Określone w programie zadania związane były między innymi z prowadzeniem 

działań edukacyjno-profilaktycznych a także działań zmierzających do ograniczania 

spożycia napojów alkoholowych zarówno przez dorosłych jak i przez osoby nieletnie, 

wspieranie trzeźwości i promocji zdrowego stylu życia. 

 Roczny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

realizowany był ze środków pochodzących z opłat za wydanie i korzystanie 

z zezwoleń alkoholowych. Był realizowany we współpracy ze służbami publicznymi 

gminy: Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania 

przemocy, Policją, Strażą Gminną, Centrum Kultury i Sportu, Punktem 

Konsultacyjno-Terapeutycznym, szkołami, świetlicami środowiskowymi.  
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 W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień w roku 2018 zrealizowano niżej wymienione zadania: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych. 

Realizacja tego zadania polegała na finansowaniu działań terapeutycznych oraz 

działalności Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. uzależnień (wynagrodzenia 

psychologa, psychiatry i terapeuty ds. uzależnień, bieżące utrzymanie Punku), które 

nie były finansowane przez NFZ. 

Celem szczegółowym Punktu było zapewnienie dostępu do świadczeń 

terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu 

i członków ich rodzin, a także osób pijących nadmiernie i szkodliwie. Podpisano 

umowę między Gminą Postomino a Niepublicznym ZOZ w Sławnie, który świadczył 

usługi w zakresie psychiatrii, psychologii oraz terapii. Osoby zatrudnione w Punkcie 

posiadały wymagane przygotowanie niezbędne do prawidłowego realizowania zadań. 

Osoby uzależnione miały możliwość indywidualnych spotkań z terapeutą. 

Odpowiednio do potrzeb prowadzona była edukacja na temat choroby alkoholowej, 

współuzależnienia, funkcjonowania rodziny. Wszystkie zgłaszające się osoby 

uzyskały odpowiednie dla siebie informacje i wsparcie. 

W 2018r. udzielono ogółem 75 porad, w tym dla osób z problemem alkoholowym 65, 

dla członków rodzin 10. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, problemy 

narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie. 

Przemoc: 

Działania zmierzające do ograniczania zagrożeń życia rodzinnego wywołanych przede 

wszystkim alkoholem gmina realizuje w ramach utworzonego Punktu 

Konsultacyjnego ds. przemocy w rodzinie oraz Zespołu Interdyscyplinarnego. Zadania 

te realizowane są poprzez działania informacyjne, doradcze i terapeutyczne. 

Osoby przychodzące do Punktu korzystają nieodpłatnie z pomocy prawnika 

zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Postominie, jak również psychologa dyżurującego 

w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym. 

W ramach działań edukacyjno-profilaktycznych została przeprowadzona kampania 

pt. „REAGUJ na przemoc”. Zadaniem kampanii było ukazanie, że przemoc 

w rodzinie nie jest prywatną sprawą. Sprawcy krzywdzą nie tylko swoje ofiary. 

Cierpią także mali świadkowie przemocy. Młodzi ludzie wychowywani w domu, 

w którym dochodzi do przemocy, częściej wikłają się w konflikty z prawem. 

W przyszłości mogą stosować przemoc albo wiązać się z osobami, które wykazują 
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skłonność do agresji. Nikt nie musi godzić się na bicie i poniżanie. Prawo daje wiele 

możliwości ochrony i wsparcia osobom doznającym przemocy i ich dzieciom. 

Kampania realizowana była w szkołach, świetlicach środowiskowych i placówkach 

wsparcia dziennego. Materiały informacyjne przekazane zostały do Ośrodków 

Zdrowia, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do Punktów 

Konsultacyjnych. 

Kolejnym działaniem w ramach działań edukacyjnych dot. przemocy była kampania 

„Sieciowa profilaktyka- CYBERPRZEMOC”. Kampania miała na celu edukowanie 

rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z komputera, internetu czy 

smartfona. Edukowała również dzieci i młodzież na temat cyberprzemocy w ramach 

lekcji wychowawczych oraz zajęć z informatyki. Szkoły i świetlice środowiskowe 

otrzymały materiały profilaktyczne do przeprowadzenia powyższych zadań. 

Narkotyki i dopalacze: 

Prowadzone były przede wszystkim działania edukacyjno-profilaktyczne poprzez 

zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci i rodziców oraz realizację kampanii 

profilaktycznych „Dopalacze - powiedz Stop” oraz „Narkotyki, to mnie nie kręci”. 

Kampanie realizowane były w szkołach, świetlicach środowiskowych i wiejskich, 

placówkach wsparcia dziennego. Materiały edukacyjne przekazywane były do 

Ośrodków Zdrowia w Jarosławcu, Pieńkowie i Postominie, do punktów 

konsultacyjnych w Postominie. 

W ramach powyższych działań realizowany był również program edukacyjno-

profilaktyczny pt. „NIE- dla uzależnień”. Głównym celem programu było 

kształtowanie postaw negujących dzisiejsze uzależnienia. Realizacja programu 

odbywała się poprzez opracowanie spektakli teatralnych, których tematem był 

protest przeciwko uzależnieniom oraz przegląd form artystycznych „DZIĘKUJĘ – ja 

się nie truję”. Przygotowane spektakle teatralne przez dzieci i młodzież 

przedstawione  zostały w sali wielofunkcyjnej w Centrum Kultury i Sportu 

w Postominie dla mieszkańców Gminy. Ponadto w czasie programu trwały rozmowy 

wychowawcze prowadzone przez zaproszonego Przedstawiciela  Komendy 

Powiatowej Policji w Sławnie oraz były przekazywane ulotki na temat szkodliwego 

działania dopalaczy i innych używek.  

Kolejnym działaniem w powyższej tematyce był wyjazd młodzieży szkolnej na 

koncert NIEĆPA, który odbywał się w Sali GRYFIA w Słupsku.  

Jednym z elementów systemu pomocy rodzinom jest praca Świetlic Środowiskowych 

z programem opiekuńczo-profilaktycznym, która odgrywa ważną rolę w procesie 

pomagania dzieciom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 

Na terenie gminy Postomino w 2018 roku działały 3 Świetlice Środowiskowe 

w miejscowościach: Korlino, Pieszcz i Staniewice. 
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W każdej ze świetlic realizowano program zajęć dla dzieci i młodzieży pochodzących 

z środowisk zagrożonych uzależnieniem. Z rodzin, w których występują problemy 

wychowawcze, ale także z rodzin funkcjonujących w sposób prawidłowy. Łącznie we 

wszystkich świetlicach zapisanych było 107 dzieci. Do prowadzenia zajęć i realizacji 

programów profilaktycznych zatrudnionych było 6 wychowawców. Wychowawcy 

świetlic współpracowali z rodzicami i opiekunami dzieci, pedagogami, 

wychowawcami klas, GKRPA oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Postominie. 

Efekty realizacji działania świetlic: 

 rozwój zdrowego stylu życia, stworzenie możliwości odreagowania napięć 

emocjonalnych, 

 rozwój pozytywnego myślenia o sobie, swojej rodzinie i otaczającym świecie, 

 rozwój zdolności samooceny, pozytywnego panowania nad emocjami, nabycie 

umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy, 

 nabycie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji, 

 docenienie swoich sukcesów i porażek, wzrost poczucia własnej wartości, 

 zdobycie przez uczestników zajęć pozytywnych doświadczeń w grupie, 

 zdobycie przez uczestników zajęć umiejętności społecznych, w tym wyrażenia 

swojego zdania, nawiązywania kontaktów, nazywania i rozumienia 

przeżywanych uczuć, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, 

wykorzystanie swoich mocnych stron, asertywności, 

 uzyskanie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani, 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. 

Celem działań profilaktycznych w szkołach było ukazanie uczniom jak radzić sobie 

w różnorodnych sytuacjach związanych z przemocą, agresją, różnymi używkami, 

kształtowaniem kompetencji w używaniu własnych możliwości porozumiewania się, 

szukania wsparcia innych, rozwiązywania problemów za pomocą mediacji. Zajęcia 

miały również na celu uświadamianie młodzieży konsekwencji łamania norm 

i zakazów, ukazania perspektyw zdrowego i mądrego stylu życia, wzbudzenia 

motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi, 
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poszanowania indywidualności każdego człowieka, a także wskazania jak unikać 

wszelkich używek. 

