RAPORT
o stanie Gminy Miejskiej
w Chodzieży
za 2020 rok

Chodzież, maj 2021 r.

SPIS TREŚCI
ZASADY TWORZENIA RAPORTU.................................................................................................. 4
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY .................................................................................... 4
Władze Miasta................................................................................................................................................................5
REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓW W GMINIE MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY ..... 6
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Miejskiej w Chodzieży na lata 2018-2032” ..................................................................................................8
Program Rewitalizacji Miasta Chodzieży na lata 2013-2023 ............................................................9
Program "Chodzieska Karta Dużej Rodziny" ........................................................................................... 10
Program pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na
terenie miasta Chodzieży .................................................................................................................................... 13
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CHODZIEŻY 2014 – 2024................................................................. 13
Program 1 - Miejsca pracy w mieście i okolicach..................................................................................... 13
Program 2 - Rozwój turystyki ............................................................................................................................ 14
Program 3 - Zagospodarowanie przestrzenne ................................................................................................ 15
Program 4 - Drogi i komunikacja....................................................................................................................... 15
Program 5 - Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska .................................................................... 16
Program 6 - Gospodarka mieszkaniowa .......................................................................................................... 17
Program 7 - Zdrowie, pomoc społeczna i bezpieczeństwo ........................................................................ 18
Program 8 - Sprawne zarządzanie miastem .................................................................................................... 26
Program 9 - OŚWIATA ........................................................................................................................................ 26
Program 10 - Kultura i rozrywka ....................................................................................................................... 27
Program 11 - Sport i rekreacja ........................................................................................................................... 28
Program 12 - Aktywność społeczna ................................................................................................................. 29
Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta Chodzieży na lata 2019 – 2022......... 29
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej
w Chodzieży na lata 2017-2021...................................................................................................................... 30
Programy: Ochrony środowiska dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2017 – 2020
oraz Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Chodzieży .......................................................... 32
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży
oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. ........................................... 33
1|Strona

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie
Miejskiej w Chodzieży na lata 2017-2019 ................................................................................................ 36
Program współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży 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 rok
2020 ................................................................................................................................................................................ 37
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży na rok 2020 ..................... 39
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Chodzieży na terenie miasta Chodzieży, na lata 2019-2023 ...................................................... 40
Sieć kanalizacji sanitarnej .................................................................................................................................... 40
Sieć wodociągowa................................................................................................................................................... 41
PRODUKCJA WODY .......................................................................................................................................... 42
PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I WPROWADZANIE
ŚCIEKÓW ................................................................................................................................................................. 42
Program pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją......................................................... 42
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w mieście Chodzieży na lata 2019-2024 .......................................................................... 43
REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ.............................................................................. 48
INWESTYCJE MIEJSKIE ................................................................................................................ 59
FINANSE ............................................................................................................................................. 60
GOSPODAROWANIE TERENAMI ............................................................................................... 61
Stan mienia komunalnego Gminy Miejskiej w Chodzieży przedstawia poniższa tabela: ........ 61
Sprzedaż lokali mieszkalnych .......................................................................................................................... 62
Sprzedaż działek .................................................................................................................................................... 62
Grunty i budynki oddane w trwały zarząd ................................................................................................. 63
OŚWIATA I WYCHOWANIE .......................................................................................................... 64
KULTURA ........................................................................................................................................... 66
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO ........................................ 66
CHODZIESKI DOM KULTURY ................................................................................................................................ 74
SPORT.................................................................................................................................................. 76
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ................................................................................................. 77
2|Strona

PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA .............................................................. 78
NADZÓR WŁAŚCICIELSKI ............................................................................................................ 79
PODSUMOWANIE............................................................................................................................. 81
SPIS TABEL ........................................................................................................................................ 82
SPIS WYKRESÓW............................................................................................................................. 83

3|Strona

ZASADY TWORZENIA RAPORTU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawiam Raport o stanie Gminy Miejskiej
w Chodzieży za rok 2020. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza jako organu
wykonawczego, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady
gminy i budżetu obywatelskiego. Ponadto na mocy uchwały Rady Miejskiej w Chodzieży do
raportu dołączono następujące obszary działania: ogólną charakterystykę miasta, inwestycje
i finanse miejskie, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, gospodarkę przestrzenną,
politykę

społeczną,

przeciwpożarową,

edukację,

kulturę,

promocję

sport,
oraz

bezpieczeństwo
współpracę

publiczne

i ochronę

międzynarodową,

organizacje pozarządowe i nadzór właścicielski.
Niektóre z programów obejmują podobne, a niekiedy wspólne zagadnienia, dlatego zostały
omówione tylko w jednym z programów.
Raport został sporządzony o dane liczbowe na koniec roku 2020. Dla lepszej oceny dane te
zostały zaprezentowane w porównaniu z danymi z lat 2017 - 2019. Dane liczbowe i finansowe
w programie nie odnoszą się do wszystkich sprawozdań, gdyż te dane zawiera Roczne
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za rok 2020.
Jedynym wyjątkiem jest brak sprawozdania z realizacji budżetu obywatelskiego, ponieważ
w roku 2020 takiego budżetu nie zaplanowano.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
Chodzież to miasto zlokalizowane w północno-zachodniej części powiatu chodzieskiego,
w odległości niespełna 30 km na południe od Piły i około 70 km na północ od Poznania. Przez
Chodzież przebiegają ważne szlaki komunikacyjne – nitka kolejowa łącząca Śląsk
z Wybrzeżem i droga krajowa K 11 łącząca stolicę Wielkopolski z Koszalinem.
Miasto Chodzież zajmuje obszar 12,72 km², który zamieszkuje 17 520 osób (stan na dzień
31.12.2020 roku). Jego powierzchnię w 30,6% stanowią użytki rolne, 20% zajmują lasy, 14%
grunty pod wodami, a 34% pozostałe grunty. Powierzchnia miasta nie uległa zmianie. Liczba
mieszkańców systematycznie spada, co pokazuje poniższy wykres.
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WYKRES 1 – Liczba mieszańców Chodzieży w latach 2011 – 2020
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W roku 2020 ubyło 244 mieszkańców. Nadal struktura mieszkańców wskazuje na przewagę
kobiet nad mężczyznami. Kobiet w mieście jest 9 301 (w 2019 r. - 9 443), a mężczyzn 8 219
(w 2019 r. - 8 321). Odsetek kobiet i mężczyzn nie uległ znaczącej zmianie i wynosi: panie
stanowią 53,09% populacji, a panowie 46,91%.
WŁADZE MIASTA
Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja trwa 5 lat. Burmistrz wykonuje
uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Burmistrza należy
w szczególności: opracowywanie strategii, programów rozwoju; gospodarowanie mieniem
komunalnym; wykonywanie budżetu. Funkcję Burmistrza sprawuje Jacek Gursz, wybrany 22
października 2018 r. na funkcję burmistrza po raz czwarty głosami 77,10 % wyborców.
Również skład radnych Rady Miejskiej w roku 2020 nie uległ zmianie.
Osobami funkcyjnymi w Radzie są:
Przewodnicząca Rady Miejskiej

- Mirosława Kutnik

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

- Dariusz Boberski
- Piotr Przybyłowski
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Na podstawie Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży radni pracują w czterech stałych
komisjach Rady:
1) Komisja Rewizyjna (Przewodnicząca Ewa Siodła)
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (Przewodnicząca Agnieszka Kowalska)
3) Komisja Budżetu i Gospodarki (Przewodniczący Michał Kozioł)
4) Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych (Przewodnicząca Małgorzata JeśkoDoręgowska)

REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓW W GMINIE MIEJSKIEJ
W CHODZIEŻY

Jednym z głównych założeń raportu jest sprawozdanie z realizacji strategii i programów
obowiązujących w danym roku. W roku 2020 w mieście obowiązywało 17 takich dokumentów.
Poniżej przedstawiono wszystkie strategie i programy, które w dalszej części zostały
omówione.
TABELA 1 - ZESTAWIENIE PRZYJĘTYCH STRATEGII I PROGRAMÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH W 2020 ROKU

Lp.

Nazwa programu/strategii

Czas działania

Numer uchwały

1

Program usuwania i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest z terenu miasta
Chodzieży, na lata 2009-2032
Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych miasta Chodzieży na lata 20092020
Program Rewitalizacji Miasta Chodzieży na
lata 2013-2023

2009-2032

XXXIV/285/09
zm: XLVII/354/2018

2009-2020

XXXVIII/336/09

2013-2023

XXXVIII/336/2013
zm: XLII/314/2017
XLI/359/2013
aktualnie obowiązuje:
XX/147/2020
zm:XXVI/203/2020
XLVI/396/2014

2

3

4

Program "Chodzieska Karta Dużej Rodziny"

Nie określono

5

Program pomocy de minimis dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca
pracy na terenie miasta Chodzieży
Regionalna pomoc inwestycyjna
Strategia rozwoju Miasta Chodzieży 2014 –
2024

„nie dłużej niż do
30 czerwca 2021
roku”

6

2014-2024

XLVI/397/2014
VI/39/3015
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7

8
9

10
11

12

13

14

15

16
17

Gminny program opieki nad zabytkami dla
Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2019 2022
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta
Chodzieży
Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej
w Chodzieży na lata 2017-2021
Program ochrony środowiska dla Gminy
Miejskiej w Chodzieży na lata 2017 - 2020
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Chodzieży na
2020 rok
Program profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego w Gminie Miejskiej
w Chodzieży na lata 2017-2019
Program współpracy Gminy Miejskiej
w Chodzieży 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 rok 2020
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży na rok
2020
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Chodzieży na terenie miasta Chodzieży, na
lata 2019-2023
Program pomocy osobom i rodzinom
zagrożonym eksmisją
Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie w mieście Chodzieży na lata 20192024

2019-2022

X/68/2019

2015-2022

XXII/161/2016
zm: XXIX/219/2020

2017-2021

XXVII/197/2016
od 2021 r. nowy
program.
XXXII/256/2017

2017-2020
2020

XIV/99/2019
zmiana:
XXIII/166/2020

2017-2020

XLIII/329/2017
zmiana: XVI/124/2019

2020

XVI/129/2019
zmiana:
XVII/134/2019

2020

XX/148/2020
zmiana:
XXV/190/2020

2019-2023

XLIX/369/2018
zmiana: XV/107/2019

b/d

III/19/2018

2019-2024

IV/27/2018

Realizacja poszczególnych programów przedstawia się następująco:
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PROGRAM USUWANIA AZBESTU ORAZ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY NA LATA 2018-2032”

Celem programu jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska
naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy do końca 2032 roku.
Gmina Miejska w Chodzieży wobec uregulowań wynikających z art. 403 ust. 2,
w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
postanowiła zarazem o finansowaniu zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z jej terenu. W tym celu sporządzono „Regulamin finansowania zadań
z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Miejskiej w Chodzieży” zatwierdzony został Uchwałą nr XLIX/366/2018 Rady Miejskiej
w Chodzieży z dnia 5 marca 2018 roku. Założono w nim, że finansowaniu podlegają
przedsięwzięcia polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów
zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych. Pomoc finansowa skierowana
została do osób fizycznych, użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych, jednostek
samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, stowarzyszeń, fundacji, kościołów i związków
wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz jednostek sektora finansów
publicznych.
Na cel ten w 2020 roku założono w budżecie gminy środki finansowe
w wysokości 41 000,00 zł. Umowę na realizację przedmiotowego zadania zawarto
z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „WSZECH-DACH”, Grzegorz Kuta, z siedzibą przy ul.
Cypriana Kamila Norwida 12 w Chodzieży.
W 2020 roku zrealizowano 15 wniosków osób fizycznych usuwając 1 028,24 m2
wyrobów zawierających azbest z 15 nieruchomości na koszt 36 646,47 zł. Usunięcie polegało
na rozbiórce konstrukcji zawierającej azbest, transporcie odpadu oraz jego utylizacji na
składowisku odpadów niebezpiecznych.
Dotychczas, w latach 2009-2020, zrealizowano już 139 wniosków usuwając 13 594,60
m2 wyrobów zawierających azbest ze 139 nieruchomości na łączny koszt 447 816,04 zł. Na
realizację oczekują obecnie 23 wnioski, które realizowane będę według ich daty wpływu do
urzędu.
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Dla przypomnienia, w 2018 roku zrealizowano 10 wniosków osób fizycznych usuwając
1 034,50 m2, a w 2019 roku 21 wniosków usuwając 1 149,40 m2 wyrobów zawierających
azbest.
PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA CHODZIEŻY NA LATA 2013-2023

Realizacja Programu jest kontynuacja prac z roku 2019. W kwietniu przekazano teren budowy
wykonawcy. Dla przypomnienia:
Obszar A to „ Aleja gwiazd Jazzu” - rewitalizacja ulicy Strzeleckiej.
Obszar C to „Park odpoczywaj z kulturą” - rewitalizacja parku przy Miejskiej Bibliotece
Publicznej.
Obszar D to „ Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu Żeromskiego” –
zaplecze osiedla Żeromskiego

i

„Podmiot ekonomii społecznej” – obiekt przy ul.

Jagiellońskiej 5.
Na przełomie maja i czerwca firma wykonawcza przystąpiła do realizacji robót budowlanych.
W 2020 roku zrealizowano:
1.

Obszar A - „Aleja gwiazd Jazzu” - rewitalizacja ulicy Strzeleckiej,

Prowadzono roboty rozbiórkowe dróg i chodników po obydwu stronach jezdni. Wykonane
zostały roboty w zakresie sieci sanitarnej, instalacji elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz
roboty drogowe polegające na wykonaniu podbudowy, ustawieniu obrzeży betonowych
i wykonaniu nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na szerokości całego pasa
drogowego (droga i chodniki) począwszy od zejścia podziemnego pod drogą K-11 w stronę ul.
Ujskiej do wysokości z ul. Stanisława Moniuszki. Wykonano częściowe korytowanie dalszej
części pasa drogowego.
2.

Obszar C „Park odpoczywaj z kulturą” - rewitalizacja parku przy Miejskiej Bibliotece

Publicznej. Wykonano roboty rozbiórkowe, wykonano instalację elektryczną oświetlenia
terenu parku, wykonano podbudowy, ustawiono obrzeża betonowe i nawierzchnie utwardzone
na ciągach pieszych z różnego rodzaju płyt i betonowych kostek brukowych. Wykonano płytę
fundamentową pod lamus tkacki oraz płytę i ściany fontanny nieckowej, a także podziemne
pomieszczenie techniczne do obsługi tej fontanny.
3.

