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1. GRUNTY I ŁAD PRZESTRZENNY 
 

Zestawienie zbiorcze gruntów miasta Kostrzyn nad Odrą 
wg stanu na dzień 31 grudnia  2019 r. 

 

Opis Ilość 

własność Miasta 

(zasób) 

ogółem 

z tego 

własność Miasta 

Współwłasność 
(np. udziały we 

wspólnotach 
mieszkaniowych) * 

przekazane w 
użyczenie 

 

     działki  szt. 
 

  2 635 1 923 1 830 61 32 

 
    wartość  w zł 

 

36.486.479,8 35 465 351,13 33 580 437,41 13 185,22 1 871 728,50 

   powierzchnia   
         w m2 

9.832.786,00 9 105 834,00 8 865 750,00 6 806,00 233 278,00 

   Powierzchnia        
         w ha 

983,28 910,58 886,58 0,68 23,33 

 
                        

Powierzchnie gruntów w zasobie Miasta Kostrzyn nad Odrą 
 

 
Powierzchnia w m2 

tereny mieszkaniowe  704 703 
tereny przemysłowe 94 117 

inne tereny zabudowane 197 700 
zurbanizowane tereny nie  zabudowane 1 965 240 

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 427 487 
drogi 1 150 529 

użytki kopalniane 46 470 
lasy 169 632 

grunty zadrzewione i zakrzewione 17 699 
nieużytki  1 016 055 

inne tereny komunikacyjne 962 
tereny kolejowe 12 626 

Tereny różne  998 077 
rowy 66 695 

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi  101 815 
łąki trwałe  267 441 
pastwiska  763 502 

Grunty orne  1 813 119 
UWAGA  Działka 66/22 poza granicami Miasta -  gm. Górzyca  18 917 

RAZEM 9  832 786 
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Miasto Kostrzyn nad Odrą posiada studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego uchwalone w 2015 roku. Miasto ma sporządzonych 14 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie dwa mpzp znajdują się 

w trakcie aktualizacji tj. opracowywania zmiana planów. Są to: 

  

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sportowa, Prosta 

II w Kostrzynie nad Odrą (uchwała o przystąpieniu Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą 

Nr XXXIV/282/17 z dnia 21 grudnia 2017 r.) oraz 

1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej w 

Kostrzynie nad Odrą (uchwała o przystąpieniu Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr 

XXVIII/209/17 z dnia 30 marca 2017 r.). 

 

W perspektywie najbliższych lat proponuje się kontynuacje rozpoczętych procedur 

planistycznych dla sześciu planów miejscowych: 

1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Os. Warniki II, 

2.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy 

ulicy Kostrzyńskiej 17, 

3.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sportowa 

Prosta II, 

4.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Asfaltowa, 

Włoska, Belgijska, Cmentarna, 

5.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jana Pawła II, 

6.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie strefy Śródmiejskiej 

oraz procedurę zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kostrzyn nad Odrą. 

 

Ponadto, w związku z toczącymi się ustaleniami dotyczącymi przebiegu trasy 

obwodnicy miasta Kostrzyn nad Odrą z przeprawą mostową na rzece Warcie, aktualizacją 

przepisów prawa jak np. nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, przekazaniem map przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

określających zakres obszaru szczególnego zagrożenia powodzią w świetle znowelizowanej 

ustawy Prawo Wodne, powoduje konieczność aktualizacji z uwagi na zmianę nazewnictwa 
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oraz zakresu i stref zalewowych i ograniczeń z nich płynących oraz innych czynników 

wpływających na konieczność zmiany dotychczasowego studium – jak np. zmiana 

zagospodarowania terenu, rozwoju infrastruktury, a także naturalnej dezaktualizacji 

informacji bazujących na statystykach, niezbędne jest dokonanie zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o opracowywane Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kostrzyn nad Odrą, co obecnie ma 

miejsce. 

 
Analiza wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego 

W  2019 r. do Urzędu Miasta wpłynęły, zestawione w poniższej tabeli wnioski, w 

sprawie sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i 

studium: 

 
 

L.p. 
Data wpływu 

wniosku 
Uogólniona treść wniosku 

O znaczenie nieruchomości której dotyczy 

wniosek 

Zgodność wniosku ze 
studium 

zgodny niezgodny 

1 2 4 5 6 7 
 
 

    1. 28.02.2019 

Wniosek o sporządzenie 
planu miejscowego z 

przeznaczeniem na funkcję 
mieszkaniową i usług 
nieuciążliwych 

Dz. nr 74 obręb 0007 

 
_  

 
+ 

 
    2. 

 
 
 

 
 

11.03.2019 

Dopuszczenie na działce nr 

116/66 i 116/67 – obręb 4 , 
2 UC/MM w sektorze 2 – 
działalności usługowo-
produkcyjnej, magazynów, 

składów i handlu. 

działki nr 116/66  i 116/67 w obrębie 
planu: zmiana miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kostrzyna, 
zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej  nr 

XXVII/296/2001 z dnia 25 października 
2001r. 

 

+  

 

- 

 
 
 

     
    3.  

 
18.03.2019 

Prośba o zmianę zapisów 

umożliwiającą rozbudowę 
budynków 

Dz.  88/1, 88/2, 88/3, 76/82, 76/50 obręb 
0006, plan miejscowy zagospodarowania 
przestrzennego terenu Starego Miasta  w 

Kostrzynie nad Odrą, przyjęty uchwałą 
Rady Miejskiej nr X/96/2003    z dnia  10 
lipca 2003   roku, ogłoszony w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 

64, poz. 1010, z dnia 4 września 2003 r 

 

+  

 

- 
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2. INWESTYCJE REALIZOWANE W 2019 ROKU  
 

 

 

Lp. Zestawienie inwestycji realizowanych w 2019 roku 

1. Zagospodarowanie terenów wokół amfiteatru 

a) Zagospodarowanie terenu obok amfiteatru wraz z budową skateparku. Opracowano 
koncepcję funkcjonalno-przestrzenną zagospodarowania w rejonie ulic: Sikorskiego (droga 
krajowa nr 31) i Sybiraków, o powierzchni ok. 3 ha. Koszt opracowania dokumentacji to kwota 
44.649,00 zł. W dniu 25.01. 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn. „Budowa 
infrastruktury rekreacji (skate park) dla dzieci i młodzieży w Kostrzynie nad Odrą”, który odbył 
się w dniu 12.02.2019 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TECHRAMPS z Krakowa w kwocie 
858.540,00 zł brutto. Prace budowlane zakończono we wrześniu 2019 r. 

2. Modernizacja infrastruktury budynków użyteczności publicznej 

a) Szkoła Podstawowa Nr 1 dokumentacja projektowa - plac apelowy - wymiana nawierzchni, 
remont łącznika, renowacja terenów zielonych, ławeczki, oświetlenie wraz z projektem 
zagospodarowania terenu szkoły. W dniu 18.01.2019 r. zamieszczono zapytanie ofertowe 
dotyczące wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu 
Szkoły Podstawowej nr 1. Najkorzystniejszą ofertę złożyło biuro projektów M&K Dawid 
Mołdrzyk z Krajenki. 

b) „Remont pokrycia dachu oraz wykonanie elewacji łącznika Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Kostrzynie nad Odrą”. Dnia 27 maja 2019 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na 
realizację zamówienia pn.: „Remont pokrycia dachu oraz wykonanie elewacji łącznika Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Kostrzynie nad Odrą”. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona 
przez firmę SEPOR Łukasz Dziadkiewicz z Chojny w cenie ogółem brutto 269.000,00 zł. Prace 
remontowe zakończono w sierpniu 2019 r. 

c) Szkoła Podstawowa Nr 2 - wymiana instalacji wod-kan i co wraz z automatyką i remontem 
łazienki chłopięcej na II piętrze w starej części szkoły. W dniu 28.02.2019 r. ogłoszono przetarg 
nieograniczony, który odbył się 26.03.2019 r. Zakres robót obejmował: remont poprzez 
częściową wymianę i montaż instalacji centralnego ogrzewania w postaci grzejników płytowych 
w ilości 88 szt. wraz z zaworami z głowicą termostatyczną, instalacji wodociągowej i 
hydrantowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MK Mirosław Kania z Obrzycka. Prace 
montażowe zakończono 30.08.2019 r. 

d) Przedszkole Miejskie nr 2 - remont bloku żywieniowego (kuchnia, zmywalnia, obieralnia, 
kanapkarnia, łazienki personelu kuchennego, pomieszczenia socjalne, pralnia). Z powodu braku 
ofert w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, przystąpiono do 
negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki z firmą KAZAR z Witnicy w kwocie 397.000,00 zł 
brutto. Zakres robót obejmował: wymianę posadzek, okładzin ściennych, stolarki drzwiowej, 
remont instalacji sanitarnej, elektrycznej, wentylacyjnej, dostawę i montaż wyposażenia 
technologicznego bloku żywieniowego. Roboty budowlane zakończono 23.08.2019 r. 

e) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu instalacji wodno-
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kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kostrzynie nad Odrą. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła Pracownia Projektowa VORTEX z Gorzowa Wlkp. 

f) Polsko-niemiecka Pracownia Inicjatyw Twórczych - w dniu 10.04.2019 ogłoszono przetarg 
nieograniczony na roboty budowlane pn „Przebudowa Willi Wagenera w Kostrzynie nad Odrą w 
ramach projektu Miejsce Pamięci Odry i Warty”. Otwarcie ofert przetargowych nastąpiło 
10.05.2019 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma IKAA z Kostrzyna nad Odrą w kwocie 
4.343.739,70 zł brutto.  

g) Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego - po wykonaniu dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dotyczącej „Budowy Sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w 
Kostrzynie nad Odrą” wykonanej przez Pracownię Projektową M-K PROJEKT złożony został 
wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na wykonanie inwestycji. W dniu 
25.10.2017r. podpisano umowę z firmą MORIS POLSKA z Warszawy, na wykonanie hali 
widowiskowo-sportowej Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego w kwocie 
9.519.834,90 zł brutto. Inwestycję ukończono w lipcu 2019 r. 

h) „Remont wieży na budynku Straży Pożarnej oraz budowa masztu antenowego w Kostrzynie 
nad Odrą” 

Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Ogólnobudowlany KAMAR ze Świebodzina z którą 
podpisano umowę w dniu 28.01.2019 r. Zadanie zakończono we wrześniu 2019 r. 

i) „Zagospodarowanie terenu łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie nad Odrą” -
zakres robót budowlanych obejmował m.in: budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, 
utwardzenie placu z kostki ażurowej typu AMEBA, opaska betonowa łącznika wraz z montażem 
krat WEMA i montażem okienek piwnicznych rozwarto-uchylnych, naprawa dwóch studni 
betonowych kanalizacyjnych, montaż ogrodzenia, wykonaniu cieku odwodnieniowego 
betonowego porządkowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.W dniu 
20.09.2019 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAR – BUD Marek 
Kalata. Inwestycję wykonano w październiku 2019 r. 

3. Wspieranie rozwoju sieci ciepłowniczej 

a) Doprowadzenie sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków Żłobka Miejskiego przy ul. 
Fabrycznej oraz Kostrzyńskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego przy ul. Adama Mickiewicza, 

b) W roku 2019/2020 przewidziano doprowadzenie przyłącza ciepłowniczego do 
remontowanego byłego budynku Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu 
„Przebudowa Willi Wagenera w Kostrzynie nad Odrą w ramach projektu Miejsce Pamięci Odry i 
Warty”. 

4. Remont i budowa dróg na terenie miasta celem tworzenia sieci wzajemnie uzupełniającej s ię 
oraz łączenia ich z drogami powiatowymi, wojewódzkimi i krajowymi. 

a) Przebudowa ulic Asfaltowej i Reja – po wykonaniu w 2018r. dokumentacji projektowo -
kosztorysowej obejmującej  odcinek od skrzyżowania ul. Asfaltowej z ul. Drzewicką do 
skrzyżowania ul. Asfaltowej z ul. Energetyków, o długości ok. 550 mb w 2019 r. przystąpiono do 
realizacji zadania. Inwestycja została zrealizowana wspólnie przez Miasto Kostrzyn oraz 
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Prace drogowe prowadziła Firma ZWIPB Woiński z 
Krzeszyc. Roboty budowlane zakończyły się we wrześniu 2019 r. 
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b) Przebudowa drogi i chodnika w ulicy Olczaka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Fabryczną oraz 
oświetlenia ulicznego przy ul. Olczaka w Kostrzynie nad Odrą. 

