
 Raport o stanie miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok 

Strona 1 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT O STANIE MIASTA 

KOSTRZYN NAD ODRĄ 

za 2019 rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Raport o stanie miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok 

Strona 2 

 

 



 Raport o stanie miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok 

Strona 3 

 

 

SPIS TREŚCI 
 

WSTĘP ……………………………………………………………………………………...…… 4 

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ………………….…………………..…………… 5 

WŁADZE MIASTA …………………………………………………………………………….. 6 

FINANSE GMINY …………………………………………………………..………………..…  8 

RAPORT DEMOGRAFICZNY ………………………….………………………...……….….. 10 

INFORMACJA Z REALIZACJI STRATEGII, POLITYK, 
PROGRAMÓW W 2019 ROKU …………………………………………………...………..…. 

  
13 

WYKONYWANIE ZADAŃ WŁASNYCH 
- DZIAŁALNOŚĆ BURMISTRZA W 2019 ROKU …………………...………………..…….. 

  
47 

 1. Grunty i ład przestrzenny ………………………………………………………… 48 

 2. Inwestycje realizowane w 2019 roku ..……………………………..….…….…… 51 

 3. Infrastruktura komunalna miasta ………………………………..….….………... 54 

 4. Gospodarka mieszkaniowa ……………………………………………………….. 58 

 5. Oświata ……………………………………………………………………………... 62 

 6. Pomoc społeczna …………………………………………………………………… 65 

 7. Kultura ……………………………………………………………………………… 68 

 8. Bezpieczeństwo i porządek publiczny …………………………………………... 80 

INFORMACJE Z ZAKRESU PRACY RADY MIASTA ……………………………………... 83 

PODSUMOWANIE …………………………………………………………………………….. 90 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 Raport o stanie miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok 

Strona 4 

 

 

 

 

 

 

Przekazuję Państwu raport o stanie miasta za 2019 rok, który stanowi zwięzłą 
informację dla Rady Miasta oraz mieszkańców o działaniach samorządu podejmowanych 
w 2019 rok.  

To drugi tego typu dokument - pierwszy raport dotyczył stanu miasta Kostrzyn nad Odrą 
za 2018 rok.  

Raport o stanie Kostrzyna nad Odrą za 2019 rok stanowi miarodajne, a przy tym aktualne 
źródło wiedzy jako podsumowanie najważniejszych działań, które miały miejsce w mieście 
w 2019 roku, a zebrane w nim informacje, dane statystyczne, analizy i zestawienia składają 
się na całościowy obraz życia miasta. 

Zarówno pierwszy raport o stanie miasta, jak i obecny dokument pozwalają stwierdzić, że 
lokalne władze wykonywały działania mające na celu realizację strategii, programów 
i planów, uchwał Rady Miasta w najlepiej pojętym interesie miasta i jego mieszkańców.  

Kostrzyn nad Odrą wciąż pozostaje wiodącym ośrodkiem miejskim w powiecie 
gorzowskim i województwie lubuskim w wielu obszarach gospodarczych i społecznych. 

Lektura raportu pozwala w kompleksowy sposób przyjrzeć się głównym tendencjom 
rozwojowym i zmianom, jakie zachodzą w poszczególnych dziedzinach życia - zachęcam 
do zapoznania się z Raportem o stanie miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok. 

Raport o stanie Miasta za 2019 rok opracowano w oparciu o materiały źródłowe komórek 
organizacyjnych Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, miejskich jednostek organizacyjnych 
i instytucji. 

Korzystając z okazji zachęcam do korzystania z informacji, które systematycznie 
prezentujemy na miejskiej stronie internetowej www.kostrzyn.pl. 

 

 
 

Burmistrz 

dr  Andrzej Kunt 
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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

 

 

              Znowelizowana w 2018 roku ustawa o samorządzie gminnym w art. 28aa, nałożyła 

na samorządy wymóg przygotowania nowego corocznego dokumentu za poprzedni rok 

kalendarzowy, pod nazwą Raport o stanie Gminy, zawierającego podsumowanie 

działalności burmistrza w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, 
programów, strategii, uchwał rady miasta itp. 

 

Raport został opracowany na podstawie wyżej wymienionego przepisu w związku z 

wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 

i kontrolowania niektórych organów publicznych. 
 Ponadto w 2020 roku, w związku z wprowadzonym na całym terytorium Kraju stanem 

epidemii, na podstawie art.15 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, termin przedstawienia raportu o 

stanie jednostki samorządu terytorialnego przypadający w  2020 r. przedłużony został 

 o 60 dni. 
 

Za przedstawienie raportu Radzie Miasta odpowiada Burmistrz, a jego rozpatrzenie 

następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. 

 W debacie nad niniejszym raportem mogą zabierać głos radni, a także mieszkańcy 
Kostrzyna nad Odrą pod warunkiem pisemnego zgłoszenia zamiaru uczestniczenia w 

debacie Przewodniczącemu Rady Miasta , najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji na 

której będzie rozpatrywany raport. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 20 

osób. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada 

postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

 
Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 

rok, Rada Miasta przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum 

zaufania. 
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                            MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ  -  władze miasta 2019 

 

      
                                         Burmistrz                            dr Andrzej Kunt 

 

                                         Zastępca Burmistrza          Zbigniew Biedulski 

 

                                         Sekretarz:                             Anna Suska 

 
                                         Skarbnik                               Mirella Ławońska 

 

 

                                         Radni Rady Miasta kadencji 2018 – 2023 : 

 
Marek Tatarewicz (przewodniczący) 

Michał Kunt (wiceprzewodniczący) 

Tadeusz Łysiak (wiceprzewodniczący) 

Ryszard Andrys 

Piotr Dziekan 

Jeremi Filuś 
Bożena Gęzikiewicz 

Leszek Naumowicz 

Helena Rudaniecka 

Monika Sądej 

Elżbieta Sobczak 

Mariusz Staniszewski 
Jolanta Szukała 

Łukasz Urban 

Rafał Żygielewicz 
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FINANSE GMINY 

 

1. Dochody i wydatki gminy 

 

Polityka finansowa Miasta realizowana jest w oparciu o uchwałę budżetową corocznie  

uchwalaną przez Radę Miasta. Uchwała określa  źródła dochodów oraz kierunki 

wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia 

wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz o załącznik do uchwały 

budżetowej obrazujący wydatki majątkowe. 

Pozycję finansową gminy określa  wysokość osiąganych dochodów budżetowych, które w 

2019 rok zostały wykonane  w 98% w stosunku do dochodów planowanych -  dochody 

wykonane to kwota 105.672.613,00 zł , dochody  planowane w wynosiły  107.813.009,61 zł. 

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 6.236.376,20 zł w stosunku do wielkości 

planowanej 9.449.133,00 zł, co stanowi  66,0%. 

Dochody bieżące wykonano w kwocie 99.436.236,80 zł w stosunku do planu dochodów 

bieżących w wysokości 98.363.876,61 zł, co stanowi 101,1%. 

Miasto ponosi  wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 

Wydatki budżetu miasta za 2019 rok zostały wykonane w kwocie 107.536.667,78 zł w 

stosunku do wydatków planowanych w wysokości 121.707.517,61 zł, co stanowi 88,4%. 

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 13.857.283,53zł  w stosunku do ich wielkości 

planowanej 23.800.189,62 zł, co stanowi  58,2 % wykonania, zaś wydatki bieżące 

zrealizowano w kwocie 93.679.384,25 zł w stosunku do wielkości planowanej w kwocie 

97.907.327.99 zł, co stanowi 95,7%. 

Wydatki bieżące budżetu na 1 mieszkańca kształtują się na poziomie 5,6 tys. zł. 

Najwięcej środków w budżecie gminy wydawanych jest na sferę społeczną: zadania 

oświatowo -  wychowawcze oraz pomoc społeczną.  
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2. Analiza wydatków inwestycyjnych i środki zewnętrzne 

 

Miasto Kostrzyn nad Odrą oraz jej jednostki organizacyjne w roku 2019 składały wnioski o 

dofinansowanie do dysponentów środków rządowych oraz o środki unijne. 

Pozyskane środki przeznaczone zostały na różnorodne dziedziny życia społecznego oraz 

inwestycje. 

 

Wybrane projekty dofinansowane w roku 2019 

 

- ze środków unijnych 

 dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 

pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:  Projekt 

„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowacje i rozwój wybranych 

terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie” – 630.003,14 zł 

- ze środków krajowych 

 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin: Projekt „Kostrzyńskie Centrum 

Szkolenia Zapaśniczego” – 2.200.000,00 zł 

 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi oraz chodnika przy ul. Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. 

Fabryczną oraz oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą” – 

803.227,00 zł 

 dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin: Projekt „Funkcjonowanie żłobka w Kostrzynie nad Odrą - Maluch 

+” – 108.000,00 zł 

Analiza zadłużenia gminy 

Na realizację części inwestycji Miasto Kostrzyn nad Odrą zaciąga zobowiązania. 

W roku 2019 obserwuje się spadek poziomu zadłużenia w stosunku do roku 2018. W roku 

2019 nie zaciągnięto nowych zobowiązań długoterminowych. 
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                      RAPORT DEMOGRAFICZNY GMINY MIEJSKIEJ                                             
                                                 KOSTRZYN NAD ODRĄ 

 

 

Ewidencja ludności prowadzona w gminach polega na rejestracji (określonych w 

Ustawie z 24 września 2010 roku o ewidencji ludności- t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 388 z 

późn. zm.) podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status 

administracyjnoprawny osób fizycznych. Ewidencja ludności prowadzona jest w 

Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, w rejestrach mieszkańców 

oraz rejestrach zamieszkania cudzoziemców, prowadzonych w systemie 

teleinformatycznym. 

Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez wójta 

(burmistrza, prezydenta miasta), a gromadzone są w nim dane osób, które wykonały 

obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy. 

Demografia naszego miasta za lata 2018-2019 pokazuje, że ubywa mieszkańców 

Kostrzyna nad Odrą. Liczba zameldowanych na pobyt stały, w porównaniu z rokiem 

ubiegłym 2018 zmniejszyła się o 16 osób, natomiast liczba mieszkańców z pobytem 

czasowym na terenie miasta  wynosiła 580 osób. 

 

Lp. Wybrane dane statystyczne Rok 2018 Rok 2019 

1. Powierzchnia w km² 46 46 

2. Ilość mieszkańców 

zarejestrowanych na pobyt stały 
16760 16744 

3 Ilość mieszkańców 
zarejestrowanych na pobyt 
czasowy 

   580    580 

4 Ilość wyborców 13427 13370 

2. Ludność na 1 km²    364     364 

3. Kobiety na 100 mężczyzn    106     106 

4. Ludność w wieku 

nieprodukcyjnym  na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

63,80 65,60 

                                                                                                          Tabela nr 1. Wybrane dane statystyczne 
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W analizie przyrostu naturalnego, nasze miasto pozostaje od trzech lat  we wskaźniku 

ujemnym.  W 2019 roku zmarło 206 osób, natomiast urodziło się 137 dzieci, co daje 

wskaźnik ujemny na poziomie (minus) - 69  osób. 