Obszar D - „Modernizacja infrastruktury drogowej i rekreacyjnej na fyrtlu

Żeromskiego” – zaplecze osiedla Żeromskiego i „Podmiot ekonomii społecznej” – obiekt
przy ul. Jagiellońskiej 5,
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Wykonano

roboty rozbiórkowe budynków pomiędzy blokiem nr 10 a 16, zasypano

pomieszczenia tzw. „schronu” – składu na opał przy bloku nr 16. Wykonano roboty
rozbiórkowe nawierzchni, instalację elektryczną oświetlenia terenu, częściowo wykonano
podbudowy, ustawiono obrzeża betonowe i nawierzchnie utwardzone na ciągach pieszych
z różnego rodzaju płyt i betonowych kostek brukowych.
W budynku przy ul. Jagiellońskiej 5 została skuta posadzka oraz tynki ze ścian i sufitów.
Wykonano instalację elektryczną i sanitarną. Zamontowano okna i drzwi zewnętrzne oraz
wymurowano ściany wewnątrz pomieszczenia.

PROGRAM "CHODZIESKA KARTA DUŻEJ RODZINY"

W ramach Programu w roku 2020 wpłynęło 58 wniosków (w poprzednich latach odpowiednio:
w roku 2019-122 wnioski, w 2018 r.-101 wniosków), które zostały rozpatrzone pozytywnie.
Łącznie wydano 286 kart ( w roku 2019 - 582 karty, a w 2018 r. - 496 kart).
W roku 2020 zmalała o 65 ilość złożonych wniosków na wydanie Chodzieskiej Karty Dużej
Rodziny, to w porównaniu z rokiem 2019 ich ilość zmalała o 65 wniosków. Wynika to
z likwidacji ulgi na śmieci dla rodzin wielodzietnych.
W roku 2020 podpisano 12 nowych umów z Partnerami, którzy przystąpili do programu
Chodzieska Karta Dużej Rodziny. Wykaz podmiotów, gdzie mieszkańcy mogli w 2020 roku
otrzymać z tytułu posiadania karty ulgi, jest następujący:
1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży Pływalnia „Delfin” - 50% zniżki
na zakup biletów wstępu na pływalnię (ulgi podlegają łączeniu w stosunku do
obowiązującego cennika),
2. Chodzieski Dom Kultury -50% zniżki na zakup biletów wstępu na imprezy kulturalne
tj. seanse filmowe, koncerty itp. (ulgi podlegają łączeniu w stosunku do obowiązującego
cennika),
3. Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno-Sportowe „Mali Odkrywcy” w Chodzieży
ul. Ofiar Gór Morzewskich 46 - 50 zł zniżki w opłacie za czesne drugiego i kolejnego
dziecka w przedszkolu,
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4. Przedsiębiorstwo

Usługowo-Handlowe

Mariusz

Błaszczyk,

ul.

Ofiar

Gór

Morzewskich 46 - 20% ulgi na wejścia indywidualne do „Centrum Zabaw Mali
Odkrywcy”,
5. Firma Handlowo-Usługowa Nowak Sp.j. - 5% rabatu na zakupy dokonane w sklepie,
6. PWHU ”AKARA” Sklep Zoologiczny, ul. Kopernika 4 - 5% rabatu na zakupy
dokonane w sklepie,
7. Myjnia Samochodowa Jan Czebotar, ul. Mostowa 1 - 20% rabatu na wszystkie
dostępne usługi (mycie samochodu, pranie tapicerek),
8. Nieruchomości

Walińscy,

Partner

Franczyzowy

Nieruchomości

Furman,

ul. Kościuszki 30 -20% rabatu na zakup usług pośrednictwa w sprzedaży, kupnie
i wynajmie nieruchomości,
9. Bank Spółdzielczy w Chodzieży, ul. Składowa 1 -obniżona prowizja przygotowawcza
za udzielenie kredytu odnawialnego, konsumenckiego, kredytu gotówkowego, kredytu
Uniwersalnego, kredytu mieszkaniowego, pożyczki hipotecznej, obniżone oprocentowanie
konsumenckiego kredytu gotówkowego,
10. Miejskie Przedszkole nr 5 w Chodzieży - 50% na opłatę za korzystanie z usług
przedszkola przekraczających podstawę programową z wychowania przedszkolnego (tj.
50% zniżki na opłatę szóstej i kolejnych godzin spędzonych przez dziecko do ukończenia
5 roku życia w przedszkolu z wyjątkiem wyżywienie),
11. Zakład Optyczny-Optyk Skibiccy, ul. Słowackiego 7 Wągrowiec, ul. Rynkowa 10 Rogoźno
- 5% na oprawy, soczewki i okulary korekcyjne (10% dla dzieci), 10% na wszystkie usługi
z wyłączeniem wymiany części,

12. Hotel Milena P.P.H.U. Emilia i Wiesław Białożyt ul. Dworcowa 22, 34-360 Milówka
- zniżka 30% na 7 noclegów z wyżywieniem ( śniadania i obiadokolacje) - 700,00 zł za cały
pobyt osoba dorosła, 600,00 zł za cały pobyt dziecko 4-12 lat, 210,00 zł za cały pobyt dziecko
0-4 lat śpiące z rodzicami. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych, 4 osobowych
apartamentach z dwoma sypialniami lub 6 osobowych apartamentach z 3 sypialniami.
Warunkiem skorzystania ze zniżki jest przyjazd w minimum 2 osoby - pobyt rozpoczyna się
i kończy w sobotę,

13. Firma Handlowo-Usługowa ‘Milo”, ul. Grudzińskich 13, 64-800 Chodzież – zniżka 5% na
cały asortyment Hurtowni „Milo”,

14. Sklep „Amelia”, ul. Sienkiewicza 6, 64-800 Chodzież – zniżka 7% na cały asortyment sklepu
„Amelia” przy zakupach powyżej 20,00 zł,
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15. Pracownia „Magiczny Świat”, ul. Kościelna 4H, 64-800 Chodzież – zniżka 5% na wszystkie
usługi i towary przy zakupach powyżej 20,00 zł,

16. „Wo-Men” Moda męska i damska, ul. Raczkowskiego 7 , 64-800 Chodzież – zniżka 7% na
zakupy w Sklepie „Wo-Men”,

17. „MiniMe” Sklep z odzieżą dziecięcą, ul. Piekary 3, 64-800 Chodzież – zniżka 8% na cały
asortyment sklepu,
18. Studio Haftu Komputerowego „IHAFT” ( Bielaw Home), ul. Żeromskiego 7a, 64-800
Chodzież – zniżka 10% na towar nie objęty promocją, 10% zniżki na usługę haftu przy
zakupie towaru na którym będzie wykonana usługa, 10% zniżki na usługi pakowania
dekoracyjnego,
19. Firma Handlowa Alicja Bardzińska, ul. Piekary 11, 64-800 Chodzież – zniżka 10% na
wszystkie artykuły sklepu,
20. Sklep Women’s Style, ul. Rynek 17, 64-800 Chodzież – zniżka 10% na cały asortyment
sklepu,
21. „A-Z Meble”, ul. Ofiar Gór Morzewskich 62, ul. Mostowa 1, ul. Dworcowa 1, 64-800 Chodzież
– zniżka 7% od cen standardowych nie objętych promocją we wszystkich trzech sklepach
w Chodzieży,
22. F.U.H Moda Katalogowa Iwona Koźlarek, ul. Piekary 2, 64-800 Chodzież - zniżka 15% na
cały asortyment sklepu odzieżowego,
23. "Świat Kwiatów" Marcin Sikora, ul. Sulejkowska 56/58 lok. 215, 04-157 Warszawa - 5%
zniżki na cały asortyment sklepu internetowego. Warunkiem skorzystania ze zniżki jest
wpisanie podczas składania zamówienia kodu "RodzinaChodzież" w okienku "bony
rabatowe",
24. Poradnia Dietetyczna „DIKA”, ul. Armii Poznań 1, 64 – 800 Chodzież – 10% zniżki na
wszystkie usługi.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w całym roku 2020 z ulg z tytułu karty skorzystało
508 osób (ilość wejść na basen) przy 847 w roku 2018 r. i 925 w 2019 r., natomiast
w Chodzieskim Domu Kultury z ulg skorzystało 1112 osób - sprzedanych biletów (przy 2710
osób w roku 2018 i 3187 w 2019 r.). Spadek ilości osób korzystających z tych usług wynika
z panującego stanu pandemii, gdzie rząd zamknął działalność kin i basenów na kilka miesięcy.
Przedsiębiorcy nie prowadzą takiej statystyki więc trudno zweryfikować, ile osób skorzystało
z tych ulg.
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PROGRAM POMOCY DE MINIMIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW TWORZĄCYCH
NOWE MIEJSCA PRACY NA TERENIE MIASTA CHODZIEŻY

Program obejmuje zwolnienia z podatku od nieruchomości, w związku z realizacją przez
podatników nowych inwestycji oraz utworzeniem nowych miejsc pracy na określonych
warunkach. Ze zwolnienia podatkowego przedsiębiorca może korzystać – w zależności od
ilości utworzonych miejsc pracy – przez okres od 1 roku do 3 kolejnych lat. W latach 20182020 żaden przedsiębiorca nie skorzystał w takiej formy pomocy. Zwolnienie z podatku od
nieruchomości w zestawieniu z innymi kosztami nie jest wysokie, w związku z czym jest
bardzo małe zainteresowanie tym programem.

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CHODZIEŻY 2014 – 2024

Na rok 2020 do realizacji przewidziano 34 projektów (na 45 ogółem). Wszystkie, poza jednym,
są kontynuacją z lat poprzednich. Do oceny realizacji projektów użyto skali od 1 do 5. Część
z nich została już zrealizowana z latach poprzednich. W 2020 roku z tego powodu nie oceniano
następujących projektów:
Projekt 4.2 – Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej, który zakładał zakup
autobusów 2018 roku.
Projekt 9.3 – Sprawne zarządzanie oświatą, który zakładał opracowanie strategii przez Powiat
oraz sporządzenie wieloletniej prognozy uczniów gimnazjum, z racji likwidacji gimnazjum nie
został oceniony,
Ponadto z powodu panującej pandemii niektórych zadań nie można było wykonywać.

CEL STRATEGICZNY 1 - Satysfakcjonująca praca w Mieście lub w jego okolicach
PROGRAM 1 - MIEJSCA PRACY W MIEŚCIE I OKOLICACH
Projekt 1.2 Uzbrajanie terenów pod inwestycje przemysłowe i mieszkaniowe.
W ramach tego projektu planowało się realizację dwóch zadań: Rewitalizacja terenów
Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież pod aktywizację gospodarczą oraz
adaptacja terenów przyległych do ul. Świętokrzyskiej pod budownictwo mieszkaniowe
(uzbrojenie, drogi). Większość terenu MZGM jest wydzierżawiana przez podmioty
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zewnętrzne, głównie firmy, które obsługują urząd oraz mieszkańców miasta, m.in. Miejski
Zakład Komunikacji, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, OSP, firma
zajmująca się świadczeniem usług utrzymania zieleni w mieście. Spełnia to w części realizację
tego zadania. Nie planuje się natomiast w najbliższym czasie uzbrajania terenów przy ul.
Świętokrzyskiej. Brak dostępu do kilku działek miejskich spowodował, że niecelowe jest na
dzisiaj uzbrojenie tych terenów.
Realizacja projektu - 3
Projekt 1.3 Promocja gospodarcza Miasta. Przyciąganie potencjalnych inwestorów
we współpracy z gminą wiejską Chodzież.
W roku 2020 z powodu pandemii miasto nie brało udziału w żadnych imprezach targowych
i imprezach promujących tereny inwestycyjne w mieście.
Realizacja projektu – brak oceny z powodu pandemii

PROGRAM 2 - ROZWÓJ TURYSTYKI
Projekt 2.1 Wspieranie rozwoju usług turystycznych
W celu wsparcia rozwoju usług turystycznych obowiązuje nadal uchwałą Rady Miejskiej
w sprawie pomocy de minimis. W roku 2020 nikt z niej nie skorzystał. Z powodu pandemii
trudno było realizować to zadanie i zachęcać do inwestowania w turystykę w Chodzieży.
Panujący praktycznie przez cały rok lockdown, zniechęcał potencjalnych inwestorów do
działania.
Realizacja projektu – brak oceny z powodu pandemii
Projekt
2.2.
Aktywna
informacji turystycznej.

promocja

turystyczna

miasta,

uruchomienie

W trakcie roku przygotowywano nową stronę internetową, która ma spełniać wszystkie
wymogi bezpieczeństwa i dostępności. Przygotowuje się również nowe zakładki promujące
turystykę w mieście. W biuletynie miejskim oraz w social mediach na bieżąco informuje się
o imprezach odbywających się w mieście. Jednak z powodu pandemii większość imprez się nie
odbyła lub przeniosła się do internetu. Nie można też było realizować plenerów, promować
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wypoczynków weekendowych. Nie uruchomiono informacji turystycznej, która w założeniach
ma się mieścić w nowym budynku biblioteki.
Realizacja projektu - 3

CEL STRATEGICZNY 2 - Atrakcyjne warunki zamieszkania w Chodzieży
PROGRAM 3 - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Projekt 3.1 Dalsza poprawa estetyki Miasta.
Wszystkie zadania przyjęte w ramach tego projektu są w trakcie realizacji, gdyż nie mają
określonego przedziału czasowego. Realizowany projekt rewitalizacji wpływa na poprawę
estetyki w kilku punktach naszego miasta – fyrtel Żeromskiego, park przy ul. Dworcowej oraz
ulica Strzelecka. Dodatkowo w roku 2020 przygotowywano wniosek i projekt tzw. Mobilności
II obejmujący budowę nowych ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. Miasto wspiera
działania ewentualnych inwestorów. Prowadzono także rozmowy z właścicielem na temat
nowego zagospodarowania lub wydzierżawienia nieruchomości po zakładzie porcelany przy
ul. Marcina Kasprzaka. W ramach tego projektu oraz możliwości finansowych Mieszkaniowy
Zasób Gminy Miejskiej stara się co roku poprawiać estetykę swoich nieruchomości, kolejny
blok przy ul. Tadeusza Siejaka zyskał nową elewację. Również w tym rejonie ma zostać
pobudowany nowy blok mieszkalny w miejscu starego.
Realizacja projektu – 5
Projekt 3.2 Rewitalizacja/ożywienie rynku w Chodzieży
Na lata 2019-2020 Rynek w Chodzieży miał zyskać nowe oblicze. W planach była wymiana
płyty Rynku, likwidacja istniejącej infrastruktury, zmniejszenie ruchu kołowego, nowe
nasadzenia itp. Z uwagi na wielkość zadania i brak funduszy zewnętrznych do sfinansowania
chociażby w części tego zadania, nie zdecydowano się na jego rozpoczęcie