14.06. 2019 r. odbył się  przetarg nieograniczony w którym najkorzystniejszą ofertę złożyła 
FIRMA TERBUD. Termin wykonania 27.09.2019 r. 

c) Budowa dróg na Osiedlu Kostrzyn Południe – ul. Dębowa, ul. Klonowa w Kostrzynie nad Odrą.

Zakres robót: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnie jezdni z kostki brukowej 
betonowej o powierzchni 3.417 m², chodniki z kostki brukowej o powierzchni 1655 m² , zjazdy z 
kostki brukowej betonowej o powierzchni 416 m² na podbudowie z kruszywa łamanego, 
budowa kanalizacji deszczowej, regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, 
zagospodarowanie terenów zieleni. W postepowaniu przetargowym wpłynęły 3 oferty, z 
których najkorzystniejszą była złożona przez firmę Terbud. Termin realizacji zadania grudzień 
2019 r. 

5. Rozwój sieci dróg dojazdowych i osiedlowych oraz infrastruktury okołodrogowej 

a) Przebudowa dróg tymczasowych na ul. Brzozowej, ul. Odrzańskiej, ul. Grzybowej, ul. Wąskiej  
w Kostrzynie nad Odrą. 

Zakres robót obejmuje między innymi: przebudowę ̨ istniejących dróg miejskich na ul. 
Brzozowej, ul. Odrzańskiej, ul. Grzybowej, ul. Wąskiej o nawierzchni gruntowej poprzez 
wykonanie dróg dwuśladowych z płyt typu PDTP na długości dróg – 720 mb i szerokości 4 m. W 
postępowaniu przetargowym wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę Terbud. Termin realizacji 
zadania -  30.04. 2020 r. 

b) Budowa chodnika przy ul. Czereśniowej (lewa strona) od ul. Jana Pawła II. Inwestycja 
wykonywana była przez Firmę ARCHIPRO z Kostrzyna nad Odrą.  Inwestycję zakończono w 
grudniu 2019 r. 

6. Rozwój oświetleniowej infrastruktury technicznej 

„Doświetlenie przejść dla pieszych oraz budowa brakujących punktów oświetlenia drogowego 
na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą – ul. Gorzowska 9, ul. Gorzowska, ul. Żeglarska (przejścia 
przy Państwowej Straży Pożarnej)”. 

Prace montażowe wykonała firma ELEKTROCENTRUM z Kostrzyna nad Odrą. Inwestycja 
zakończyła się w grudniu 2019 r. 
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3. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA MIASTA   
 

- drogi 

 

Burmistrz Miasta jest zarządcą dróg publicznych gminnych o łącznej długości 36,40 km 

oraz na mocy porozumienia z dnia 30.12.1999r. sprawuje funkcję zarządcy dla dróg 

powiatowych o łącznej długości 16,90 km. Przez miasto przebiega 2,40 km dróg 

wojewódzkich i 8,30 km dróg krajowych. Drogi wewnętrzne stanowią 43 km. Na podstawie 

przeglądu dróg dokonanych w 2019 r. stwierdza się, że stan dobry ma 10 ulic o łącznej 

długości 6,0 km, zadowalający ma 37 ulic o łącznej długości 22,21km, niezadawalający ma 

13 ulic o łącznej długości 7,53km, stan zły mają 2 ulice o łącznej długości 0,66km. 

Pomimo różnego stanu elementów ulic oceniający stan drogi nie wprowadził ograniczeń w 

ich eksploatacji. 

 

- sieć wodociągowo-kanalizacyjna 

 

Potrzeby mieszkańców Miasta Kostrzyn nad Odrą w zakresie zaopatrzenia w wodę                                                  

i odprowadzania ścieków zaspokojone są dzięki: dwóm ujęciom wody (przy ul. Granicznej 

i ul. Prostej) o łącznej zdolności produkcyjnej 7 050m3/ dobę, stacji uzdatniania wody o 

zdolności 4 050m3/ dobę, głównej oczyszczalni (przy ul. Asfaltowej) o zdolności 

oczyszczania 5 943m3/dobę oraz zbiornikom wody pitnej na Wzgórzu Grudzia 

utrzymujących stałe ciśnienie wody w sieci miejskiej ok. 4,6 bar. 

Ponadto eksploatowanych jest sześć przepompowni ścieków (przy ul. Niepodległości, dwie 

przy ul. Asfaltowej, ul. Nadbrzeżnej, os. Pogodne, skrzyżowanie ulic Jodowa/Klonowa). 

Długość eksploatowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wynosi: 

sieć wodociągowa: 

długość sieci magistralnej (przesyłowej) - 11,6km, 

Długość sieci rozdzielczej czynnej - 61,3km 

Ilość przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania - 

1.575 szt. 

sieć kanalizacyjna: 

długość czynnej sieci ogólnospławnej w tym kanalizacja tłoczna  - 37,6km 

Ilość przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 

1.020 szt. 
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- sieć dystrybucyjna ciepła sieciowego 

 

Właścicielem sieci ciepłowniczych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą są Miejskie 

Zakłady Komunalne Sp. z o.o., natomiast ciepło wytwarzane jest elektrociepłowni Arctic 

Paper Kostrzyn S.A. Głównym elementem układu sieci ciepłowniczej Miasta są dwie 

magistrale o średnicach 150   i 250 wyprowadzone niezależnie, w dwóch kierunkach ze 

źródła Arctic Paper Kostrzyn S.A - sieć ciepłownicza DN 150 przebiegająca od źródła wzdłuż 

ul. Tysiąclecia w kierunku ulic: Asfaltowej, Drzewickiej, Słonecznej . W 2019 roku długość 

sieci wyniosła 3 km, w tym 92 % sieci jest siecią preizolowaną - 2,8 km. Stan techniczny - 

bardzo dobry. 

Sieć ciepłownicza DN 250 przebiega od źródła wzdłuż ulic Fabrycznej i Niepodległości w 

kierunku ulic: Orła Białego, Sikorskiego i Gorzowskiej. Stan techniczny dobry. W 2017 roku 

wybudowano odcinek sieci rozdzielczej przy ul. Wodnej o długości ok. 400 m na potrzeby 

przyłączenia 4 nowych budynków wielomieszkaniowych: 3 budynki przy ul. Osiedle 

Parkowe oraz jeden przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 2018-2019 

przyłączone zostały do sieci kolejne budynki: Mickiewicza 20, Żłobek Miejski oraz 

Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego. Długość sieci na koniec  2019 r. wyniosła 

12.3km, w tym sieć preizolowana 10.1 km. 

Łączna długość dwóch sieci przesyłowych DN 150 i DN 250 wynosi 15.4 km, w tym sieci 

preizolowane 12,9 km. 

 

- sieć elektroenergetyczna 

 

Eksploatacją poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego zlokalizowanych 

na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą zajmuje się ENEA Operator Sp. z o.o. - w zakresie linii 

110 kV, SN, nn oraz stacji GPZ i stacji transformatorowych oraz Arctic Paper Kostrzyn S.A. -

pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze 

znajdującym się w obrębie działki należącej do przedsiębiorstwa przy ul. Fabrycznej 1. Jako 

operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego nieposiadającego 

bezpośredniego połączenie z sieciami przesyłowymi (operator sytemu przesyłowego - 

OSP), jest przyłączony do sieci przesyłowej OSP za pośrednictwem sieci ENEA Operator 

Sp. z o.o. i prowadzi ruch, eksploatację, rozwój i bilansowanie sieci dystrybucyjnej, której 

jest właścicielem. 

Ocena pracy istniejącego systemu elektroenergetycznego została oparta o informacje 

uzyskane od w/w zakładów. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Zachód S.A. właściciel i 
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podmiot eksploatujący sieci elektroenergetyczne o napięciu 220 kV i wyższym nie posiada 

infrastruktury na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

 

Informacje o systemie zasilania Miasta w energię elektryczną 

 

System zasilania w energię elektryczną Miasta Kostrzyn nad Odrą jest dobrze 

skonfigurowany i znajduje się w dobrym stanie technicznym. Pewność zasilania jest 

zachowana zgodnie z wymaganymi standardami. Rezerwy przesyłowe są zachowane. 

Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się z zachowanie standardów jakościowych 

obsługi odbiorców określonych Rozporządzeniem „przyłączeniowym” Ministra 

Gospodarki. 

Miasto Kostrzyn nad Odrą nie posiada na swoim terenie źródeł energetyki zawodowej i 

zasilane jest z krajowego systemu elektroenergetycznego opartgo o trzy linie wysokiego 

napięcia 110 kV wraz z Głównym Punktem Zasilania - GPZ Kostrzyn. Podmiotami 

produkującymi energię elektryczną są również Elektrociepłownia przemysłowa Arctic 

Paper S.A., Instalacja Zakładu Produkcji Reduktora Węglowego i Pary Technologicznej 

(Polchar sp. z o.o.). 

Zasilanie odbiorców w energię elektryczną na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą odbywa 

się na średnim napięciu 15 kV liniami napowietrznymi i kablowymi, zasilanymi ze stacji 

elektroenergetycznej WN/SN (GPZ) zlokalizowanej przy ul. Asfaltowej 39. Linie 110 kV 

mają przebiegi  w kierunku północnym, linia relacji Kostrzyn-Dębno o przekroju 240 mm², 

w kierunku północno-wschodnim, linia relacji Kostrzyn-Witnica o przekroju 240 mm², 

w kierunku południowym, linia relacji Kostrzyn -Górzyca o przekroju 120 mm². 

Stacja elektroenergetyczna GPZ Kostrzyn wyposażona jest w trzy transformatory zasilajace 

odbiorców na napięciu 15 kV z obszaru Miasta oraz Arctic Paper S.A. na napięciu 6 kV; 

odbiorców na napięciu 15 kV z obszaru Miasta oraz Arctic Paper S.A. na napięciu 6 kV oraz    

Sieć dystrybucyjną na terenie Miasta stanowią głównie linie napowietrzne o napięciu 15 kV, 

których łączna długość wynosi ponad 63 km. 

Szacowana długość linii elektroenergetycznych w Mieście: 

Wysokiego napięcia – 15,7 km, 

Średniego napięcia – 63,9 km, 

Niskiego napięcia – 142,5 km. 

Stan techniczny sieci elektroenergetycznej określony został przez ENEA Operator Sp. z o.o. 

jako dobry w 54,5%, średni w 45,3%, zły – 0,2%. W zależności od potrzeb dokonywana jest 

przebudowa i modernizacja istniejących linii napowietrznych i kablowych SN i nn. 

Przyłączanie odbiorców odbywa się na bieżąco, w zależności od potrzeb. 
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- sieć gazownicza 

 

Miasto Kostrzyn nad Odrą zaopatrywane jest w gaz ziemny z systemu krajowego przy 

pomocy sieci gazociągów wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia z wykorzystaniem 

stacji redukcyjno – pomiarowych pierwszego i drugiego stopnia. Odbiorcy zasilani są 

gazem ziemnym wysokometanowym typu E (dawniej GZ-50) pochodzenia naturalnego, 

którego głównym składnikiem jest metan. Eksploatacja i zarządzanie systemem 

gazowniczym, w zakresie sieci gazowych, stacji redukcyjno - pomiarowych znajduje się w 

gestii Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

Zasilanie Miasta w gaz ziemny odbywa się za pośrednictwem gazociągu wysokiego 

ciśnienia relacji Kłodawa - Mościczki oraz gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Mościczki 

– Kostrzyn nad Odrą do stacji redukcyjno - pomiarowej Io o przepustowości 6 400 m³/h 

zlokalizowanej na Os. Warniki. Szczytowe obciążenie stacji wynosi około 5 000 m³/h. 

Długość czynnej sieci gazowej wynosi 96,1 km, a sieci przesyłowej 8,3 km. W mieście jest 

ok.4,5 tys. odbiorców gazu. 

 

Rowy melioracyjne i przydrożne 

 

Miasto utrzymuje następujące rowy przydrożne : 

- ul. Gorzowską o łącznej dł. ok. 2300 m, 

- ul. Kostrzyńską na Os. Szumiłowo, o łącznej dł. 4648 m, 

- ul. Asfaltową, o łącznej dł. ok. 500 m, 

- ul. Sosnową, o łącznej dł. ok. 216 m. 

oraz stanowiące własność miasta rowy melioracyjne: 

-R-1, L-478m przy ul. Północnej-Milenijnej w Kostrzynie nad Odrą 

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń i przepływu wody co roku 

wykonuje się prace konserwacyjne rowów melioracji szczegółowej. 