Szkolny program profilaktyki realizowały niżej wymienione szkoły: -Szkoła 

Podstawowa w Postominie, Pieszczu, Jarosławcu, Staniewicach oraz Zespół Szkół 

Społecznych w Korlinie. 

W programach brało udział 678 uczniów, 44 wychowawców i 86 rodziców. 

Edukacja publiczna i profilaktyka dla dorosłych 

Edukacja publiczna prowadzona była poprzez realizację ogólnopolskich kampanii 

profilaktycznych: kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł, „Postaw na rodzinę”,  

„Przeciw pijanym kierowcom”, „Bezpieczne Wakacje”. 

Kampanie realizowane były między innymi w szkołach, w sołectwach na spotkaniach 

wiejskich i festynach, na zajęciach pozalekcyjnych, w świetlicach środowiskowych, 

w świetlicach wiejskich prowadzonych przez Centrum Kultury i Sportu oraz 

w Placówkach Wsparcia Dziennego w Postominie i Królewie. 

W ramach podnoszenia kompetencji i wiedzy osób zajmujących się sprzedażą 

napojów alkoholowych zorganizowane zostało szkolenie, w którym uczestniczyło 

23 sprzedawców. 

 

KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH: 

Celem szczegółowym pracy Komisji było: 

 zapewnienie dostępu do świadczeń terapeutycznych, dla osób uzależnionych 

od alkoholu i członków ich rodzin, a także osób pijących nadmiernie 

i szkodliwie, 

 wspieranie procesu trzeźwienia osób uzależnionych od alkoholu, 

 popularyzowanie informacji o szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu 

i zagrożeniach związanych z chorobą alkoholową. 

 W ramach inicjowania i realizacji zadań ustawowych Komisji dotyczących 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, Komisja 

współpracowała z: 

 Sądem Rodzinnym w Sławnie (kierowanie przez Komisję wniosków 

o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu osób 

zgłoszonych do Komisji), 

 Policją – kierowanie do Komisji zgłoszeń oraz informacji o osobach, które 

podczas interwencji domowych, były pod wpływem alkoholu, 
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 GOPS – kierowanie do Komisji zgłoszeń podopiecznych, którzy nadużywają 

alkoholu. 

W 2018 roku członkowie GKRPA brali udział w wydarzeniach dotyczących zadań 

realizowanych z Programu Profilaktyki, przekazywali na nich informacje oraz 

materiały z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. 

Działając na podstawie art.25 i 26 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Komisja podejmowała 

czynności związane z procedurą zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. 

W 2018 r. wpłynęło 17 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym osób 

nadużywających alkoholu. W celu przeprowadzenia rozmowy motywującej do 

podjęcia leczenia odwykowego wystosowano 32 zaproszenia. Na badania przez 

biegłych sądowych skierowano 15 osób w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczenia odwykowego (na jedną 

opinię składają się dwa badania: psychiatry i psychologa). 

Do Sądu Rodzinnego w Sławnie skierowano 15 wniosków z 2018 roku oraz 6 wniosków 

z 2017 roku o wydanie postanowienia o obowiązku leczenia odwykowego. 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz 

uchwałą Rady Gminy Postomino na wniosek Wójta Gminy, Komisja rozpatrzyła 25 

wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

Opinię pozytywną otrzymało 25 wniosków. 
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STRATEGIA ROZWOJU GMINY POSTOMINO NA LATA 2016-2025 

 

 Strategia została przyjęta przez Radę Gminy Postomino Uchwałą 

Nr XXXII/323/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. jest długookresowym planem działania, 

określającym strategiczne cele rozwoju gminy. Dokument ten przyjmuje takie cele 

i kierunki działania, które są niezbędne do realizacji przyjętych zamierzeń 

rozwojowych gminy. 

 Strategia daje możliwość tworzenia warunków do rozwijania aktywności 

i świadomości społecznej poprzez różne formy współdziałania i jest podstawowym 

dokumentem długofalowej polityki lokalnej. W celu urzeczywistnienia zapisów 

zawartych w wizji gminy oraz efektywnej realizacji misji sformułowano pięć 

priorytetów powiązanych ze Strategią Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego 

do roku 2020. Każdemu priorytetowi przypisano cele szczegółowe i kierunki 

działania. 

 W strategii przyjęto następujące priorytety: 

 zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo, 

 środowisko naturalne, ochrona środowiska, turystyka, 

 oświata, kultura i sport, 

 rozwój gospodarczy, 

 infrastruktura. 

Stan realizacji strategii za 2018 r.: 

1. Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo. 

Cel szczegółowy 1.1. Podniesienie jakości usług w obiektach użyteczności 

publicznej. 

 

Kierunek działania 1.1.3. Rozszerzenie zakresu i profilaktyki i edukacji zdrowotnej. 

Realizacja zadań w zakresie zdrowia publicznego wpisywała się w Narodowy Program 

Zdrowia na lata 2016 – 2020, 

w szczególności poprzez: 

 realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień na 2018 rok, w ramach którego przeprowadzono 54 działania dla 

3504 mieszkańców. W ramach Programu zrealizowano 5 uniwersalnych 

programów profilaktycznych w szkołach, 11 programów na pozalekcyjnych 

zajęciach sportowych i kulturalnych, 7 działań edukacyjnych dla mieszkańców 

gminy, prowadzono 3 działania edukacyjne w świetlicach środowiskowych oraz 

28 spotkań integracyjno – edukacyjnych dla mieszkańców gminy, 
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 organizację i prowadzenie zajęć polegających na aktywności fizycznej, 

w których udział wzięło 258 mieszkańców. Realizatorami zajęć były: Klub 

Sportowy Wieża Postomino oraz Uczniowski Klub Sportowy Czarni Pieszcz. 

 stworzeniu warunków do aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku 

poprzez dofinansowanie działań podejmowanych przez sołectwa w ramach 

inicjatywy obywatelskiej dla 1010 mieszkańców. 

 

 Ponadto w 2018 roku Gmina Postomino wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji 

Profilaktyki Raka Piersi „Różowa wstążeczka”, finansując badania ultrasonograficzne 

dla 120 mieszkanek Gminy Postomino. 

Kierunek działania 1.1.4. Przebudowa i rozbudowa systemu infrastruktury 

publicznej związanej z obsługą komunikacji autobusowej. 

W 2018 r. postawiono 5 nowych wiat przystankowych: dwie wiaty w Marszewie, dwie 

wiaty w Nacmierzu i jedną w Rusinowie. Wyremontowano przystanek 

w m. Wszedzień. Dokonano naprawy przystanku w m. Królewo. 

W sezonie letnim uruchomione zostały dodatkowe kursy autobusów łączące 

Jarosławiec z większymi miastami w Polsce m.in. Wrocławiem, Radomiem, Łodzią, 

Bydgoszczą, Toruniem, Poznaniem, Legnicą, Staszowem, Bielsko-Białą. 

 

Kierunek działania 1.1.5. Informatyzacja oraz usprawnienie funkcjonowania 

administracji samorządowej w ramach projektu e-urząd. 

Gmina Postomino uczestniczy w ogólnopolskich systemach: e PUAP (e PUAP to skrót 

nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) oraz w powiązanej 

platformie obywatel.gov.pl realizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Platformy 

te umożliwiają bezpłatną komunikację z Urzędem Gminy w różnych sprawach 

dotyczących obywateli bez wychodzenia z domu. 

Wyżej wymienione systemy umożliwiają m.in.:  

 złożenie wniosku o dowód osobisty, 

 zgłoszenie urodzenia dziecka, 

 dopisanie się do spisu wyborców, 

 uzyskanie odpisów aktów: małżeństwa, zgonu, urodzenia, 

 i wiele innych. 

Ponadto system e PUAP umożliwia złożenie pisma/podania o dowolnej treści. Dzięki 

usługom elektronicznym takim jak podpis elektroniczny (płatny certyfikat 

kwalifikowany) oraz profil zaufany (bezpłatny) można uwierzytelnić swoje 

dokumenty. Takie dokumenty są ważne w świetle prawa i zostaną odpowiednio 

rozpatrzone przez nasz Urząd Gminy.  
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W 2018 roku do Urzędu Gminy Postomino wpłynęły 682 pisma elektroniczne, z czego 

około 10% dotyczyło osób fizycznych. Wszystkie pisma były opatrzone podpisem 

elektronicznym lub profilem zaufanym.  