Realizacja projektu – 1
PROGRAM 4 - DROGI I KOMUNIKACJA
Projekt 4.1. Opracowanie i realizacja planu budowy i remontów dróg oraz
infrastruktury drogowej.
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Miasto nie opracowało dotychczas planu inwestycji w sferze infrastruktury drogowej. Wobec
braku odpowiednich środków finansowych i dużej ilości zmian, zarówno technicznych jak
i formalno-prawnych, priorytety gminy w tym zakresie zmieniają się każdego roku. Dlatego też
wspomniany plan często deaktualizowałby się. Jednak na bieżąco remontuje się drogi,
chodniki, parkingi, oświetlenie.
W 2020 roku wykonano:
•

profilowanie powierzchniowe dróg gruntowych na ul. Tadeusza Siejaka, Karczewnik,
Konstantego I. Gałczyńskiego, drodze leśnej oraz drodze dojazdowej na stok;

•

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic masą na gorąco z wycinaniem krawędzi
o grubości do 6 cm;

•

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic masą na gorąco z wycinaniem krawędzi
o grubości od 7 cm do 10 cm;

•

prace remontowe w pasie drogowym ul. Świętokrzyskiej - demontaż oraz montaż
krawężników;

•

remont uszkodzonej nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie Jeziora Strzeleckiego
oraz remont krawężnika w pasie drogowym w ul. Elizy Orzeszkowej;
•

remont nawierzchni chodnikowych na Placu Kopernika i na ul. Henryka Sienkiewicza;

•

naprawa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej i zjazd na ul. Topolowej;
Realizacja projektu - 5

Projekt 4.3. Aktywne działania na rzecz budowy trasy S11
Miasto aktywnie działa na rzecz budowy tej trasy, należy do Stowarzyszenia Drogi S-11, które
aktywnie dąży do jej budowy. Z uwagi na sytuację w kraju działania te zostały ograniczone do
udziału w spotkaniach on-line. Na obecnym etapie ustalany jest wariant korytarzowego
przebiegu trasy. Miasto przekazało swoje stanowisko popierające wariant 1b lub 2. Jednak
decyzje w wyborze wariantu przebiegu trasy podejmą pracownicy GDDKiA.
Realizacja projektu - 5
PROGRAM 5 - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Projekt 5.1. Poprawa czystości jezior
W ramach tego projektu prowadzone jest napowietrzanie jeziora Miejskiego. Z braku funduszy
nie prowadzi się aeracji w pozostałych jeziorach.
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Realizacja projektu - 2
Projekt 5.2. Kontynuacja przebudowy sieci wodociągowej
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. na bieżąco prowadzi prace w zakresie
wymiany rur azbestowo-cementowych i modernizacji pozostałych. Prace wykonywane są
w miarę posiadanych przez spółkę środków finansowych. Sieć wymienia się głównie w tych
miejscach, gdzie planuje się zmiany nawierzchni. Nie są w tym zadaniu określone ramy
czasowe ani tempo poszczególnych prac. Szczegółowe dane zawarte są w sprawozdaniu
z Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.
Realizacja projektu - 5
Projekt 5.3. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej
W roku 2020 nie rozbudowywano sieci kanalizacji deszczowej.
Realizacja projektu - 1
PROGRAM 6 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt 6.1. Poprawa stanu mieszkań komunalnych
Projekt na rok 2020 zakłada rewitalizację kamienic, domków tkaczy. Z uwagi na brak środków
finansowych nie udało się zrewitalizować żadnej kamienicy w centrum miasta.
Realizacja projektu - 1
Projekt 6.2. Budowa i adaptacja budynków komunalnych
Z uwagi na pandemię, wstrzymanie wykonywania wyroków eksmisyjnych zablokowało
procedurę eksmitowania lokatorów z zadłużonych mieszkań. Tym samym nie przybywało
lokali mieszkalnych, w których można było umieszczać osoby kwalifikujące się na najem
socjalny. Również nie wybudowano nowych budynków w ramach partnerstwa publicznoprywatnego na terenie miasta. Największy taki teren u

zbiegu ulic Tadeusza

Kościuszki i Karola Marcinkowskiego nie doczekał się inwestora.
Realizacja projektu – 1
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PROGRAM 7 - ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO
Projekt 7.1. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
Nie udało się przystosować budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Również nie udało się nakłonić Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad do remontu przejścia podziemnego pod drogą K11. Pomimo przeprowadzonego
remontu nawierzchni, inwestor nie wykonał zakładanego wcześniej remontu tego przejścia.
Trudno też zrealizować budowę podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach
użyteczności publicznej. Są to obiekty wiekowe, gdzie trudno wydzielić i wykonać takie
obszary. Jedynie udaje się obniżać krawężniki w trakcie wymiany i remontu chodników.
Realizacja projektu - 2
Projekt 7.2. Organizacja lokum dla grup wymagających wsparcia
1.

Udzielenie schronienia osobom bezdomnym

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku
i niezbędnego ubrania jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez
przyznanie odpłatnie bądź nieodpłatnie tymczasowego miejsca noclegowego w ośrodkach
wsparcia zapewniających schronienie dla bezdomnych. Osoby te kierowane są do ośrodka na
podstawie wydanego skierowania oraz decyzji administracyjnej. W 2020 roku w celu realizacji
powyższego wsparcia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał wyboru ośrodka wsparcia
i podpisał umową w celu zapewnienia schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania przez
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne w Poznaniu. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku
umieszczono i zapewniono schronienie, posiłek i niezbędne ubranie 5 osobom bezdomnym.
Koszt schronienia za pobyt osób bezdomnych w ośrodku wsparcia wyniósł 44 179,00 zł.
Dochód z tytułu częściowej odpłatności od osób skierowanych w roku 2020 wyniósł 6 990,88
zł.
2. Izolacja osób doświadczających przemocy domowej od sprawców przemocy.
Rok 2020 był rokiem nagłego wzrostu zachowań przemocowych w rodzinie w dużej mierze
spowodowanych pandemią Covid-19. Zachowania powodujące zagrożenie zdrowia i życia
wymagały natychmiastowej reakcji ze strony służb społecznych w celu izolacji osób
doświadczających przemocy domowej od sprawców. Udzielił bezpiecznego schronienia
osobom opuszczającym interwencyjnie miejsce zamieszkania w Specjalistycznym Ośrodku
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Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile, do którego w 2020 roku skierowanych przez
MOPS w Chodzieży zostało 6 osób w tym 4 dzieci.
3. Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnościami
intelektualnymi
Gmina Miejska w Chodzieży już w maju 2012 roku podjęła uchwałę, którą aktualizowano
w grudniu 2020 roku dotyczącą powierzenia Gminie Dąbie zadania zleconego z zakresu
administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia –
środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych typ A i dla
upośledzonych umysłowo typ B. Do wskazanego Domu kierowane są na pobyt całodobowy
osoby które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych
wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu
zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. W roku
2020, z ww. formy wsparcia nie skorzystał żaden wnioskodawca/świadczeniobiorca.
Realizacja projektu - 4
Projekt 7.3. Organizacja domu dziennego pobytu dla seniorów
Dzienny Domu Pomocy Senior-WIGOR, który zlokalizowany jest w budynku dworca
kolejowego przy ul. Dworcowej działa bardzo dobrze. Wykonuje on wszystkie zadania zawarte
w tym projekcie. Co roku wyłaniany jest operator, który organizuje działalność tego domu
i dostosowuje zajęcia dla tej określonej grupy. Na rok 2020 tym operatorem był
Chodzieski Klub Gospodarczy.
Realizacja projektu – 5
Projekt 7.4. Utworzenie Centrum Integracji Społecznej i Rodzinnej
Od 2020 roku miało zacząć działać Centrum Integracji Społecznej i Rodzinnej, które miało
rozwiązywać zdiagnozować problemy rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej.
Centrum takie nie zostało utworzone, jednak pracownicy ośrodka pomocy cześć z tych działań
realizują ze swoimi podopiecznymi w bezpośrednich kontaktach.
Realizacja projektu - 2
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Projekt 7.5. Realizacja pozostałych działań, wynikających ze Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych
1.

Działania na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i chorych

1.1 Usługi opiekuńcze
Świadczenie w formie usług opiekuńczych należy do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym. W 2020 roku tą formą pomocy objętych było łącznie 15 osób. Realizacja
powyższych świadczeń umożliwia osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym pozostanie
w swym miejscu zamieszkania. W 2020 r. usługi opiekuńcze świadczyły opiekunki zatrudnione
przez firmę B.M.VITA s.c. w Chodzieży. Zlecanie przez MOPS wykonywania usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego wynika z umowy zawartej w dniu
19.12.2020 r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chodzieży, a wskazaną
firmą. W umowie szczegółowo określono realizację świadczonych usług opiekuńczych
w zakresie

pomocy

w

zaspokajaniu

codziennych

potrzeb

życiowych,

pielęgnacji,

utrzymywania w czystości pomieszczeń mieszkalnych, pomocy przy utrzymaniu więzi ze
środowiskiem.
Zakres świadczonych usług, jak i ilość godzin do realizacji jest dla każdego podopiecznego
ustalana indywidualnie w decyzji administracyjnej. Łączny koszt świadczonych usług w 2020
r. wyniósł 184 950,00 zł. Środki pozyskane z odpłatności ponoszonej przez osoby korzystające
z tej formy pomocy zwiększają dochody gminy. W roku 2020 dochody z tego tytułu wyniosły
29 155,15 zł.
1.2 Zapewnienie pomocy poprzez umieszczenie w domu pomocy społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu
pomocy. Osobie o której mowa powyżej po uzyskaniu od niej zgody na umieszczenie kieruje
się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca
zamieszkania osoby kierowanej. W 2020 roku umieszczono w domu pomocy społecznej 10
osób, z czego aż 8 osób skierowano do Domu pomocy społecznej dla osób przewlekle
somatycznie chorych w Chodzieży. Ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy określa
ustawa o pomocy społecznej. W 2020 roku z tego tytułu Gmina Miejska w Chodzieży poniosła
wydatek w wysokości 941 114,29 złotych opłacając pobyt 38 osób. Środki z tytułu opłat z pobyt
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w tych domach ponoszone przez osobę skierowaną oraz wstępnych i zstępnych w roku 2020
wyniosły 90 929,57 złotych.
2.

Działania na rzecz rodzin z dziećmi.
2.1 Wsparcie asystentów rodziny

W roku 2020 w 31 rodzinach, w których zdiagnozowano problemy opiekuńczo-wychowawcze,
prowadzona była intensywna praca. Rodziny były objęte natychmiastowym wsparciem
asystenta. Pracę tę świadczyło łącznie 3 asystentów.
To asystent rodziny był głównym motorem motywowania do zmiany i koordynatorem działań
wielu innych służb społecznych, działających z daną rodziną i na jej rzecz. Głównym zadaniem
asystenta rodziny było wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji
opiekuńczo-wychowawczej oraz kształtowanie umiejętności członków rodziny w zakresie
znajdowania rozwiązań pojawiających się trudności życiowych. Do działań asystenta rodziny
należało przede wszystkim pedagogizacja oraz informacyjne, instrumentalne, rzeczowe,
emocjonalne wsparcie. Natomiast działania zaradcze stosowane były tylko w ograniczonym
zakresie i w wyjątkowych wypadkach, kiedy zdrowie i życie dzieci i innych członków rodziny
było zagrożone.
W marcu 2020 roku przed asystentami rodziny jak i wszystkimi pracownikami MOPS stanęło
nowe wyzwanie polegające na przeciwdziałaniu zakażeniu się rodzin koronawirusem SARSCoV-2 i wsparcie ich w przypadku zachorowania na COVID-19.
Asystenci rodziny od połowy marca 2020 r. prowadzili pracę z rodziną w dużym zakresie
udzielając wsparcia informacyjnego, instrumentalnego i emocjonalnego w sposób zdalny.
Prowadzili ponadto szerokie poradnictwo w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego
i realizacji spraw na rzecz domu i rodziny. Zachęcali rodziców do systematycznego
wykonywania prac w domu (sprzątania, zmywania, dezynfekowania, gotowania, prania,
prasowanie). Pomagali w tworzeniu harmonogramu wykonywania obowiązków domowych
z podziałem na członków rodziny oraz wspierali jego realizację. Pomagali także
w sporządzaniu pism urzędowych i realizacji spraw za pomocą komunikatów telefonicznych
wyjaśniali także

i tłumaczyli treść pism urzędowych.