 

Place zabaw 

 

W 2019 r. Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą administrował 14 palcami zabaw oraz 6 

boiskami sportowymi. W pierwszym kwartale roku dokonywany jest przegląd stanu 

technicznego wszystkich elementów zabawowych. Na podstawie tego raportu 

przeprowadzane są bieżące naprawy i konserwacje. Elementy, których stan techniczny nie 

pozwala na dalsze bezpieczne ich użytkowanie są likwidowane. Ze środków budżetu 
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miasta w roku 2019 przeprowadzono kompleksową modernizację dwóch placów zabaw na 

Os. Leśnym: dla dzieci młodszych i starszych powyżej 10 roku życia oraz Parku Lwa gdzie 

wymienione zostały zniszczone elementy: zestaw ze zjeżdżalnią i huśtawka podwójna. 

Przebudowy wymagają jeszcze 5 placów zabaw przy ul. Mikołaja Reja, ul. Kostrzyńskiej, 

ul. Wyszyńskiego tzw. ECO (plac dla najmłodszych dzieci), ul. Słonecznej, os. Warniki. 

 
 
 4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
 

Podstawowym obowiązkiem Miasta, wynikającym z ustaw o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, jest  tworzenie warunków 

do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Miasto Kostrzyn nad 

Odrą zapewnia lokale w ramach najmu socjalnego i lokale zamienne, a także zaspokaja 

potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. 
Podstawę realizacji zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków do 

zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Miasta Kostrzyn nad 

Odrą przy wykorzystaniu mieszkaniowego zasobu gminy jest przyjęty uchwałą Rady 

Miasta Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 

2016-2021. 

W skład zasobu mieszkaniowego wchodzą: budynki mieszkalne stanowiące w 100% 
własność Miasta, lokale w tych budynkach oraz lokale stanowiące własność Miasta w 

budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 

mieszkaniowy zasób gminy w stosunku do 2018 roku zmniejszył się o 3 mieszkania, które 

zostały sprzedane na rzecz ich najemców. 

W roku 2019 Miasto Kostrzyn nad Odrą nie pozyskało nowych mieszkań. 

Ocenę stanu technicznego budynków mieszkalnych: z posiadanych 13 budynków 
mieszkalnych w stanie dobrym jest 5 budynków, średnim – 7, a złym – 1 budynek 

Niepodległości 15 (wysiedlony po pożarze). Stan techniczny budynków w stosunku do 

2018 roku nie uległ pogorszeniu. 

W celu utrzymania należytego stanu technicznego zasobu mieszkaniowego wykonywane 

są systematycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądy budowlane 

wymagane przepisami prawa. W 2019 roku na realizację bieżących prac remontowych w 
mieszkaniowym zasobie gminy oraz na utrzymanie techniczne budynków wydatkowane 

zostały środki finansowe z budżetu miasta w wysokości  321.223 zł. 

 
Strukturę wydatków na utrzymanie stanu technicznego budynków komunalnych 
przedstawia poniższa tabela:                
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Zakres Kwota w zł.  

 2018 r. 2019 r. 
I Wydatki ogółem na remonty bieżące 149 700,00 223 359,00

Remont lokali mieszkalnych 70 700,00 109 006,00

Wymian okien i drzwi 17 000,00 55 208,00

Remont pieców kaflowych 20 000,00 33 588,00

Pozostałe remonty 42 000,00 25 557,00

II Wydatki ogółem na utrzymanie techniczne budynków 112 400,00 97 864,00

Konserwacja budynków i lokali komunalnych (konserwatorzy) 64 600,00 61 667,00

Konserwacja kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym 9 600,00 5 513,00

Konserwacja windy dla osoby niepełnosprawnej 2 900,00 2 362,00

Obsługa kominiarska budynków komunalnych 16 500,00 16 963,00

Ubezpieczenie budynków 10 200,00 7 165,00

Przegląd techniczny budynków komunalnych 8 600,00 4 194,00

RAZEM 262 100,00 321 223,00

 
W porównaniu do roku poprzedniego wydatki ogółem na bieżące utrzymanie i 

remonty budynków i lokali Miasta uległy zwiększeniu o około 23% . 

 

W 2019 roku zmniejszyła się  ogólna liczba osób oczekujących na mieszkania, w tym 

liczba osób oczekujących na realizację sądowych wyroków eksmisyjnych o 26% w stosunku 

do 2018 roku. 

  

 W 2019 r. przekazano najemcom 20 lokali mieszkalnych, w tym 14 lokali o najmie 

socjalnym. Wszystkie mieszkania zostały pozyskane z tzw. ruchu ludności.Na dzień 

31.12.2019 roku z zasobu mieszkaniowego Gminy wydzielone były dwa mieszkania 

chronione przekazane do dyspozycji Ośrodkowi Pomocy Społecznej, który zawiaduje nimi 

na podstawie zawartego z Miastem Kostrzyn nad Odra w dniu 31.12.2012 roku stosownego 

porozumienia.   

 

 Od 02.09.2005 r. Miasto Kostrzyn nad Odrą wynajmuje od KTBS Sp. z o.o. 55 lokali 

mieszkalnych położonych w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Asfaltowej 2 - 22 lokale socjalne i 

33 lokale komunalne.Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłacało w 2019 r. 

miesięczny czynsz w wysokości 7,10 zł./m2 oraz opłaty za media dostarczane do budynku. 

 

 W ramach podpisanej w dniu 15 maja 2007 r.  umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową 

„CELULOZA” na wynajem mieszkań położonych w zasobie spółdzielni z przeznaczeniem 

na lokale socjalne dla byłych członków spółdzielni posiadających prawomocne wyroki 

sądowe z uprawnieniem do lokali socjalnych Miasto według stanu na dzień 31.12.2019 r. 
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wynajmowało 2 lokale mieszkalne. Z tytułu najmu Miasto Kostrzyn nad Odrą opłacało 

w 2019 r. miesięczny czynsz w wysokości 4,50 zł./m2 oraz opłaty za media dostarczane do 

mieszkań. 

 

W 2019 r. odnotowano spadek ilości sprzedanych lokali mieszkalnych w stosunku do 2018 

roku.W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku sprzedano 3 lokale komunalne za 1% 

ich wartości określonej na podstawie operatu szacowania wartości nieruchomości 

uzyskując kwotę: 715 zł, w tym ze sprzedaży mieszkań do budżetu wpłynęła kwota 568 zł, 

z tytułu sprzedaży udziału w gruncie wpłynęła kwota  147 zł. 

 

Miasto Kostrzyn nad Odrą w celu poprawy stanu technicznego budynków 

mieszkaniowych udziela właścicielom budynków wspólnot mieszkaniowych pomocy 

finansowej w formie pożyczek na remonty oraz na pokrycie kosztów wykonania miejsc 

ustawienia pojemników do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych przez 

wspólnoty mieszkaniowe oraz właścicieli innych budynków wielorodzinnych na 

warunkach określonych w Zarządzeniu nr 13/2018 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z 

dnia 22.01.2018 r. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. 

przyznano 1 wspólnocie pożyczkę na wymianę pokrycia dachowego budynku. Na dzień 

31.12.2019 r. Miasto zaangażowało środki finansowe na pożyczki dla wspólnot 

mieszkaniowych na kwotę 705.393,47 zł. 

 

Miasto prowadzi racjonalną politykę czynszową, która zmierza do utrzymania 

zasobu mieszkaniowego na odpowiednim poziomie technicznym i estetycznym. Przychody 

z tytułu czynszów za lokale mieszkalne są przeznaczone na utrzymanie, modernizację i 

poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego. W 2019 roku Miasto poniosło koszty 

utrzymania lokali mieszkalnych w wysokości 2 054 337,74 zł, które w 90,60% zostały 

pokryte z wpływów czynszowych wynoszących 1 861 802,90 zł. 

W obowiązującym programie założono, że czynsz za 1 mkw. lokalu mieszkalnego nie może 

przekroczyć aktualnie 3 % obowiązującej w IV kwartale roku poprzedniego, wartości 

odtworzeniowej 1 m2 lokalu ogłoszonej przez Wojewodę Lubuskiego., która wynosiła w IV 

kwartale 2018 roku 9,53zł. 

Od 01 lutego 2019 r. obowiązywały stawki czynszu dla: 

- standardowego lokalu mieszkalnego w wysokości 4,94 zł 

- lokalu socjalnego w wysokości 2,47 zł. 
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Minimalna stawka czynszu komunalnego w 2019 r. za 1 m2 wyniosła 5,14 zł natomiast 

maksymalna wyniosła 9,42 zł. 

Dodatki mieszkaniowe 

 

Wypłaty dodatków mieszkaniowych pomagają mieszkańcom w ponoszeniu bieżących 

kosztów utrzymania mieszkań. Dodatek przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do 

których posiadają tytuł prawny, spełniających kryteriom dochodowe i zamieszkujących 

w lokalach mieszkalnych spełniających kryterium metrażowe, określone w ustawie z dnia 

21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych oraz wynikające z  Uchwały Rady 

Miasta nr XVIII/157/04 z dnia 25 marca 2004 r w sprawie obniżenia wysokości wskaźników 

procentowych, od których uzależniona jest wysokość dodatku mieszkaniowego.    

W 2019 r. przyznano 1517 dodatków mieszkaniowych na które z budżetu miasta 

wydatkowano kwotę 333.500,29 zł. 

 

Dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2019 r. 

 Podmioty Ilość 
1 użytkownicy lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy 519 
2 spółdzielnie mieszkaniowe 577 
3 wspólnoty mieszkaniowe 320 
4 Kostrzyńskie  Towarzystwo Budownictwa Społecznego 77 
5 użytkownicy prywatni 12 
6 pozostali (WAM, PKP) 12 
 RAZEM 1517 
 

Osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do świadczenia w postaci 

zryczałtowanego dodatku energetycznego. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem 
z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które otrzymują 

dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego.   

 

Dodatki energetyczne wypłacone w 2019 r. 

Gospodarstwa domowe Ilość 
jednoosobowe 296 
2-4 osobowe 210 
5 i więcej osób 88 
Razem 594 

 
Wysokość wypłat dodatków mieszkaniowych i energetycznych w stosunku do roku 
poprzedniego zmalała w tym: dodatki  mieszkaniowe o 42% a dodatki energetyczne o 7%. 
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5. OŚWIATA 

 

W 2019 roku Miasto Kostrzyn nad Odra było organem prowadzącym dla czterech szkół 

podstawowych, punktu przedszkolnego  oraz czterech przedszkoli. Poniższa tabela 

prezentuje wykaz liczby uczniów, oddziałów, nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych w poszczególnych jednostkach oświatowych. 

 

 

Jednostka oświatowa 
Liczba 

uczniów 
Liczba 

oddziałów 
Nauczyciele – 
l iczba etatów 

Pracownicy 
niepedagogiczni – 

l iczba etatów 
Szkoła Podstawowa Nr 1 333 17 36,06 16 
Szkoła Podstawowa Nr 2 534 31 55,73 22 
Szkoła Podstawowa Nr 3 242 15 31,34 14 
Szkoła Podstawowa Nr 4 625 33 58,12 22 

Ogółem 1 734 96 181,25 74 
     

Przedszkole Miejskie Nr 1 98 4 8,09 9,5 
Przedszkole Miejskie Nr 2 101 4 10,08 10,5 
Przedszkole Miejskie Nr 3 121 5 10,13 10,5 
Przedszkole Miejskie Nr 4 99 4 11,10 9,5 

Ogółem 419 17 39,40 40,0 

 
 

Poza wymienionymi w tabeli jednostkami na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą działa 

dodatkowo Żłobek Miejski. 