Niski wskaźnik przyrostu naturalnego, to jeden z wielu współczesnych problemów 

w sali globalnej - obecnie, to najgorsze wyniki od czasu II wojny światowej. 

 Zauważyć należy, że wskaźniki dzietności, generują zjawisko depresji urodzeniowej, 

co oznacza, że  w przyszłości  pojawi się problem zastępowalności pokoleń. 

 
 

 

 Wybrane dane demograficzne 2018 2019 

 
 

1. 

Ludność, w tym 16760 16744 

-kobiet  8613 8609 

-mężczyzn 8147 8135 

 
 

2. 

Urodzenia żywe, w tym:  157 137 

-chłopcy  69 72 

-dziewczynki 88 65 

 
 

3. 

Zgony, w tym: 214 206 

-mężczyźni 112 106 

-kobiety 100 100 

-dzieci 2 0 

4. Przyrost naturalny -57 -69 

                                                                                                                    Tabela nr 2. Wybrane dane demograficzne      

 

Wśród społeczności naszego miasta mamy 94 mieszkańców powyżej 90 roku życia. 

W znacznej większości, bo w 77 % liczbę tę stanowią kobiety, w tym dwie kobiety urodzone 

w 1920 roku, a wiec liczące 100 lat. 

W ogólnej strukturze naszej społeczności lokalnej, w zróżnicowaniu na płeć, większą liczbę 

stanowią kobiety, których jest o 2,8 % więcej niż mężczyzn. Mężczyzn jest więcej w dwóch 

przedziałach przedprodukcyjnym i produkcyjnym, wzrost ten kształtuje się odpowiednio 

na poziomie 7,6 % oraz 4,8 %. Sytuacja ulega zmianie w przedziale poprodukcyjnym, gdzie 

następuje znaczny wzrost liczby kobiet, aż o 37,8 %. 
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Lp. Dane demograficzne Rok 2018 Rok 2019 

 Płeć kobiety mężczyźni kobiety 

L/%  ilość udział % ilość udział% ilość udział % 

1 Ludność w wieku przedprodukcyjnym 1570   46,2 1828 53,8 1579 46,2 

2 Ludność w wieku produkcyjnym 4885  47,8 5344 52,2 4813 47,6 

3 Ludność w wieku poprodukcyjnym 2158  68,9 975 31,1 2217 68,9 

4 Ogółem 8613 51,4 8147 48,6 8609 51,4 

                        Tabela nr 3. Dane demograficzne z podziałem na płeć i udziałem w kategoriach wiekowych 

   

     

W rejestrach Urzędu Stanu Cywilnego w ruchu naturalnym, dotyczącym  nie tylko 

urodzeń, ale również zawieranych związków małżeńskich zauważalna jest tendencja 

spadkowa, odzwierciedlona w liczbach na poziomie 93 małżeństw w 2019 roku.   

 
 

Lp. Zdarzenia 2018 2019 

1. Ilość urodzeń 157 137 

2. Ilość zawartych małżeństw 
w tym: 

126 93 

Śluby cywilne 50 46 

Śluby konkordatowe 34 20 

Akty transkrybowane (zdarzenia miały 

miejsce poza granicami kraju i zostały 

wpisane do polskich ksiąg Urzędu Stanu 

Cywilnego) 

42 27 

3. Ilość zgonów 214 206 

4. Ilość par obchodzących Jubileusz                  
50-lecia Pożycia Małżeńskiego 

18 22 

                                                                     Tabela nr 4.  Dane statystyczne Urzędu Stanu Cywilnego Kostrzyn nad Odrą 

 

Źródło: 
1. Rejestr Mieszkańców  Miasta Kostrzyn nad Odrą; 

2. Rejestry Urzędu Stanu Cywilnego w Kostrzyn nad Odrą; 
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W 2019 roku działalność samorządu opierała się w dużej mierze na realizacji działań 

ujętych w dokumentach o charakterze strategicznym i programowym takich jak m.in.: 

 

 

 
 Strategie, polityki, programy 

1. Strategia Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2014-2023 

2. Program Ochrony Środowiska - do roku 2026 

3. Wieloletni Plan Rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych i kanalizacji - do roku 2021 

4. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

5. Strategia Rozwoju Oświaty - do roku 2025 

6. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kostrzyn nad Odrą - do roku 2026 

7. Program Wspierania Rodziny - do roku 2020 

8. Program Zorganizowanej Opieki nad dziećmi do lat 3 - do roku 2022 

9. Lokalny Program Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

10. Program Ochrony i Promocji Zdrowia - coroczny 

11. Program Przeciwdziałania Narkomanii - do roku 2020 

12. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - coroczny 

13. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie-

coroczny 

14. Program Ochrony Zdrowia przed Następstwami Używania Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych - 

do roku 2020 

15. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego – do roku 2020 

 

16. 

Program Współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami o których mowa w art.3 ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie -  coroczny  

17. Strategia Rozwoju Sportu - do roku 2025 

18. Gminny Program Opieki nad Zabytkami - do roku 2021 

19. Gminny Program Rewitalizacji - do roku 2026 

20. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą - coroczny 

21. Założenia do projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2019-2031 
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1. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ  DO ROKU 2023 

 

Rada Miasta podejmując uchwały stanowiące o kierunkach realizacji lokalnych 

programów, polityk i strategii, Uchwałą Rady Miasta nr VIII/47/15 z dnia 18 czerwca 2015 

roku przyjęła dokument "Strategia Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2014–2023". 

Jest to podstawowy dokument określający misję miasta w następujący sposób: 

  

CELEM POLITYKI ROZWOJU KOSTRZYNA NAD ODRĄ 

JEST DYNAMICZNY ROZWÓJ MIASTA, ZAPEWNIAJĄCY WYSOKĄ JAKOŚĆ 

ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE JEGO 

ATRAKCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ I TURYSTYCZNEJ. 

 

Strategia Rozwoju Miasta Kostrzyn nad Odrą wyznacza główne kierunki rozwoju miasta w 

perspektywie do 2023 roku, w oparciu, o które samorząd realizuje obowiązek prowadzenia 

polityki rozwoju lokalnego, w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju 

opartego o następujące kierunki: 

 

▪ Kierunek rozwoju nr 1 – Konkurencyjna gospodarka 

▪ Kierunek rozwoju nr 2 – Kapitał społeczny 

▪ Kierunek rozwoju nr 3 – Inwestycje w zasoby. 

 

Kierunek rozwoju nr 1 – Konkurencyjna gospodarka 

 

1. 1. Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców miasta, w tym poprzez pobudzanie i 

wspieranie powstawania lokalnych działalności gospodarczych. 

  

1.2. Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą na bieżąco udziela informacji o możliwości 

pozyskiwania środków z UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pracodawców 

swoimi działaniami wspiera również Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp., poprzez 

refundację pracodawcom kosztów wyposażenia, doposażenia stanowiska pracy, 

przyznawanie dotacji dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej - przez co 

wpływa na rozwój lokalnej przedsiębiorczości. W latach 2018 -2019 udzielano 11 dotacji dla 

osób z terenu miasta Kostrzyn nad Odrą na podjęcie działalności gospodarczej, na łączną 

kwotę 158 000 zł oraz 5 pracodawcom przyznano środki na wyposażenie lub doposażenie 

miejsc pracy na łączną kwotę 70 600 zł. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy udzielał wsparcia 
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finansowego dla pracodawców i przedsiębiorców na sfinansowanie kosztów kształcenia 

ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego - 20 pracodawców otrzymało wsparcie finansowe, dla 57 pracowników i 

pracodawców, na kwotę 118 470 zł m.in. na kursy, egzaminy, studia podyplomowe.  

 

1.3. Inicjowanie współpracy samorządu gminnego z przedsiębiorcami. 

Rokrocznie, w pierwszym kwartale, odbywa się w Kostrzynie nad Odrą spotkanie władz 

miasta z kostrzyńskim biznesem, organizowane przez Urząd Miasta oraz K-S SSE. Podczas 

spotkania burmistrz prezentuje osiągnięcia i podejmowane działania kostrzyńskiego 

samorządu w minionym roku oraz plany i działania na kolejny rok. Jest to również okazja 

do wyróżnienia „Aniołem Biznesu” firm, które aktywnie włączają się w życie społeczno-

kulturalne miasta. Spotkanie noworoczne jest także miejscem wymiany informacji i 

problemów pomiędzy lokalnym biznesem. 

 

1.4. Rozwój transgranicznej współpracy gospodarczej: 

a/ zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych poprzez ich kompleksowe uzbrojenie 

np. Wieloletni plan rozwoju sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej pozwala na 

poszerzenie dostępnych terenów inwestycyjnych. Temu celowi służyłą także podjęte , przez 

spółkę ENEA. działania zmierzające do budowy stacji GPZ KOSTRZYN II na ul. 

Asfaltowej. 

b/ wspieranie i promowanie działalności Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej - Rada Miasta podjęła uchwały w zakresie zwolnień w podatku od 

nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz w ramach regionalnej pomocy 

inwestycyjnej. Miasto Kostrzyn nad Odrą w szeregu własnych działań promocyjnych, 

promuje ofertę inwestycyjną K-SSSE S.A. 

Opracowanie spójnego systemu promocji miejskiej oferty inwestycyjnej-realizujemy przez 

promowanie we współpracy w tym zakresie z K-S SSE S.A. i prezentację oferty na targach, 

konferencjach, spotkaniach. W związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych 

dot. funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji tylko w pierwszym półroczu 2019 roku 

zarząd i pracownicy K-S SSE S.A. zrealizowali ponad 200 spotkań z przedstawicielami 

samorządów oraz firm zlokalizowanych w powiatach oddziaływania K-S SSE (to 238 

samorządów położonych w województwach lubuskim, wielkopolskim i 

zachodniopomorskim). 

c/stworzenie kompleksowej oferty turystycznej- to realizacja dwóch infrastrukturalnych 

projektów partnerskich, których celem jest zaktualizowanie oferty turystycznej i kulturalnej 
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regionu Lubuskie -Brandenburgia, dofinansowanych ze środków Programu INTERRREG 

Va. Efekt projektów: 

„Miejsca pamięci Odry i Warty”, w ramach którego budynek (willa Wagenera) poddany 

jest renowacji i zostanie przeznaczony m.in. na użytek turystyki kulturowej usieciowionej z 

turystycznymi ofertami regionu nad Odrą i Wartą. 

- ”Z parku do parku - z Theodorem Fontane w poszukiwaniu skarbów dziedzictwa 

przyrody i kultury” - celem głównym projektu jest połączenie, promocja i wykorzystanie 

wybranych miejsc dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na terenie parków po obu 

stronach Odry. Dla miasta Kostrzyn nad Odrą oznacza to, stworzenie nowych miejsc 

rekreacyjno – sportowych usytuowanych na terenach rekreacyjnych między ul. Sikorskiego 

a ul. Sybiraków. 

 

1.5. Wspieranie rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie miasta, w tym bazy 

noclegowej oraz gastronomicznej. 

Miasto Kostrzyn nad Odrą zrealizowało projekt pn. „Aktywnie na polsko - niemieckim 

pograniczu - działania na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej". Efektem projektu jest 

przewodnik turystyczny, strona internetowa z aplikacją mobilną i mapami. Portal 

turystyczny www.turystyka.kostrzyn.pl, został stworzony od podstaw. Strona internetowa 

działa również na urządzeniach mobilnych. Portal turystyczny www.turystyka.kostrzyn.pl 

jest stale aktualizowany. 