Wykorzystując systemy elektroniczne do komunikacji z Urzędem Gminy Postomino 

obywatel oszczędza czas zarówno na dostarczeniu pisma (w porównaniu np. z Pocztą 

Polską) jak i w załatwieniu danej sprawy. Pismo elektroniczne można też wysłać 

o dowolnej porze dnia i nocy, a nie tylko w godzinach pracy Urzędu. Oznacza to że 

jeśli obywatel ma taką wolę po potwierdzeniu swojej tożsamości (profilem zaufanym 

lub certyfikatem kwalifikowanym) pismo od razu trafia na elektroniczną skrzynkę 

podawczą urzędu, gdzie z samego rana następnego dnia roboczego jest odbierane 

i rozpoczyna się proces rozpatrzenia sprawy. Odpowiedź na pismo można otrzymać 

również w postaci elektronicznej lub w wersji papierowej. 

 

Cel szczegółowy 1.3. Podjęcie działań w zakresie poprawy gospodarki 

mieszkaniowej i różnych form budownictwa  mieszkaniowego na terenie gminy 

Postomino. 

Kierunek działania 1.3.2. Aktywizowanie działań w zakresie zwiększenia ilości 

mieszkań socjalnych i komunalnych. 

Gmina przygotowała tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową o ogólnej 

powierzchni 4.110 m2. 

W miejscowości Pieńkowo przygotowano działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 

657 o powierzchni 2.708 m2 z przeznaczeniem pod budowę budynku socjalnego 

z mieszkaniami komunalnymi do wynajmu. W roku 2018 na ww. działce rozpoczęto 

prace budowlane socjalnego budynku wielorodzinnego. W ramach inwestycji 

powstanie 10 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 384 m2. 

W miejscowości Jarosławiec dwie działki przeznaczone pod zabudowę 

jednorodzinną, oznaczone numerami geodezyjnymi 457/8 o pow. 726 m2 i 525 o pow. 

676 m2, które zostały sprzedane przez Gminę prywatnym inwestorom. 

W 2018 roku zwolniło się jedno mieszkanie komunalne położone w miejscowości 

Postomino, gdyż dotychczasowy najemca zrezygnował z umowy najmu i przekazał 

lokal do dyspozycji Gminy. W chwili obecnej w mieszkaniu przebywa rodzina 

z Marszewa, która utraciła dom w wyniku pożaru. 

Cel szczegółowy 1.4. Budowa zintegrowanego systemu wsparcia 

zapobiegającemu kryzysom w rodzinie oraz wzmacniającego pozycje dziecka. 

W ramach określonego celu zrealizowano dwa projekty pn.: 

 „Wspieranie rodzin w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez rozwój usług 

społecznych świadczonych w interesie ogólnym na terenie Gminy Postomino” 
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 „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin 

zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy 

Postomino”. 

Ww. projekty zostały opisane w dziale „pomoc społeczna”. 

 

2. Środowisko naturalne, ochrona środowiska, turystyka. 

Cel szczegółowy 2.1. Podejmowanie działań dla podniesienia ochrony 

środowiska w gminie Postomino. 

Kierunek działania: 2.1.2. Usprawnienie systemu selektywnej zbiorki odpadów 

surowcowych na terenie gminy. 

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Postomino obowiązują nowe zasady segregacji 

odpadów. Najistotniejsza modyfikacja dotyczyła zmiany kolorystyki worków. 

Dotychczas stosowane worki koloru niebieskiego z napisem plastik oraz worki koloru 

czerwonego z napisem opakowania wielomateriałowe zostały zastąpione jednym 

workiem koloru żółtego oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. Kolejna 

zmiana dotyczyła segregacji odpadów ze szkła. Worki koloru białego przeznaczone 

na szkło bezbarwne oraz worki koloru zielonego do segregacji szkła kolorowego 

zastąpił jeden worek koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło”. W przypadku 

odpadów z papieru zmienił się tylko kolor worka, worek koloru granatowego 

zastąpiony został workiem koloru niebieskiego z napisem „Papier”. Nie uległa 

zmianie kolorystyka worków w przypadku odpadów biodegradowalnych, które nadal 

wrzucamy do worka koloru brązowego oznaczonego napisem „Bio”. Zmiany te zostały 

wprowadzone w związku z obowiązującym na terenie całego kraju Wspólnym 

Systemem Segregacji Odpadów. 

Według ewidencji złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami na koniec 2018 roku gminnym systemem gospodarowania odpadami 

objętych było 5 934 osoby co stanowiło 1 950 deklaracji. Spośród wszystkich 

złożonych deklaracji 1 895 właścicieli nieruchomości zadeklarowało selektywną 

zbiórkę odpadów, natomiast 55 właścicieli nieruchomości nie zadeklarowało 

selektywnej zbiórki. 

Od czerwca 2018 r. do gminnego sytemu gospodarowania odpadami włączone zostały 

nieruchomości niezamieszkałe, na których znajdują się domki letniskowe oraz na 

których świadczone są usługi hotelarskie do 50 miejsc noclegowych. Systemem 

objętych zostało 269 nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, 

z czego 168 zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów oraz 324 nieruchomości na 

których świadczone są usługi hotelarskie do 50 miejsc noclegowych, wśród których 

99 właścicieli zadeklarowało, że będzie segregowało odpady. 
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Kierunek działania 2.1.4. Zwiększenie zasobów zieleni i lesistości gminy poprzez 

nasadzanie drzew i krzewów na ternie parków i w pasach drogowych 

 Ogółem na terenie Gminy Postomino dokonano nowych nasadzeń drzew 

i krzewów na pow. 1200 m2 w tym: 

 miejscowość Nosalin – boisko sportowe 22 m2, 

 miejscowość Staniewice – przystań kajakowa 80 m2 , 

 droga gminna Staniewice –Wilkowice 200 m2 , 

 droga w m. Pieńkówko 120 m2 , 

 droga w m. Marszewo 25 m2 , 

 droga Nacmierz - Jezierzany 130 m2 , 

 miejscowość Postomino przy pętli autobusowej 300 m2 , 

 miejscowość Postomino przy stadionie 118 m2 , 

 miejscowość Chudaczewo cmentarz 20 m2 , 

 drogi w m. Jarosławiec 185 m2.  

 

3. Oświata, kultura i sport. 

Cel szczegółowy 3.2. Podejmowanie działań w zakresie zwiększenia jakości 

oferty edukacyjnej i dostosowania jej do potrzeb jej beneficjentów i rynku 

pracy. 

Kierunek działania 3.2.1. Organizowanie równego dostępu uczniom do zajęć 

pozalekcyjnych. 

Zrealizowano projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Program 

zakładał systematyczny i powszechny udział uczniów klas III w zajęciach sportowych 

z zakresu nauki pływania. Końcowym elementem zajęć był sprawdzian poziomu 

opanowania podstawowych umiejętności pływackich. Projekt był dofinansowany ze 

środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów. Z programu skorzystało 147 

uczniów, w tym 127 uczniów klas II i 20 uczniów klas II. 

W Centrum Kultury i Sportu w Postominie w roku 2018 organizowano zajęcia 

popołudniowe dla dzieci i młodzieży. 

1. Zajęcia Artystyczne w Pracowni Sztuk Pięknych „GAMMA” 

 2 godziny zajęć tygodniowo - 13 osób niepełnosprawnych, 

 2 razy po 4 godziny tygodniowo grupa dzieci 20 osób, młodzież 20 osób 

i dorośli 9 osób. 

2. Nauka gry na gitarze 

 raz w tygodniu po 1 godzinie młodsza grupa 14 osób 

 raz w tygodniu po 1 godzinie starsza grupa 13 osób, 

3. Zajęcia Break Dance 
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 raz w tygodniu po 2 godziny młodsza grupa 10 osób starsza 9 osób. 