Ważną częścią pracy asystentów było skupianie się na: prowadzeniu rozmów wyjaśniających
a także komplementujących, wspieraniu członków rodziny w wyrażeniu wzajemnych
oczekiwań

i

poszukiwaniu

rozwiązań

na

zasadach

kompromisu,

informowaniu

o konsekwencjach prawnych wobec osoby stosujących np. przemoc oraz motywowaniu do
kontynuacji leczenia czy terapii.
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Wszelkie wskazane działania miały na celu podniesienie kompetencji opiekuńczowychowawczych rodziców ale miały także złagodzić okres izolacji, niepewności, lęku
związanego z pandemią ale i jej skutkami w środowisku rodzinnym. Dużym wyzwaniem dla
asystentów w tym trudnym okresie było monitorowanie działań prowadzonych przez rodziców
na rzecz dzieci i całej rodziny. Nauka zdalna dzieci, brak możliwości przemieszczania się
i skupienie życia wszystkich członków rodziny przez długi okres w mieszkaniu, na małej
powierzchni przyczyniło się do wystąpienia zachowań agresywnych i przemocowych. W wielu
rodzinach pojawiły się trudności z odreagowaniem emocji oraz różnego rodzaju napięcia, które
stwarzały okazję do kłótni, awantur, karania dzieci. Bardzo często w takich sytuacjach rodzice
zaczęli sięgać a nawet nadużywać alkoholu.
W okresie pandemii praca asystenta w szerokim zakresie skupiała się na ocenie sytuacji dziecka
w rodzinie i podejmowaniu środków zaradczych i działań związanych z prawidłowym ich
funkcjonowaniem w środowisku rodzinnym jak i dbaniu o ich bezpieczeństwo.
2.2. Realizacja świadczeń na rzecz rodziny z dzieckiem
Świadczenia na rzecz rodziny z dzieckiem wypłacane były w ramach ustawy o pomocy
społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o systemie oświaty,
rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” oraz „ Dobry Start”. Rodziny korzystają
także ze wsparcia w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Świadczenia
wypłacane w ramach ustawy o pomocy społecznej miały na celu zaspokojenie potrzeb rodzin,
przeciwdziałanie ubóstwu i zabezpieczeniu przede wszystkim podstawowych potrzeb osób
i rodzin, w tym zwłaszcza potrzeb dzieci.
3. Inne działania na rzecz różnych grup świadczeniobiorców
3.1 Pomoc żywnościowa
W 2020 roku zakwalifikowano i wydano do realizacji 166 skierowań do otrzymania pomocy
żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Rozprowadzeniem produktów żywnościowych na podstawie wydanych przez MOPS
skierowań zajmuje się Parafialnym Zespół Caritas przy Parafii NNMP w Chodzieży. Łącznie
z tej pomocy skorzystało 378 osób.
3.2

Praca socjalna
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Podstawowym zadaniem pracowników socjalnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest
świadczenie pracy socjalnej. W 2020 r. z tej niefinansowej formy wsparcia objętych było 360
rodzin. Skierowana była ona na niesienie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub
odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzeniu warunków
sprzyjających temu celowi. Miała ona przede wszystkim charakter: porad, udzielania
informacji, rozmów wzmacniających, motywowania do zmian życiowych postaw, czasami
miała ona charakter interwencyjny a także szerokiej konsultacji występujących problemów
społecznych w rodzinach bezpośrednio z pracownikami instytucji, które polegały m.in. na
motywowaniu do podjęcia leczenia i terapii w MORPA, wspieranie w celu utrzymania
abstynencji i kontynuowania zaczętej terapii, rozwiązywaniu problemów życiowych
szczególnie rodzin z problemem alkoholowym, wskazywaniu możliwości wyjścia z trudnych
sytuacji życiowych, pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez rozmowy,
mediacje z członkami rodziny w tym wskazywanie możliwości pogodzenia interesów
członków rodzin, pomocy w gospodarowaniu budżetem domowym, pomocy w załatwieniu
spraw urzędowych np. kontakt i ustalenia z zarządcami poszczególnych mieszkań w celu
uniknięcia eksmisji z mieszkania, złożenia wniosku o przydział mieszkania, pomocy
w regulowaniu opłat, zakupie opału, interweniowaniu w zakresie świadczeń zdrowotnych
w celu zgłoszenia wizyty lekarskiej, ustalenia stopnia niepełnosprawności, wypełnienia
dokumentów w celu skierowania do domu pomocy społecznej, współpracy ze środowiskiem
lokalnym w celu pomocy osobom niepełnosprawnym lub starszym i poprawy ich
funkcjonowania w środowisku, udzielaniu informacji dotyczących możliwości skorzystania
z pomocy rzeczowej i finansowej innych instytucji np. pomocy finansowej na podręczniki
i przybory szkolne, stypendia, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, renty, emerytury,
monitorowaniu obiektów, w których mogą przebywać osoby bezdomne, wydawanie skierowań
do ośrodków wsparcia dla osób bezdomnych, aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz
działań w celu zabezpieczenia pomocy bezdomnym.
Pracownicy socjalni wraz z asystentami rodziny podejmowali ponadto inne dodatkowe
działania związane ze zbiórką odzieży dla podopiecznych, sprzętu gospodarstwa domowego,
mebli, wyposażenia noworodka i niemowlęcia w wyprawki oraz w zakresie innych potrzeb
zgłaszanych przez podopiecznych.
3.3 Współpraca z innymi jednostkami, organizacjami pozarządowymi, placówkami
i instytucjami
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Specyfika działań Ośrodka oraz skala zmieniających się potrzeb w okresie zagrożenia
epidemicznego spowodowała, iż w roku 2020 pracownicy jednostki współpracowali z :
1.

Miejskim Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2.

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

3.

Komendą Powiatową Policji,

4.

Kuratorami społecznymi i zawodowymi,

5.

Pedagogami szkolnymi i wychowawcami klas,

6.

Szpitalem Powiatowym w Chodzieży,

7.

Przychodniami Zespołów Lekarzy Rodzinnych,

8.

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej w Chodzieży,

9.

Chodzieskim Centrum Usług Społecznych,

10. Centrum Pomocy Specjalistycznej „Remedium”,
11. Parafialnym Zespół Caritas NNMP w Chodzieży,
12. Osobami prywatnymi i firmami z terenu naszego miasta.
Tylko dzięki współpracy ze wskazanymi powyżej podmiotami można było zaplanować
i realizować wszechstronną pomoc na rzecz osób wymagających wsparcia z bardzo
zróżnicowanymi problemami i potrzebami.
Realizacja projektu - 5
Projekt 7.6. Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej
W

ramach

realizacji zadań

profilaktyki zdrowotnej

przy

współpracy

z firmami zewnętrznymi w roku 2020 wykonane zostały następujące badania:
TABELA 2 – Zestawienie programów zdrowotnych realizowanych w 2020 roku
Nazwa Programu
Program profilaktyki
czerniaka

Rodzaj działań
Zajęcia dla uczniów klas
7. i 8. Szkół
Podstawowych
(scenariusz zajęć i
materiały dydaktyczne)

Wczesne wykrywanie Ekspozycja afiszy
raka piersi
informacyjnych, postój
mammobusu na terenie
MOSiR, badania
mammograficzne

Organizator/Realizator
Studenckie Koło Naukowe
Onkoma przy Klinice
Gastroenterologii
Onkologicznej w Centrum
Onkologii – Instytucie im.
Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w
Chodzieży / Ośrodek
Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów „OPEN”
w Poznaniu

Czas realizacji
Rok szkolny
2019/2020

Cały rok –
w ustalonych
terminach
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Wczesne wykrywanie Ekspozycja afiszy
raka piersi
informacyjnych, postój
mammobusu na terenie
MOSiR, mammografia
przesiewowa
Wczesne wykrywanie Badanie poziomu PSA w
chorób układu
pobranej próbce krwi
moczowo-płciowego
mężczyzn

LUX MED Diagnostyka

Cały rok –
w ustalonych
terminach

Urząd Marszałkowski
Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu
/ Ośrodek Profilaktyki i
Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej S.A.
w Poznaniu
NZOZ LARGO

2 września
(spotkanie
edukacyjne),
7 września
(pobranie krwi)

Wczesne wykrywanie Ekspozycja afiszy
raka piersi
informacyjnych, postój
mammobusu na terenie
MOSiR, badania
mammograficzne
Wczesne wykrywanie Promowanie udziału w
NS ZOZ „Diagnostyk”
raka piersi
badaniach,
rozpowszechnianie
informacji o terminach i
miejscach postoju
mammobusu, badania
mammograficzne
Profilaktyka
Ekspozycja afiszy
Ośrodek Profilaktyki i
onkologiczna wśród
informacyjnych o
Epidemiologii Nowotworów
kobiet
bezpłatnych warsztatach im. Aliny Pienkowskiej S.A.
edukacyjnych,
w Poznaniu
mammografii w
mammobusie i cytologii w
cytobusie
Profilaktyka raka
Szczepienia przeciwko
EDICTUM Sp. z o.o.
szyjki macicy
wirusowi brodawczaka
ludzkiego (HPV) –
ostatnia dawka w ramach
Programu przyjętego
Uchwałą Nr
XLIII/329/2017 Rady
Miejskiej w Chodzieży z
dnia 30 października 2017
r.

Cały rok – w
ustalonych
terminach

25 sierpnia, 27
października

Nie określono

5 maja

Realizacja projektu – 5
Projekt 7.7. Zwiększenie skuteczności działania służb porządkowych
Program zakłada rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego. Brak jednak operatora, który
zgodnie z prawem mógłby ten obraz przeglądać. Corocznie w ramach konkursu miasto udziela
dotacji na zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich jeziorach. Co roku tym operatorem jest
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WOPR. Ponadto WOPR w ramach środków miejskich organizuje plażę miejską nad jeziorem
Miejskim. Również co roku przekazywane są środki na działalność

Ochotniczej Straży

Pożarnej.
Realizacja projektu – 4
PROGRAM 8 - SPRAWNE ZARZĄDZANIE MIASTEM

Projekt 8.1. Wykreowanie wyrazistego wizerunku miasta
Projekt zakłada realizację zapisów strategii marketingowej miasta. Strategia taka nie została
opracowana, w związku z czym zadanie nie mogło być zrealizowane.
Realizacja projektu - 1

Projekt 8.2. Współpraca z innymi samorządami i podmiotami
Projekt ten uznać należy za w części realizowany. Współpraca z samorządami układa się
bardzo dobrze. W roku 2020 przygotowano, wspólnie z Powiatem Chodzieskim, wniosek
o pozyskanie środków unijnych na II etap tzw. Mobilności miejskiej. Tam gdzie jest do
pozyskania znaczna ilość środków zewnętrznych gminy starają się wspólnie działać. Przy
prowadzeniu remontów i inwestycji działania są koordynowane z podmiotami w celu ich
sprawniejszego działania.
Realizacja projektu - 3

III CEL STRATEGICZNY 3
Dogodne warunki rozwoju i relaksu w Mieście

PROGRAM 9 - OŚWIATA
Projekt 9.2. Modernizacja i rozwój bazy sportowej szkół
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Projekt ten zakłada remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 3. W roku 2020 oddano do
użytku bieżnię lekkoatletyczną na 60m. Przygotowano także projekt rozbudowy boiska, który
obejmuje boisko, że sztuczną nawierzchnią, skocznię do skoku w dal, miejsca do odpoczynku
dla uczniów, oraz ścieżki spacerowe. Równocześnie szukano programów, z których można by
takie boisko sfinansować.
Realizacja projektu - 5
PROGRAM 10 - KULTURA I ROZRYWKA

Projekt 10.2. Rozbudowa biblioteki oraz utworzenie Oddziału Tradycji i Historii
Koncepcja rozbudowy biblioteki jest gotowa jednak brak jest funduszy na jej realizację. Projekt
obejmuje budowę nowego skrzydła biblioteki, jednak bez udziału środków zewnętrznych
niemożliwa jest jego budowa.
Realizacja projektu - 1

Projekt 10.3. Rewitalizacja obiektów Chodzieskiego Domu Kultury i terenów wokół niego
Projekt ten obejmuje remont, modernizację, i zagospodarowanie wszystkich obiektów
należących do Chodzieskiego Domu Kultury. Cały czas szuka się sposobu na sfinansowanie
tych zadań.
Realizacja projektu - 1

Projekt 10.4. Organizacja Centrum Muzyki i Sztuki
Z uwagi na ograniczone środki finansowe miasta oraz brak programu, z którego można byłoby
sfinansować budowę Centrum Muzyki i Sztuki projekt ten nie został jeszcze zrealizowany.
Realizacja projektu - 1
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Projekt. 10.5. Organizacja lokalnych imprez integrujących mieszkańców Miasta
Z uwagi na panująca pandemię oraz zakaz organizowania wszelkich imprez zadanie to w roku
2020 nie było realizowane.
Realizacja projektu – brak oceny ze względu na pandemię

PROGRAM 11 - SPORT I REKREACJA

Projekt 11.1. Rozwój infrastruktury nad Jeziorem Miejskim
Projekt zakłada modernizację bazy rekreacyjno – sportowej oraz organizację pola
kempingowego. W roku 2020 nie modernizowano obiektów sportowych. Działania polegały
jedynie na zapewnieniu bieżącego ich funkcjonowania.
Realizacja projektu - 2
Projekt 11.2. Rewitalizacja stadionu piłkarskiego i terenów przyległych
Projekt zakłada modernizację terenów zielonych przy MOSiR oraz modernizację kortów
tenisowych. W roku 2020 przygotowywana była koncepcja remontu szatni na kortach. Tereny
zielone nie były modernizowane.
Realizacja projektu - 2
Projekt 11.3. Zagospodarowanie brzegu J. Karczewnik
Projekt zakłada budowę nowej stanicy WOPR nad jeziorem. Brak środków finansowych oraz
brak programu, z którego można by sfinansować to zadanie sprawiły, że zadanie nie zostało
wykonane.
Realizacja projektu - 1
Projekt 11.4. Rewitalizacja i zagospodarowanie brzegów J. Strzeleckiego
Po kilku latach starań w roku 2020 udało się wykwaterować mieszkańców z budynku
komunalnego na jeziorem, przez co można zagospodarować (lub sprzedać) ten budynek.
Pozostałe zadania w tym programie przewidziane są na lata przyszłe.
Realizacja projektu - 3
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PROGRAM 12 - AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
Projekt 12.1. Zwiększenie dialogu i wsparcia dla lokalnych inicjatyw
Cały czas wspierane są działające rady: Rada Seniorów oraz Rada Pożytku Publicznego.
W roku 2020 powołano do życia Radę Pożytku Publicznego, która ma wspierać działania
w zakresie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. W celu zwiększenia skali
informowania mieszkańców o aktywności samorządu nadal wydaje się biuletyn samorządowy
Nasza Chodzież. Nie wprowadzono budżetu obywatelskiego.
Realizacja projektu - 4
Realizację całej strategii w roku 2020 należy ocenić pozytywnie. Część z założonych projektów
nie mogła zostać zrealizowana, ponieważ uzależniona była od podjęcia decyzji w latach
wcześniejszych lub przez brak środków finansowych. Część projektów z racji upływu czasu,
zmiany warunków otoczenia, zmiany przepisów prawnych wymaga korekty merytorycznej
oraz czasowej. Procentowo oceny kształtują się następująco:
-

26,47 % projektów (po 9) uzyskało ocenę 1 i 5,

-

14,71 % projektów (5) uzyskało ocenę 2,

-

11,77 % projektów (4) uzyskało ocenę 3

-

5,89 % projektów (2) uzyskało ocenę 2.

Niezbędna jest weryfikacja tej strategii, jej programów i projektów ponieważ od jej utworzenia
minęło już sporo czasu, a zmieniły się uwarunkowania prawne, społeczne, priorytety i
oczekiwania.