 

1.6. Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta. 

W 2019 roku zakończono: budowę Kostrzyńskiego Centrum Zapaśniczego; oddano do 

użytkowania młodym mieszkańcom Kostrzyna skatepark, zlokalizowany na terenach 

zielonych przylegających do Amfiteatru; zakończono renowację boisk trawiastych na płycie 

boiska nr 3 MOSiR, montaż piłkochwytów na płycie boiska nr 2; prace remontowe na 

terenie basenu kąpielowego; budowę zespołu szatni przy Hali Sportowej MOSiR przy ul. 

Niepodległości 11 oraz zakończono prace remontowe Hali Sportowej MOSiR przy ul. 

Wojska Polskiego 6. 

 
Kierunek rozwoju nr 2 – Kapitał społeczny 

Realizacja tego zadania w okresie obejmującym Raport polegała m.in. na wykonaniu 

następujących zadań: 

 

2.1. Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych dla których Miasto Kostrzyn nad 

Odrą jest organem prowadzącym - w 2019 roku wykonano 21 zadań remontowo-
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inwestycyjnych, wyposażono placówki oświatowe w pomoce dydaktyczne i nowoczesne 

technologie, a we wszystkich kostrzyńskich przedszkolach publicznych wprowadzono 

elektroniczną rekrutację. 

 

2.2. Współpraca z placówkami edukacyjnymi (w tym wyższego szczebla) oraz 

przedstawicielami podmiotów gospodarczych i społecznych w zakresie treści i metod 

kształcenia - Miasto współpracuje ze szkołą ponadpodstawową w Kostrzynie nad Odrą tj. z 

Zespołem Szkół im. Marii. Skłodowskiej-Curie. 

Ponadto pracodawcy otrzymują dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego 

młodocianych pracowników. 

 

2.3. Wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym: zapewnienie bezpiecznej drogi do 

szkoły - każdego roku uczniowie klas pierwszych oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych 

otrzymują kamizelki odblaskowe oraz uczestniczą w prelekcji na temat bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym. Wprowadzono zmiany organizacji ruchu na drogach przy szkołach, 

przedszkolach i żłobku, poprzez wprowadzenie nowego oznakowania poziomego z 

dodatkowymi przejściami dla pieszych. Dotyczyło to ulic: Banaszaka, Słonecznej, 

Sienkiewicza, Niepodległości, Mickiewicza, Fabrycznej. Na tej ostatniej zamontowano 

barierę zabezpieczającą wyjście na jezdnię. Doświetlono przejścia dla pieszych w miejscach 

szczególnie zagrożonych oraz wymieniono znaki D-6 (przejście) na bardziej widoczne – z 

żółta otoczką, oznakowywano również folią odblaskową słupki znaków, by były bardziej 

widoczne.  

 

2.4. Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społeczności 

lokalnej.- realizowane jest np. poprzez działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, 

organizowanie oddziałów specjalnych i integracyjnych w szkołach dla uczniów 

niepełnosprawnych (zatrudnienie specjalistów z oligofrenopedagogiki oraz nauczycieli 

wspomagających, psychologów, pedagogów i logopedów); organizowanie w szkołach i 

przedszkolach zespołów wczesnego wspomagania rozwoju; wspieranie działalności 

organizacji pozarządowych (np. Polski Związek Niewidomych, ZERiI, Kostrzyńskie 

Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem", Uniwersytet Trzeciego Wieku). 

 

2.5. Promocja zdrowego stylu życia realizowana jest głównie przez szkoły i przedszkola 

(programy zdrowego żywienia, gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach), Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji poprzez rekreację i sport oraz stowarzyszenia np. Klub 

Abstynenta „Libra”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, ZERiI, Związek Niewidomych. 
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2.6. Cyfryzacja usług publicznych w tym wdrożenie platformy internetowej do komunikacji 

Urzędu Miasta z klientami i otoczeniem. 

Na podstawie uchwały nr XXIII/175/16 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 27 

października 2016 roku w sprawie deklaracji współpracy Miasto Kostrzyn nad Odrą z 

Gminami Niegosławice (lider projektu), Gozdnica, Żary, Kożuchów, Kolsko, Bytnica, 

Miasto Gubin, gmina Gubin, Maszewo, Lubrza, Skąpe, Zbąszynek, Babimost w celu 

realizacji zadania pn. "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz 

podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego", aplikowało o środki z Lubuskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach projektu realizowany jest m.in. zakup 

systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz Elektronicznego Biura 

Interesantów, stworzenie nowego serwisu www wraz z instruktażem do e-usług. 

Kontynuacja i zakończenie projektu powinno nastąpić w 2020 roku. 

 

2.7. Zintensyfikowanie działań na rzecz rozwoju współpracy z innymi samorządami w 

kraju i za granicą w zakresie wymiany doświadczeń. 

Miasto Kostrzyn nad Odrą prowadzi aktywną politykę rozwoju współpracy 

międzynarodowej. Współpraca ze stroną niemiecką rozwija się w oparciu o miasta 

paterskie: Seelow i Peitz z którymi realizujemy projekty infrastrukturalne (program 

Interreg VA). Obecnie przeprowadzona jest rewitalizacja willi Wagenera w Kostrzynie, 

natomiast w Seelow - dawnego budynku dworca. Obiekty te służyć będą wspieraniu 

współpracy polsko-niemieckiej. W ramach Funduszy Małych Projektów Programu Interreg 

VA jednym z najciekawszych przykładów, był realizowany w lipcu 2019 r. projekt „Polsko-

Niemiecki Piknik Ekologiczny”. Kostrzyn nad Odrą rozwija także współpracę z krajami 

Europy Wschodniej: miastem Sambor na Ukrainie i Miastem Floresti (Republika 

Mołdawii).Współpraca ta ma jak dotychczas charakter wymiany na płaszczyźnie kultury, 

jak również pomocy humanitarnej. W ub roku w ramach współpracy ze Związkiem Miast 

Polskich uczestniczyliśmy w wyjeździe studyjnym do miasta Baghdadi w Gruzji, 

zainteresowanego organizacją festiwali na przykładzie odbywającego się u nas "Przystanku 

Pol&Rock". 

 

Kierunek rozwoju nr 3 – Inwestycje w zasoby 

Trzeci kierunek rozwoju miasta Kostrzyn nad Odrą jest realizowany m.in. poprzez rozwój 

infrastruktury technicznej, która stanowi bazę do rozwoju niemal wszystkich dziedzin 

życia i zmierza w kierunku zmniejszania zanieczyszczenia środowiska naturalnego. 

Kierunek ten w 2019 roku był realizowany m.in poprzez: 
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3.1. Modernizację i rozbudowę infrastruktury: w 2019 roku przebudowano odcinek ulic od 

skrzyżowania ul. Asfaltowej z ul. Drzewicką do skrzyżowania ul. Asfaltowej z ul. 

Energetyków, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. 

MIkołaja Reja, kontynuowano budowę dróg na Os. Kostrzyn Południe (ul. Dębowa, ul. 

Klonowa), wykonano przebudowę drogi i chodnika w ulicy Olczaka wraz ze 

skrzyżowaniem z ul. Fabryczną i oświetleniem ulicznym przy ul. Olczaka. Wykonano 

dokumentację dla zadania "Budowa dróg na Osiedlu Warniki i w ulicy Witnickiej wraz z 

uzbrojeniem terenu Osiedla Warniki". W 2019 roku wykonano zadanie „Doświetlenie 

przejść dla pieszych oraz budowa brakujących punktów oświetlenia drogowego na terenie 

miasta Kostrzyn nad Odrą-ul. Niepodległości 29, skrzyżowanie Kopernika/Kościuszki, 

skrzyżowanie Sikorskiego/Mickiewicza, ul. Kopernik ul. Niepodległości (przy MOSiR), ul. 

Narutowicza 5”. 

 

3.2. Rozwój istniejącej oraz uruchomienie nowej komunikacji transportowej wewnątrz oraz 

na zewnątrz miasta. 

W 2016r na terenie Miasta uruchomiono publiczny transport zbiorowy w autobusowych 

przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. Jest on realizowany na 3 

liniach autobusowych o łącznej długości 111,9 km. Transport ten od dnia 1 czerwca 2019 

roku jest bezpłatny dla korzystających z niego osób. 

 

3.3. Budowa przeprawy mostowej na Odrze i Warcie, ułatwiającej komunikację oraz 

łączność w obszarze transgranicznym. 

Trwają prace dot. przebudowy mostu drogowego granicznego w rejonie Kostrzyna nad 

Odrą i Kustrin-Kietz 27.09.2019 r. została podpisana umowa międzyrządowa w ciągu drogi 

krajowej nr 22 oraz drogi federalnej nr 1. 

Na ukończeniu jest także opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z 

budową nowego kolejowego mostu granicznego na Odrze. Projekt ma na celu budowę 

nowego dwutorowego mostu granicznego miedzy stacjami Kostrzyn i Küstrin-Kietz. 

 

3.4. Podjęcie działań mających na celu wyprowadzenie ruchu kołowego z centrum 

Kostrzyna nad Odrą w tym poprzez budowę dużej obwodnicy miasta. W realizację tego 

zadana rządowego zaangażowany jest samorząd naszego Miasta, K-S SSE oraz mieszkańcy. 

Na obecnym etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) 

zaprojektowano trzy warianty przebiegu trasy: wariant W1- obejścia miejscowości Kostrzyn 

nad Odrą od strony północno – zachodniej wraz z przeprawą mostową na rzece Warcie; 
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wariant W2 – wariant przebiegający przez miasto Kostrzyn nad Odrą z częściowym 

wykorzystaniem terenów kolejowych i wariant W3 – wariant obejścia miejscowości 

Kostrzyn nad Odrą od strony północno – zachodniej wraz z przeprawą mostową na rzece 

Warcie. 

 

3.5. Rozwój infrastruktury kolejowej oraz połączeń kolejowych w tym transgranicznych - 

spółka PKP PLK S.A. w latach 2018-2019 prowadziła działania inwestycyjne oraz 

przygotowawcze dotyczące dwóch linii kolejowych tj. 273 Wrocław-Szczecin przez 

Kostrzyn nad Odrą oraz 203 Tczew-Kostrzyn – granica państwa. 

Linia kolejowa 273, to projekt inwestycyjny „Modernizacja linii kolejowej nr 273 na odcinku 

Głogów-Zielona Góra-Rzepin-Dolna Odra wraz z łączeniami nr 821 i 822”, realizowany ze 

środków krajowych. Analizie poddane są warianty związane z podniesieniem prędkości do 

160 km/h. W 2019 r. rozpoczęto realizację Studium Wykonalności dla projektu „Prace na 

ciągu C-E 59 – odcinek Rzepin – Szczecin Podjuchy”. 

Linia kolejowa nr 203, rozpoczęto realizację Studium Wykonalności dla projektu „Prace na 

liniach kolejowych 18,203 na odcinku Bydgoszcz-Piła-Krzyż-Gorzów Wlkp.-Kostrzyn wraz 

z elektryfikacją odcinka Piła-Kostrzyn”. Planowany do realizacji zakres inwestycji obejmuje 

kompleksową modernizację linii oraz m.in. podwyższenie prędkości, modernizację 

przejazdów i przejść kolejowo-drogowych. 