4. Zajęcia Karate – 3 razy w tygodniu po 2 godziny – 32 dzieci. 

5. Nauka języka angielskiego – 4 godziny w tygodniu – razem 27 osób. 

Ponadto w 2018 roku odbywały się zajęcia na świetlicach wiejskich. Codziennie po 

4 godziny w danej świetlicy. Z zajęć świetlicowych korzystało : 

 Świetlica Chudaczewo – 23 dzieci 

 Świetlica Dzierżęcin – 9 dzieci 

 Świetlica Karsino – 7 dzieci 

 Świetlica Marszewo – 15 dzieci  

 Świetlica Nacmierz – 15 dzieci 

 Świetlica Nosalin – 6 dzieci 

 Świetlica Pałowo – 27 dzieci 

 Świetlica Rusinowo – 22 dzieci 

 Świetlica Wilkowice – 16 dzieci 

 Świetlica Wszedzień – 25 dzieci  

Ogólnie razem na terenie Gminy z zajęć w siedzibie Centrum Kultury i Sportu 

uczestniczyło – 167 osób a z zajęć świetlicowych korzystało – 165 osób. 

Razem 332 osoby.  

Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkołach mają na celu ujawnianie 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz propagowanie alternatywnych sposobów 

spędzania wolnego czasu, a w tym szczególnie: 

• Stymulowanie postaw twórczych, swobodne wyrażanie siebie ruchem 

i komunikowanie się z innymi, dążenie do rozwijania własnej osobowości poprzez 

własną działalność w czasie zajęć. 

• wyzwalanie możliwości kreacyjnych, zaspokajanie potrzeby twórczej 

aktywności, rozwijanie zdolności recytatorskich, aktorskich i muzycznych, wdrażanie 

do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swego 

miejsca w grupie. 

• kształtowanie postaw proekologicznych, budzenie wrażliwości na piękno 

przyrody. 

Zajęcia pozalekcyjne realizowane były w Szkołach w Jarosławcu, Staniewicach, 

Postominie i Zespole Szkół Społecznych w Korlinie. Prowadziło je 14 opiekunów. 

Zgłoszonych do udziału w zajęciach było 110 uczniów. 
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Kierunek działania: 3.2.2. Tworzenie warunków umożliwiających zwiększenie 

nowych technik w realizacji programów nauczania we wszystkich placówkach 

oświatowych gminy. 

Projekt „Aktywna tablica” 

W grudniu 2018 r. sfinalizowany został zakup i montaż nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Postomino. Program 

obejmował również przeszkolenie nauczycieli z zakresu stosowania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu oraz wykorzystaniu TIK na 

zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej 

w Programie. Szkoły zostały wyposażone w następujące pomoce dydaktyczne: 

1. Szkoła Podstawowa w Jarosławcu – monitor interaktywny AVTEK TOUCHSCREEN 

5 CONNECT 65”, tablica interaktywna MY BOARD SILVER 95’’ z projektorem 

ultrakrótko ogniskowym EPSON EB; 

2. Szkoła Podstawowa w Pieszczu – dwa monitory interaktywne AVTEK TOUCHSCREEN 

5 CONNECT 65”; 

3. Szkoła Podstawowa im. ppor. Emilii Gierczak w Postominie – dwa monitory 

interaktywne AVTEK TOUCHSCREEN 5 CONNECT 65”; 

4. Szkoła Podstawowa w Staniewicach – dwa monitory interaktywne AVTEK 

TOUCHSCREEN 5 CONNECT 65”. 

Pozyskane multimedia od momentu ich przekazania wspierają proces uczenia się 

dzieci i młodzieży w naszych szkołach, umożliwiając im rozwijanie własnych 

kompetencji. 

 

5. Infrastruktura. 

Cel szczegółowy 5.1. Podejmowanie działań w kierunku polepszenia standardu 

i jakości komunikacyjnej na terenie gminy Postomino. 

Kierunek działania 5.1.1. Budowa, przebudowa ulic i dróg na terenie gminy 

Postomino.  

Przebudowano: 

 drogę gminną Staniewice-Wilkowice na odcinku 3086 m.b., 

 drogę gminną w kierunku cmentarza 400 m.b. w miejscowości Staniewice, 

 drogę gminną na odcinku 700 m.b. do budynku wielorodzinnego oraz fermy 

drobiu w Staniewicach, 

 drogę gminną w m. Pieńkówku w ilości 1180 m.b. 
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 drogę gminną do budynku wielorodzinnego w Postominie na odcinku 230 m.b. 

Cel szczegółowy 5.3. Intensywne działania w zakresie przebudowy i rozbudowy 

infrastruktury technicznej gminy 

5.3.2. Przebudowa, remont i modernizacja  oświetlenia ulicznego oraz budowa 

nowych punktów świetlnych. 

Wybudowano 33 punkty świetlne przy przebudowywanej drodze w m. Pieńkówko 

oraz 11 punktów świetlnych przy drodze do budynku wielorodzinnego i fermy drobiu 

w m. Staniewice. Przy drodze w m. Kanin wybudowano 2 punkty świetlne oraz 

w m. Kłośnik 2 punkty świetlne. 

Zmodernizowano również oświetlenie uliczne w m. Jarosławiec poprzez wymianę 

źródeł światła na oprawy LED - 31 punktów świetlnych. 
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Wskaźniki monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Postomino na lata 2016-2025 realizacja działań za 2018 r. 

 
Nr 

celu/ 

kier. 

dział. 

 
Nazwa priorytetu/celu szczegółowego 

Wskaźniki 

Produktu Rezultatu 

 
1.1. 

Podniesienie jakości usług w obiektach użyteczności publicznej 

Kierunki działania 

 

1.1.3. 
 

Rozszerzenie zakresu i profilaktyki i edukacji zdrowotnej. 

 Liczba projektów zrealizowanych 

na rzecz profilaktyki i edukacji 

zdrowotnej - 8 

 Liczba mieszkańców gminy 
uczestniczących w projektach 
zrealizowanych na rzecz profilaktyki 

i edukacji zdrowotnej w ciągu roku - 

4772 

 
1.1.4. 

 
Przebudowa i rozbudowa systemu infrastruktury publicznej związanej 

z obsługą komunikacji autobusowej. 

 Liczba inwestycji i przedsięwzięć 

remontowych i organizacyjnych, 

których celem była rozbudowa 

infrastruktury publicznej związanej 

z obsługą komunikacji autobusowej 

oraz dostosowanie rozkładów jazdy 
do rzeczywistych potrzeb 

mieszkańców - 8 

 Liczba mieszkańców oraz turystów 

korzystających z infrastruktury 

publicznej związanej z obsługą 

komunikacji autobusowej po 

modernizacji infrastruktury 

i organizacji systemu transportu 

publicznego w ciągu roku – 2000 osób 

 
1.1.5. 

 
Informatyzacja oraz usprawnienie funkcjonowania administracji 

samorządowej w ramach projektu e-urząd. 

 

 Liczba projektów zrealizowanych dla 

oraz usprawnienie funkcjonowania 

administracji samorządowej w 

ramach projektu e-urząd - 2 

 

 Liczba osób korzystających z systemu 

e-urząd w ciągu roku - łącznie 682 
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1.2. 

Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Postomino. 

Kierunki działania 

1.2.1. Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy Postomino 

i stworzenie podstaw do jego realnego wykorzystania w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa 

 Liczba podjętych działań - 1  W zakresie poprawy bezpieczeństwa 

Straż Gminna współpracowała z 

funkcjonariuszami Policji –  podjęto 

48 służb oraz ze Strażą Graniczną – 

2 służby 

 
1.2.2. 

 
Poprawa bezpieczeństwa w obszarach turystyki pieszej i rowerowej. 

 Liczba podjętych działań i 

projektów inwestycyjnych, których 

celem była poprawa 

bezpieczeństwa w obszarach 

turystyki pieszej i rowerowej - 2 

 Ilość kilometrów wybudowanych 

ścieżek rowerowych, tras biegowych 

i nornic walking  - 5,29 km Wicie –

Jarosławiec 4,7 km -Korlino 0,59 km 

 
1.3. 

Podjęcie działań w zakresie poprawy gospodarki mieszkaniowej i rozwoju różnych form budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy Postomino. 