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA CHODZIEŻY NA
LATA 2019 – 2022

W Programie określone zostały zadania, które ma do zrealizowania Gmina Miejska
w Chodzieży w celu finansowania, inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac
z dziedziny ochrony zabytków, krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania
dziedzictwa kulturowego. Zadania te obejmują także organizacje działań edukacyjnych wobec
miejscowej społeczności.
W roku 2020 jedynym zadaniem realizowanym w ramach tego programu było rozebranie
i zabezpieczenie lamusa tkackiego, który stał przy ul. Nowej. Lamus pod opieką konserwatora
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został rozebrany, części zostały ponumerowane oraz został poddany konserwacji. Jest to też
część działań w ramach projektu pn. „Chodzież Od Nowa – rewitalizacja fizyczna,
gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia”. Lamus ma stanąć w parku przy bibliotece
miejskiej.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM
GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY NA LATA 2017 -2021
Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej w Chodzieży obejmował na koniec 2020 roku 553
lokali mieszkalnych, w tym 71 lokali socjalnych.
TABELA 3 - WIELKOŚĆ ZASOBU MIESZKANIOWEGO W LATACH 2017-2020
2017

2018

2019

2020

Ilość mieszkań

Ogółem,
w tym:

618

617

565

553

w budynkach stanowiących
własność gminy

277

274

230

227

W budynkach stanowiących
współwłasność (wspólnoty
mieszkaniowe)

341

343

335

326

Co roku liczba mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy maleje, co
spowodowane jest wykupem lokali mieszkalnych przez najemców w trybie bezprzetargowym
oraz sprzedażą całych budynków o złym stanie technicznym w trybie przetargowym, po
wykwaterowaniu najemców do lokali zamiennych.
Wieloletni programu

gospodarowania

mieszkaniowym

zasobem

Gminy

Miejskiej

w Chodzieży na lata 2017-2021 zakłada sukcesywny wzrost lokali socjalnych w wyniku
zmiany wyposażenia i stanu technicznego. Liczba lokali w poszczególnych latach wyglądała
następująco:
2017 r.

-

64 lokali socjalnych

2018 r.

-

70 lokali socjalnych

2019 r.

-

72 lokale socjalne

2020 r.

-

71 lokali socjalnych
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Na dzień 31.12.2020 r. wykwaterowano najemców ze wszystkich budynków ujętych
w programie i sprzedano 3 budynki – Młyńska 2, Tadeusza Siejaka 29 i Topolowa 6. Pomimo
ogłoszenia trzeciego przetargu na budynki przy ul. Tadeusza Kościuszki 16 i Rynek 7 nie udało
się ich sprzedać z uwagi na brak chętnych.
Wieloletni Program zakłada sprzedaż 20 lokali rocznie na rzecz najemców w trybie
bezprzetargowym. Jednak to nadal trudne z uwagi na konieczność prostowania udziałów
sprzedanych lokali. Głównymi problemami są niestawianie się do aktów, brak uregulowanych
spraw spadkowych przez żyjących spadkobierców. W roku 2017 sprzedano 14 lokali, natomiast
w roku 2018 sprzedano 5 lokali, a w 2019 r. i 2020 r. sprzedano po 4 lokale.
TABELA 4 - LICZBA OCZEKUJĄCYCH NA NAJEM LOKALU W LATACH
2017-2020
Rodzaj lokalu mieszkalnego

2017

2018

2019

2020

Socjalny z tytułu realizacji prawomocnych
wyroków eksmisyjnych

14

6

8

3

Socjalny na podstawie kryteriów określonych w
uchwale

16

11

9

9

Mieszkalny

8

11

5

10

Mieszkalny w ramach zamiany

8

8

5

11

Liczba oczekujących na najem lokalu od roku 2019 minimalnie się zwiększa, ponieważ
zmieniono kryteria przydziału, tj. podwyższono kryterium dochodowe oraz powierzchni pokoi
kwalifikujące wnioskodawcę do najmu lokalu.

TABELA 5 - LICZBA WYDANYCH SKIEROWAŃ DO ZAWARCIA UMÓW
NAJMU W LATACH 2017-2020

Rodzaj lokalu mieszkalnego
Lokale socjalne z tytułu realizacji prawomocnych wyroków
eksmisyjnych

2017

2018

2019

2020

11

6

5

1
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Lokale socjalne na podstawie kryteriów określonych w
uchwale

8

6

4

5

Lokale mieszkalne

3

5

3

2

Lokale zamienne

10

3

3

4

Zamiany lokali

8

1

2

1

Maksymalna stawka czynszu za lokal mieszkalny wynosi 7,00 zł/m2, średnia stawka 5,63 zł/m2,
minimalna stawka 3,50 zł/m2, a za najem lokalu socjalnego 1,70 zł/m2.
PROGRAMY: OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIEJSKIEJ W
CHODZIEŻY NA LATA 2017 – 2020 ORAZ PLAN
GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA CHODZIEŻY
Program zakłada realizację przyjętych działań w zakresie ochrony środowiska. Częścią tego
Programu jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej da Miasta Chodzieży. W roku 2020
zrealizowano następujące zadania wraz z poniesionymi kosztami :
I. W zakresie ochrony wód
W ramach ochrony wód wykonano przeglądy i czyszczenia urządzeń podczyszczających wody
opadowe, przeprowadzono badania wód opadowych, dokonano konserwacji rowów
melioracyjnych. Całkowity koszt w/w zadań wyniósł 139 323,84 zł.
II. W zakresie gospodarki wodno – ściekowej
W 2020 roku opracowano dokumentacje projektowe dla zadań :
1) przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w Chodzieży przy ul. J.I.Paderewskiego,
2) zagospodarowanie wód opadowo – roztopowych w obrębie Niepublicznego Przedszkola
nr 4 „Pod Dębusiem Olbrzymkiem” przy ul. Łąkowej 2 - przyłączenie do istniejącej sieci
deszczowej w ul. Klonowej.
Całkowity koszt sporządzonych opracowań wyniósł 35.793,00 zł.

III. W zakresie ochrony powietrza
Działania zapisane w niniejszym programie zrealizowane zostały w ramach Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Chodzieży. W ramach powyższych działań zrealizowano
następujące zadania :
1.

Termomodernizacja budynku przy ul. Tadeusza Siejaka 25A – likwidacja azbestu
z elewacji budynku, docieplenie budynku etap II – kwota 215 455,45 zł
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2.

Termomodernizacja budynku przy ul. J.I.Paderewskiego 6 – termomodernizacja pokrycia
dachowego wraz z pracami towarzyszącymi – kwota 148 658,74 zł

3.

Modernizacja systemów grzewczych – ul. Piekary 15 – zmiana sposobu ogrzewania z pieca
na elektryczne (podczerwień) – kwota 3 862,35 zł.

W ramach ograniczenia niskiej emisji w roku 2020 wykonane zostały następujące zadania :
1. Budowa sieci cieplnej z przyłączami ul. Stefana Żeromskiego 4 – 83.402,66 zł, likwidacja
1 kotłowni węglowej,
2. Budowa sieci cieplnej z przyłączami ul. Bolesława Prusa – 129.904,05 zł, likwidacja
4 kotłowni węglowych, 1 kotłowi węglowej, 3 gazowych,
3. Budowa sieci cieplnej z przyłączami ul. Górna – 68.280,46 zł, likwidacja 3 kotłowni
węglowych,
4. Budowa przyłącza cieplnego do pawilonu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – 7.829,70
zł, brak kotłowni, ogrzewanie propanem butanem,
5. Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 3 w Chodzieży – koszt całej inwestycji
wyniósł 192 701,24 zł,
6. Termomodernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 7 o powierzchni użytkowej 974,32 m2
na kwotę 264 400 zł,
7. Termomodernizacja budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 14 o powierzchni użytkowej
1290,02 m2 na kwotę 242 500 zł,
8. Awaryjna wymiana starego gazociągu średnicy 250 mm na gazociąg PEDH 315
w ul. Ignacego Jana Paderewskiego i Dworcowej o łącznej długości 1064 m.
IV. W zakresie utylizacji azbestu
Usunięto azbest
36.646,47 zł

z

powierzchni

ogółem

1.028,24

m2

na

łączną

kwotę

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH W CHODZIEŻY ORAZ MIEJSKI PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2020.
Programy omawiane są łącznie ponieważ w większości problemy dotykają tych samych osób,
a profilaktyka i zakres działania jest podobny.
Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży w roku 2020 miał
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zarejestrowanych 986 osób, czyli liczba ta zwiększyła się o 47 osób. W ostatnich latach
tendencja jest wzrostowa i wynosi:
TABELA 6 - LICZBA ZAREJESTROWANYCH OSÓB W MORPA
W LATACH 2017 – 2020
Rok 2017 Rok 2018
Liczba osób

866

Rok 2019

Rok 2020

939

986

908

Przy Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Świetlica socjoterapeutyczna
oraz dwie grupy wsparcia AA i dwie grupy wsparcia Al-anon.
TABELA 7 - LICZNA ODBYTYCH ROZMÓW TERAPEUTYCZNYCH

Liczba rozmów terapeutycznych
Rozmowy z osobami współuzależnionymi

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

533
117

509
205

522
172

398
114

Liczba odbytych rozmów terapeutycznych uległa zmniejszeniu w roku 2020. Wynika to ze
stanu pandemii, gdzie osoby te wolały kontaktować się z Ośrodkiem telefonicznie. Zestawienie
odbytych rozmów obejmuje tylko spotkania bezpośrednie.
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych:
TABELA 8 - LICZNA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH

Ogółem liczba punktów
- piwo (do 4,5 % alkoholu)
- wino (pow73. 4,5 % do 18 %)
- wódki ( pow. 18 %)

Głównymi założeniami programu

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

76

73

71

73

73
53
60

71
54
61

68
51
57

72
55
61

na 2020 rok było zapobieganie powstawaniu nowych

problemów alkoholowych oraz zmniejszanie rozmiarów aktualnie istniejących problemów
alkoholowych.
Do celów pośrednich działań profilaktycznych MORPA należało:
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1) zmniejszanie ilości alkoholu spożywanego przez młodzież i dorosłych - ze względu na
pandemię wszelkie działania profilaktyczne i edukacyjne odbywały się z pedagogami
zdalnie – były to profilaktyczne działania w szkołach na bazie prelekcji i pogadanek,
2) zmniejszanie ilości nowych przypadków uzależnień i współuzależnienia oraz
przeciwdziałanie przemocy - realizacja tego zadania odbyła się poprzez wydawanie
i dystrybucja informatorów, ulotek profilaktycznych, profesjonalnych czasopism
informacji w mediach dotyczących uzależnień i profilaktyki; materiały były
dystrybuowane w jednostkach oświatowych, w Sądzie Rejonowym, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie, Komendzie Powiatowej Policji, Poradni Uzależnień,
3) zmniejszanie problemów wychowawczych w rodzinach dysfunkcyjnych, patologicznych
i alkoholowych; polegało to głównie na pracy psychologiczno- pedagogicznej
i socjoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodzicami bezpośrednio w siedzibie MORPA
oraz zdalnie i on-line,
4) zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia; zadanie to zrealizowano poprzez rozmowy
indywidualne z osobami zgłaszającymi się do MORPA oraz on-line,
5) zmniejszanie ilości i dolegliwości alkoholowych oraz zaburzeń życia rodzinnego;
przeprowadzona edukacja na temat uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie; działania te przeprowadzone zostały wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Komendą Powiatową Policji oraz Sądem Rejonowym w trakcie grup
roboczych prowadzących Niebieską Kartę,
6) zmniejszanie udziału osób nietrzeźwych wśród przyczyn naruszania prawa i porządku
publicznego; współpraca z Komendą Powiatową Policji poprzez propagowanie ulotek
informacyjno-edukacyjnych i profilaktycznych, które wręczanie były kierowcom,
7) promowanie postaw społecznych ważnych dla zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych; udzielano wywiadów nt. profilaktyki uzależnień, promowania
postaw trzeźwościowych, zamieszczano artykuły na stronie internetowej, facebook-u,
w prasie,
8) tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu
w siedzibie MORPA dla zgłaszającej się społeczności lokalnej; zakupiono tablety do
lepszej współpracy w dobie pandemii, przeprowadzono remont ośrodka, nawiązano
współpracę z prawnikiem i psychologiem.
Strategie i metody osiągania niniejszych celów realizowane były także w następujący sposób:
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1) diagnozowano lokalne problemy poprzez prowadzenie statystyki w jednostce
i sporządzano sprawozdania do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego

Województwa

Wielkopolskiego; przeprowadzano kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
współpracowano z pedagogami szkolnymi,
2) współpracowano z Poradnią Zdrowia Psychicznego, grupami wsparcia AA i Al-anon
w ramach lokalnej koalicji trzeźwościowej,
3) przeprowadzane szkolenie kadry,
4) prowadzono edukację publiczną w TV mającą na celu informowanie o konsekwencjach
nadużywania alkoholu i metodach zapobiegania szkodom zdrowotnym oraz o promowaniu
zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji.
PROGRAM PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA
LUDZKIEGO W GMINIE MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY NA LATA 2017-2019

Działania w ramach tego programu w roku 2020 polegały wyłącznie na podaniu drugiej
(ostatniej) dawki szczepionki 9-walentnej Gardasil. Termin ostateczny określono na 31 maja
2020 r. Dla przypomnienia Program obejmował dziewczynki urodzone w 2006 i 2007 roku,
zameldowane na terenie Chodzieży. Szczepionki podawano uczennicom – mieszkankom
miasta Chodzieży – szkół podstawowych. Przeprowadzająca szczepienia Spółka EDICTUM
z Poznania przeprowadziła te szczepienia w dniu 5 maja 2020 r. - w terminie zgodnym
z zaleceniami producenta dotyczącymi maksymalnej przerwy czasowej między I a II dawką,
która pozwala na wykształcenie odporności. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 szczepienia
odbyły się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności - m.in. stosowano maseczki oraz
jednorazowe rękawiczki ochronne, ustalono trzy „tury” szczepień aby zmniejszyć liczbę osób
przebywających równocześnie na terenie szkoły, dbano o zachowanie zalecanego dystansu.
Łącznie II dawkę szczepionki przyjęły 62 spośród 71 dziewczynek zaszczepionych I dawką.
Z rodzicami/opiekunami pozostałych dzieci wykonawca skontaktował się w celu umożliwienia
im przyjęcia II dawki indywidualnie – w siedzibie przychodni Edictum w Poznaniu.
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PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY 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 ROK
2020

Program obejmuje współpracę Gminy z organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz
Gminy Miejskiej w Chodzieży i jej mieszkańców.
Program zakładał następujące formy współpracy finansowej z organizacjami:
1.

zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3
ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie przez wspieranie
realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji,

2.

zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3
ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie przez powierzanie
realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

W Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na rok 2020
przeznaczono kwotę 584.120,00 zł. Podpisano łącznie 20 umów. Łączna wartość przekazanych
na ich mocy środków wyniosła 486.150,00 zł.
W ramach Programu wykonano zadania przez następujące podmioty udzielają im dotacji:
1.