 

2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Rada Miasta Uchwałą XIII/83/19 z dnia 28 listopada  2019 r. przyjęła Program 

Ochrony Środowiska dla Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2019-2022 z perspektywą na 

lata 2023-2026 (zwany dalej Programem). 

Program Ochrony Środowiska jest dokumentem strategicznym, odnoszącym się do 

aspektów środowiskowych, określa i systematyzuje działania środowiskowe, niezbędne do 

poprawy jakości życia i stanu środowiska na terenie miasta oraz przyczynia się do 

zapewniania jego zrównoważonego rozwoju. W dokumencie został sformułowany 

nadrzędny cel Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kostrzyn nad Odrą, który brzmi: 

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ WPŁYWAJĄCY NA 

ZACHOWANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH ORAZ ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ 

JAKOŚĆ ŻYCIA JEGO MIESZKAŃCÓW 
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W 2019 roku wykonany został raport obejmujący lata 2016-2018 przyjęty uchwałą 

Rady Miasta nr XIII/81/19 z 28 listopada  2019 r. Według raportu stan środowiska na terenie 

Miasta nie uległ pogorszeniu. 

Miasto Kostrzyn nad Odrą sukcesywnie realizuje zadania, kładąc szczególny nacisk na 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, modernizację dróg i remonty 

chodników, a także ochronę powietrza atmosferycznego poprzez termomodernizację 

obiektów dydaktycznych i użyteczności publicznej, wymianę nieekologicznych źródeł 

ciepła oraz usprawnianie zbiórki odpadów (m.in. azbest). Działania te w połączeniu z 

realizacją zadań o charakterze edukacyjnym w dużej mierze przyczyniają się do poprawy, 

jakości środowiska na obszarze Miasta. Oceniając dotychczasowy stan realizacji zadań 

zapisanych w harmonogramach „Programu…” autor opracowania jednoznacznie 

stwierdził, że zadania są realizowane na bieżąco, dowodem na to są wskaźniki oraz ilość 

wydatkowanych środków finansowanych na realizację zadań własnych. 

Zaawansowanie realizacji celów i zadań ekologicznych jest zróżnicowane. Są zadania na 

realizację których wydatkowano wiele większe środki niż te planowane, gdyż udało się 

pozyskać źródło finansowania, są również takie zadanie, których realizacja jest planowana 

na lata następne ze względu na niedostateczne środki finansowe, a także długie i 

skomplikowane procedury przetargowe. Mimo to Miasto nieustannie stara się pozyskiwać 

dofinansowanie na realizację zadań ze środków zewnętrznych zarówno krajowych i 

zagranicznych w celu realizacji zadań kosztownych, gdyż nie ma możliwości 

sfinansowania ich ze środków budżetu własnego. 

Stan zaopatrzenia Miasta w sieć wodociągową, kanalizacyjną, sieć ciepłowniczą i gazową 

jest bardzo dobry. Kostrzyn nad Odrą jest zelektryfikowany, a sieć jest w dobrym stanie 

technicznym. Sieć komunikacyjna na terenie Miasta jest również dobrze rozwinięta, przez 

obszar Kostrzyna nad Odrą przebiegają drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i drogi 

krajowe. Ponadto komunikacja odbywa się poprzez ruch kolejowy i wodny. 

Na obszarze Miasta występują Obszary Natura 2000, Park Narodowy, Park Krajobrazowy, 

pomniki przyrody. Stan środowiska przyrodniczego na terenie Miasta ogólnie można 

ocenić jako dobry. Stan powietrza atmosferycznego, stan wód powierzchniowych 

i podziemnych poddawane są regularnym badaniom. Monitoringiem w tym zakresie 

zajmuje się WIOŚ w Zielonej Górze. Ze względu na sąsiedztwo dwóch dużych rzek 

Kostrzyn nad Odrą jest narażony na występowanie zagrożeń naturalnych takich jak 

podtopienia i powodzie. 

Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska w 2019 r. usunięto 5,46 Mg wyrobów 

zawierających azbest, który przekazany został do utylizacji na wysypisko Eko-Myśl 

Sp. z o.o. 
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Istnieje także uporządkowany system gospodarki odpadami. 

W  2019 r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych oraz prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych na terenie miasta, w ramach uprzednio udzielonego zamówienia 

publicznego, prowadziły Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą. 

Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 

zostało poprzedzone wyposażeniem przez MZK spółka z o.o. nieruchomości w zabudowie 

wielorodzinnej w pojemniki na następujące frakcje odpadów: niesegregowane zmieszane, 

biodegradowalne kuchenne, opakowania ze szkła, papier i tekturę oraz na tworzywa 

sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe. Natomiast nieruchomości w zabudowie 

jednorodzinnej przedsiębiorca odbierający odpady wyposażył w pojemniki na 

niesegregowane odpady komunalne i w worki do selektywnego zbierania odpadów w tych 

samych kolorach co pojemniki ustawione w zabudowie wielorodzinnej. Do 31.12. 2019 r. w 

zależności od potrzeb pojemniki były dostawiane lub zamieniane. Koszt wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne został zawarty w obowiązującej 

stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 28 lutego  2019 r. wynosiła 

10,00 zł od osoby w przypadku, gdy odpady były gromadzone selektywnie i 15,00 zł. od 

osoby w przypadku, gdy odpady komunalne były gromadzone w sposób nieselektywny. 

Stawka pobieranej opłaty wzrosła od 01.03. 2019 r. do 15,00 zł od osoby w przypadku gdy 

odpady komunalne były gromadzone w sposób selektywny i 25,00 zł. dla właścicieli 

nieruchomości, którzy nie zbierali odpadów selektywnie. Pobierane opłaty pokrywały 

koszty ponoszone przez Miasto na gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W  2019 r. z nieruchomości zamieszkałych zebrano 4 733,16 Mg niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych.  

Na dzień 31.12. 2019 r. deklaracje w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi obejmowały 16 042 mieszkańców. Ilość osób objętych deklaracjami zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosiła 9143, a osób niesegregujących 

odpadów komunalnych 6 899. 

 

Obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody 

Na terenie Kostrzyna nad Odrą, w południowej części, znajduje się część obszaru 

Parku Narodowego „Ujście Warty”, a w południowej i zachodniej części fragment Parku 

Krajobrazowego „Ujście Warty” oraz specjalny obszar ochrony siedlisk i obszar specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000 „Ujście Warty” PLC080001. Poza tym na terenie miasta 

zlokalizowanych jest 6 pomników przyrody. 
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Urządzone tereny zieleni miejskiej obejmują obszar około 45ha. W celu ich 

utrzymania tereny te podzielono na 3 części: 

rejon 1 - obejmuje Śródmieście, Osiedle Leśne i Warniki  

rejon 2 - obejmuje Zatorze, Osiedle Drzewice i Osiedle Szumiłowo 

rejon 3 - Park Miejski (około 4ha) wraz z Placem Wojska Polskiego. 

W ramach rejonów wydzielono skwery i zieleńce, zieleń w pasach drogowych, zieleń 

osiedlowa i place zabaw oraz teren przy garażach, które utrzymywane są w różnym 

standardzie. 

 

3. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 

I KANALIZACJI 

 

Zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków wykonują Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., będąca w 100% 

własnością Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą dnia 22 lutego 2018r podjęła uchwałę w sprawie 

„Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji 

będących w posiadaniu Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad 

Odrą, na lata 2018-2021”. 

Realizując powyższy Plan w 2019r MZK Sp. z o.o. zrealizowało następujące inwestycje na 

sieci wodno-kanalizacyjne: 

 Budowa wodociągu PE 225 o długości 1012 mb ul. Sikorskiego – Wojska Polskiego. 

 Budowa wodociągu PE 110 o długości 90 mb od ul. Pralników do os. Leśnego. 

 Budowa wodociągu PE 280 o długości 417 mb od ul. Mostowej do ul. Gorzowskiej. 

 Budowa wodociągu PE 110 o długości 551 mb ul. Willowa i Jagodowa. 

 

4. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

 

Niska emisja jest źródłem zanieczyszczeń powietrza takich jak dwutlenek siarki, 

dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył, sadza, a więc typowych zanieczyszczeń powstających 

podczas spalania paliw stałych i gazowych. W przypadku emisji bytowej, związanej z 

mieszkalnictwem zanieczyszczenia uwalniane na niedużej wysokości często pozostają i 

kumulują się w otoczeniu źródła emisji. 
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Położenie miasta powoduje okresowo słabe ruchy mas powietrza i dodatkowo utrudnia 

rozpraszanie zanieczyszczeń w atmosferze. Kostrzyn nad Odrą znajduje się w strefie 

podlegającej ocenie jakości powietrza – strefa lubuska. 

Ocena jakości powietrza w województwie lubuskim zalicza Miasto Kostrzyn nad Odrą do 

obszarów przekroczeń stężeń B(a)P/rok. W mieście wskazano obszar o powierzchni 9 km², 

liczba narażonej ludność - 15 504. 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Kostrzyn nad Odrą” został 

opracowany w roku 2015. Realizując zapisy PGN w 2019 roku zaszły w nim następujące 

zmiany: w zakresie rozbudowy sieci c.o. MZK Sp. z o.o. przyłączony do sieci budynki: 

Mickiewicza 20, Osiedle Parkowe B, Żłobek Miejski oraz Kostrzyńskie Centrum Szkolenia 

Zapaśniczego. 

Ponadto, zgodnie z uchwałą Nr XXIII/173/16 Rady Miasta w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Kostrzyn nad Odrą na zadania 

służące poprawie jakości powietrza, w 2019 roku ogłoszono dwa nabory wniosków o 

udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i podpisano 18 umów. Efektem rzeczywistym 

było zlikwidowanie 9 piecy węglowych i 14 piecy kaflowych. 

 

5.  STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY   

 

Uchwałą Nr XLII/344/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą została przyjęta „Strategia 

Rozwoju Oświaty na lata 2018 – 2025”, ponieważ władze miasta od wielu lat traktują 

priorytetowo zagadnienia dotyczące edukacji dzieci i młodzieży. Kierunki działania, które 

zostały zapisane w uchwałach Rady Miasta Nr XII/117/99 z dnia 21 grudnia 1999 r. oraz  Nr 

XXIII/177/12 z dnia 29 listopada 2012 r. stały się podstawą istotnych i pozytywnych 

przemian w kostrzyńskiej oświacie. Sprawiły, że placówki na terenie miasta są 

systematycznie remontowane i modernizowane oraz coraz lepiej wyposażone, a poziom 

nauczania stale podnoszony.  

W 2019 roku nadal były realizowane cele strategii rozwoju oświaty, w tym w szczególności 

Władze Miasta dbały o zapewnienie wysokiej jakości i atrakcyjności miejskiej oferty 

oświatowej m.in. poprzez informowanie mieszkańców o osiągnięciach kostrzyńskich szkół 

oraz nagradzanie uczniów, którzy odnieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych 

organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Ponadto, aby podnieść jakość 

nauczania w szkołach podstawowych wprowadzono dodatkowe godziny języka polskiego, 

matematyki i języka niemieckiego oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia 

uczniów. 
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Na podkreślenie zasługuje również współpraca z Radami Rodziców oraz wprowadzenie 

dzienników elektronicznych we wszystkich szkołach podstawowych, dla których Miasto 

Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym.  