Kierunki działania 

1.3.1. Aktywizowanie działań w zakresie zwiększania ilości mieszkań socjalnych. 
 Powierzchnia (m²) mieszkań 

socjalnych w gminie - 88 m2 

 Liczba mieszkańców ( rodzin) 

korzystających z oferty mieszkań 

socjalnych na terenie gminy - 3 

 

1.3.2. 
 

Aktywizowanie działań w zakresie zwiększania ilości mieszkań socjalnych 

i komunalnych. 

 Ilość projektów wygenerowanych 

z pozycji Gminy, których celem 

było zwiększania ilości mieszkań 

socjalnych i komunalnych - 3 

 Ilość mieszkań socjalnych 

i komunalnych w gminie Postomino 

- 43 

 

1.4. 
Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapobiegającego kryzysom w rodzinie oraz wzmacniającego pozycję dziecka. 

Kierunki działania 

 

 

1.4.1. 

 

Wzmacnianie rodziny i dziecka w środowisku lokalnym we współpracy 

z sektorem pozarządowym. 

 Liczba projektów zrealizowanych, 

których celem było wzmacnianie 

rodziny i dziecka w środowisku 

lokalnym we współpracy z 

sektorem pozarządowym włącznie 

z organizacją opieki dzieci do lat 3 

- 1 

 Liczba mieszkańców gminy 

korzystających z projektów 

wzmacniających rodziny i dzieci 

włącznie z organizacją opieki dzieci 

do lat 3 - 111 
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1.4.2. 

 

Pomoc w likwidacji przyczyn dysfunkcji oraz rozwijanie i usprawnianie 

systemu wsparcia rodziny, w szczególności: psychologicznego, prawnego, 

socjalnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zdegradowanych 

w obrębie miejscowości popegeerowskich. 

 Liczba projektów zrealizowanych, 

których celem była pomoc w 

likwidacji przyczyn dysfunkcji 

oraz rozwijanie i usprawnianie 

systemu wsparcia rodziny, w 

szczególności: psychologicznego, 

prawnego, socjalnego - 1 

 Liczba mieszkańców gminy 

korzystających z projektów, których 

celem była pomoc w likwidacji 

przyczyn dysfunkcji oraz 

rozwijanie i usprawnianie systemu 

wsparcia rodziny, w szczególności: 

psychologicznego, prawnego, 

socjalnego - 111 

 
1.4.3. 

Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia 

i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami. 

 Liczba projektów zrealizowanych, 

których celem było zapewnienie 

dzieciom i młodzieży 

odpowiednich warunków do życia 

i rozwoju zgodnie z ich potrzebami 

i przysługującymi im prawami - 1 

 Liczba dzieci korzystających 

z projektów, których celem było 

zapewnienie dzieciom i młodzieży 

odpowiednich warunków do 

życia i rozwoju zgodnie z ich 

potrzebami i przysługującymi 

im prawami - 111 

1.6. 
Podejmowanie działań na rzecz wsparcia seniorów w ich integracji i pełnym dostępie do oferty edukacyjnej, kulturalnej, usług zdrowotnych, 

rekreacji i wypoczynku. 

 

 

 Kierunki działania 

 
1.6.2. 

Przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu seniorów 

zamieszkujących Gminę Postomino ze szczególnym uwzględnieniem 

obszarów gminy wymagających rewitalizacji w sferze społecznej wspartej 

działaniami w sferze fizycznej. 

 Liczba projektów zrealizowanych, 

których celem było 

przeciwdziałanie izolacji 

i wykluczeniu społecznemu 

seniorów zamieszkujących Gminę 

Postomino - 1 

 Liczba osób seniorów 

zamieszkujących Gminę 

Postomino korzystających 

z projektów, których celem było 

przeciwdziałanie izolacji 

i wykluczeniu społecznemu 
seniorów - 100 

 

1.7. 

Aktywizowanie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Kierunki działania 

 

1.7.1. 
 

Redukowanie zjawiska ubóstwa i wszystkich form wykluczenia społecznego 

w problemowych obszarach gminy Postomino objętych różnymi formami 

rolnictwa państwowego przed 1990 rokiem. . 

 Liczba projektów 

zrealizowanych, których celem 

było redukowanie zjawiska 

ubóstwa i wszystkich form 

wykluczenia społecznego - 

1 

 Liczba mieszkańców gminy 

korzystających z projektów, 

których celem było redukowanie 

zjawiska ubóstwa i wszystkich 

form wykluczenia społecznego - 

65 
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1.7.2. 
 

Tworzenie systemu wsparcia dla osób bezrobotnych w ramach promocji 

zawodowej i aktywizacji lokalnego rynku pracy. 

 

 Liczba projektów zrealizowanych, 

których celem było tworzenie 

systemu wsparcia dla osób 

bezrobotnych w ramach promocji 

zawodowej i aktywizacji lokalnego 

rynku pracy - 1 

 Liczba bezrobotnych mieszkańców 

gminy korzystających z projektów, 

których celem było tworzenie 

systemu wsparcia w ramach 

promocji zawodowej i aktywizacji 

lokalnego rynku pracy - 60 

1.8 Tworzenie podstaw dla rozwoju współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

 

1.8.1. 

 

Profesjonalizacja służb społecznych jako czynnika integracji lokalnej. 
 
 Liczba projektów zrealizowanych: 

których celem była 

profesjonalizacja służb społecznych 

jako czynnika integracji lokalnej - 

19 

 

 Ilość zrealizowanych na terenie 

gminy projektów integrujących 

lokalna społeczność - 19 

 Liczba organizacji pozarządowych 

uczestnicząca w projektach 

integracyjnych - 6 

 

1.8.2 

 

Wspieranie i współpraca z instytucjami społeczeństwa obywatelskiego. 
 

 Liczba projektów 

zrealizowanych: których celem 

było wspieranie i współpraca z 

instytucjami społeczeństwa 

obywatelskiego – 1 

Akcja pn.: „Nasza Gmina 

zyska na ochronie środowiska” 



 Liczba mieszkańców 
uczestnicząca we wszelkich 

inicjatywachspołecznych 
organizowanych przez gminę 
ok.1 000,00 osób

 
2.1 

Podejmowanie działań dla podniesienia jakości ochrony środowiska w gminie Postomino. 

Kierunki działania 

 
2.1.1. 

 
Przebudowa, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i budowa sieci kanalizacji 

deszczowej, w tym uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo 

mieszkaniowe i nowe inwestycje gospodarcze 

 Liczba w kilometrach sieci 

kanalizacyjnej - 15,46 

 Liczba w kilometrach sieci 

kanalizacji deszczowej - 2,19 

 Powierzchnia w m2 uzbrojonych 

uzbrojenie terenów 

przeznaczonych pod budownictwo 

mieszkaniowe i nowe inwestycje 

gospodarcze ok.200 000 

 Liczba mieszkańców gminy 

korzystających z sieci 

kanalizacyjnej - 2 472 

 Liczba obiektów mieszkalnych i 

gospodarczych powstałych na nowo 

uzbrojonych terenach 

przeznaczonych pod budownictwo 

mieszkaniowe i nowe inwestycje 

gospodarcze - 1 
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2.1.2. 

 

Usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów surowcowych na terenie 

całej gminy. 

 Liczba projektów których celem 

jest usprawnienie systemu 

selektywnej zbiórki odpadów 

surowcowych na terenie całej 

gminy - 2 

 Liczba mieszkańców gminy 

uczestniczących w systemie 

selektywnej zbiórki odpadów 

surowcowych na terenie całej 

gminy - 5934 

 
2.1.4. 

Zwiększenie zasobów zieleni j i lesistości gminy poprzez nasadzanie drzew 

i krzewów na terenie parków i w pasach drogowych. 

 Powierzchnia w m2 parków 

i pasów drogowych, na których 

dokonano nowych nasadzeń 

drzew i krzewów - nasadzenia w 

pasach drogowych 660m2 

 Powierzchnia (w km²) lasów 

i terenów zielonych na terenie 

gminy i poszczególnych 

miejscowości - 0,05 km2 

 

 
2.2. 

Stworzenie warunków do rozwoju różnych form turystyki na terenie gminy Postomino. 

Kierunki działania 

 

2.2.1. 