W zakresie oświaty, w mieście funkcjonuje  także 5 placówek niepublicznych: 

 
 

Nazwa placówki niepublicznej Liczba dzieci 

Przedszkole Niepubliczne „Mali Europejczycy” 163 
Przedszkole Niepubliczne „Stonoga” 154 
Niepubliczne Przedszkole „Euregio” 40 

Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem lub ze Spektrum Autyzmu 15 
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Cztery Pory Roku” 12 

Ogółem 384 
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‘ 
            Wydatki miasta na oświatę w 2019 roku przedstawia poniższa tabela: 
 
 

Budżet  2019 r. Wykonanie 

Szkoły podstawowe 20 160 637,11 zł 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 131 646,85 zł 

Przedszkola miejskie 5 614 963,59 zł 
Przedszkola niepubliczne 3 794 875,68 zł 

Zwroty za pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie 7 864,77 zł 
Niepubliczny punkt przedszkolny 70 225,58 zł 

Oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych 395 312,20 zł 
Dowożenie uczniów 102 000,00 zł 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 115 063,72 zł 
Stołówki szkolne i przedszkolne 1 648 812,16 zł 

Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych, oddziałach 
przedszkolnych i przedszkolach 

1 355 294,36 zł 

Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych 1 227 743,00 zł 
Kształcenie specjalne w oddziałach gimnazjalnych w szkołach 

podstawowych 
190 497,44 zł 

Podręczniki i materiały edukacyjne 165 640,45 zł 
Pozostała działalność 16 792,62 zł 

Świetlice szkolne 550 691,29 zł 
Pomoc materialna dla uczniów (stypendia, wyprawka, nagrody) 170 020,98 zł 

Ogółem 35 718 081,80 zł 

 
 
                           Środki na oświatę otrzymane w 2019 r. z budżetu państwa: 

 
 

  
Subwencja oświatowa 14 052 678,00 zł 
Dotacja przedszkolna 847 889,03 zł 

Podręczniki i materiały edukacyjne 166 468,33 zł 
Stypendia dla uczniów o charakterze 

socjalnym 
107 836,00 zł 

Ogółem 15 174 871,36 zł 
 
O wysokim poziomie kształcenia uczniów świadczą wyniki egzaminów gimnazjalnych i 

ósmoklasisty uzyskane przez uczniów kostrzyńskich szkół w 2019 roku. Poniższa tabela 

przedstawia wyniki osiągnięte przez uczniów z Kostrzyna nad Odrą na tle powiatu 

gorzowskiego, województwa lubuskiego i kraju. 
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                            Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz ósmoklasisty 2019 r. 

Klasy III gimnazjalne. 

 

W yniki egzaminu 
g imnazjalnego 

Hi storia Wos 
Język 
pol ski 

Przedmioty 
przyrodnicze

Matematyka 
Język angielski 

poz iom 
podstawowy 

Język angielski 
poz iom 

rozszerzony 

Język niemiecki
poz iom 

podstawowy 

Język 
niemiecki 
poz iom 

rozszerzony 
Klasy III 

gimnazjum w SP 
1 

57,7 % 64,7 % 48,6 % 40,5 % 74,8 % 63,2 % 47,6 % 88,0 % 

Klasy III 
gimnazjum w SP 

3 
57,1 % 60,0 % 49,9 % 40,7 % 70,5 % 54,4 % 50,7 % 61,3 % 

Miasto 57,4 % 62,4 % 49,3 % 40,6 % 72,7 % 58,8 % 49,2 % 74,7 % 
Powiat 57,3 % 62,5 % 48,0 % 39,1 % 68,9 % 53,6 % 51,4 % 36,9 % 

Województwo 56,8 % 61,0 % 47,5 % 39,1 % 66,5 % 53,8 % 54,4 % 38,6 % 
Okręg 57,3 % 60,6 % 48,1 % 40,2 % 66,4 % 51,6 % 50,8 % 38,1 % 
Kraj 59,0 % 63,0 % 49,0 % 43,0 % 68,0 % 53,0 % 51,0 % 43,0 % 

 
 
Klasy VIII w szkołach podstawowych. 
 

Wyniki egzaminu 
ósmoklasisty 

Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki 

SP 1 63,7 % 49,3 % 67,2 % 60,0 % 
SP 2 66,0 % 63,0 % 65,0 % 77,0 % 
SP 3 62,2 % 44,8 % 71,8 % 38,8 % 

Miasto 64,0 % 52,4 % 68,0 % 58,6 % 
Powiat 63,4 % 44,7 % 59,4 % 38,0 % 

Województwo 60,8 % 41,7 % 58,4 % 40,5 % 
Okręg 60,5 % 42,1 % 56,7 % 39,5 % 
Kraj 63,0 % 45,0 % 59,0 % 42,0 % 

 
Uczniowie kostrzyńskich szkół osiągają również dobre i bardzo dobre wyniki w 

konkursach przedmiotowych, co obrazuje poniższa tabela: 

 

Liczba uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego 

konkursów przedmiotowych organizowanych przez LKO 

 

Przedmiot SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 Ogółem 

j. polski 5 1 2 9 17 
matematyka 2 5 5 5 17 
j. niemiecki 1 0 5 2 8 
j. angielski 2 1 10 4 17 
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historia 3 0 3 3 9 
fizyka 2 5 0 0 7 

geografia 1 6 2 1 10 
biologia 0 2 0 0 2 
chemia 0 0 1 1 2 
Razem 16 20 28 25 89 

 
Należy zgodzić się  ze stwierdzeniem, że wydatki na edukacje są traktowane jako 

„efektywna inwestycja”, która umożliwia uczniom osiąganie nie tylko wysokich wyniki z 

egzaminu, ale także pozwala na udział w konkursach przedmiotowych i realizowanie pasji 

artystycznych i sportowych. Kostrzyńskie szkoły i przedszkola wykorzystując różnorodne 

metody i formy pracy, mobilizują dzieci i uczniów do działania i konstruktywnego 

myślenia, kształtują wiedzę i umiejętności wynikające z podstawy programowej, jak 

również prowadzą szerokie działania profilaktyczne i uspołeczniające. 

 

6. POMOC SPOŁECZNA 

 

Pomoc społeczna stanowi bardzo ważny obszar związany z funkcjonowaniem 

Miasta, ponieważ działania realizowane w tym zakresie wywierają bezpośredni wpływ na 

jakość życia mieszkańców. 

Realizowane zadania wynikają głównie z ustawy o pomocy społecznej, ale także z uchwał 

Rady Miasta. Współpraca w zakresie kształtowania polityki społecznej na linii Burmistrz – 

Rada Miasta układa się bardzo dobrze.  

Warto podkreślić, że za wykonywanie tych zadań w znacznej mierze odpowiada Ośrodek 

Pomocy Społecznej który w  2019 roku zatrudniał 36 pracowników, w tym 10 

pracowników socjalnych, i 6 opiekunek. Ilość zatrudnionych pracowników socjalnych 

reguluje art. 110 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, który mówi, że: „Ośrodek pomocy 

społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w 

stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 

mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, 

objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym 

wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących”. 

Na realizację zadań własnych i zleconych w 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej 

wydatkował kwotę 27.785.910,58 zł 
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Pomoc udzielana mieszkańcom miasta w 2019 roku obrazuje poniższa tabela: 

 

Rodzaj pomocy Liczba osób objętych pomocą Liczba świadczeń 

Opłaty za pobyt w domach 
pomocy społecznej 

51 494 

Dom Dziennego Pobytu dla osób 
starszych 

16 --- 

Ubezpieczenia zdrowotne za 
osoby pobierające zasiłek stały 

152 1 453 

Zasiłki okresowe i celowe 664 664 
Zasiłki stałe 133 1 333 

Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 

opiekuńcze- dodatkowa opieka w 
miejscu zamieszkania   

37 4 542 

Usługi opiekuńcze w formie 
dowożonego obiadu do domu 

39 6 066 

Pomoc w zakresie dożywiania 629 62 614 
Świadczenie wychowawcze 2 893 26 283 

Zasiłki rodzinne 1 435 10 125 
Zasiłki pielęgnacyjne 588 5 695 

Świadczenia pielęgnacyjne 100 942 
Specjalny zasiłek opiekuńczy 38 206 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia dziecka 

112 112 

Świadczenie rodzicielskie 69 458 
Zasiłek dla opiekuna 13 120 

Zasiłek z funduszu 
alimentacyjnego 

412 1 260 

Jednorazowe świadczenie z 
programu „Za życiem” 

3 3 

Składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe za osoby 

pobierające świadczenia 
pielęgnacyjne oraz specjalny 

zasiłek opiekuńczy 

98 822 

„Dobry Start” 2 290 2 290 
Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające 
świadczenia pielęgnacyjne oraz 

zasiłek dla opiekuna 

113 1 094 
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2. Środowiskowy Dom Samopomocy 

 
Działa jako samodzielna jednostka budżetowa i w całości jest finansowany z Budżetu 
Państwa. 
W 2019 roku ŚDS objął wsparciem 44 osoby niepełnosprawne, natomiast zatrudniał 9 osób  
na umowę o pracę oraz 3 osoby na umowy cywilno - prawne. 
W ŚDS działają następujące pracownie: 

 stolarsko – techniczna; 
 plastyczna; 
 ceramiczna; 
 kulinarna. 

Ponadto w ŚDS dysponuje: 
 gabinetem fizykoterapii; 
 salą muzyczno – teatralną; 
 salą gimnastyczną; 
 pokojem indywidualnego poradnictwa/pokojem wyciszeń; 
 salą telewizyjną (spełniającą również funkcję sali ogólnej); 
 jadalnią; 
 salą komputerową. 

 

 
 
 

Budżet ŚDS Plan Wykonanie 

 
Ogółem 

 

 
829 783,00 zł   

 
829 783,00 zł   

 
W ramach terapii zajęciowej uczestnicy ŚDS brali również udział w wielu imprezach 

kulturalno-oświatowych organizowanych w naszym mieście, integrując się z lokalną 
społecznością. 
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7. KULTURA – Kostrzyńskie Centrum Kultury  
 
 

 
 

Budżet KCK w 2019 roku wynosił 2 248 596,17 zł i składał się z dotacji z budżetu Miasta w 
kwocie 1 730 800,00 zł, dochodów własnych w kwocie 517 796,17 zł. 
 
Realizację wydatków w 2019 roku przedstawia poniższa tabela: 
 

BUDŻET KCK WYKONANIE 

Wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń oraz świadczenia 

urlopowe 

1 058 706,59 zł 

Energia 162 978,11 zł 

Utrzymanie 341 094,88 zł 

Wydatki inwestycyjne 55 000,00 zł 

Działalność merytoryczna 630 816,59 zł 

Ogółem 2 248 596,17 zł 

  

Zatrudnienie w Kostrzyńskim Centrum Kultury wynosiło 16 osób, w tym 14 zatrudnionych 

na pełnych etatach i 2 na ¾ etatu. Ponadto 4 osoby zatrudnione są na umowę zlecenia, w 
tym 3 pracowników merytorycznych i 1 pracownik obsługi. 

Bazę lokalową do działalności kulturalnej w mieście stanowią: 

 siedziba przy ul. Sikorskiego 34; 

 KCK „Kręgielnia” przy ul. Fabrycznej 5; 

 Klub Osiedlowy - Osiedle Leśne 5/2; 
 amfiteatr przy ul. Sikorskiego 34. 

 

W 2019 roku Kostrzyńskie Centrum Kultury zrealizowało 146 imprez i wydarzeń, w 

których uczestniczyło 18.920 odbiorców. Ponadto w Kinie „Za rogiem” zagrano 399 

seansów (w tym 108 na zamówienie), które obejrzało 6 714 osób. W KCK „Kręgielnia” 
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odbyło się ponad 100 imprez zamkniętych (szkolenia, imprezy rozrywkowe, spotkania, 
wykłady, itp.) organizowanych przez organizacje pozarządowe, instytucje i osoby 

prywatne. 

W okresie sprawozdawczym w KCK działały zespoły i grupy artystyczne, które 

uczestniczyły w przeglądach i konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, co 

przedstawia tabela: 
 

Zespół Osiągnięcia 

Zespół „Drzewiczanie” Liczne koncerty w Polsce, Grand Prix „Kresowiany 2019” w 

Gorzowie Wlkp., II miejsce na Festiwalu Współczesnej Kultury 

Ludowej w Kamieniu Pomorskim, udział w Międzynarodowym 

Festiwalu Kultury Kresowej w Jarosławiu. 

Formacja Taneczna „Roll Dance” Laureat Przeglądu Zespołów Amatorskich w Seelow, liczne 

koncerty na zaproszenia seniorów, szkół i instytucji w Kostrzynie 

nad Odrą. 
Kostrzyńska Orkiestra Dęta Koncerty w Seelow, Słońsku i Kostrzynie nad Odrą. 

Zespół instrumentalny 

„My Młodzi” 

Nowa formacja występowała podczas imprez plenerowych i 

koncertach okolicznościowych w „Kręgielni”, na Pikniku 

Parafialnym oraz na Pikniku w Chwarszczanach. 
Młodzieżowe Studio Piosenki Laureat w Konkursie Piosenki Dziecięcej Pro Arte 2019 w Witnicy 

oraz koncerty i prezentacje podczas uroczystości miejskich. 

 

Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2019 roku należy zaliczyć: 

 

Święto Miasta – Kostrzyn na Fali 2019 (projekt Interreg VA). 