W 2019 roku w kostrzyńskich placówkach oświatowych przeprowadzono szereg prac 

remontowych i modernizacyjnych, w tym w szczególności: 

 remont łącznika, remont 2 sal dydaktycznych, wykonanie ogrodzenia szkoły, 

wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach szkoły w Szkole Podstawowej Nr 1; 

 remont dachu i łazienki szkolnej, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w 

Szkole Podstawowej Nr 2; 

 remont kuchni i zaplecza kuchennego, modernizacja kotłowni i przyłączenie do 

kanalizacji miejskiej w Szkole Podstawowej Nr 3; 

 remont instalacji elektrycznej, remont instalacji poziomu ciepłej wody w piwnicy 

szkoły, zakup klimatyzatorów do świetlicy szkolnej i pracowni komputerowej w 

Szkole Podstawowej Nr 4. 

 

6. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA KOSTRZYN 

NAD ODRĄ DO ROKU 2026  
 

Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 

2016 – 2026 jest 

 

STWORZENIE SYSTEMU WSPARCIA ZAPEWNIAJACEGO GODNE 

WARUNKI DO ŻYCIA I ROZWOJU MIESZKAŃCÓW W SFERZE EKONOMICZNEJ 

I SPOŁECZNEJ, POPRZEZ PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI 

I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU. 

 

W 2019 roku pomimo poprawy sytuacji na rynku pracy nadal są osoby, które nie odnajdują 

się na rynku pracy. Sytuacja tych osób i rodzin nabiera cech trwałości, przyczyniając się do 

długotrwałego pozbawienia możliwości korzystania z dóbr i usług, a tym samym prowadzi 

do wykluczenia społecznego. 

Realizacja celów strategii w 2019 roku przedstawiała się następująco: 

 

1. Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Realizując ten cel strategiczny, Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował i podejmował 

działania ukierunkowane na wzmocnienie rodzin, ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

oraz poprawę sytuacji materialno-bytowej. 
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W 2019 roku OPS objął wsparciem i pomocą 54 rodziny (mniej o 38 rodzin w porównaniu z 

2018r.) w których bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych była głównym 

powodem ubiegania się o pomoc. Podejmowane działania były różnorodne i dostosowane 

do indywidualnej sytuacji osób, która pozwala na zaobserwowanie wzrostu motywacji 

klientów do działań pomagających pokonywać trudności życiowe. 

 OPS przy realizacji tego celu współpracował z: przedszkolami, szkołami, zakładami opieki 

zdrowotnej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Rodzinnym Ośrodkiem 

Diagnostyczno-Konsultacyjnym, kuratorami sądowymi, Komisariatem Policji i Urzędem 

Miasta. 

W 2019 roku OPS zatrudniał 1 asystenta rodziny na pełny etat, w systemie zadaniowego 

czasu pracy. Z pomocy asystenta korzystało systematycznie 18 rodzin (o 3 więcej niż w 

roku poprzednim) w których przebywało 54 dzieci (w 2018r. – 42 dzieci). 

    

2. Wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych oraz długotrwale i przewlekle chorych,   

a także ich rodzin. 

W 2019 roku pomoc finansowa wym. wyżej osób dotyczyła: 

-wypłata zasiłków stałych (od 30 zł do 645 zł - kwota zależna od dochodu na osobę) w 2019 

roku wyniosła łącznie 749.295,00 (w 2018r.-789.757 zł) , wypłacono 1.333 świadczenia (w 

2018r.-1468 świadczeń) dla 133 osób, 

-wypłata zasiłków celowych i okresowych jest świadczeniem fakultatywnym, 

przyznawanym na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, 

opału, odzieży niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych napraw w 

mieszkaniu oraz kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być również przyznany w celu 

realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności 

ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość 

utrzymania lub nabycia świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

Na zasiłki okresowe i celowe wydatkowano w 2019 roku kwotę 469.034,04 zł (w 2018r.-

413.393 zł), w tym 259.034,04 zł na zasiłki okresowe oraz 210.000,00 zł na zasiłki celowe. 

Z tej formy pomocy skorzystały 664 osoby (w 2018r. -834 osoby), w tym 567 osób z zasiłków 

celowych oraz 183 osoby z zasiłków okresowych (86 osób otrzymało więcej niż jedno 

świadczenie). 

 

3. Pomoc w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub 

niepełnosprawnych. W 2019 roku Programem objętych było 629 osób (706 w 2018r.) , w tym 
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217 to dzieci i młodzież (w 2018r.-242). Koszt Programu w 2019 r. to 781..661,00 zł (788.234 

zł w 2018r.) z czego wkład własny Miasta Kostrzyn nad Odrą wyniósł 323.700,00 zł. 

W ramach realizacji programu były dowożone posiłki osobom starszym, chorym i 

niepełnosprawnym. 

 

4. Pomoc usługowa obejmowała: 

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania realizowane poprzez pomoc w zaspokajaniu 

codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację 

oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

W 2019 roku OPS zatrudniał 7 osób świadczących usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania, będące alternatywą do umieszczania osób w domach pomocy społecznej. Tą 

formą pomocy objęto łącznie 76 osób, w tym 37 osób w formie dodatkowej opieki w 

miejscu zamieszkania oraz 39 osób w formie dowożonego obiadu do domu. 

 

5. Kierowanie do domu pomocy społecznej: 

W sytuacji, gdy osoba starsza wymaga całodobowej opieki, a proponowany zakres usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest niewystarczający, konieczne jest skierowanie do 

Domu Pomocy Społecznej. 

Na dzień 31.12.2019 r. W 2019 r. w DPS-ach przebywało 51 osób z terenu naszego miasta 

(tak jak w 2018r.) Wydatki gminy w związku z ponoszeniem odpłatności za pobyt 

wszystkich mieszkańców w domach pomocy społecznej to kwota 1.483.269 zł (w 2018r.-

1.322.878 zł), co oznacza, że rosną miesięczne koszty pobytu w DPS, które w 2019 roku 

wynosiły od 3.634,46 (DPS "Dom Seniora" w Kostrzynie nad Odrą) do 4.792,64 DPS w 

Kamieniu Wielkim). 

 

6. Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych 

Dnia 13 września 2018 r. rozpoczął działalność Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych, 

działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej. Oferta placówki skierowana jest do 

mieszkańców miasta, nieaktywnych zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia, 

samodzielnych lub wymagających niewielkiej pomocy w codziennym funkcjonowaniu. 

Celem Domu jest utrzymanie i poprawa stanu sprawności fizycznej i intelektualnej 

starszych osób poprzez zajęcia manualne, w tym plastyczne, kulinarne, edukacyjne, 

turystyczne, integracyjne. Uczestnicy DDP mogą skorzystać również z przygotowywanych 

przez Jadłodajnię Ośrodka posiłków. Docelowo w Domu może przebywać do 15 osób i 

obecnie stale korzystających jest 15 osób. 
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7. Mieszkania chronione prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniają 

miejsca dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych lub 

chorych, pod warunkiem, że nie wymagają całodobowej opieki. OPS prowadził w 2019 

roku 2 mieszkania chronione. Osoby korzystające z takiej formy pomocy, przygotowywane 

są do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie na własny rachunek, przy 

pomocy własnych umiejętności i z wykorzystaniem własnej zaradności życiowej. Pobyt w 

mieszkaniu chronionym przyznawany jest decyzją administracyjną, poprzedzoną 

rodzinnym wywiadem środowiskowym oraz dokonaniem uzgodnień dotyczących celu i 

okresu pobytu, rodzaju wsparcia, wysokości odpłatności. 

 

8. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby. Usługi są finansowane z budżetu państwa, jest to 

zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki w kwocie 9.800,00 zł dotyczą 

kosztów terapii integracji sensorycznej. Rodziny tych osób w zależności od posiadanego 

dochodu, ponoszą częściową odpłatność za przyznane usługi specjalistyczne. W roku 2019 

usługi na zlecenie OPS wykonywał Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej Izabela Bielecka.  

 

9. Wsparcie dla rodzin 

W 2019 roku rodziny korzystały ze wsparcia finansowego w postaci świadczeń rodzinnych, 

świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) i programu „Dobry Start”.  

Realizacja świadczeń rodzinnych w 2019 roku przedstawiała się następująco: 
 

Świadczenia 
Liczba 

świadczeń 

Wypłacona 
kwota 

(zł) 

Wysokość świadczenia 
(zł) 

Zasiłek rodzinny 7 635 861.863,85 

• 95,00 zł na dziecko w wieku do 
ukończenia 5 roku życia, 
• 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 
5 roku życia do ukończenia 18 roku 
życia, 
• 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 
18 roku życia do ukończenia 24 roku 
życia 

Jednorazowa zapomoga 
z tytułu urodzenia dziecka 

112 112.000,00 1.000,00 zł 

Dodatek do zasiłku z 
tytułu urodzenia dziecka 

33 23.429,30 1.000,00  zł 

Opieki nad dzieckiem w 
okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego 

148 50.499,74 400,00 zł 
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Samotnego 
wychowywania dziecka 

494 94.897,87 

193,00 zł na dziecko, plus 80,00 zł dla 
dziecka z orzeczoną 
niepełnosprawnością lub znacznym 
stopniem niepełnosprawności, nie 
więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci 

Wychowanie dziecka 
w rodzinie wielodzietnej 

1396 128.530,43 95,00 zł na trzecie i następne dzieci 

Kształcenia i rehabilitacji 
dziecka 
niepełnosprawnego 

582 60.205,94 
• 90,00 zł dla dziecka do 5 roku życia, 
• 110,00 zł dla dziecka powyżej 5 roku 
życia 

Rozpoczęcie roku 
szkolnego 

868 45.525,04 100,00 zł 

Podjęcie przez dziecko 
nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania 

235 19.754,92 

• 113,00 zł z tytułu podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania 
• 69,00 zł w przypadku zamieszkiwania 
w miejscowości , w której znajduje się 
szkoła 

 
 
- Świadczenia opiekuńcze w tym: 
 

Świadczenia 
Liczba 

świadczeń 

Wypłacona 
kwota                    

(zł) 

Wysokość świadczenia 
(zł) 

Zasiłek pielęgnacyjny 5 695 1 078 926,94 
153,00 

Od 1 listopada 2019 - 215,84 zł 

Świadczenie pielęgnacyjne 942 1 485 327,29 1477,00 

        Specjalny zasiłek      
             opiekuńczy 

206 126 272,70 
620,00 

 
 

 

Świadczenie 
Liczba 

świadczeń 

Wypłacona 
kwota                    

(zł) 

Wysokość świadczenia 
(zł) 

Świadczenie rodzicielskie 458 423 321,60 1 000,00 

 
 
- Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych 
Realizacja zasiłków dla opiekunów w 2019 roku przedstawiała się następująco: 
 

Świadczenie Liczba świadczeń 
Wypłacona kwota               

 (zł) 
Wysokość świadczenia 

(zł) 

Zasiłek dla opiekuna 120 74 400,00 
 

620,00 
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- Świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" - realizacja w 2019 roku:  

Od 1 lipca 2019 rodzice mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze na nowych 

zasadach, zgodnie z którymi świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” 

przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochody 

uzyskiwane przez rodzinę. Realizacja świadczeń wychowawczych w okresie od 1 stycznia 

2019 do 31 grudnia 2019 roku przedstawiała się następująco: 

 

Świadczenie 
Liczba 

świadczeń 

Wypłacona kwota wraz 
z kosztami obsługi  

 (zł) 

Wysokość świadczenia 
(zł) 

Świadczenie wychowawcze 27 991 13.928.901,39 500,00 

 

 

- Dobry Start 

Świadczenie „Dobry Start” w wys. 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w 

szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w 

bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w 

szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku 

ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Program 

obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy 

zastępczej. 
 