 

Budowa infrastruktury sprzyjającej rozwojowi różnych form turystyki w 

obszarach predestynowanych do tej formy wypoczynku. 

 Liczba kilometrów infrastruktury 

ścieżek przyrodniczych 0, miejsc 

rekreacji i wypoczynku( m2) 3 676, 

dróg dojazdowych 0, ścieżek 

rowerowych 5,29 km, miejsc 

parkingowych 0 ( m2 ) w obszarach 

atrakcyjnych turystycznie. 

 Liczba mieszkańców i turystów 

korzystających z infrastruktury 

ścieżek przyrodniczych, miejsc 

rekreacji i wypoczynku, dróg 

dojazdowych, ścieżek rowerowych, 

miejsc parkingowych w obszarach 

atrakcyjnych turystycznie każdego 

roku ok.50 000 osób 

 

3.1. Podwyższenie jakości oferty gminy w zakresie rekreacji i wypoczynku. 

 Kierunki działania 

 
3.1.1. 

 

Remont, budowa i przebudowa istniejącej w gminie infrastruktury sportowej. 

 Liczba projektów mających na celu 
remont, budowę i przebudowę 

istniejącej w gminie 

infrastruktury sportowej - 2 

 Powierzchnia w m2 istniejącej 

w gminie infrastruktury sportowej 

zamkniętej - 1 598 sale 

gimnastyczne: Pieszcz 281 m2 

Jarosławiec 345 m2 Postomino 

880m2 Staniewice 92 m2 

 Powierzchnia w m2 istniejącej 

w gminie infrastruktury sportowej 
otwartej - 23 270 zagospodarowanie 
terenu: Nacmierz boisko 286 m2, 
Pałówko boisko 1056 m2, Stadion -
Postomino 12601 m2 
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Orliki: Jarosławiec 2471 m2, 
Postomino 2471 m2, Pieszcz 2471 
m2, Staniewice 1210 m2, Korlino 
704 m2 

 

3.1.2. 

 

Budowa, przebudowa i doposażenie istniejących obiektów służących 

upowszechnianiu różnych form oferty kulturalnej. 

 Powierzchnia w m2 istniejących 

obiektów kultury - 3410 m2 

 
 Liczba osób korzystających 

z istniejących obiektów kultury 

każdego roku to ok 18000 osobo 

wejść  

 

3.1.3. 

 

Przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów rekreacyjnych. 

 Liczba inicjatyw i projektów 

stworzonych na terenie gminy, 

których celem była przebudowa 
i rozbudowa infrastruktury terenów 

rekreacyjnych - 5 

 Powierzchnia w m2 infrastruktury 

terenów rekreacyjnych - 13 273 

 Liczba użytkowników 

korzystających z przebudowanej 

i rozbudowanej infrastruktury 

terenów rekreacyjnych każdego 

roku ok. 3 300 

 

 
3.2. 

Podejmowanie działań w zakresie zwiększania jakości oferty edukacyjnej i dostosowania jej do potrzeb jej beneficjentów i rynku pracy. 

Kierunki działania 

 

3.2.1. 

 

Organizowanie równego dostępu uczniom do zajęć pozalekcyjnych. 
 Liczba projektów, których celem 

było organizowanie równego 

dostępu uczniom do zajęć 

pozalekcyjnych - 8 

 Liczba uczniów z terenu gminy 

korzystających z projektów, których 

celem było organizowanie równego 

dostępu uczniom do zajęć 

pozalekcyjnych - 589 

 

3.2.2. 

 

Tworzenie warunków umożliwiających zwiększenie zastosowania nowych 

technik w realizacji programów nauczania we wszystkich placówkach 

oświatowych gminy. 

 Liczba projektów, których celem 
było tworzenie warunków 

umożliwiających zwiększenie 
zastosowania nowych technik 
w realizacji programów nauczania 
we wszystkich placówkach 
oświatowych gminy - 1 

 Liczba uczniów z terenu gminy 

korzystających z projektów, których 

celem było tworzenie warunków 

umożliwiających zwiększenie 

zastosowania nowych technik 

w realizacji programów nauczania - 

wszyscy uczniowie maja możliwość 

korzystania z nowoczesnych 

pomocy dydaktycznych 
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3.2.4. 
Prowadzenie remontów, przebudowa i budowa obiektów oświatowych oraz 

działań zwiększających ofertę opieki pozaszkolnej. 

 Liczba i rodzaj obiektów na trenie 

gminy zwiększających ofertę opieki 

pozaszkolnej - 3 świetlice 

środowiskowe 

 Liczba dzieci korzystających 

z obiektów oferujących opiekę 

pozaszkolną - 107 dzieci 

 

5.1. 
Podejmowanie działań w kierunku polepszenia standardu i jakości komunikacyjnej na terenie gminy Postomino.  

 

5.1.1. 

 

Budowa, przebudowa ulic i dróg na terenie gminy Postomino. 
 

 Ilość w kilometrach wybudowanych 

i przebudowanych ulic i dróg na 

terenie gminy Postomino - 5,53: 

droga gm. Postomino 0,23 km, 

droga gm. Staniewice 0,7 km, droga 

gm. Pieńkówko 1,1 km, droga gm. 

cmentarz Staniewice 0,4 km, droga 

gm. Staniewice –Wilkowice 3,1 km. 

 

 Średnia dobowa ilość pojazdów 

przejeżdżających przez nowo 

wybudowane lub przebudowane 

ulice i drogi na terenie gminy 

Postomino przed i po realizacji 

inwestycji 150/165 

 

5.1.2. Budowa sieci ścieżek rowerowych i traktów spacerowych łączących 

poszczególne obszary gminy. 

 

 Liczba projektów mających na celu 

budowę sieci ścieżek rowerowych 

i traktów spacerowych łączących 

poszczególne obszary gminy - 2 

 

 Ilość ścieżek rowerowych i traktów 

spacerowych w km znajdujących się 

na terenie gminy Postomino - 11,9 

 Ilość użytkowników ścieżek 

rowerowych i traktów spacerowych 

w ciągu roku - ok. 50 000 

 Ilość węzłów przesiadkowych na 

terenie gminy (rower – inny środek 
komunikacji) 0 

5.3. 
Intensywne działania w zakresie przebudowy i rozbudowy infrastruktury technicznej gminy. 

 

5.3.1. 

 

Realizacja zadań w zakresie i rozwoju sieci kanalizacyjnych, wodociągowych 

oraz alternatywnych źródeł energii. 

 

 Ilość kilometrów sieci: 

kanalizacyjnych 14,51, 

wodociągowych 0,54

 Liczba mieszkańców korzystających 

z sieci kanalizacyjnych 2472,

wodociągowych 7031
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5.3.2. 

 

Przebudowa, remont i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz budowa 

nowych punktów świetlnych. 

 Liczba projektów mających na celu 

przebudowę, remont i modernizację 

oświetlenia ulicznego oraz budowę 

nowych punktów świetlnych - 5 

 Liczba mieszkańców mieszkających 

na obszarach gminy, gdzie nastąpiła 

modernizacja oświetlenia ulicznego 

oraz budowa nowych punktów 

świetlnych - 146 

5.4. 
Podjęcie działań w zakresie poprawy gospodarki mieszkaniowej i rozwoju różnych form budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy Postomino. 

 

5.4.1. 

 

Przygotowanie terenów pod zabudowę mieszkaniową i budowę mieszkań na 

wynajem. 

 Powierzchnia w m2 

przygotowanych terenów pod 

zabudowę mieszkaniową i budowę 

mieszkań na wynajem w każdym 

z okresów sprawozdawczych - 

4,110 m2 

 Liczba mieszkańców, którzy 

osiedlili się na nowych terenach 

zabudowy mieszkaniowej 

w każdym z okresów 

sprawozdawczych - 0 

 

5.4.3. 
 

Weryfikacja gminnej polityki mieszkaniowej.  Liczba projektów mających na celu 

weryfikację gminnej polityki 

mieszkaniowej. 

 Ilość odzyskanych pod kolejne 

zasiedlenia mieszkań komunalnych 

i socjalnych - 1 
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STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY POSTOMINO NA 

LATA 2014-2021 

 

 Strategia została przyjęta przez Radę Gminy Postomino Uchwałą Nr 

XLIV/445/14 z dnia 24 września 2014 roku. 