Upowszechnianie wiedzy i nauki, dokształcanie osób w wieku poprodukcyjnym
– Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży – kwota 5 000 zł.

2.

Działalność klubu sąsiedzkiego w obszarze zdegradowanym przeznaczonym do
rewitalizacji – Fundacja Ukryte Marzenia - kwota 33 000 zł.

3.

Prowadzenie

świetlicy

środowiskowej

w

Chodzieży

-

Caritas

Archidiecezji Gnieźnieńskiej – kwota 18 000 zł.
4.

Działalność Dziennego Domu Wigor-Senior - Stowarzyszenie Chodzieski Klub
Gospodarczy – kwota 160 000 zł.

5.

Poszpitalna kompleksowa rehabilitacja kobiet po mastektomii - Stowarzyszenie
Chodzieskich Amazonek Różowa Wstążeczka - kwota 5 000 zł.

6.

Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta
Chodzieży- samodzielni – Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra
BIODERKO - kwota 7 500 zł.
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7.

Działania na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i zagospodarowania odpadów
zielonych na terenie miasta Chodzieży – Okręgowy Zarząd Polskiego Związku
Działkowców w Pile – kwota 10 500 zł.

8. Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie Miasta Chodzieży, udział
mieszkańców Miasta Chodzieży w zawodach sportowych w następujących dyscyplinach:
a) piłka nożna – Chodzieski Klub Sportowy POLONIA Chodzież – kwota 98 000 zł,
b) pływanie – Uczniowski Klub Sportowy Przygoda – kwota 19 000 zł,
c) pływanie – Uczniowski Klub Sportowy DELFINEK – kwota 46 600 zł,
d) kolarstwo górskie – Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe – kwota 4 000 zł,
e) żeglarstwo – Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe „HALS” – kwota 10 200 zł,
f) żeglarstwo – Chodzieski Klub Żeglarski LOK – kwota 6 000 zł,
g) żeglarstwo – Klub Żeglarski OPTY - kwota 8 600 zł,
h) lekka atletyka – PZS Gontyniec – kwota 16 000 zł,
i) judo – Uczniowski Klub Sportowy w Chodzieży – kwota 4 000 zł.
9.

Wspieranie

i upowszechnianie

kultury

fizycznej.

XI

Międzynarodowy

Turniej

piłki Nożnej Oldboyów – Stowarzyszenie Piłkarskie CHKS Polonia Oldboy – kwota
dotacji 5 000 zł.
10. Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach i zabezpieczenie imprez
odbywających

się

na

chodzieskich

akwenach,

których

organizatorem

bądź

współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży – Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Miejski w Chodzieży - kwota 14 000 zł.
11. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Miasta Chodzieży,
wyjeżdżających poza miasto – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska
Hufiec Chodzież – kwota dotacji 9 750 zł.
12. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Miasta Chodzieży,
pozostających w mieście – Uczniowski Klub Sportowy Delfinek – kwota dotacji 6 000 zł.
W trzech przypadkach wykazano zwrot części dotacji w związku z pobraniem w nadmiernej
wysokości, bądź wykorzystaniem części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem. Łączna kwota
zwrotu dotacji wyniosła 7.213,55 zł. Liczbę beneficjentów szacuje się na kilka tysięcy osób,
przy czym podanie dokładnej liczby nie jest możliwe ze względu na fakt organizacji w ramach
zadań publicznych imprez plenerowych, które były imprezami otwartymi dla mieszkańców
i cieszyły się dużą frekwencją.
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PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ
W CHODZIEŻY NA ROK 2020
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w swych założeniach dotyczy realizacji zadań związanych z opieką nad bezdomnymi
zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Miejskiej w Chodzieży poprzez :
1) zapewnienie zwierzętom miejsc w Schronisku,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) sterylizację lub kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów.
Dodatkowo w ramach programu realizowane jest również zapewnienie całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na które Gmina posiadała
podpisaną umowę z gabinetem weterynarii „Vet – Centrum” Jerzy Ilnicki.
Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2020 przewożone były do
Schroniska FHU ZIBI SCHRONISKO CYWIL Zbigniew Chmielewski z siedzibą w Rybowie
w Gminie Gołańcz. W schronisku zwierzęta poddawane były obowiązkowej opiece
weterynaryjnej. W roku 2020 z terenu miasta Chodzieży w Schronisku przebywał jeden pies
oraz dwa koty. Zwierzęta trafiły do adopcji. Na realizację Programu w roku 2020 zaplanowano
ogółem kwotę 60 000 zł. Rzeczywiste koszty poniesione na realizację w/w Programu wyniosły
24.130,40 zł:
• usługa prowadzenia schroniska oraz utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku (w tym
opłata abonamentowa - 3. 450,40 zł,
• dokarmianie kotów: 2. 900,00 zł,
• sterylizacja 130 kotów pochodzących z terenu miasta: 13.000,00 zł,
• udzielanie medycznej pomocy 15 kotom poszkodowanym w zdarzeniu drogowym: 2.800,00
zł,
• utylizacja i zbiórka zwłok 11 kotów: 1. 980,00 zł (180,00 za 1 kota).
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WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH
W POSIADANIU MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
W CHODZIEŻY NA TERENIE MIASTA CHODZIEŻY, NA LATA 201 9-2023

Standardy jakościowe usług związanych z dostawą wody oraz odbiorem ścieków określa
ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązujące
na terenie miasta i gminy, regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunki
zezwolenia oraz obowiązujące przepisy prawa określone normami i oczekiwaniami klientów
wysokie, ciągle rosnące wymagania dotyczące usług świadczonych przez MWiK sp. z o.o.
w Chodzieży powodują, że konieczne jest utrzymanie w wysokiej sprawności urządzeń
wodociągowo-kanalizacyjnych poprzez ich modernizację oraz rozwój stąd niezbędna była
realizacja kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Zakres inwestycji, objętych Planem na lata
2019-2023, wykonanych w roku 2020 przedstawia się następująco.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
W ramach zadań związanych z infrastrukturą kanalizacji sanitarnej wykonano 60 % zadań
objętych planem. Dwa zadania zostały przeniesione na lata następne:
1) Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wojska Polskiego w Chodzieży
2) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ofiar Gór Morzewskich
1.1

Nakłady

Poniesione nakłady wyniosły 90 372,34 zł w tym :
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ofiar Gór Morzewskich

28 391,77 zł

Budowa przepompowni przydomowych - miasto

11 259,93 zł

Wykup przydomowych przepompowni ścieków

22 410,35 zł

Modernizacja przepompowni ścieków

9 458,66 zł

Budowa kanałów bocznych miasto

18 851,63 zł
Razem

90 372,34 zł

Wykonany zakres rzeczowy
Grawitacyjna sieć kanalizacji sanitarnej
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Wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej PVC 200

84,50 mb.

1. Kanały boczne wybudowane PVC 160

7 szt./24,50 mb.

2. Kanały boczne wybudowane PVC 200

1 szt./9,0 mb.

3. Przydomowe przepompownie ścieków – budowa

1 kpl.

4. Przydomowe przepompownie ścieków – wykup

2 kpl.

5. Przydomowe przepompownie ścieków – modernizacja

2 kpl.

6. Rurociągi tłoczne PE40-63

104 mb.
SIEĆ WODOCIĄGOWA

W ramach zadań związanych z infrastrukturą wodociągową wykonano 80 % zadań ujętych
w planie. Jedno z zadań zostało przeniesione do realizacji na lata następne tj:
•

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Chodzieży

Dodatkowo wykonano 2 zadania inwestycyjne nieobjęte planem na rok 2020 w tym:
•

Przebudowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa w Chodzieży

•

Przebudowa sieci wodociągowej ul. Żeromskiego, Jagiellońska w Chodzieży

2.1

Nakłady

Przebudowa sieci wodociągowej ul. Strzelecka w Chodzieży

129 157,56 zł

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ignacego Paderewskiego

297 727,84 zł

Przebudowa sieci wodociągowej ul. Józefa Piłsudskiego

49 218,42 zł

Wymiana przyłączy na terenie miasta Chodzieży

52 632,08 zł
Razem

528 735,90 zł

Zadania dodatkowe:
Przebudowa sieci wodociągowej ul. Dworcowa

34 793,68 zł

Przebudowa sieci wodociągowej ul. Żeromskiego, Jagiellońska

75 773,89 zł

Razem

110 567,57 zł

Wykonany zakres rzeczowy
1. Wymienione sieci wodociągowe:
- Sieć wodociągowa PE 225

395 mb.

- Sieć wodociągowa PE 160

602 mb.
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- Sieć wodociągowa PE 110

480,50 mb.

2. Wymienione przyłącza wody

827,50 mb./46 szt.
PRODUKCJA WODY

2. Produkcja wody
Zaplanowane zadania:
•

Termoizolacyjna obudowa studzienna ST2 Chopina

•

Modernizacja pompowni II SUW Chopina

zostały przeniesione do realizacji na lata następne z powodu konieczności wykonania zadania
związanego z renowacją zbiorników wody czystej przy ul. Strzeleckiej w Chodzieży
W ramach tej grupy zadań w roku 2020 wykonano:
•

Zakupiono

agregat

pompowego

ujęcie

wody

ul.Mańczaków

–

kwota

5 262,69 zł
•

Przebudowano zbiorniki wody czystej ul. Strzelecka

889 040,22 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY I WPROWADZANIE
ŚCIEKÓW
Zaplanowane zadania:
•

Opomiarowanie strefowe sieci wodociągowej.

•

Poprawa efektywności energetycznej urządzeń do produkcji wody na terenie miasta
Chodzieży.

Zostały przeniesione do realizacji na lata następne z uwagi na brak środków finansowych .
PROGRAM POMOCY OSOBOM I RODZINOM ZAGROŻONYM EKSMISJĄ
Celem programu była pomoc zajmującym lokale mieszkalne i ich rodzinom, znajdującym się
w trudnej sytuacji materialnej, w utrzymaniu dotychczas zajmowanych lokali, zapobieganie
eksmisji i bezdomności, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, umocnienie rodziny
i jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych, przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu, zwiększenie racjonalności gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Miejskiej w Chodzieży, zmobilizowanie do terminowego wnoszenia opłat za
korzystanie z lokalu.
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W okresie sprawozdawczym do siedziby jednostki zgłosiło się 5 osób w celu rozmowy
o Programie. Ostatecznie trzech dłużników złożyło wnioski, skutkujące zawarciem porozumień
na łączną kwotę 47 628,44 zł. Wszystkie zawarte w okresie sprawozdawczym porozumienia
obejmowały udzielenie ulgi w formie umorzenia w wysokości 80% wierzytelności.
W roku 2020 zakończono realizację 2 porozumień, a w całym okresie obowiązywania
programu zakończono realizację 3 porozumień.
W 2020 r., po spłacie 20% wierzytelności przez dłużników, pozostała część tj. 80% została
umorzona. Wysokość umorzeń (80 %) dla poszczególnych osób była następująca:
1) 1. osoba - tj. 20 328,97 zł
2) 2. osoba - tj. 4 889,51 zł.
W trakcie realizacji są 4 porozumienia, z czego wszystkie dotyczą spłaty zaległości przez okres
10 lat.
W okresie sprawozdawczym zostały zerwane 4 porozumienia w wyniku braku ich realizacji
przez dłużników. Wniosek jednej osoby nie został rozpatrzony pozytywnie ze względu na braki
formalne, których wnioskodawca nie uzupełnił.
Wpływy z tytułu realizacji porozumień w roku 2020 wynosiły 18 819,90 zł., a w całym okresie
obowiązywania Programu wynosiły 28 971,12 zł.
Zainteresowanie dłużników Programem pomocy osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją
było na niższym poziomie niż zakładano. Wpływ na powyższe mogły mieć: trudna sytuacja
materialna dłużników jak i zmiana przepisów wstrzymująca wykonanie eksmisji w czasie
obecnej pandemii.
PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W MIEŚCIE CHODZIEŻY NA LATA 2019 2024

W Programie zaplanowano szereg działań zmierzających do zmniejszenia zjawiska przemocy
na terenie miasta. Oczekuje się, że w efekcie nastąpi zwiększenie wiedzy o skali i specyfice
zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie wrażliwości społecznej wobec aktów przemocy,
podwyższenie kompetencji służb zajmujących się w/w problematyką, zwiększenie dostępności
profesjonalnej pomocy dla osób dotkniętych przemocą, zwiększenie skuteczności
oddziaływania na osoby stosujące przemoc, zmniejszenie skutków psychologicznych
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wynikających z przemocy w rodzinie, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa członków rodzin
doświadczających przemocy.
Realizując program przeciwdziałania przemocy w rodzinie korzystano z możliwości
współpracy interdyscyplinarnej miedzy instytucjami działającymi w Gminie Miejskiej
w Chodzieży. Współpracowano i kierowano do poniższych instytucji w następujących
obszarach:
1. Uzależnienia od alkoholu oraz środków psychoaktywnych a także w poradnictwie
psychologicznym i prawnym:
1.1.

Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży.

1.2.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

1.3.

Remedium. Centrum Pomocy Specjalistycznej w Chodzieży.