Świadczenie Liczba świadczeń 
Wypłacona kwota wraz 

z kosztami obsługi  
(zł) 

Wysokość 
świadczenia (zł) 

„Dobry Start” 2 290 686.850,00 300,00 

 

 

- Fundusz alimentacyjny 

Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 

grudnia 2019 roku przedstawia się następująco: 

 

Świadczenia 
Liczba osób 
uprawnio-

nych 

Wypłacona 
kwota (zł) 

Średnie świadczenie 
(zł) 

Fundusz alimentacyjny 226 947 496,67 349 
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Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie postępowania wobec dłużników 

alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 

2019 roku zostały podjęte następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych: 

 

Liczba dłużników alimentacyjnych, których wezwano do zgłoszenia się w celu 
przeprowadzenia wywiadu 

213 

Liczba dłużników, którzy zgłosili się na wezwanie w celu przeprowadzenia wywiadu 47 

Liczba wydanych decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od 
zobowiązań alimentacyjnych 

23 

Liczba dłużników, w stosunku do których wystąpiono do prokuratury o ściganie za 
przestępstwo niealimentacji 

22 

Liczba dłużników, w stosunku do których wystosowano wniosek do Biura Praw Jazdy i 
Rejestracji Pojazdów o zatrzymanie prawa jazdy 

7 

   

W celu zwiększenia skuteczności egzekucji, Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kostrzynie nad Odrą współpracuje m.in. z Biurami Informacji Gospodarczej. Dłużnicy, 

których zaległość przekracza 6 miesięcy wpisywani byli do Krajowego Rejestru Długów.

  

 W wyniku prowadzonego postępowania w 2019 roku od dłużników 

alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 423.235,44 zł (w 2018r.- 297.275 zł). 

 

7. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 
 

Głównym celem Programu jest wspieranie rodzin w wypełnianiu i przywracaniu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz stworzenie optymalnych warunków do 

wychowania dzieci w środowisku biologicznej rodziny. 

Realizacja celów szczegółowych programu w 2019 roku przedstawia się następująco: 

1. Budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin poprzez zapobieganie powstawaniu 

sytuacji kryzysowych wymagających interwencji. Zrealizowane zadania: 

-rodziny borykające się z problemami finansowymi, o niskich dochodach otrzymywały 

pomoc finansową w formie zasiłków okresowych, celowych, w tym celowych na zakup 

żywności, pomoc w formie opłacania obiadów szkolnych dla dzieci; 

- przeprowadzono kwalifikację dzieci do bezpłatnych kolonii i półkolonii w czasie wakacji; 

- w celu eliminacji i zapobiegania sytuacjom kryzysowym prowadzono z rodzinami pracę 

socjalną, proponowano poradnictwo psychologiczne; 

- pracownicy socjalni oraz asystent rodziny monitorowali sytuację rodzin objętych pomocą; 
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- w celu poprawy bezpieczeństwa socjalnego rodzin, zaangażowano osoby do udziału w 

projekcie realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach którego podnieśli 

kompetencje oraz kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia. 

  

2. Wspieranie rodzin przejawiających problemy opiekuńczo – wychowawcze poprzez 

wspomaganie potencjału rozwojowego rodziny. Zrealizowane zadania: 

- osoby i rodziny przeżywające trudności oraz mające problemy opiekuńczo – 

wychowawcze korzystały z bezpłatnej pomocy psychologicznej, zorganizowanej w 

Ośrodku Pomocy Społecznej; 

- podjęto współpracę z placówkami oświatowymi, poradnią psychologiczno – 

pedagogiczną w celu zwiększenia potencjału wychowawczego rodziców oraz rozwojowego 

dzieci; 

- zachęcano rodziców do pobytu ich dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej oraz świetlicach 

opiekuńczo – wychowawczych; 

- w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi (z tych usług skorzystało 3 dzieci). 

 

3. Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku szkolnym. w 2019 r. zrealizowano zadania: 

- przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne); 

- umożliwienie dzieciom skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego w 

szkołach i Ośrodku Pomocy Społecznej; 

- umożliwienie rodzicom skorzystania z konsultacji prawnych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej; 

- podejmowanie mediacji i interwencji kryzysowych w rodzinach; 

- wydawanie decyzji kierujących niepełnosprawną młodzież do Środowiskowego Domu 

Samopomocy. 

 

4. Poprawa stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci i młodzieży oraz zapobieganie 

uzależnieniom i zjawiskom przemocy. 

Zrealizowane zadania: 

- przyznawanie pomocy finansowej (zasiłki celowe, okresowe), rzeczowej oraz pomocy w 

formie pracy socjalnej pracowników OPS oraz asystenta rodziny; 

- korzystanie przez rodziny z zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków, zapomóg 

z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich i wychowawczych; 

- kierowanie na konsultacje psychologiczne świadczone na terenie OPS; 
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- podejmowanie działań zapobiegających i przeciwdziałających przemocy w rodzinie przez 

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

5. Podniesienie kompetencji i umiejętności wychowawczych oraz opiekuńczych rodziców, 

które umożliwiają wychowanie się dzieci w rodzinie naturalnej. 

Zrealizowane zadania: 

- pracownicy OPS prowadzili pracę socjalną z rodzinami przeżywającymi trudności 

opiekuńczo – wychowawcze; 

- w przypadkach, w których istniało zagrożenie odebrania dziecka od biologicznych 

rodziców, efektem pracy asystenta rodziny było umożliwienie pozostania tych dzieci w 

rodzinie, bez konieczności umieszczania w pieczy zastępczej; 

- bieżący monitoring rodzin wymagających wsparcia przez pracowników socjalnych i 

asystenta rodziny; 

- motywowanie członków rodzin do podjęcia leczenia uzależnień i rozpoczęcia terapii. 

 

8. PROGRAM  ZORGANIZOWANEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 3 

 

Uchwałą Nr XXXIII/262/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 16 listopada 2017 

r. został przyjęty „Kostrzyński program rozwoju zorganizowanej opieki nad dzieckiem do 

lat 3 na lata 2017 – 2022”. 

 

               CELEM PROGRAMU JEST ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI  

      ORAZ ROZWÓJ JAKOŚCI OPIEKI I EDUKACJI DLA DZIECI W WIEKU DO LAT 3. 
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W 2019 roku na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą funkcjonowały 3 żłobki 

prowadzone przez podmioty prywatne, do których uczęszczało 60 dzieci. Żłobki 

niepubliczne otrzymywały dotację w wysokości 300,00 zł miesięcznie na dziecko w żłobku. 

Dotacja była przekazywana na podstawie uchwały XLIV/346/14 Rady Miasta Kostrzyn nad 

Odrą z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających 

dziennych opiekunów na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. W 2019 roku podmiotom 

prowadzącym niepubliczne żłobki przekazano dotację w wysokości 214 800,00 zł, w tym: 

 Żłobek „Kraina Marzeń” otrzymał dotację w kwocie 108 000,00 zł na 30 dzieci; 

 Żłobek „Super Dziecko” otrzymał dotację w kwocie 56 400,00 zł na 16 dzieci; 

 Żłobek „Kwiatek” otrzymał dotację w kwocie 50 400,00 zł na 14 dzieci. 

Ponadto w 2019 roku funkcjonował Żłobek Miejski, do którego uczęszczało 62 dzieci do 3 

grup, w tym 12 dzieci do grupy I (dzieci w wieku od 12 do 16 miesiąca życia), 25 dzieci do 

grupy II (dzieci w wieku od 17 do 30 miesiąca życia) i 25 dzieci do grupy III (dzieci w 

wieku od 31 do 36 miesiąca życia). Misją żłobka jest promocja i wsparcie rodziny we 

wszystkich pełnionych przez nią funkcjach. Opiekunowie zapewniają dzieciom troskliwą 

opiekę i wszechstronny rozwój psychiczny i fizyczny. Poza opieka żłobek pełni funkcje 

wychowawcze i edukacyjne. Bardzo ważnym zadaniem żłobka jest zapewnienie 

prawidłowego żywienia dzieci, uwzględniając przeciwwskazania żywieniowe, zalecenia 

lekarskie oraz normy żywieniowe. Wszystko jest to możliwe dzięki zaangażowaniu 

pracowników żłobka, ale przede wszystkim dzięki władzom Miasta. Podjęta decyzja o 

budowie żłobka, przeznaczenie środków z Budżetu Miasta oraz dofinansowanie uzyskane 

z rządowego programu Maluch + pozwoliło na poszerzenie oferty żłobków niepublicznych 

o żłobek publiczny.  

 

9. LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

Władze Miasta Kostrzyn nad Odrą wspierają uzdolnione dzieci i młodzież poprzez 

przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce od 2005 roku. W 2019 roku zostały przyjęte 

uchwały w sprawie przyjęcia i zasad realizacji „Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Kostrzyn nad Odrą”. W okresie od stycznia do 

czerwca 2019 r. stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie otrzymywało 69 uczniów, 

natomiast od września do grudnia otrzymywało 33 uczniów. 

Ponadto w 2019 roku burmistrz Miasta i przewodniczący Rady Miasta wręczyli nagrody 

dla najlepszych uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych, klasach 

gimnazjalnych oraz Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą. 
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10. PROGRAM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA 

 

           Uchwałą Nr III/354/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 listopada 2018 r. 

został przyjęty program ochrony i promocji zdrowia na rok 2018. Głównym celem 

programu jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Miasta 

Kostrzyn nad Odrą. 

W ramach programu prowadzone były programy edukacji zdrowotnej w szkołach i 

przedszkolach, organizowano szereg zajęć sportowych i imprez sportowo – rekreacyjnych, 

realizowano program edukacyjno – informacyjny w zakresie pielęgnacji zębów, wspierano 

działalność gabinetów podstawowej opieki pielęgniarskiej w szkołach, przekazywano 

seniorom tzw. Kopertę Życia 65+. 

Ponadto w 2019 roku osobom nieubezpieczonym wydano 130 decyzji poświadczających 

prawo do świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. 
 

11. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

Uchwałą Nr III/14/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 20 grudnia 2018 r. 

został przyjęty program przeciwdziałania narkomanii na lata 2019 – 2020. Zadania 

realizowane w ramach programu przeciwdziałania narkomanii są spójne z zadaniami 

realizowanymi w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. Działania ogólnie dotyczą profilaktyki uzależnień, w tym przeciwdziałania 

narkomanii. Wszystkie programy profilaktyczne są zgodne z wytycznymi Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020. W ramach realizacji programu przystąpiono do 

kampanii „Narkotyki? To mnie nie kręci”. 

 

12. PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

 

Uchwałą Nr XLIII/354/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 listopada 2018 r. 

został przyjęty program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 

2019. 

W ramach programu w 2019 roku zrealizowano następujące zadania: 

 Współpracowano z Klubem Abstynenta „Libra” – klub otrzymał na działalność 

dotację z budżetu miasta w wysokości 31 575,00 zł. Środki zostały wykorzystane na 

działalność klubu oraz spotkania terapeutyczne. W 14 spotkaniach uczestniczyło 

łącznie 300 osób. 
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 Współpracowano z Parafią Rzymsko – Katolicką w zakresie prowadzenia świetlicy 

socjoterapeutycznej, która otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości 

50 000,00 zł. W zajęciach na świetlicy uczestniczy stale 25 dzieci i młodzieży. 

 Współpracowano i wspierano SP ZOZ dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w 

Międzyrzeczu. Szpital otrzymał dotację w wysokości 1 100,00 zł na doposażenie sali 

do terapii. Do tej placówki kierowani są na leczenie odwykowe mieszkańcy miasta. 

 Zorganizowano wypoczynek zimowy i letni dla dzieci i młodzieży. W zajęciach 

podczas ferii uczestniczyło ok. 600 dzieci. Zajęcia zostały zorganizowane w szkołach. 

KCK, MOSiR, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Muzeum Twierdzy. Również w 

czasie wakacji zostały zorganizowane przez Miasto i jednostki organizacyjne zajęcia 

dla dzieci i młodzieży. W czasie wakacji w zajęciach uczestniczyło ok. 800 osób. 

 Dzieci z przedszkoli i klas I – III ze szkół podstawowych (630 osób) obejrzały 

spektakl profilaktyczny pt. „Zośka, piraci i wielka draka”. 

 Odbyło się 12 posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 Zorganizowano szkolenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie na temat „Zadania gminy i innych instytucji w zakresie 

profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy’. Ponadto zorganizowano 

szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz dla rady pedagogicznej 

Zespołu Szkół. 

 Przystąpiono do kampanii profilaktycznych pt. „Smart znaczy mądrze – nowe 

zagrożenia w sieci”, „Przeciw pijanym kierowcom” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

 Dla uczniów klas I – III ze szkół podstawowych zorganizowano rekomendowane 

warsztaty profilaktyczne „Zakazany owoc”, a dla uczniów klas IV – VIII 

rekomendowany program profilaktyczny „Debata”. 

 Wspierano działalność świetlic opiekuńczo – wychowawczych w szkołach 

podstawowych. Na zajęcia w świetlicach uczęszczało 100 dzieci i młodzieży. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej udzielano porad prawnych i psychologicznych dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych. Z tej formy pomocy skorzystało 58 osób. 
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13. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE 

 

     Uchwałą Nr III/354/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 listopada 2018 r. został 

przyjęty program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie na rok 2019. 

W ramach programu prowadzona była działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowane były następujące działania: 

 wspierano działalność świetlic opiekuńczo – wychowawczych w szkołach dla dzieci 

i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 

 prowadzono środowiskowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach dla dzieci i młodzieży z 

rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka, 

 wspierano działalność „Świetlicy socjoterapeutycznej” prowadzonej przez Parafię 

Rzym. – Kat. NMP Matki Kościoła, 

 wspierano jednostki organizacyjne miasta w zakresie organizacji wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych potrzebujących wsparcia, 

 udział w kampanii ogólnopolskiej „Przemoc boli”. 

 

W 2019 roku udzielana była pomoc osobom dotkniętym przemocą domową. To zadanie 

głównie było realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który w szczególności 

podejmował działania w ramach procedury „Niebieska Karta”. Wszystkie osoby i rodziny, 

u których wszczęto procedurę, stały się adresatami tych działań. W celu rozwiązania 

problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie powoływane były zespoły 

robocze w ramach działalności Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. W skład zespołów roboczych wchodzili przedstawiciele OPS, policji , 

oświaty, ochrony zdrowia oraz kuratorzy sądowi. 

W roku 2019 założono 6 Niebieskich Kart, odbyło się 87 spotkań Grup Roboczych oraz 4 

posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. Efektem prac Zespołu Interdyscyplinarnego 

jest: 

 zakończenie 15 procedur Niebieskiej Karty; 

 skierowanie 7 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury; 

 skierowanie 3 wniosków do Sądu o ograniczenie władzy rodzicielskiej i 

umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej; 

 skierowanie 3 wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 
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 16 postępowań przygotowawczych w sprawie przemocy w rodzinie – procedura 

„Niebieskiej Karty” dot. psychicznego znęcania się prowadzonych przez Komisariat 

Policji w Kostrzynie nad Odrą. 

 

14. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Uchwałą Nr XLIII/353/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 8 listopada 2018 r. 

został przyjęty program współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. 

Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego są trzecim sektorem 

działającym na rzecz dobra publicznego. Stanowią one bazę dla rozwoju społeczności, 

zrzeszają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli. 

Organizacje podejmują działania dla dobra mieszkańców oraz integrują i aktywizują 

społeczność, uzupełniając działania podejmowane w tym względzie przez lokalny 

samorząd. 

Stowarzyszenia oraz fundacje podejmują działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego 

współpraca organizacji pozarządowych i gminy przynosi efekty poprzez realizację 

wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców. 

Na stronie internetowej: www.kostrzyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 

Miasto Kostrzyn nad Odrą „Organizacje pozarządowe” figurowało 35 organizacji 

pozarządowych działających na terenie Miasta, w tym w obszarze: sportu – 16 organizacji, 

spraw społecznych i zdrowia – 10 organizacji, promocji miasta, turystyki i inne – 9 

organizacji 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana była przede wszystkim w 

ramach otwartego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym, zgodnie z przepisami 

określonymi w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Łączna wysokość planowanych dotacji: 610 000,00 zł (w 2018r.-520.000 zł), 

Łączna wysokość przekazanych dotacji: 579 627,00 zł (w 2018r. - 463.889 zł), 

Łączna wysokość dotacji wykorzystanych przez organizacje (otrzymanych w wyniku 

otwartego konkursu ofert oraz w trybie bezkonkursowym): 579 627,00 zł (w 2018 r. 

461.901,05 zł). 

  

 Wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2019 r.  

 przedstawia poniższa tabela: 

 



 Raport o stanie miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok 

Strona 40 

 

L.p. O r ganizacja pozarządowa Nazwa zadania 
Wykorzystana 

dotacja 

Tr yb udzielenia 

dotacji 

Lic zba 

uc zestników 

1. Fundacja „Zielona Strzała” Woda i przygoda 5 390,00 zł bezkonkursowy 158 

2. Kostrzyński Klub Sportów 

Wodnych 

Kajakiem w Kostrzynie nad 

Odrą 

2 610,00 zł bezkonkursowy 60 

3. WOPR Bezpieczne Wakacje 10 000,00 zł bezkonkursowy 150 

4. Klub Abstynenta „Libra” Prowadzenie klubu 

abstynenta 

31 575,00 zł konkurs ofert 300 

5. Parafia Rzym. – Kat. p.w. NMP 

Matki Kościoła 

Prowadzenie świetlicy 

socjoterapeutycznej 

50 000,00 zł konkurs ofert 25 

6. Fundacja „Pro Animalne dla 

zwierząt w potrzebie” 

Prowadzenie schroniska 

dla zwierząt w Górzycy, 

10 000,00 zł bezkonkursowy * Do adopcji 

przekazano 7 

psów 

7. Kostrzyńskie Stowarzyszenie 

„Człowiekiem Jestem” 

Spotkanie z okazji 

obchodów 

Międzynarodowego Dnia 

Kobiet 

500,00 zł bezkonkursowy 51 

8. Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów 

Światowy Dzień Inwalidy 1 100,00 zł bezkonkursowy 137 

9. Polski Związek Niewidomych – filia 

w Kostrzynie nad Odrą 

Wycieczka integracyjna do 

Międzyzdrojów 

1 347,00 zł bezkonkursowy 25 

10. Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku – filia w 

Kostrzynie nad Odrą 

 

Wypoczynek w Rewalu 

3 245,00 zł bezkonkursowy 39 

11. Kostrzyńskie Stowarzyszenie 

„Człowiekiem Jestem” 

Wycieczka do Gubina i 

Krosna Odrzańskiego 

890,00 zł bezkonkursowy 17 

12. Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku – filia w 

Kostrzynie nad Odrą 

„20 lat minęło … - 

podsumowanie 

działalności UTW” 

1 420,00 zł bezkonkursowy 96 

13. Związek Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów 

Międzynarodowy Dzień 

Seniora 

1 100,00 zł bezkonkursowy 156 

14. Kostrzyńskie Stowarzyszenie 

„Człowiekiem Jestem” 

Wyjazd do Strzelec 

Krajeńskich i Drezdenka 

600,00 zł bezkonkursowy 19 

15. ZHP Hufiec Kostrzyn nad Odrą „Mamy Niepodległą” 3 000,00 zł bezkonkursowy 65 

16. Klub Sportowy 

„Szkoła Tańca Quest” 

Organizacja zajęć tańca 

nowoczesnego 

10 000,00 zł konkurs ofert 120 

17. Parafia Rzym. – Kat. p.w. Matki 

Bożej Rokitniańskiej 

I Parafialny, wspólnotowy i 

międzypokoleniowy 

koncert kolęd 

5 000,00 zł bezkonkursowy 25 

18. UKS „Celuloza Kostrzyn” Szkolenie dzieci i 

młodzieży w sekcjach 

sportowych – piłka nożna 

40 000,00 zł konkurs ofert 117 

19. UKS „Czwórka” Szkolenie dzieci i 

młodzieży w sekcjach 

sportowych – piłka nożna 

28 000,00 zł konkurs ofert 100 

20. UKS „Nukleon” Szkolenie dzieci i 

młodzieży w sekcjach 

27 000,00 zł konkurs ofert 50 
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sportowych – piłka ręczna 

21. UKS „Warta” Szkolenie dzieci i 

młodzieży w sekcjach 

sportowych – tenis 

stołowy 

18 000,00 zł konkurs ofert 30 

22. MUKS „Przyjaciół Sportu” Szkolenie dzieci i 

młodzieży w sekcjach 

sportowych – piłka nożna 

dziewcząt 

15 000,00 zł konkurs ofert 68 

23. UKS „Dwójka” Szkolenie dzieci i 

młodzieży w sekcjach 

sportowych – siatkówka 

25 000,00 zł konkurs ofert 20 

24. UKS Akademia Futbolu 

Kostrzyn nad Odrą 

Szkolenie dzieci i 

młodzieży w sekcjach 

sportowych – piłka nożna 

15 000,00 zł konkurs ofert 116 

25 SKF „Olimp” Szkolenie dzieci i 

młodzieży w sekcjach 

sportowych – zapasy 

30 000,00 zł konkurs ofert 80 

26. UKS „Jedynka” Szkolenie dzieci i 

młodzieży w sekcjach 

sportowych – zapasy 

30 000,00 zł konkurs ofert 100 

27. Kostrzyński Klub Karate Szkolenie dzieci i 

młodzieży w sekcjach 

sportowych – karate 

25 000,00 zł konkurs ofert 60 

28. KS AZS AJP Gorzów Wlkp. Szkolenie dzieci i 

młodzieży w sekcjach 

sportowych – koszykówka 

16 000,00 zł konkurs ofert 14 

29. KS Sportów Walki Klub Sportowy 

„Twierdza” 