Strategia zawiera siedem celów strategicznych: 

Cel strategiczny 1: Aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 

z powodu bezrobocia. 

Cel strategiczny 2: Profesjonalizacja działalności systemu pomocy społecznej 

w zapobieganiu ubóstwu i łagodzeniu jego skutków. 

Cel strategiczny 3: Kompleksowa opieka nad rodziną i dzieckiem. Wzmocnienie 

trwałości rodziny i przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom dezorganizującym 

życia rodzinne. 

Cel strategiczny 4: Rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania uzależnieniom 

oraz przemocy w rodzinie. 

Cel strategiczny 5: Podwyższenie jakości zasobów ludzkich na terenie gminy poprzez 

przebudowę gminnego systemu edukacji. 

Cel strategiczny 6: Budowanie systemu oparcia społecznego dla osób 

niepełnosprawnych i seniorów. 

Cel strategiczny 7: Zwiększenie aktywności społecznej ora poczucia integracji 

w środowisku lokalnym. 

 Realizację celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 

Postomino można ocenić poprzez analizę wyników założonych i zrealizowanych, 

miernika oraz wskaźnika założonego i zrealizowanego przypisanych poszczególnym 

celom, tj.: 

Cel strategiczny 1: Aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym z powodu bezrobocia. 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące 

wyniki założone i zrealizowane: 

Lp
. 

Wskaźnik produktu/ miernik 
Wynik 

zrealizowany 
w 2018 

Wartość docelowa 
wskaźnika 
założona 

w Strategii 
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1. 
Liczba osób biorących udział w programach 

i projektach skierowanych do osób bezrobotnych, 
139 180 

2. Liczba osób objętych aktywnymi formami wsparcia, 139 180 

3. 
Liczba osób objętych pomocą finansową z tytułu 

bezrobocia, 
31 65 

4. 
Liczba świadczeń przyznanych i wypłaconych 
zasiłków okresowych z powodu bezrobocia. 

118 65 

5. 
Liczba osób uczestniczących w szkoleniach z zakresu 

aktywizacji zawodowej. 
75 60 

6. 
Liczba osób, z którymi został zrealizowany kontrakt 

socjalny w zakresie aktywizacji zawodowej 
i społecznej. 

65 180 

7. 
Liczba osób zatrudnionych w ramach prac 

interwencyjnych, prac społecznie użytecznych 
i robót publicznych, 

20 90 

8. Liczba współpracujących zakładów pracy, 0 10 

9. 
Liczba zatrudnionych doradców zawodowych 

w placówkach szkolnych. 
2 4 

10
. 

Liczba osób uczestniczących w Centrum Integracji 
Społecznej. 

0 130 

11
. 

Liczba grup inicjatywnych zamierzających założyć 
spółdzielnie socjalne. 

0 2 

12
. 

Liczba osób i instytucji zaangażowanych w działania 
na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej. 

0 25 

13
. 

Liczba osób, które wzięły udział w wyjazdach 
studyjnych. 

0 50 

14
. 

Liczba osób, które uczestniczyły w działaniach 
Podmiotów Ekonomii Społecznej. 

0 60 

 

Wartość wyjściowa wskaźnika rezultatu dla celu strategicznego 1 -wartość 

bazowa: 54% ogółu korzystających z pomocy społecznej. 

Wartość wskaźnika rezultatu osiągnięta na koniec 2018r.: 24%1 

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu dla celu strategicznego 1 do 2021 r. 

założona w Strategii : : 42% 

Cel strategiczny 2: Profesjonalizacja działalności systemu pomocy społecznej 

w zapobieganiu ubóstwu i łagodzeniu jego skutków 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące 

wyniki założone i zrealizowane: 

                                                 
1 Liczba osób wyrażona w procentach obrazująca stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 

z powodu bezrobocia (88) do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy i wsparcia z systemu pomocy społecznej (360). 
Dane pochodzą z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018r. 
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Lp. Wskaźnik produktu 
Wynik 

zrealizowan
y w 2018 

Wartość docelowa 
wskaźnika założona 

w Strategii 

1. Liczba klientów pomocy społecznej. 813 550 

2. 
Liczba rodzin wielodzietnych korzystających 

z pomocy społecznej. 
34 38 

3. 
Liczba osób objętych pomocą w ramach realizacji 

programu  „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 
232 520 

4. 
Liczba uczniów otrzymujących pomoc materialną 

w postaci:  stypendium socjalnego, zasiłku 
szkolnego, wyprawki szkolnej. 

62 170 

5. 
Liczba przyznanych lokali komunalnych w ramach 

realizacji listy przydziałów mieszkań. 
0 10 

6. Liczba przyznanych lokali socjalnych. 0 5 

7. 
Liczba klientów pomocy społecznej objęta 

kontraktami socjalnymi. 
138 60 

8. 
Liczba rodzin którym przyznano świadczenia 

z powodu ubóstwa. 
25 50 

10. Liczba szkoleń dla pracowników GOPS. 14 60 

11. Liczba pozyskanych wolontariuszy. 2 30 

12. 
Liczba pracowników objętych wsparciem przeciw 

wypaleniu zawodowemu. 
0 5 

13. Liczba pozyskanych partnerów. 2 5 

Wartość obecna wskaźnika rezultatu dla celu strategicznego 2- wartość bazowa: 

15% ogółu korzystających z pomocy społecznej. 

Wartość wskaźnika rezultatu osiągnięta na koniec 2018r.:  7%2 

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu dla celu strategicznego 2 do 2021 r. 

założona w Strategii: 42% 

Cel strategiczny 3: Kompleksowa opieka nad rodziną i dzieckiem. Wzmocnienie 

trwałości rodziny i przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom 

dezorganizacyjnym życia rodzinne. 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące 

wyniki założone i zrealizowane: 

Lp
. 

Wskaźnik produktu 
Wynik 

zrealizowany 
w 2018 

Wartość docelowa 
wskaźnika założona 

w Strategii 

1. 
Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu 

bezradności opiekuńczo-wychowawczej. 
111 68 

                                                 
2 Liczba osób wyrażona w procentach obrazująca stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 

z powodu ubóstwa (25) do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy i wsparcia z systemu pomocy społecznej (360). 
Dane pochodzą z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018r. 



  Raport o stanie gminy rok 2018 

 

str. 80 

 

2. 
Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie w ramach 

realizowanych programów i projektów 
skierowanych do rodzin. 

60 20 

3. 
Liczba rodzin objętych świadczeniami z pomocy 

społecznej. 
246 210 

4. Liczba rodzin korzystających z poradnictwa. 60 110 

5. 
Liczba dzieci biorących udział w formach 

zorganizowanego wypoczynku. 
37 70 

6. 
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta 

rodziny. 
18 30 

7. 
Liczba uczestników zorganizowanych imprez 

skierowanych do rodzin. 
7.200 300 

8. 
Liczba rodzin objętych kontraktem socjalnym 

w zakresie wspierania w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej. 

47 10 

Wartość obecna wskaźnika rezultatu dla celu strategicznego 3- wartość bazowa : 

81% ogółu korzystających z pomocy społecznej.# 

Wartość wskaźnika rezultatu osiągnięta na koniec 2018r.:  41%3 

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu dla celu strategicznego 3 do 2021 r. 

założona w Strategii: 33% 

Cel strategiczny 4: Rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania 

uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie. 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące 

wyniki założone i zrealizowane: 

Lp. Wskaźnik produktu Wynik 
zrealizowany 

w 2018 

Wartość docelowa 
wskaźnika założona 

w Strategii 

1. Liczba działań edukacyjnych. 5 250 

2. Liczba odbiorców działań edukacyjnych. 808 1000 

3. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów. 0 25 

4. Liczba kontroli punktów sprzedaży napoi 
alkoholowych. 

0 300 

5. Liczba osób skierowanych na leczenie odwykowe. 17 30 

6. Liczba wniosków wpływających do GKRPA 
o leczenie odwykowe. 

17 60 

7. 

 

Liczba porad indywidualnych i grupowych dla ofiar 
oraz sprawców przemocy w rodzinie. 