  
 23. Sympozjum Artystyczne „Sztuka na granicy” (projekt Fundacji Polsko – 

Niemieckiej. 

 42. Konkurs Piosenki o „Złoty lizak”. 

 Niedziela z Folklorem z udziałem zespołu „Drzewiczanie” i ich gości. 

 Koncerty w ramach Strefy Dobrej Muzyki (Mikromusic, O.S.T.R., Genius Quartet, 

Paweł Domagała, Raz Dwa Trzy, Lao Che, Cisza jak Ta, Adam Bałdach Quartet). 
 Koncerty okazjonalne artystów profesjonalnych (Farben Lehre, Artur Gotz, Alosza 

Awdiejew, Trupięgi, Wojtek Pilichowski Band, HoTS, Wojtek Justyna TreeOch, koncert 

świąteczny). 

 Wystawy plastyczne artystów profesjonalnych w galerii KCK (Maciej Lubaszka, 

Tomasz Lubaszka, Bartosz Frączek, Jens Lawrenz & Magdalena Hoffmann, prof. 

Andrzej Leśnik, Daria Andrews). 
 Wydarzenia impresaryjne w Amfiteatrze (Kabaret NeoNówka, Gala Disco – Polo). 

 Warsztaty i zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych. 
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 Warsztaty i zajęcia dla dzieci w ramach Wakacji w Mieście. 
 Realizacja cyklu PRO ARTE, czyli Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego, Lubuskiej 

Gali Tanecznej, lubuskiej Gali Teatralnej na szczeblu miasta, powiatu i finału 

wojewódzkiego w przypadku konkursu recytatorskiego. 

 Koncerty i występy zespołów artystycznych i solistów KCK na terenie miasta oraz w 

Seelow. 
 Pokaz najlepszych krótkich filmów świata w ramach festiwalu GRAND OFF oraz 

filmów animowanych w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!pla. 

 Cykl zajęć edukacyjnych w szkołach – Mała Akademia Jazzu. 

 Organizacja 3 letnich polsko – niemieckich obozów młodzieżowych (2 obozy w 

Lebus, 1 obóz w Łagowie – dofinansowanie ze środków Polsko – Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży). 
 Tydzień Kultury Seniorów – warsztaty, spotkania, projekcje filmowe. 

 Spektakle teatralne (m.in. „Kariera po polsku” w gwiazdorskiej obsadzie oraz 

Monodram Wojtka Kowalskiego). 

 Rodzinny Festyn 3 – Majowy w Parku Miejskim. 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 
 
 

 
 
 

Miejska Biblioteka Publiczna w 2019 roku dysponowała budżetem w wysokości 

1.060.733,58 zł, który zrealizowała w 98,8 % przeznaczając środki budżetowe na: 
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Wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń oraz świadczenia 
urlopowe 

710 390,03 zł 

Energia 55 206,45 zł 

Utrzymanie obiektu 129 804,70 zł 

Działalność merytoryczna 165 332,40 zł 

Razem: 1 060 733,58 zł 

 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 10 osób na pełen etat oraz 2 osoby na 

umowę zlecenia. 

W 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Kostrzynie nad Odrą, realizowała swoje 

podstawowe zadania  w następującym zakresie i wielkości: 

 stan księgozbioru – 48 206 

 audiobooki – 486 

 liczba zakupionych książek – 5 969 

 liczba odwiedzin w bibliotece – 48 744 

 liczba czytelników – 4 220 

  liczba wypożyczeń – 127 015 

 liczba udostępnień czasopism – 610 

 liczba wypożyczeń audiobooków – 662 

  liczba odsłon strony internetowej w ciągu roku – 10 700. 

 

W porównaniu z 2018 rokiem nastąpił wzrost liczby pozyskanych w 2019 roku nowości 

wydawniczych o 3.275 egzemplarzy, ilości audiobooków o 233 i co najważniejsze o 462 osoby 

wzrosła liczba czytelników. 

 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej działają: wypożyczalnia, czytelnia, czytelnia internetowa 

oraz dział gromadzenia i opracowywania zbiorów. Biblioteka posiada 10 punktów 

bibliotecznych dla dzieci i dorosłych (DPS „Dom Seniora”, Osiedle Drzewice, Przedszkola 

Miejskie Nr 1,2,3 i 4, Przedszkole Niepubliczne „Mali Europejczycy” – 2 punkty, 

Niepubliczne Przedszkole „Stonoga”, Środowiskowy Dom Samopomocy). 

 

MBP jest miejscem stałych spotkań i imprez, jak: 

1) warsztaty Decoupage, malowania na szkle, filcowania (łączna liczba uczestników – 

85); 
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1) indywidualne konsultacje z pielęgniarką w zakresie uzyskania podstawowych 

informacji w sprawie zorganizowania opieki osobom w podeszłym wieku lub 

przewlekle chorym (konsultacji udzielała Pani Helena Rudaniecka – 1 raz w 

miesiącu); 

2) akcja „Podaruj wiersz” (wspólne czytanie wierszy z podopiecznymi Domu Seniora); 

3) Wakacyjna Akademia Seniora (4 spotkania prowadzone przez gerontopedagoga 

Panią Jolantę Bednarską); 

4) wykłady dla seniorów (24 spotkania – 487 uczestników); 

5) Klub Początkującego Internauty (48 spotkań – 328 uczestników); 

6) scrapbooking – warsztaty (8 spotkań – 89 uczestników); 

7) decoupage w bibliotece (10 spotkań – 132 uczestników); 

8) warsztaty rękodzieła (5 spotkań – 48 uczestników); 

9) Kluby Książki (4 grupy, liczba spotkań – 72 – 427 uczestników); 

10) Języki obce dla dzieci – nauka języka niemieckiego i angielskiego formie animacji dla 

dzieci (9 spotkań – 76 uczestników); 

11) pracownia robotyki, w tym LEGO WEDO (62 spotkania – 454 dzieci z klas I - III) 

oraz LEGO MINDSTORMS (55 spotkań – 315 dzieci i młodzieży z klas IV – VIII); 

12) programowanie 3D (7 spotkań – 133 uczestników); 

13) ferie w Bibliotece „Laboratorium Młodego Odkrywcy” (20 spotkań – 387 

uczestników); 

14) wakacje w Bibliotece (32 spotkania – 548 uczestników); 

15) kawiarenka językowa (5 spotkań – 36 uczestników); 

16) Wakacyjna Akademia Seniora (4 spotkania – 41 uczestników); 

17) warsztaty artystyczne „Tu i teraz” (4 spotkania – 33 uczestników); 

18) lekcje biblioteczne (39 lekcji – 885 uczestników); 

19) Mamuśki z Kostrzyna (21 spotkań – 191 uczestników); 

20) Klub Młodego Podróżnika (5 spotkań – 74 uczestników). 

 

Ponadto biblioteka uczestniczyła lub organizowała następujące przedsięwzięcia: 

 udział w Finale WOŚP; 

 dzień z kulturą włoską, czyli warsztaty kulinarne dla rodzin; 

 spotkanie z Natalią Oliwiak – autorką filmu „The Game”; 

 konkurs plastyczny pt. „Ratujemy polskie sady”; 

 udział w Świątecznym Pikniku Rodzinnym; 

 zorganizowanie plenerowego stoiska podczas święta miasta „Kostrzyn na 

fali”; 
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 rodzinny rajd rowerowy „Odjazdowa Biblioteka 2019”; 

 spotkania autorskie i prelekcje; 

 „Spotkanie z żywą książką”; 

 I Noc Bibliotek; 

 projekt „Mała książka – wielki człowiek”. 

 

Muzeum Twierdzy Kostrzyn 

 

 
 

Budżet Muzeum Twierdzy  w 2019 roku wynosił 1 384 430,71 zł  i składał się z dotacji z 

budżetu Miasta w kwocie 940 000,00 zł, dochodów własnych w kwocie 206 760,71 zł (za 

2019 r.) i 237 670,00 zł (za 2018 r.). 

Realizację wydatków w 2019 roku przedstawia poniższa tabela: 

 

 

BUDŻET - WYDATKI Wykonanie 

Wynagrodzenia i pochodne                                 
od wynagrodzeń oraz ZFŚS 

786 787,13 zł 

Dni Twierdzy 62 754,83 zł 

Pozostałe wydatki bieżące 344 111,68 zł 

Inwestycje 0,00 zł 

Ogółem 1 193 653,64 zł 
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W Muzeum Twierdzy zatrudnionych jest 12 pracowników na pełen etat oraz 3 osoby na 

umowę zlecenia. 

Przedsięwzięcia organizacyjne zrealizowane w 2019 roku to: przystąpienie do 

Stowarzyszenia „Tourist-Information Oderbruch i Lebuser Land” z siedzibą w Seelow, 

przystąpienie do Klastra Turystyki Historycznej (siedziba w Krośnie Odrz.),zainstalowanie 

terminali płatniczych w punktach sprzedaży biletów i pamiątek. 

 

                    Wydarzenia - imprezy zorganizowane przez Muzeum Twierdzy  

                                              w 2019 roku prezentuje poniższa tabela: 
  

Data Nazwa wydarzenia Frekwencja 

21.-25.01. Ferie w twierdzy – zimowisko 
Muzeum Twierdzy przygotowało dla młodzieży kostrzyńskich szkół zajęcia i 
szereg atrakcji: zajęcia warsztatowe (konserwacja oraz zabezpieczanie 
muzealiów, materiały archiwalne). W ramach ferii zorganizowana została 
wycieczka autokarowa do Muzeum Oręża Polskiego i Parku Drogowskazów 
w Witnicy oraz wycieczka szlakiem forsowania Odry przez I Armię Wojska 
Polskiego (Czelin, Gozdowice, Siekierki, Stare Łysogórki). 

 
 
 

16 

30.03. 74 rocznica zakończenia walk o Kostrzyn 
odbyły się obchody 74 rocznicy zakończenia walk o Kostrzyn. Pracownicy 
Muzeum wraz z członkami grup rekonstrukcyjnych zaprezentowali 
umundurowanie oraz uzbrojenie żołnierzy Armii Czerwonej i Wermachtu. 
Odbyła się konferencja z udziałem autorów książek na temat walk o 
Kostrzyn w 1945 r.(Torstenem Fudelem, Gerdem-Ulrichem Hermannem i 
Andrzejem Toczewskim).Uczestnicy spotkania obejrzeli film zmontowany z 
kronik radzieckich  (montaż filmu: Ryszard Dubik). 

 
 
 

200 

27.04. Wiosenne manewry militarne 
na kostrzyńskim Starym Mieście pojawiły się oddziały wojskowe w 
historycznych mundurach pruskich i saskich - około 70 żołnierzy-
rekonstruktorów z Niemiec wzięło udział w, organizowanych co dwa lata, 
Wiosennych Manewrach Militarnych. Materiał filmowy z wydarzenia 
zaprezentowała TVP3 Gorzów. 

 
120 

11.05. Otwarcie wystawy „Dzwony i dzwonki świata” 
kilkaset dzwonków z kilkudziesięciu krajów świata zgromadzonych przez 
kolekcjonera Mariana Łysakowskiego z Zielonej Góry zaprezentowano w 
Bramie Berlińskiej. Na zakończenie prelekcji miał miejsce krótki pokaz gry na 
misach tybetańskich w wykonaniu prelegenta. 

30 

11.05. Noc Muzeów pod znakiem dzwonów 
W 2019 roku podczas „Nocy Muzeów” w Kostrzynie nad Odrą 
przedstawiono historię kostrzyńskich dzwonów, zarówno tych wymienianych 
w źródłach historycznych, jak i obecnie funkcjonujących w kostrzyńskich 
kościołach. Przedstawiono również treść znajdujących się na dzwonach 

200 
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inskrypcji, ich losy w czasie II WŚ oraz odnalezienie dwóch z nich w 2002 r. w 
kościele św. Marii Magdaleny  w Eberswalde. 

08.06. Otwarcie wystawy modeli pojazdów militarnych 
W Bramie Berlińskiej prezentowane były prace kostrzyńskich modelarzy -
modele pojazdów militarnych. Wystawa była czynna w Bramie Berlińskiej od 
8 czerwca do końca wakacji. 

 
30 

01-03.08. „Polandrockowe Pompeje” 
Muzeum przygotowało specjalną ofertę zwiedzania dla uczestników 
festiwalu „Pol`and`rock”- odbyło się 6 wycieczek z przewodnikiem Muzeum 
Twierdzy po Starym Mieście wraz ze zwiedzaniem ekspozycji w Bastionie 
Filip. 