2. Przemocy domowej: zgłoszenia, zawiadomienia, współpraca w ramach grup roboczych
z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.
3. Przemocy domowej: wgląd w sytuację rodziny, informacje dotyczące problemów
opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach z Sądem Rejonowym w Chodzieży III Wydział
Rodzinny i Nieletnich.
4. Zawiadomienia o możliwości popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej
w Chodzieży.
5. Realizacji Programu korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży.
Upowszechniano także informacje na temat zjawiska przemocy w rodzinie. W tym celu
rozwieszano plakaty informacyjne, udostępniano ulotki tematyczne, rozpowszechniano numery
telefonów Instytucji działających w obszarze wsparcia. Pracownicy MOPS w prowadzonych
rozmowach z klientami i świadczeniobiorcami podejmowali rozmowy edukacyjne
w przedmiocie uwrażliwienia na krzywdę wyrządzaną osobom i dzieciom. Informowano o tym
zjawisku i jego skali Instytucje współpracujące z MOPS.
Wsparcia w tym obszarze udzielały:
1. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
2. Wielkopolska Linia Wsparcia dla osób doświadczających przemocy, będących w kryzysie
oraz dla seniorów.
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3. Wielkopolska Kampania społeczno-edukacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie - Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej.
4. Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".
Praca z osobami i rodzinami doświadczającymi przemocy domowej wymaga od pracowników
to zadanie wykonujących permanentnego szkolenia się, podnoszenia wiedzy i umiejętności
świadczenia pomocy i wsparcia tej grupie beneficjentów. Kadra wykonująca te zadania miała
zostać przeszkolona w roku 2020. Jedno ze szkoleń miało temat „Najważniejsze aspekty pracy
specjalistów zwalczających uzależnienia i przemoc, oparte o przykłady warsztatowe. Prawna
i praktyczna pomoc w budowaniu relacji z osobami dotkniętymi problemem, w tym dzieci oraz
seniorów”. Drugie szkolenie z tematyki przemocy domowej miała poprowadzić Fundacja
Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej działająca na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, relacji partnerskich i kompetencji rodzicielskich oraz wspierania specjalistów pracujących
w tych obszarach.

Z uwagi na obostrzenia związane ze stanem zagrożenia epidemicznego szkolenia zostały
odwołane.
Obserwując znaczny wzrost wszczętych procedur „Niebieskie Karty” na terenie miasta
Chodzieży, praca grup roboczych odbywała się z dość dużą intensywnością i zaangażowaniem
pracowników. Należy podkreślić, iż podczas prac grup roboczych zastosowano zalecenia
Głównego Inspektora Sanitarnego i stosowano podstawowe zasady bezpieczeństwa w okresie
zagrożenia epidemicznego.
W roku 2020 r. odbyły się 3 posiedzenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego, który składa
się z 12 osób. Do Przewodniczącej i Zastępcy Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego
przekazane zostały 104

procedury „Niebieskie Karty - A”, z czego 80 było nowymi

obejmowało nowe procedury.
Ilość sporządzonych procedur „Niebieskich Kart - A” w 2020r. przez poszczególne instytucje
przedstawia poniższy wykres.
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WYKRES 2 - ILOŚĆ SPORZĄDZONYCH PRZEZ INSTYTUCJE
NIEBIESKICH KART
1 1
12

66

MOPS

Policja

Ochrona zdrowia

Oświata

Łącznie w 2020r. wsparciem grup roboczych objęto 511 osób.
WYKRES 3 - LICZBA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ GRUP
ROBOCZYCH W 2020 R.

350
300
250
200
150
100
50
0

313

93

kobiety

105

mężczyźni

88

dzieci

liczba
rodzin

W roku 2020 miało miejsce 171 spotkań grup roboczych.
Liczba osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w procedurze „Niebieskie Karty”
wszczętych w 2020r. przedstawia poniższy wykres.
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WYKRES 4 - LICZBA OSÓB PODEJRZANYCH O STOSOWANIE PRZEMOCY
W NOWYCH KARTACH ZAŁOŻONYCH W ROKU 2020
1
20

55

kobiety

mężczyźni

dzieci

W ramach procedury realizowana była również pomoc osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie w formie poradnictwa. Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa w 2020
r. przedstawiono poniżej.
WYKRES 5 - LICZBA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ W FORMIE
PORADNICTWA
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Można przyjąć, iż jednym z najskuteczniejszych środków ochrony osób dotkniętych przemocą
w rodzinie jest niezwłoczne odseparowanie osoby stosującej przemoc. Policja, zgodnie
z nowymi ustawowymi uprawnieniami może wydać nakaz opuszczenia mieszkania lub zakaz
zbliżania się. Przepisy te obowiązują od 30 listopada 2020r.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ

W roku 2020 podjęto łącznie 89 uchwał, z czego organ nadzoru stwierdził nieważność
w stosunku do 4 uchwał (4,5%) oraz unieważnił w części jedną uchwałę. Podział uchwał ze
względu na tematykę przedstawia poniższy wykres:
WYKRES 6 - PODJĘTE UCHWAŁY ZE WZGLĘDU NA TEMATYKĘ
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TABELA 9 - WYKAZ UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY
PODJĘTYCH W 2020 R.
Nr
Lp. uchwały

Data
podjęcia
uchwały

Przedmiot uchwały

Status
wykonania

SPRAWY ORGANIZACYJNE, REGULAMINY
1

XX/
144/2020

24 lutego w sprawie Regulaminu dostarczania wody i Obowiązuje
odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Miejskiej w Chodzieży

2

XXII/
160/2020

14
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i Wojewoda
kwietnia porządku na terenie Gminy Miejskiej Wielkopolski
orzekł
w Chodzieży
nieważność
Uchwały
(Rozstrzygnięc
ie nadzorcze
nr KNI.4131.1.278.2
020.20 z dnia
11 maja 2020
r.)

3

XXII/
161/2020

14
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu Obowiązuje
kwietnia świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela
nieruchomości
opłatę
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w
szczególności częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
sposobu świadczenia usług przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych

4

XXIV/
179/2020

29
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i Nieważność
czerwca porządku na terenie Gminy Miejskiej Uchwały
w Chodzieży
stwierdzona
przez
Wojewodę
Wielkopolskie
go w
Rozstrzygnięci
u nadzorczym
nr KNI.4131.1.467.2
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020.20 z dnia
28 lipca 2020
r.
5

XXIV/
185/2020

29
w sprawie udzielenia wotum
czerwca Burmistrzowi Miasta Chodzieży

zaufania Wykonana

6

XXV/
191/2020

14
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i Obowiązuje
września porządku na terenie Gminy Miejskiej
w Chodzieży

7

XXIX/
223/2020

30
grudnia

w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Obowiązuje
stałych Rady Miejskiej w Chodzieży na 2021 rok

STOWARZYSZENIA, ORGANIZACJE, SPÓŁKI, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
8

XXII/
158/2020

14
w sprawie wyrażenia zgody na wyposażenie Uchylona
kwietnia Chodzieskiego Domu Kultury w nieruchomości Uchwałą Nr
XXV/189/2020

9

XXII/
163/2020

14
zmieniająca Uchwałę Nr XXI/153/2016 Rady Obowiązuje
kwietnia Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 marca 2016r. w
sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Stefana Michalskiego w Chodzieży

10 XXII/
164/2020

14
w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Obowiązuje
kwietnia Rekreacji w Chodzieży

11 XXV/
189/2020

14
w sprawie uchylenia Uchwały nr XXII/158/2020 Wykonana
września Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 kwietnia
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
wyposażenie Chodzieskiego Domu Kultury w
nieruchomości

12 XXIX/
217/2020

30
grudnia

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny
nieruchomości
na
rzecz
Chodzieskiego Domu Kultury
BUDŻET GMINY

13 XXI/
153/2020

5 marca

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wykonana
Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok

14 XXII/
155/2020

14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wykonana
kwietnia Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok

15 XXIII/
171/2020

25 maja w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wykonana
Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok

16 XXIV/
181/2020

29
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wykonana
czerwca Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok

17 XXIV/
186/2020

29
w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania Wykonana
czerwca finansowego
wraz
ze
sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w
Chodzieży za 2019 rok
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18 XXIV/
187/2020

29
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Wykonana
czerwca Chodzieży za 2019 rok

19 XXV/
198/2020

14
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wykonana
września Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok

20 XXVI/
206/2020

26 paźdz. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wykonana.
Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok

21 XXVII/
212/2020

30
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wykonana
listopada Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok

22 XXVIII/
214/2020

14
grudnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Obowiązuje
w Chodzieży na 2021 rok

23 XXIX/
222/2020

30
grudnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wykonana
Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok
PROGNOZA FINANSOWA

24 XXII/
154/2020

14
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Obowiązywała
kwietnia Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na do końca 2020
lata 2020-2028
roku

25 XXIII/
170/2020

25 maja w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Obowiązywała
Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na do końca 2020
lata 2020-2028
roku

26 XXIV/
180/2020

29
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Obowiązywała
czerwca Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na do końca 2020
lata 2020-2028
roku

27 XXV/
197/2020

14
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Obowiązywała
września Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na do końca 2020
lata 2020-2028
roku

28 XXVI/
26
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Obowiązywała
205/2020 październi Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na do końca 2020
ka
lata 2020-2028
roku
29 XXVII/
211/2020

30
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Obowiązywała
listopada Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na do końca 2020
lata 2020-2028
roku

30 XXVIII/
213/2020

14
grudnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Obowiązuje
Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
lata 2021– 2028

31 XXIX/
221/2020

30
grudnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Obowiązywała
Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na do końca 2020
lata 2020-2028
roku
PODATKI, FINANSE, OPŁATY

32 XVIII/
135/2020

10
zmieniająca Uchwałę Nr XVI/125/2019 Rady Obowiązywała
stycznia Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019 r. do 31 marca
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 2021 r.
gospodarowanie odpadami komunalnymi i
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ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca
33 XVIII/
136/2020

10
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty Obowiązywała
stycznia za gospodarowanie odpadami komunalnymi do końca 2020
składanej przez właściciela nieruchomości oraz roku
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej

34 XVIII/
137/2020

10
w
sprawie
uchylenia
Uchwały
nr Wykonana
stycznia XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

35 XX/
146/2020

24 lutego w sprawie zmiany uchwały w sprawie Obowiązuje
szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym

36 XX/
152/2020

24 lutego w sprawie opłat za przewozy środkami Obowiązuje
komunikacji miejskiej na terenie Gminy
Miejskiej w Chodzieży oraz Gminy Chodzież

37 XXII/
156/2020

14
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat Nieważność
kwietnia podatku od nieruchomości
Uchwały w
części
(wyrażenie w
załączniku do
Uchwały)
stwierdzona w
Uchwale Nr
11/500/2020
Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkow
ej w Poznaniu
z dnia 13 maja
2020 r.

38 XXII/
162/2020

14
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu Obowiązuje
kwietnia uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi

39 XXIII/
173/2020

25 maja w sprawie zmiany uchwały w sprawie Obowiązuje
przedłużenia terminów płatności rat podatku
od nieruchomości

40 XXV/
192/2020

14
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za Obowiązuje
września gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym
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41 XXV/
193/2020

14
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty Obowiązuje
września za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości oraz
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej
OŚWIATA

42 XX/
145/2020

24 lutego w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki Wykonana
paliwa w Gminie Miejskiej w Chodzieży na rok
szkolny 2019/2020

43 XXV/
188/2020

14
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki Obowiązuje
września paliwa w Gminie Miejskiej w Chodzieży na rok
szkolny 2020/2021
NIERUCHOMOŚCI, NAJEM, DZIERŻAWA

44 XIX/
138/2020

20
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Wykonana
stycznia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości,
położonych w Chodzieży, stanowiących
własność Gminy Miejskiej w Chodzieży

45 XIX/
139/2020

20
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa Wykonana
stycznia własności nieruchomości położonej w Chodzieży
przy ul. Bolesława Prusa

46 XX/
143/2020

24 lutego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Dotyczy
kolejnych umów najmu lub dzierżawy MZGM
nieruchomości położonych w Chodzieży,
stanowiących własność Gminy Miejskiej
w Chodzieży

47 XXII/
159/2020

14
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu Wykonana
kwietnia mieszkalnego nr 1 położonego w Chodzieży przy
ul. Tadeusza Kościuszki 19

48 XXIII/
167/2020

25 maja w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Dotyczy
kolejnych umów najmu lub dzierżawy MZGM
nieruchomości położonych w Chodzieży,
stanowiących własność Gminy Miejskiej
w Chodzieży

49 XXIII/
169/2020

25 maja zmieniająca uchwałę w sprawie zasad Obowiązuje
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w
Chodzieży oraz tymczasowych pomieszczeń

50 XXIV/
174/2020

29
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w Wykonana
czerwca dzierżawę części działki o numerze 2562
położonej w Chodzieży

51 XXIV/
175/2020

29
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu Wykonana
czerwca mieszkalnego położonego w Chodzieży przy ul.
Leśnej 54A/3
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52 XXIV/
176/2020

29
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu Obowiązuje
czerwca mieszkalnego położonego w Chodzieży przy ul.
Strzeleckiej 8/6

53 XXIV/
177/2020

29
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Obowiązuje
czerwca niezabudowanej działki o numerze 575/3
położonej w Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór
Morzewskich

26
54 XXVI/
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa Obowiązuje
200/2020 październik własności części nieruchomości położonej w
Chodzieży przy ul. ks.dr Tomasza Malepszego 3
26
55 XXVI/
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa Wykonana
październik
201/2020
własności nieruchomości położonej w Chodzieży
przy ul. Karczewnik
26
56 XXVI/
w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Obowiązuje
październik
202/2020
Chodzieży

DROGI, ULICE
57 XXIV/
178/2020

29
w sprawie nadania nazwy ulicy
czerwca

Wykonana

58 XXIV/
183/2020

29
w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg
czerwca Krajowych i Autostrad dotacji celowej na
wykonanie dodatkowego pasa ruchu dla relacji
lewoskrętnych do zjazdu publicznego z drogi
krajowej nr 11, zlokalizowanego w km 205+396
strona prawa w m.Chodzież

Nieważność
Uchwały Nr
XXIV/183/20
20 Rady
Miejskiej w
Chodzieży z
dnia 29
czerwca 2020
r. stwierdzona
została w
Uchwale Nr
17/745/2020
Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkow
ej w Poznaniu
z dnia 22 lipca
2020 r.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, WYZNACZENIE AGLOMERACJI
59 XXII/
157/2020

14
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Obowiązuje
kwietnia miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic:
3 Maja i Leśnej

60 XXIII/
168/2020

25 maja w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Obowiązuje
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
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zagospodarowania
Chodzieży

przestrzennego

miasta

61 XXIV/
182/2020

29
w
sprawie
zawarcia
porozumienia Wykonana
czerwca międzygminnego z Gminą Chodzież w zakresie
współdziałania
przy
realizacji
zadania
polegającego na wyznaczeniu aglomeracji
Chodzież

62 XXVII/
210/2020

30
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Obowiązuje
listopada Aglomeracji Chodzież