28 300 

                                                 
3 Liczba osób wyrażona w procentach obrazująca stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 

z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (149) do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy 
i wsparcia z systemu pomocy społecznej (360). Dane pochodzą z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018r. 
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8. Liczba Niebieskich Kart. 14 125 

9. Liczba świetlic środowiskowych. 3 6 

10. Liczba dzieci korzystających ze świetlic 
środowiskowych. 

107 190 

11. Liczba dzieci uczestniczących w programach 
sportowych w ramach profilaktyki uzależnień. 

0 180 

12. Liczba dzieci uczestniczących w wypoczynku 
letnim. 

6 120 

13. Liczba festynów, spotkań edukacyjnych, kampanii 
na rzecz promowania zdrowego stylu życia. 

172 6 

14. Liczba grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich 
rodzin. 

0 2 

15. Liczba grup samopomocowych dla osób 
uzależnionych i współuzależnionych. 

0 2 

Wartość obecna wskaźnika rezultatu dla celu strategicznego 4 -wartość bazowa : 

8% ogółu korzystających z pomocy społecznej.# 

Wartość wskaźnika rezultatu osiągnięta na koniec 2018r.:  3%4 

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu dla celu strategicznego 4 do 2021 r. 

założona w Strategii: 6% 

Cel strategiczny 5: Podwyższenie jakości zasobów ludzkich na terenie gminy 

poprzez przebudowę gminnego systemu edukacji. 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące 

wyniki założone i zrealizowane: 

Lp. Wskaźnik produktu 
Wynik 

zrealizowany 
w 2018 

Wartość docelowa 
wskaźnika założona 

w Strategii 

1. 

 

Liczba żłobków, oddziałów żłobkowych, klubów 
dziecięcych, przedszkoli, punktów 

przedszkolnych działających na terenie gminy. 
6 3 

2. 
Liczba dzieci w wieku 0-3 lata korzystających 
z opieki żłobka, oddziału żłobkowego, klubu 

dziecięcego lub opiekuna dziennego. 
0 60 

3. 

 

Liczba dzieci w wieku 3-5 lat objętych 
wychowaniem przedszkolnym w różnych 

formach. 
234 60 

4. 

 

 

Liczba dzieci i młodzieży uczestniczącej 
w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

(realizowanych w różnych formach, np. kółek, 
konkursów, turniejów sportowych, wycieczek 

2.232 320 

                                                 
4 Liczba osób wyrażona w procentach obrazująca stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 

z powodu alkoholu (11) do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy i wsparcia z systemu pomocy społecznej (360). 
Dane pochodzą z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018r. 
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i obozów edukacyjnych) doskonalących wiedzę 

i umiejętności oraz rozwijających pasje 
i zainteresowania. 

5. 
Liczba uczniów szkół gimnazjalnych w gminie 

objętych doradztwem zawodowym. 
214 120 

6. 
Liczba dzieci i młodzieży zamieszkującej gminę 

korzystającej z motywacyjnych stypendiów 
szkolnych. 

97 95 

Wartość obecna wskaźnika rezultatu dla celu strategicznego 5 -wartość bazowa : 

0% ogółu korzystających z pomocy społecznej. 

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu dla celu strategicznego 5 do 2021 r. 

założona w Strategii: mierzona będzie wskaźnikami powstałego produktu 

i oddziaływaniami. 

Cel strategiczny 6: Budowanie systemu oparcia społecznego dla osób 

niepełnosprawnych i seniorów. 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące 

wyniki założone i zrealizowane: 

Lp. Wskaźnik produktu 
Wynik 

zrealizowany 
w 2018 

Wartość docelowa 
wskaźnika założona 

w Strategii 

1. 
Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi (w 

tym specjalistycznymi). 
6 12 

2. 
Liczba osób starszych oraz niepełnosprawnych 

korzystających z różnorodnych form aktywności 
społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowej. 

118 90 

3. Liczba zlikwidowanych barier architektonicznych 1 12 

4. 

Liczba akcji i imprez lokalnych służących 
integracji oraz przełamywaniu stereotypów 

dotyczących osób starszych, niepełnosprawnych 
i chorujących wśród społeczeństwa. 

114 5 

5. 

 

Liczba działających na terenie gminy ośrodków 
wsparcia dla osób starszych oraz osób 

niepełnosprawnych 
0 1 

6. Liczba wolontariuszy. 119 30 

7. 
Liczba projektów i programów skierowanych do 

osób starszych i niepełnosprawnych. 
1 5 

8. 
Liczba osób objętych działaniami w ramach 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób 
starszych i niepełnosprawnych. 

494 60 

9. 
Liczba osób niepełnosprawnych biorących udział 

w aktywizacji zawodowej. 
5 15 

10. Liczba osób objętych pomocą woluntarystyczną. 37 30 
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Wartość obecna wskaźnika rezultatu dla celu strategicznego 6 -wartość bazowa : 

49% ogółu korzystających z pomocy społecznej.# 

Wartość wskaźnika rezultatu osiągnięta na koniec 2018r.: 23%5 

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu dla celu strategicznego 6 do 2021 r. 

założona w Strategii: 22% 

Cel strategiczny 7: Zwiększenie aktywności społecznej oraz poczucia integracji 

w środowisku lokalnym. 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące 

wyniki założone i zrealizowane: 

Lp. Wskaźnik produktu Wynik 
zrealizowany 

w 2018 

Wartość docelowa 
wskaźnika założona 

w Strategii 

1. Liczba aktywnie działających organizacji 
współpracujących z gminami i powiatem 

działających na rzecz reintegracji społecznej 
i zawodowej. 

0 5 

2. Liczba projektów zrealizowanych przez 
organizacje pozarządowe w ramach konkursów 

ogłoszonych przez gminy i powiat 

6 6 

3. Liczba nowych wolontariuszy z terenu gminy 
działających na rzecz reintegracji społecznej. 

4 15 

4. Liczba oddolnych inicjatyw lokalnych 
zrealizowanych na terenie gminy. 

12 6 

5. Liczba uczestników oddolnych inicjatyw. 2.584  

180 

6. Liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych 
z mieszkańcami. 

3  

6 

7. Liczba realizowanych PAL. 2 6 

8. Liczba osób objętych PAL. 22 180 

Wartość obecna wskaźnika rezultatu dla celu strategicznego 7 -wartość bazowa : 

0% ogółu korzystających z pomocy społecznej. 

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu dla celu strategicznego 7 do 2021r. 

założona w Strategii: mierzona będzie wskaźnikami powstałego produktu 

i oddziaływaniami. 

Działania ujęte w strategii dotyczą rozszerzenia i pogłębienia form pracy socjalnej, 

współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się 

                                                 
5 Liczba osób wyrażona w procentach obrazująca stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej 

z powodu niepełnosprawności (82) do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy i wsparcia z systemu pomocy społecznej 
(360). Dane pochodzą z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018r. 
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pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze 

polityki społecznej. Opracowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

dla Gminy Postomino na lata 2014-2021 pozwala na celowe, systematyczne i planowe 

dążenie do osiągnięcia wytyczonych celów strategicznych. 

Z analizy powyższego materiału wynika, że działania podejmowane w ramach 

poszczególnych celów operacyjnych na terenie gminy poprzez różne instytucje 

publiczne, pozarządowe przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk wykluczenia 

społecznego, sprzyjają ograniczeniu zjawiska bezrobocia oraz wyrównują szanse 

osób niepełnosprawnych. Skuteczność realizacji działań w ramach strategii należy 

uznać za dobrą. Strategia systematycznie przynosi rezultaty. Efektywna realizacja 

zadań przyczynia się do wzrostu znaczenia nie tylko pomocy społecznej w gminie. 

Działania realizowane w ramach strategii rozwijają świadomość społeczną, 

pogłębiają wiedzę na temat problemów społecznych i skutecznego ich 

przeciwdziałania. Strategia umożliwia rozwój infrastruktury społecznej, wpływa na 

wzrost poziomu kwalifikacji osób pracujących w jednostkach pomocy społecznej. 

Ponadto Strategia umożliwia pozyskanie środków m.in. z Europejskiego Funduszy 

Społecznego, co w znacznym stopniu umożliwia realizację szeregu zadań w zakresie 

pomocy społecznej i przeciwdziałania bezrobociu. 