 
180 

31.08. „Przy kawie o archeologii” – sesja archeologiczna 
Odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowano wyniki badań 
archeologicznych prowadzonych w Kostrzynie nad Odrą i okolicy. O 
badaniach archeologicznych opowiedzieli  prof. Grzegorz Podruczny, Dariusz 
de Lorm, Paweł Piątkiewicz i Jarosław Stróżniak oraz archeolog MTK 
Krzysztof Socha, który przedstawił najnowsze znaleziska archeologiczne 
muzeum dokonane w Kostrzynie nad Odrą  i okolicy. 

 
 
 
 

30 

31.08. XX Dni Twierdzy Kostrzyn 
W czasie XX Dni Twierdzy Kostrzyn odbył się m.in. spływ kajakowy „Twierdza  
z wody”, konkurs fotograficzny, występy Grodziskiej Orkiestry Dętej, salwy 
artyleryjskie, pokazy woltyżerki konnej, pokazy z flagami, inscenizacja 
„Sbandieratori dumą naszych serc” oraz występy muzyczne grupy folk-
ethno-rockowej Hoverla oraz grupy Cała Góra Barwinków. 

 
 
 

3.000 

20.11. Theodor Fontane” niemiecki pisarz po tej stronie Odry – prelekcja Krystyny 
Kamińskiej 
Znany i ceniony (szczególnie w Brandenburgii) pisarz, publicysta, 
dziennikarz, podróżnik i farmaceuta Theodor Fontane urodził się 200 lat 
temu (30.12.1819), stąd też w roku 2019 zorganizowano szereg 
przedsięwzięć związanych z tą rocznicą. Dnia 20.11. odbyła się prelekcja dr 
Krystyny Kamińskiej - „Theodor Fontane – niemiecki pisarz po tej stronie 
Odry”. Pisarz w swoich „Wędrówkach po Marchii Brandenburskiej” 
poświęcił Kostrzynowi cały rozdział opisując XIX-wieczne miasto i jego 
historię. 

 
 
 

20 

 
 
Łącznie w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Twierdzy wzięło udział ok. 4 tys. 

osób. 

 

Muzeum Twierdzy było organizatorem  wycieczek historycznych: Miasta Nowej Marchii – 

wycieczka: Boleszkowice – Mieszkowice – Moryń; Ostatnia droga por. von Katte – spacer; 

250 lat kostrzyńskich dzwonów – wycieczka: Eberswalde – Chorin – Niederfinow; 

Twierdza z wody – spływ kajakowy wokół Wyspy Odrzańskiej; Śladami Fontanego po 

Łęgach Odrzańskich - Bad Freienwalde – Altranft – Wriezen – Letschin; Spływ kajakowy 

szlakiem historycznych elektrowni i urządzeń wodnych na Myśli; „Twierdza z wody” – 
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spływ kajakowy wokół Wyspy Odrzańskiej; Wycieczka autokarowa „Szlakiem pomników 

wojennych i wojskowych”. Słubfurt - Słubice, Frankfurt nad Odrą, Klessin - w których 

udział wzięło łącznie 235 uczestników, z czego prawie połowa to mieszkańcy Szczecina, 

Poznania, Krzyża Wlkp., Zielonej Góry, Gorzowa, Witnicy, Słubic, Dębna, Rzepina, 

Frankfurtu, Reitwein i kilku okolicznych miejscowości (Deszczno, Białcz, Cychry, 

Namyślin, Nowiny Wlk., Górzyca, Chludowo k. Poznania). Wykaz wycieczek ujęto w 

tabeli: 

 

Na Starym Mieście odbywały się także inne wydarzenia współorganizowane przez MTK: 

 „Noc styczniowa” – nocne obozowisko harcerskie ZHR Gorzów i ZHP Kostrzyn (20 

osób). 

 Boleń-Camp – międzynarodowy zlot wędkarski (100 osób). 

 Odjazdowy bibliotekarz – rajd rowerowy (110 osób). 

 Kino Letnie Telemondu na Starym Mieście (500 osób). 

 Akcja liczenia nietoperzy w obiektach kostrzyńskiej twierdzy. 

 Spotkanie modlitewne na Starym Mieście „Polska pod Krzyżem”. 

 

Przedsięwzięcia naukowo-edukacyjne skierowane do wszystkich kategorii wiekowych, od 

dzieci w wieku przedszkolnym do seniorów, to : 

 Seminaria i konferencje zorganizowane przez MTK: 

 74 rocznica zakończenia walk o Kostrzyn – spotkanie autorów książek na temat 

walk o Kostrzyn w roku 1945. 

 Konferencja dla nauczycieli historii woj. Lubuskiego. 

 

 Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży: 

 Ferie w Muzeum. 

 Lato w mieście (oprowadzanie grup szkolnych po terenie Starego Miasta i 

ekspozycji). 

 Szkolna gra terenowa na Starym Mieście – Bieg Niepodległości. 

 Prelekcje i pogadanki w przedszkolach z okazji Dnia Niepodległości. 

 Lekcje muzealne. 

 

Udział w targach i imprezach ze stoiskiem promocyjnym MTK 

 Targi ITB w Berlinie (marketing bezpośredni); 

 Targi Tour Salon w Poznaniu (wspólne stoisko z PTTP); 

 „Rodzinna majówka” w Kostrzynie nad Odrą; 
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 „Odlotowy Piknik Majowy” w Witnicy; 

 „Kostrzyn na fali”; 

 Festyn Historyczny w Chwarszczanach; 

 XV Jarmark Adwentowy. 

 

Pozyskane zabytki na rzecz Muzeum:  artefakty z badań archeologicznych w fosie rawelinu 

August Wilhelm; artefakty z eksploracji piwnic Starego Miasta; eksponaty z izby pamięci 

Stalagu III C; mundur żołnierza pruskiego; buty oficerki; orzeł z pruskiego hełmu; nagrobki 

z terenu Kostrzyna; rękopis nadania praw mieszczanina; gazeta francuska; przezrocza z 

monetami Brandenburgii (poddane digitalizacji); beczka na proch; repliki pancerfaustów. 

 

Obecność w mediach- popularnością cieszyła się oficjalna strona internetowa Muzeum, 

która zanotowała 72.647 wejść. Za jej pośrednictwem przekazano internautom 135 

informacji na temat naszej działalności. Z muzealnego newslettera korzysta 358 odbiorców 

(w tym 73 z Niemiec).  Informacje na temat Starego Miasta oraz Muzeum Twierdzy 

znajdują się w postaci stałych wpisów na następujących portalach internetowych 

przeznaczonych dla turystów: Tripadvisor, Inspirock, Noclegowo, Visiton, Polska Travel, 

Lotur, Podziemia, Instagram, Otwarty Przewodnik Krajoznawczy, Rodzinna Turystyka 

Aktywna, Atrakcje Lubuskie, Przegląd Turystyczny. Działalnością Muzeum interesują się 

media zewnętrzne, zarówno polskie, jak i zagraniczne. W 2019 roku realizowany był na 

naszym terenie i z naszym udziałem materiał filmowy przez trzy stacje:  Polsat na potrzeby 

serialu dokumentalnego  „Poszukiwacze historii”, ZDF na potrzeby reportażu „Halo 

Auszeit”, Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) na potrzeby programu „Kowalski & 

Schmidt” oraz TVP3 Gorzów na potrzeby programu „Wakacyjny drogowskaz”. Informacje 

z muzeum przekazywały ponadto stacje telewizyjne TVP1 (Teleekspres extra), TVN24 i 

TVP3 Gorzów. 

Ważnym wydarzeniem była wizyta radiowej „Jedynki”, która z terenu Starego Miasta 

nadawała  na żywo wielogodzinną audycję „Jedyne takie miejsce”. 

Artykuły prasowe ukazały się m. in. w tygodniku katolickim „Niedziela”, w czasopiśmie 

dla wodniaków „Skipper” (wersja niemieckojęzyczna), w Märkische Oderzeitung, w 

serbołużyckim tygodniku „Nowy Castnik” i wielokrotnie w Gazecie Lubuskiej. Również 

portale internetowe publikowały informacje na nasz temat. (Onet, Onet Podróże, 

„Zwiadowcy Historii”, Gazeta Lubuska). Odwiedzili nas też redaktorzy niemieckiego 

magazynu dla eksploratorów „Relikte der Geschichte” (Relikty Historii). 
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      W roku 2019 odbyły się dwa posiedzenia Rady Muzeum drugiej kadencji. Podczas 

spotkań omawiano sprawy bieżące (kadry, finanse), a także plany inwestycyjne i program 

działania Muzeum. Rada dokonała również oceny pracy MTK, jej członkowie złożyli kilka 

wniosków dotyczących funkcjonowania Muzeum. 

 

Z usług turystycznych Muzeum Twierdzy w roku 2019 (oprowadzanie z przewodnikiem) 

skorzystało 156 grup zorganizowanych. Bastion Filip odwiedziło w tym czasie 12.835 

zwiedzających (o 1.251 więcej niż w roku 2018).    

Muzeum Twierdzy otrzymało wyróżnienia: Diament Lubuskiej Turystyki – Lubuskie 

Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych,  „Lubuskie Perły Turystyczne” dla Dni 

Twierdzy oraz Odznaka honorowa „Za zasługi dla turystyki”. 

 

TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA 

 

 
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza następującymi obiektami: 

 halą sportową, stadionem i terenem rekreacyjnym przy ul. Niepodległości 11; 

 halą sportową przy ul. Wojska Polskiego 6; 

 halą sportową przy ul. Adama Mickiewicza 8; 

 terenem rekreacyjnym przy ul. Fabrycznej; 

 ośrodkiem rekreacyjnym „Delfin”; 

 przystanią na rzece Odrze. 

W 2019 roku baza Ośrodka powiększyła się o nową halę widowiskowo – sportową 

„Kostrzyńskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego”. 

W Ośrodku zatrudnionych jest 15 osób. Budżet Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

2019 roku  to 2 054 633,42 zł. 

W 2019 roku MOSiR prowadził działalność w zakresie: współpracy ze szkołami oraz 

stowarzyszeniami kultury fizycznej na terenie miasta; organizacji szkolnych i miejskich 

imprez sportowych; organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze lokalnym, 

powiatowym i ogólnopolskim; utrzymania i udostępniania obiektów sportowych. 
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Ważniejsze imprezy sportowo – rekreacyjne i zawody sportowe zorganizowane przez 

MOSiR w 2019 roku: 

1. II Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym. 

1. II Ogólnopolski Memoriał Marcina Bąka. 

2. „Ferie zimowe na sportowo”. 

3. Bieg „Policz się z cukrzycą”. 

4. 17. Mistrzostwa Zakładów Pracy w halowej piłce nożnej. 

5. XI Halowa Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna Seniorów. 

6. Finał Powiatowej Spartakiady Młodzieży – koszykówka. 

7. Finał Wojewódzki Pucharu Polski w tenisie stołowym kobiet i mężczyzn. 

8. Festyn sportowo – rekreacyjny „Otwarcie Sezonu Motocyklowego”. 

9. Dzień Europy na sportowo. 

10. Festyn rodzinny – Majówka 2019. 

11. Finał Powiatowej Spartakiady Młodzieży – piłka nożna chłopców. 

12. Pokazy sportów walki – „Kostrzyn na fali”. 

13. Spławikowe zawody wędkarskie dzieci i młodzieży. 

14. Turniej Piłki Siatkowej im. Zygmunta Ćwiekowskiego. 

15. Turniej Plażowej Piłki Siatkowej. 

16. Antyrasistowskie Mistrzostwa Polski Drużyn Woodstockowych „Wykopmy rasizm 

ze stadionów”. 

17. 34. Międzynarodowy Bieg Uliczny „Kostrzyńska Dziesiątka”. 

18. Spartakiada Sportowo – Rekreacyjna „Od Juniora do Seniora”. 

19. Finał Wojewódzki Pucharu Polski Kobiet w piłce nożnej. 

      21. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w zapasach – styl klasyczny. 
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8. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY – Straż Miejska  

 

Straż miejska w Kostrzynie nad Odrą została powołana uchwałą Rady Miasta 

Kostrzyn nad Odrą 7 września 2007r. W skład straży wchodzą komendant oraz trzech 

funkcjonariuszy. Siedziba straży miejskiej znajduje się przy ul. Kopernika 4a. Straż posiada 

na wyposażeniu jeden pojazd służbowy oznakowany, wyposażony m.in. w sygnalizację 

świetlno-dźwiękową. 