Szkolenie dzieci i 

młodzieży w sekcjach 

sportowych – brazylijskie 

jiu - jitsu 

8 000,00 zł konkurs ofert 40 

30. SKF Aikido Renshu Międzynarodowe 

seminarium aikido’2019 w 

Kostrzynie nad Odrą 

1 800,00 zł bezkonkursowy 45 

31. „Kostrzyńska Grupa 

Motocyklowa” 

Rozpoczęcie sezonu 

sportów motocyklowych 

2 700,00 zł bezkonkursowy 100 

32. Klub Sportowy 

„Szkoła Tańca Quest” 

Tanecznym krokiem 

przywołujemy wakacje 

4 500,00 zł bezkonkursowy 40 

33. UKS „Nukleon” Uroczyste obchody 10 – 

lecia UKS Nukleon 

2 200,00 zł bezkonkursowy 310 

34. UKS Akademia Futbolu 

Kostrzyn nad Odrą 

Organizacja pikniku 

rodzinnego 

2 000,00 zł bezkonkursowy 250 

35. MUKS „Przyjaciół Sportu” III Międzynarodowy 

Halowy Turniej Świąteczny 

Piłki Nożnej Dziewcząt 

Kostrzyn CUP 2019 

1 800,00 zł bezkonkursowy 60 

36. Fundacja „Pro Animalne dla 

zwierząt w potrzebie” 

Prowadzenie schroniska 

dla zwierząt w Górzycy, ul. 

90 000,00 zł konkurs ofert --- 
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Robotnicza 17 

 Ogółem ---- 519 777,00 zł ---- 3 043 

 

 

 

Współpraca jednostek organizacyjnych miasta z organizacjami pozarządowymi: 

 Nieodpłatne udostępnianie sal konferencyjnych oraz pomieszczeń biurowych na 

działalność stowarzyszeń w Kostrzyńskim Centrum Kultury. 

 Nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR dla 

organizacji pozarządowych zajmujących się szkoleniem dzieci i młodzieży w 

sekcjach sportowych. 

 Udostępnianie hal sportowych w szkołach. 

 Organizacja i współorganizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych oraz 

kulturalnych. 

 Udzielanie przez Urząd Miasta organizacjom pozarządowym wsparcia 

merytorycznego i informacyjnego. 

Miasto współpracowało z wieloma organizacjami pozarządowymi, które odgrywają 

ogromną rolę w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego na wielu płaszczyznach 

związanych z rozwojem i wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych. 

Współpraca samorządu oraz pomoc finansowa i pozafinansowa udzielana organizacjom 

pozarządowym pozytywnie wpływa na kontakty i relacje z trzecim sektorem, przyczynia 

się do podniesienia jakości usług oraz do poszerzenia grupy odbiorców. Organizacje 

pozarządowe uzupełniają zadania jednostek samorządu terytorialnego, a zaufanie jakim 

obdarza je społeczeństwo jest świadectwem coraz większego zaangażowania i skuteczności 

działań. 

 

15. STRATEGIA ROZWOJU SPORTU 

 

Uchwałą Nr XLII/343/18 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 października 

2018 r. została przyjęta „Strategia Rozwoju Sportu Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2018 – 

2025”. 

 

Celem głównym strategii jest zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości usług 

sportowych i stworzenie możliwości uczestnictwa w wysokiej jakości wydarzeniach 

sportowych. 
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W 2019 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem i współorganizatorem 

ok. 100 imprez, akcji i zajęć sportowo – rekreacyjnych z udziałem blisko 12 tysięcy osób, na 

boiskach trawiastych rozegrano 90 meczów i turniejów piłkarskich. 

Ponadto w ramach prowadzonej działalności w obiektach sportowych MOSiR-u odbyły się 

rozgrywki szkolne, rozgrywki mistrzowskie prowadzone przez okręgowe związki 

sportowe. 

W 2019 roku MOSiR nieodpłatnie udostępniał obiekty sportowe dla potrzeb kostrzyńskich 

stowarzyszeń. Kontynuowana była współpraca z kostrzyńskimi zakładami pracy i 

instytucjami, której celem jest integracja społeczności lokalnej oraz propagowanie czynnego 

wypoczynku. 

 

Cel szczegółowy 1: Baza sportowa dla wszystkich (wsparcie sportu powszechnego). 

Najważniejszą inwestycją sportową w 2019 roku było Kostrzyńskie Centrum Szkolenia 

Zapaśniczego, które powstało dzięki dużemu zaangażowaniu władz miasta w pozyskanie 

środków zewnętrznych na budowę tej hali. 

Uroczyste otwarcie nastąpiło 28 września 2019 r. podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw 

Młodzików w Zapasach – styl klasyczny. Z nowego obiektu korzystają uczniowie Szkoły 

Podstawowej Nr 1 oraz sekcje sportowe – zapasy, aikido. Na potrzeby organizacji imprez 

sportowych została zakupiona specjalistyczna ochronna wykładzina podłogowa oraz 

zakupiono ławki sportowe. 

W 2019 roku zostały również zrealizowane następujące zadania remontowe i inwestycyjne 

w zakresie infrastruktury sportowej MOSiR: wymiana ogrodzenia od ul. Sybiraków; 

naprawa pokrycia dachowego oraz remont 1 szatni na hali sportowej przy ul. 

Niepodległości 11; prace regeneracyjne wraz ze wzmocnieniem podłoża płyt piłkarskich; 

prace techniczno – konserwacyjne na basenie przy ul. Fabrycznej; remont pomieszczeń 

socjalnych na Przystani Żeglarskiej „Delfin”. 

 

Cel szczegółowy 2: Wspieranie sportu wyczynowego. 

 W 2019 roku ze wsparcia sportu wyczynowego skorzystały 2 stowarzyszenia sportowe: TS 

„Celuloza” Kostrzyn nad Odrą (piłkarska grupa seniorska – Klasa A) oraz UKS „Warta” 

Kostrzyn nad Odrą (tenis stołowy Lotto Superliga Tenisa Stołowego). 

Na szczególną uwagę zasługują wydarzenia sportowe związane z rozgrywkami w lidze 

Tenisa Stołowego, ponieważ na zawody przyjeżdżały najlepsze zespoły w tej dyscyplinie w 

Polsce oraz czołowi zawodnicy z Europy i świata. 
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Cel szczegółowy 3: Rozwój sportu młodzieżowego. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wspiera wszystkie kostrzyńskie stowarzyszenia 

sportowe udostępniając bezpłatnie obiekty sportowe takie jak 4 boiska piłkarskie na 

stadionie sportowym, 2 hale sportowe. Aktywie uczestniczy jako organizator i 

współorganizator większości imprez sportowych w mieście zapewniając przygotowanie 

obiektów, wsparcie przy organizacji i przeprowadzaniu tych imprez, promuje i zachęca 

dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu. MOSiR sukcesywnie 

przygotowuje nową i modernizuje istniejącą infrastrukturę sportową na potrzeby rozwoju 

sportu. 

 

Cel szczegółowy 4: Aktywność sportowa osób starszych. 

MOSiR w Kostrzynie nad Odrą również w  2019 r. wspierał organizacje seniorskie 

działające na terenie miasta poprzez wsparcie przy organizacji imprez sportowych 

(spartakiady), a także starał się dostosować swoją ofertę do możliwości seniorów, czego 

wyrazem były biegi rekreacyjne. W 2019 roku odbyło się 6 imprez dedykowanym również 

osobom starszym jak np. Bieg „Policz się z Cukrzycą” w którym uczestniczyli seniorzy z 

naszego miasta, XI Halowa Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna Seniorów o „Puchar 

Dyrektora MOSiR” - organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem 

oraz MOSiR Kostrzyn nad Odrą, XI Spartakiada Sportowo - Rekreacyjna organizacji 

pozarządowych Seniorów z udziałem 10 reprezentacji, w tym goście z Dębna, Słubic i z 

Niemiec. Organizatorami byli Kostrzyńskie Stowarzyszenie „Człowiekiem Jestem” oraz 

MOSiR Kostrzyn nad Odrą, 34. Międzynarodowy Bieg „Kostrzyńska Dziesiątka” połączony 

z 2. Drużynowymi Mistrzostwami Zakładów Pracy – na starcie biegu stanęło 300 biegaczy. 

Aby zachęcić seniorów do udziału w tej imprezie sportowej MOSiR przyznawał nagrody w 

kategoriach: Kobiety 50+, Mężczyźni 60 – 65 lat, Mężczyźni 70 – 79 lat, Mężczyźni 80+, 

Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna „Od Juniora do Seniora”. W spartakiadzie wzięli 

udział seniorzy z Uniwersytetu III Wieku i Kostrzyńskiego Stowarzyszenia „Człowiekiem 

Jestem”, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy oraz przedszkolaki z 

Przedszkola Miejskiego Nr 1 „Pod Topolą’. 

6 grudnia 2019 roku odbyło się „Bieganie Bez Granic” bieg był dostosowany do możliwości 

seniorów, którzy wzięli udział w imprezie. 
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Cel szczegółowy 5: Promocja miasta przez sport. 

Sukcesy kostrzyńskich sportowców wpływają pozytywnie na wizerunek Miasta Kostrzyn 

nad Odrą. Dzięki nim miasto jest organizatorem takich imprez jak: II Puchar Polski 

Kadetów w zapasach w stylu klasycznym, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w 

zapasach – styl klasyczny. Wielką popularnością cieszy się także jeden z najstarszych 

biegów na ziemi lubuskiej biegów- w 2019 roku odbył się już po raz 34. Międzynarodowy 

Bieg Uliczny „Kostrzyńska Dziesiątka”. W 2019 roku w UKS Warta walczyła w Lotto Super 

Lidze Tenisa Stołowego dzięki czemu kostrzyńscy tenisiści promowali miasto zarówno na 

meczach wyjazdowych, ale także Kostrzyn nad Odrą gościł najlepsze klubu ekstraklasy. 

Znaczące sukcesy odnoszą także młodzi kostrzyńscy piłkarze praktycznie corocznie 

reprezentując miasto w Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” i zagrali w 

wielkim finale na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Reprezentacja Szkoły 

Podstawowej Nr 4 w 2019 roku sięgnęła po tytuł mistrzowski. 

Wszystkie zawody zapaśnicze jak i Lotto Super Liga transmitowane były bezpośrednio w 

Internecie na żywo, na większości tych imprez gościliśmy także TVP 3 Gorzów Wlkp. oraz 

Radio Zachód. Informacje z imprez sportowych pojawiają się także w prasie regionalnej i 

lokalnej, na stronach internetowych miasta i MOSiR-u. 
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