Do głównych zadań straży miejskiej należy:  

- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych; 

-czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w 

przepisach o ruchu drogowym; 

- kontrola publicznego transportu zbiorowego; 

- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia 

obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz 

innych miejscowych zagrożeń; 

- zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo 

miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem 

śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę 

możliwości, świadków zdarzenia; 

- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; 

- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas 

zgromadzeń i imprez publicznych; 

- doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, 

jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, 

znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i 

zdrowiu innych osób; 

- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i 

uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i 

wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami 

państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; 

- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla 

potrzeb gminy. 

W 2019 roku funkcjonariusze podjęli 929 interwencji w tym 310 własnych i 619 

zgłoszonych przez mieszkańców oraz 2134 kontrole, w trakcie których ujawniono 268 
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wykroczeń. Wobec sprawców wykroczeń zastosowano 76 środków oddziaływania 

wychowawczego w postaci pouczeń oraz nałożono 170 mandatów karnych na kwotę 16.870 

zł. Skierowano 22 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Słubicach. Przeprowadzono 

58 wspólnych patroli z Policją, w tym z dzielnicowymi oraz z prewencją, gdzie 

kontrolowano m.in. miejsca spożywania alkoholu, podjęto 21 interwencji domowych, 

reagowano na zakłócanie ładu i porządku publicznego, kontrolowano prawidłowość 

parkowania pojazdów oraz trzeźwość kierowców, podejmowano 18 razy czynności przy 

kolizjach i wypadkach drogowych. W trakcie wykonywania czynności podjęto 180 

interwencji i 231 kontroli, w trakcie których wylegitymowano 56 osób i nałożono 5 

mandatów karnych, 23 krotnie podjęto czynności związane z kradzieżami. Ponadto 

zatrzymano 5 osób poszukiwanych. Przeprowadzono wspólnie z Policją akcje pod 

kryptonimem: złom - 2 akcje, narkotyki i alkohol 3 akcje, niechronieni uczestnicy ruchu 

drogowego 6 akcji oraz pasy 6 akcji, sezon letni 6 akcji, telefon 4 akcje, twoje światło, twoje 

bezpieczeństwo 2 akcje, bezpieczne ferie 2 akcje, jednoślad 1 akcja, bezpieczna droga do 

szkoły 1 akcja. 

Straż Miejska przeprowadziła kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych m.in. 

w altankach na ogrodach działkowych, różnego rodzaju pustostanach, pomieszczeniach 

piwnicznych, klatkach schodowych, tunelach i na terenach budów, łącznie 45 kontroli w 

tym również z pracownikiem OPS Kostrzyn nad Odrą. W okresie zimowym od stycznia do 

marca oraz od października do grudnia  2019 r. kontrole przeprowadzano w godzinach od 

18.00 do 21.00. 

Podjęto 157 interwencji porządkowych dot. zaśmieconego terenu oraz kontroli 

porządkowych na terenie miasta, które zostały uprzątnięte przez właścicieli, w jednym 

przypadku sporządzono wniosek do Sądu Rejonowego w Słubicach. Powyższe interwencje 

przeprowadzone były m.in. w rejonie ulic: Portowej, Piastowskiej, Orła Białego, 

Sienkiewicza, Parku Miejskiego, Wyszyńskiego, Sybiraków, Niepodległości, Wschodniej, al. 

Kasztanowej, Kościuszki, os. „C”, Gorzowskiej, Jana Pawła II, Krótkiej, Milenijnej, 

Sikorskiego, Handlowej, Fabrycznej, Jaworowej, Szwedzkiej, Szkolnej, Spichrzowej, 

Granicznej, Jaśminowej, Drzewickiej, Akacjowej, Turkusowej, Głównej, Targowej, oraz w 

rejonie Cmentarza Komunalnego i kładki kolejowej. 

Mając na uwadze ochronę środowiska przeprowadzono kontrolę pod kątem 

niszczenia trawników poprzez parkowanie pojazdami, podjęto 55 interwencji i kontroli, 

nałożono 15 mandatów karnych, 9 osób pouczono. Najczęściej popełniane wykroczenia 

były na os. Mieszka I oraz na os. Słowiańskim. 
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Wykonano 108 kontroli pod kątem wywozu nieczystości płynnych, weryfikacji 

dokonano na podstawie otrzymanych wykazów zużycia wody i wywozu nieczystości 

ciekłych z MZK. W 2019 r. na przełomie roku nałożyliśmy 7 mandatów karnych. 

Skontrolowano 63 punkty handlowe oraz miejsca spożywania alkoholu, gdzie 

nałożono 11 mandatów karnych. Ponadto Straż Miejska przeprowadziła 54 kontrole oraz 47 

interwencji pod kątem prowadzania w miejscach publicznych czworonogów na smyczy i w 

kagańcu oraz zobowiązania właścicieli zwierząt domowych do usuwania pozostawionych 

przez nie nieczystości. Szczególną uwagę zwrócono na Park Miejski, tereny osiedli 

mieszkaniowych oraz w rejonie placówek handlowych. W trosce o szeroko pojęte 

bezpieczeństwo mieszkańców, Straż Miejska zwracała uwagę na psy będące bez nadzoru, 

bezpańskie oraz zachowujące się agresywnie. W trakcie podejmowanych czynności 

obecność strażników w miejscach publicznych mobilizowała właścicieli czworonogów do 

zachowania się zgodnego z prawem, a więc oddziaływanie prewencyjne przynosiło skutki. 

W przypadkach gdy zwierzęta załatwiały swoje potrzeby fizjologiczne w miejscach 

publicznych, właściciele usuwali zanieczyszczenia, a psy biegające luzem były 

przywoływane przez właścicieli i zapinane na smycz. Przeprowadziliśmy 47 interwencji 

dot. niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia oraz 54 kontrole celem 

sprawdzenia warunków bytowania, 44 krotnie wezwano na miejsce lekarza weterynarii 

celem odłowienia psów, nałożono 1 MK oraz zastosowano 2 pouczenia. 

Podjęto również 19 interwencji wobec osób leżących w miejscach publicznych takie 

jak chodnik czy trawnik, którym udzielono pomocy lekarskiej. Osoby te były po spożyciu 

alkoholu. 

Ponadto przeprowadzono kontrole pod kątem przestrzegania Regulaminu 

porządkowego targowiska przy ul. Mickiewicza 57 razy oraz 58 kontroli w rejonie 

targowiska przy ul. Sikorskiego, nałożono 8 mandatów karnych za spożywanie alkoholu 

oraz uporczywe żebranie. W  2019 r. 19 razy kontrolowano również targowiska miejskie 

przy ul. Mickiewicza i przy ul. Sikorskiego, na zgłoszenie Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Gorzowie Wlkp. pod kątem nielegalnej sprzedaży mięsa. 

  Straż Miejska zabezpieczyła 14 miejsc zdarzeń, m.in. znalezione niewybuchy z 

czasów II wojny światowej. Zabezpieczyła również następujące imprezy masowe i 

rozrywkowe takie jak: 27. Finał WOŚP, piknik pn. „Kostrzyn na fali”, festiwal 

„Pol”and”Rock”, „Dni Sybiraka”, brano udział w zabezpieczaniu uroczystości poświęconej 

„Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej”, jak również Jarmarku Świątecznego i imprezy pn. 

„Mikołajki”. 
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Biorąc po uwagę, że część wykroczeń i nieprawidłowości mają miejsce poza 

głównymi ciągami komunikacyjnymi, Straż Miejska przeprowadziła 37 patroli pieszych, 

aby zapobiegać i oddziaływać prewencyjnie. 
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Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą odbyła w 2019 roku dziesięć posiedzeń Sesji, na których 

podjęła 76 uchwał. Komisja Rewizyjna oraz komisje stałe i doraźne Rady Miasta Kostrzyn 

nad Odrą pracowały zgodnie z planem pracy Rady Miasta na 2019rok. 

Komisja Rewizyjna odbyła 3 posiedzenia przy frekwencji 80 %.Tematem pierwszego 

posiedzenia była analiza realizacji budżetu miasta Kostrzyn nad Odrą za 2018 rok oraz 

analiza informacji o stanie mienia Miasta Kostrzyn nad Odrą. Tematem drugiego 

posiedzenia była analiza działalności formacji tanecznej Quest oraz sprawdzenie 

prawidłowości wykonania robót budowlanych budowy dróg tymczasowych w Kostrzynie 

nad Odrą, zgodnie z dokumentacją techniczną, SIWZ i umową. Na trzecim posiedzeniu 

Komisja Rewizyjna dokonała analizy wydatkowania środków otrzymanych z budżetu 

miasta przez UKS Lech Poznań Football Academy Dariusz Dudka oraz oceniła 

wydatkowanie środków budżetowych z miasta w pierwszym półroczu 2019 roku. 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów w 2019 roku odbyła 9 posiedzeń, przy 

frekwencji 88.8 %. W tym okresie Komisja analizowała sprawozdania z gospodarowania 

odpadami komunalnymi w 2018 roku. Zapoznała się z informacją o współpracy Miasta 

Kostrzyn nad Odrą z Powiatem Gorzowskim. 

Analizowała informację o działalności KCK, MOSiR, Biblioteki i Muzeum . 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów na posiedzeniach dokonała analizy projektu 

budżetu miasta na 2020 rok oraz ustaliła plan pracy Komisji na 2020r . 

Komisji Spraw Społecznych pracowała zgodnie z planem pracy na 2019 rok . 

W okresie sprawozdawczym odbyła 9 posiedzeń, przy frekwencji 93 %. Komisja Spraw 

Społecznych analizowała informację dyrektorów placówek oświatowych i przedszkolnych 

na temat funkcjonowania podległych im jednostek i przygotowania do roku szkolnego 

2019/2020. Na posiedzeniach dokonała analizy projektu budżetu miasta na 2020 rok oraz 

ustaliła Plan pracy Komisji na 2020 rok. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła w 2019 roku 4 posiedzenia przy frekwencji  

100 %.Tematem pierwszego posiedzenia była analiza petycji mieszkańców Oś. Warniki 

dotycząca projektu „Prace na liniach kolejowych na odcinku Bydgoszcz-Piła- Krzyż-

Gorzów Wlkp.-Kostrzyn nad Odrą„ oraz analiza skargi na Burmistrza Miasta Kostrzyn nad 

Odrą. W związku ze złożonością sprawy, nowymi dowodami oraz wątkami tematem 

kolejnych 3 posiedzeń była również analiza skargi na Burmistrza Miasta Kostrzyn nad 

Odrą. 

Społeczna komisja mieszkaniowa odbyła w 219 roku 27 posiedzeń. Przeprowadziła 2 

wizje lokalowe sprawdzające warunki mieszkaniowe wnioskodawców ubiegających się o 

przydział mieszkania. Wizje lokalowe dokonane przez zespół wizytujący służą 
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potwierdzeniu stanu faktycznego podanego przez wnioskodawców w złożonych przez 

nich dokumentach, m.in. warunków mieszkaniowych, wielkości zajmowanego lokalu, 

liczby zamieszkujących osób, stanu technicznego lokali. Od lutego  2019 r. komisja 

pracowała nad aktualizacją list mieszkaniowych na 2019 rok. Efektem prac zakończonych 

31 marca  2019 r. było opracowanie 6 list osób uprawnionych do przydziału mieszkań 

komunalnych na  2019 r., na której umieszczono 3 osoby; do przydziału mieszkań 

socjalnych na  2019 r., na której umieszczono 33 osoby; osób uprawnionych do zamiany 

mieszkań na  2019 r., na której umieszczono 5 osób; osób uprawnionych do lokali 

zamiennych – 10 osób; osób oczekujących na wykonanie wyroków eksmisyjnych – na liście 

umieszczono 25 osoby i osób oczekujących na przydział pomieszczeń tymczasowych, na 

której umieszczono 14 osób. 

W roku 2019 społeczna komisja mieszkaniowa pozytywnie zaopiniowała przydział 20 

lokali mieszkalnych w tym: 11 lokali socjalnych dla: 3 rodzin w ramach przesiedlenia z 

budynku przy ul. Niepodległości 13-15, 2 rodzin w ramach zamiany na tańsze mieszkanie, 

4 rodzin, które otrzymały mieszkanie socjalne w ramach realizacji wyroku eksmisyjnego, 

oraz 2 rodzin, które otrzymały przydział z listy oczekujących na mieszkanie socjalne. 

9 mieszkań komunalnych przyznano dla: 4 rodzin w ramach zamiany mieszkania, 2 rodzin 

w ramach przesiedlenia z budynku przy ul. Niepodległości 13-15 i 3 rodzin z listy 

oczekujących na mieszkanie komunalne. 

W ramach przydziału 20 mieszkań Miasto wydatkowało na ich remont kwotę w wysokości 

58 000 zł. (9 mieszkań przekazano nowym najemcom bez remontu. Pod koniec 2019 roku 

wyremontowano dalszych 5 mieszkań za kwotę 61 000 zl. których przydział nastąpi w 2020 

roku.  

Komisja na swoich posiedzeniach przyjmowała wnioskodawców i mieszkańców, którzy 

znajdują się w trudnych warunkach lokalowych i rodzinnych. Ponadto na posiedzeniach 

komisji mieszkaniowej rozpatrywane były na bieżąco wnioski i podania wpływające do 

Urzędu Miasta od mieszkańców naszego Miasta dotyczące spraw mieszkaniowych. 

 



 Raport o stanie miasta Kostrzyn nad Odrą za 2019 rok 

Strona 87 
 

Wykaz uchwał  podjętych przez Radę Miasta Kostrzyn nad Odrą w roku 2019 

 

L.p. Nr uchwały Data podjęcia W sprawie 

1 IV/22/19 21.01.19 r. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

2 IV/23/19 21.01.19 r. zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą  na 2019 
rok 

3 V/24/19 07.02.19 r. ustalenia planu pracy Rady Miasta oraz zatwierdzenia planu 
pracy Komisji rewizyjnej RM i planów pracy komisji stałych RM na 
2019 rok 

4 V/25/19 07.02.19 r. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc 
Miasta Kostrzyn nad Odrą w zakresie dożywiania na lata 2019-
2023 

5 V/26/19 07.02.19 r. powołania pocztu sztandarowego Rady Miasta Kostrzyn nad odrą 

6 V/27/19 07.02.19 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu 

7 VI/28/19 21.03.19 r. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności  zwierząt  na terenie Miasta Kostrzyn 
nad Odrą” 

8 VI/29/19 21.03.19 r. Uchylenia uchwały nr XXXII/256/17 rady Miasta Kostrzyn nad 
Odrą z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia cen 
urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym w zakresie zadania o charakterze  użyteczności  
publicznej na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą 

9 VI/30/19 21.03.19 r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą 
Górzyca, Miastem Kostrzyn nad Odrą i Gminą Słubice w zakresie 
realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami zapobieganie bezdomności  zwierząt poprzez 
prowadzenie schroniska dla zwierząt w Górzycy. 

10 VI/31/19 21.03.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rocznego programu Współpracy 
Miasta Kostrzyn nad Odrą z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 
ustawy z dnia  24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2019 r. 

11 VI/32/19 21.03.19 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego  
nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania  opłat za 
kształcenie pobierane przez szkoły  i zakłady  kształcenia 
nauczycieli  na tok 2019 r. 

12 VI/33/19 21.03.19 r. zasad sprawowania pogrzebu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą 

13 VI/34/19 21.03.19 r. przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 
dzieci i młodzieży Miasta Kostrzyn nad Odrą 

14 VI/35/19 21.03.19 r. ustalenia  sieci publicznych szkół  podstawowych  prowadzonych  
przez Miasto Kostrzyn nad odrą oraz określenia  granic ich 
obwodów od dnia 1 września 2019 roku 
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15 VI/36/19 21.03.19 r. zmiany nazwy drogi wewnętrznej 

16 VI/37/19 21.03.19 r. zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 r. 

17 VII/38/19 06.05.19 r. zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 r. 

18 VIII/39/19 30.05.19 r. kreślenia zasad realizacji „Lokalnego programu wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Kostrzyn nad 
Odrą” 

19 VIII/40/19 30.05.19 r. wyrażenia zgody na udzielenie  bonifikaty od opłaty rocznej z 
tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach 
położonych w Kostrzynie nad Odrą na rzecz MOSiR w Kostrzynie 
nad Odrą 

20 VIII/41/19 30.05.19 r. wyrażenia zgody na udzielenie  bonifikaty od opłaty rocznej z 
tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości 
położonej w Kostrzynie nad Odrą na rzecz MOSiR w Kostrzynie 
nad Odrą 

21 VIII/42/19 30.05.19 r. wyrażenia zgody na udzielenie  bonifikaty od opłaty rocznej z 
tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości 
położonej w Kostrzynie nad Odrą na rzecz OPS w Kostrzynie nad 
Odrą 

22 VIII/43/19 30.05.19 r. zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 r. 

23 IX/44/19 27.06.19 r. udzielenia Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą wotum 
zaufania 

24 IX/45/19 27.06.19 r. rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Kostrzyn nad odrą 
za 2018 r. 

25 IX/46/19 27.06.19 r. absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok. 

26 IX/47/19 27.06.19 r. powołania Kapituły Medalu „ Za zasługi dla Miasta Kostrzyn nad 
Odrą” 

27 IX/48/19 27.06.19 r. wystąpienia Miasta Kostrzyn nade Odrą ze Stowarzyszenia ”Odra 
dla turystów” 

28 IX/49/19 27.06.19 r. wystąpienia Miasta Kostrzyn nade Odrą ze Stowarzyszenia na 
Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich 

29 IX/50/19 27.06.19 r. wystąpienia Miasta Kostrzyn nade Odrą ze Związku Samorządów 
na rzecz  modernizacji dróg krajowych  nr 22, nr 50 i nr 508 

30 IX/51/19 27.06.19 r. wystąpienia Miasta Kostrzyn nade Odrą ze Stowarzyszenia 
Lubuska Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 

31 IX/52/19 27.06.19 r. nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Kostrzynie nad Odrą 

32 IX/53/19 27.06.19 r. czasowego wyłączenia terenów z prowadzenia działalności 
handlowej 

33 IX/54/19 27.06.19 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej 

34 IX/55/19 27.06.19 r. aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe Miasta Kostrzyn nad odrą na lata 
2019-2034. 
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35 IX/56/19 27.06.19 r. wprowadzenia na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego 
zakazu  sprzedaży, podawania i spożywania napojów 
alkoholowych 

36 IX/57/19 27.06.19 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie opłaty targowej 

37 IX/58/19 27.06.19 r. zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 r. 

38 IX/59/19 27.06.19 r. rozpatrzenia skargi Pani K.Z. na Burmistrza Miasta Kostrzyn nad 
Odrą 

39 IX/60/19 27.06.19 r. powołania zespołu ds. zaopiniowania  kandydatów na ławników 

40 IX/61/19 27.06.19 r. współdziałania  celem realizacji przedsięwzięcia pn. „Z parku – z 
Theodoem Fontane w poszukiwaniu skarbów dziedz8ictwa 
przyrody i kultury” współfinasowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Współpracy  Interreg VA 
Brandertburgia- Polska 2014-2020 

41 X/62/19 08.08.19 r. zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 r. 

42 X/63/19 08.08.19 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej 

43 XI/64/2019 26.09.19 r. udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych 

44 XI/65/19 26.09.19 r. zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Konstytucji 3 
Maja od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin 
zajęć dydaktycznych 

45 XI/66/19 26.09.19 r. zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół 
Kostrzyna nad Odrą od obowiązku realizacji tygodniowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych 

46 XI/67/19 26.09.19 r. zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 
rok 

47 XI/68/19 26.09.19 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K.Z. na Burmistrza Miasta 
Kostrzyn nad Odrą 

48 XII/69/19 24.10.19 r. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – 
letnie i dzieci młodsze 

49 XII/70/19 24.10.19 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich 
przyznawania 

50 XII/71/19 24.10.19 r. określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kostrzyn 
nad Odrą 

51 XII/72/19 24.10.19 r. uchwalenia Programu Współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 - 
2021 

52 XII/73/19 24.10.19 r. wyrażenia wstępnej zgody na zbycie na rzecz Skarbu Państwa – 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie 
Wielkopolskim w drodze darowizny nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Miasta Kostrzyn nad Odrą 
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53 XII/74/19 24.10.19 r. przyjęcia regulaminu korzystania z nadbrzeża przystani w 
Kostrzynie nad Odrą 

54 XII/75/19 24.10.19 r. zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 
rok 

55 XII/76/19 24.10.19 r. określenia stawek podatku od nieruchomości 

56 XII/77/19 24.10.19 r. ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądu 
Rejonowego w Słubicach na kadencję w latach 2020 - 2023 

57 XII/78/19 24.10.19 r. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Słubicach 

58 XII/79/19 24.10.19 r. wyrażania zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia 

59 XII/80/19 24.10.19 r. przyznania Medalu Pamiątkowego ,,Za zasługi dla Miasta 
Kostrzyn nad Odrą” 

60 XIII/81/19 28.11.19 r. przyjęcia raportu  z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla 
Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2014-2017 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2018- 2021, za lata 2016-2018 

61 XIII/82/19 28.11.19 r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  między Gminą 
Górzyca, Miastem Kostrzyn nad Odrą i Gminą Słubice 
dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad 
bezdomnymi  zwierzętami  i zapobiegania bezdomności zwierząt 
poprzez prowadzenie schroniska  dla bezdomnych zwierząt 

62 XIII/83/19 28.11.19 r. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska  dla Miasta Kostrzyn 
nad Odrą na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026” 

63 XIII/84/19 28.11.19 r. ustalenia opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych 

64 XIII/85/19 28.11.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Kostrzynie nad Odrą i nadania statutu. 

65 XIII/86/19 28.11.19 r. przyjęcia  programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
Programu Ochrony i promocji Zdrowia na rok 2020. 

66 XIII/87/19 28.11.19 r. obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego 

67 XIII/88/19 28.11.19 r. zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad odrą  na 2019 
rok 

68 XIII/89/19 28.11.19 r. opłaty targowej 

69 XIV/90/19 18.12.19 r. uchwalenia budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2020 rok 

70 XIV/91/19 18.12.19 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kostrzyn 
nad Odrą na lata 2020-2035 

71 XIV/92/19 18.12.19 r. ustalenia planu pracy Rady Miasta oraz zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej   Rady Miasta i planów pracy komisji 
stałych Rady Miasta na 2020 rok 

72 XIV/93/19 18.12.19 r. zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2019 
rok 

73 XIV/94/19 18.12.19 r. udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu 
terytorialnego 
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74 XIV/95/19 18.12.19 r. wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty rocznej z 
tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach 
położonych w Kostrzynie nad Odrą  na rzecz Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji  w Kostrzynie nad Odrą 

75 XIV/96/19 18.12.19 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu 
Współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na lata 2020-2021 

76 XIV/97/19 18.12.19 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej 
 

Uchwały Rady Miasta, które podlegały wykonaniu przez organ wykonawczy - burmistrza 

miasta zostały zrealizowane.  

 

 

PODSUMOWANIE: 

Na podstawie danych statystycznych, sprawozdań przekazywanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego m.in. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - różne instytucje, 

organy czy kapituły konkursowe sporządzają zestawienia, rankingi, opracowania.  

Chociaż w tym roku zdominowanym przez zagrożenie epidemiologiczne rankingów 

jest obecnie mniej to Główny Urząd Statystyczny przygotował  zestawienie najbogatszych i 

najbiedniejszych gmin polskich wg dochodu na jednego mieszkańca za 2019 rok, w którym 

Kostrzyn nad Odrą został sklasyfikowany na 339 miejscu (rok wcześniej było to 366 

miejsce) - na 2 478 gmin.   

Podobnie więc jak rok temu, gdy sporządziliśmy pierwszy Raport o stanie miasta 

Kostrzyn nad Odrą za 2018 rok, również obecnie zapewniam, że wciąż pozostajemy na 

dobrej drodze dynamicznego i zrównoważonego rozwoju. Wprawdzie dzisiaj nie jesteśmy 

w stanie ocenić wpływu COVID-19 na ekonomiczną sytuację miasta  w przyszłości, ale 

pozostajemy w przekonaniu, że przedstawiając Państwu kolejny Raport utrzymamy się na 

dobrym poziomie rozwoju gospodarczego, a sytuacja finansowa miasta nie ulegnie 

znacznemu pogorszeniu i będziemy kontynuować wszystkie przyjęte wcześniej 

zamierzenia inwestycyjne, społeczne, kulturalne i sportowe.  

Dziękuję za dobrą współpracę radnym  Rady Miasta, Mieszkańcom i wszystkim, 

którzy motywują nas do lepszej pracy na rzecz rozwoju naszego miasta.  

                                                                                                                Andrzej Kunt              

 