63 XXIX/
218/2020

30
grudnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania Obowiązuje
przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic:
Topolowej i Młyńskiej
KĄPIELISKA

64 XX/
149/2020

24 lutego w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wykonana
Miejskiej w Chodzieży w roku 2020

65 XXV/
196/2020

14
w sprawie udzielenia pomocy
września Powiatowi Chodzieskiemu

finansowej Wykonana

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA, PLANY, PROGRAMY
66 XX/
147/2020

24 lutego w sprawie Programu "Chodzieska Karta Dużej Obowiązuje
Rodziny"

67 XX/
148/2020

24 lutego w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Miejskiej w Chodzieży na rok 2020"

68 XXIII/
166/2020

25 maja w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/99/2019 Obowiązuje
Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia
28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia
„Miejskiego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chodzieży
na 2020 rok”

69 XXV/
190/2020

14
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/148/2020
września Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 lutego
2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Miejskiej w Chodzieży na rok 2020"

70 XXV/
194/2020

14
w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Zastąpiona
września gospodarki
niskoemisyjnej
dla
miasta Uchwałą Nr
XXIX/219/20
Chodzieży"
20

Zastąpiona
Uchwałą Nr
XXIX/220/20
20

Zastąpiona
Uchwałą Nr
XXIX/220/20
20
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71 XXV/
195/2020

14
w sprawie wyrażenia zgody na realizację w Obowiązuje
września drodze współdziałania z Powiatem Chodzieskim
zadania pn. "Wsparcie strategii niskoemisyjnej
na terenie miasta Chodzieży - etap II"

72 XXVI/
26
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/147/2020 Obowiązuje
203/2020 październi Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 lutego
ka
2020 r. w sprawie Programu "Chodzieska Karta
Dużej Rodziny"
73 XXVII/
207/2020

30
w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Obowiązuje
listopada Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii w Chodzieży na 2021 rok”

74 XXVII/
208/2020

30
w sprawie: Projektu założeń do planu Obowiązuje
listopada zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej w
Chodzieży na lata 2020-2035

75 XXVII/
209/2020

30
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Obowiązuje
listopada Gminy Miejskiej w Chodzieży 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 rok 2021

76 XXVIII/
215/2020

14
grudnia

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu Nieważność
gospodarowania
mieszkaniowym
zasobem Uchwały
Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2021-2025 stwierdzono w
rozstrzygnięci
u nadzorczym
Wojewody
Wielkopolskie
go Nr KNI.4131.1.3.202
1.20 z dnia 13
stycznia 2021
r.

77 XXIX/
219/2020

30
grudnia

w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Obowiązuje
gospodarki
niskoemisyjnej
dla
miasta
Chodzieży"

78 XXIX/
220/2020

30
grudnia

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad Obowiązuje
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
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Miejskiej w Chodzieży na rok 2021"
SKARGI , KONTROLE
79 XIX/
141/2020

20
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Wykonana
stycznia Komisji
Rewizyjnej
Rady
Miejskiej
w Chodzieży na 2020 rok

80 XX/
151/2020

24 lutego w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 stycznia Wykonana
2020r. na działalność Burmistrza Miasta
Chodzieży

81 XXII/
165/2020

14
w sprawie przekazania skargi z dnia 3 marca Wykonana
kwietnia 2020
r.
do
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego w Poznaniu

82 XXIII/
172/2020

25 maja w sprawie przekazania skargi z dnia 8 marca Wykonana
2020 r. na Uchwałę Nr XX/151/2020 Rady
Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 lutego 2020 r. w
zakresie sposobu rozpatrzenia skargi do
Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu

83 XXIV/
184/2020

29
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 maja 2020 Wykonana
czerwca r. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Chodzieży

84 XXV/
199/2020

14
w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie Wykonana
września skargi na działalność Burmistrza Miasta
Chodzieży

85 XXVI/
26
w sprawie przekazania skargi z dnia 26 września Wykonana
204/2020 październi 2020 r. na Uchwałę Nr XXV/199/2020 Rady
ka
Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 września 2020
r. w zakresie sposobu rozpatrzenia skargi do
Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu
SPRAWY SPOŁECZNE
86 XIX/
140/2020

20
w sprawie przekazania wniosku z dnia 23 grudnia Wykonana
stycznia 2019r.

87 XIX/
142/2020

20
w sprawie rozpatrzenia „Petycji w interesie Wykonana
stycznia publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego” z dnia 18 listopada 2019 r.

88 XX/
150/2020

24 lutego w sprawie rozpatrzenia „Petycji w interesie Wykonana
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa
miejscowego” z dnia 6 grudnia 2019 r.

89 XXIX/
216/2020

30
grudnia

w sprawie powierzenia Gminie Dąbie zadania Obowiązuje
zleconego z zakresu administracji rządowej
polegającego na prowadzeniu całodobowego
ośrodka wsparcia – środowiskowego domu
samopomocy dla osób przewlekle psychicznie
chorych typ A i dla upośledzonych umysłowo typ
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B
Do dwóch uchwał Rady Miejskiej w Chodzieży podjętych w 2020 r. ogłoszono rozstrzygnięcie
nadzorcze:

1) Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność uchwały nr XXII/160/2020 w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży
(Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.278.2020.20 z dnia 11 maja 2020 r.),
2) Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność uchwały nr XXIV/179/2020 w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży
(rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.467.2020.20 z dnia 28 lipca 2020 r.),
3) Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność uchwały nr XXVIII/215/2020 w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miejskiej w Chodzieży na lata 2021-2025 (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Wielkopolskiego Nr KN-I.4131.1.3.2021.20 z dnia 13 stycznia 2021 r.),
4) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały nr
XXIV/183/2020 w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad dotacji celowej na wykonanie dodatkowego pasa ruchu dla relacji
lewoskrętnych do zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 11, zlokalizowanego w km
205+396 strona prawa w m. Chodzież (Uchwała Nr 17/745/2020 Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 lipca 2020 r.)
W stosunku do jednej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
stwierdziło nieważność uchwały w części załącznika. Uchwała nr XXII/156/2020 w sprawie
przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości obowiązuje. (uchwała Kolegium

nr 11/500/2020 z 13 maja 2020 r.
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INWESTYCJE MIEJSKIE

Łącznie w roku 2020 zaplanowanych było 19 inwestycji. Największą miejską inwestycją była
Rewitalizacja Chodzież Od Nowa. Inwestycje zostały wykonane na poziomie 92,73 % planu
(bez uwzględniania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne). Część inwestycji planowana
jest na okres dłuższy niż 1 rok. Do nich należy Rewitalizacja Chodzież – Od Nowa oraz budowa
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3.
TABELA 10 - WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2020 ROKU

Lp

Treść

Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Jana
1 Kochanowskiego
Wykonanie dodatkowego pasa ruchu do zjazdu
2 publicznego z drogi krajowej nr 11
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ignacego
3 Jana Paderewskiego
Przebudowa oświetlenia drogowego na ul.
4 Jagiellońskiej
Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta
5 Chodzieży - etap II
Termomodernizacja budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Tadeusza Siejaka 25 A 6 etap II
Termomodernizacja dachu budynku mieszkalnego
7 przy ul. I.J.Paderewskiego 6
Wykup części działek ul. Bolesława Prusa oraz ul.
8 Księdza Doktora Tomasza Malepszego
9
10
11

Wykup działki nr 3689/2 ul. Karczewnik
Zamiana działek ul. Nowa 5
Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 3

Chodzież Od Nowa - rewitalizacja fizyczna,
12 gospodarcza, społeczna i kulturalna śródmieścia
Zakup łodzi motorowodnej na potrzeby ratownictwa
13 wodnego
Dotacja na zakup USG dla oddziału położniczego
14 Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa

Plan

Wykonanie

Procent
wykonania

750 000,00

750 000,00 100,00%

93 000,00

93 000,00 100,00%

25 000,00

21 525,00 86,10%

105 000,00

97 470,41 92,83%

240 000,00

229 567,20 95,65%

216 000,00

215 455,45 99,75%

160 000,00

148 658,74 92,91%

63 187,48

8 576,50 13,57%

25 000,00

20 126,00 80,50%

6 000,00

0,00 0,00%

193 000,00

192 701,24 99,85%

2 664 090,48

2 490 722,66 93,49%

30 000,00

29 920,00 99,73%

8 400,00

8 400,00 100,00%
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Dotacja dla Powiatu Chodzieskiego na rozbudowę
15 Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży.
Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z
terenu przedszkola, na działce nr 1809/5 przy ul.
16 Łąkowej
17

Zakup używanych pianin

Budowa bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły
18 Podstawowej nr 3
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
19 Podstawowej nr 3

165 000,00

165 000,00 100,00%

15 000,00

14 268,00 95,12%

56 000,00

56 000,00 100,00%

220 000,00

133 191,33 60,54%

45 000,00

35 670,00 79,27%

RAZEM 5 079 677,96

4 710 252,53

92,73%

FINANSE

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży zostało złożone
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawiera szczegółowe dane wykonania
poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
Budżet Gminy Miejskiej w Chodzieży zakładał na początek roku plan dochodów
w wysokości 85 932 429 zł. W takcie roku dochody zwiększyły się o 3 287 208 zł do kwoty
89 219 637 zł. Dochody wykonano na poziomie 97,46 % i w przeliczeniu na 1 mieszkańca
Chodzieży wyniosły 5 092 zł ( 4 840 zł w 2019 i 4 323 zł w 2018 r.)
Wydatki budżetu na początku roku zamykały się kwotą planu 84 372 429 zł. W ciągu roku
zwiększyły się o kwotę 3 304 216 zł do kwoty 87 676 645 zł. Wykonane zostały na poziomie
92,46 % co daje w przeliczeniu na mieszkańca 5 004 (4 305 zł w 2019 r. i 4 482 zł w 2018 r.)
. Kwota na mieszkańca rośnie zarówno ze zwiększonej kwoty budżetu jak i ze zmniejszającej
się ilości mieszkańców miasta.
Na inwestycje budżet miasta przeznaczył kwotę 5 556 043 zł. Wszystkie dane finansowe
budżetu miasta, plany dochodów i wydatków, dotacji, subwencji, pożyczek i kredytów zawiera
oddzielne Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za rok
2020.
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GOSPODAROWANIE TERENAMI

STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY PRZEDSTAWIA
PONIŻSZA TABELA:

TABELA 11 - WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ MIENIA KOMUNALNEGO
W LATACH 2018-2020
W

związku

rodzaj użytku

Rowy

pow. w ha
2018

ze

zmianami wynikającymi m.in.

pow. w
ha 2019

pow. w
ha 2020

wartość ewid.
2018 r.

ze

wartość ewid.
2019 r.

sprzedaży
wartość ewid.
2020 r.

3,2972

3,2972

3,2972

167 258,87

167 258,87

167 258,87

75,8924

74,4778

74,8289

4 527 665,96

4 292 399,96

4 335 970,08

7,6792

7,5882

7,5882

1 348 938,10

1 332 558,10

1 332 558,10

Pozostałe

20,5633

20,1356

20,1172

3 930 870,46

3 855 875,46

3 852 195,46

Nieużytki

4,3134

4,3134

4,3134

43 134,00

43 134,00

43 134,00

Mieszkaniowe

26,878

9,7285

9,6875

5 795 625,37

2 605 344,34

2 650 530,75

138,7902 138,7902 138,1570

1 435 775,69

1 435 775,69

1 429 443,69

Rola (od 2020 w
tym użytkowanie
wieczyste od
Skarbu Państwa)
sportowo
rekreacyjne

Lasy
Drogi
administracyjnokulturowe,
oświatowe
uw. od Skarbu
Państwa
inne tereny
zabudowane
grunty
zadrzewione
i zakrzewione na
użytkach rolnych
mieszkaniowe uw
od Skarbu Państwa
RAZEM

66,2388

66,0216

66,5058

10 969 616,64

10 937 091,64

10 976 232,14

2,1149

2,1149

2,1149

511 088,00

511 088,00

511 088,00

0,258

0,258

0,0000

38 915,12

38 915,12

0,00

0,2485

0,2485

0,2485

151 005,96

151 005,96

151 005,96

0,0335

0,0335

0,0333

33 172,09

33 172,09

32 974,05

0,1011

0,1011

0,0000

10 532,76

10 532,76

0,00

346,4085

nieruchomości stanowiących

327,1085 326,8919

własność

28 963 599,02

Gminy

Miejskiej

25 414 151,99

w

25 482 391,10

Chodzieży,

oddania

nieruchomości w trwały zarząd, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów
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zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów powierzchnia gruntów,
którymi gospodaruje Gmina, zmniejszyła się o 0,22 ha w porównaniu do 2019 roku, a wartość
ewidencyjna gruntów zwiększyła się o 68 239,11 zł.

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH

TABELA 12 - ILOŚĆ SPRZEDANYCH LOKALI KOMUNALNYCH
W LATACH 2018-2020
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
2018
2019

2020

Liczba sprzedanych
lokali mieszkalnych

4

5

6

w tym za gotówkę

2

4

5

na raty

2

1

1

W roku 2020 sprzedano 6 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców.
Ilość sprzedawanych lokali jest uzależniona od „wydolności” i organizacji procesu sprzedaży
przez notariusza. Aby lokal w danym budynku mógł zostać sprzedany, niezbędne jest
uregulowanie udziałów poszczególnych lokali mieszkalnych. Każdy z najemców musi wyrazić
zgodę na zmianę udziałów. W przypadku, gdy najemca nie żyje niezbędne jest przeprowadzenie
postępowania spadkowego przez ewentualnych spadkobierców. Są to procesy, który trwają
bardzo długo, a poza tym dość często zainteresowane osoby nie stawiają się u notariusza co
sprawia przeciąganie uregulowania tych udziałów.

SPRZEDAŻ DZIAŁEK
TABELA 13 - ILOŚĆ SPRZEDANYCH DZIAŁEK W LATACH 2018-2020
SPRZEDAŻ DZIAŁEK
2018
2019

2020

Liczba sprzedanych działek

3

5

1

w tym w drodze przetargu
nieograniczonego

3

2

1
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w tym w drodze przetargu
ograniczonego

0

1

0

w tym bezprzetargowo

0

2

0

GRUNTY I BUDYNKI ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD
TABELA 14 - GRUNTY I BUDYNKI BĘDĄCE W TRWAŁYM ZARZĄDZIE
Grunty i budynki oddane w trwały zarząd
Powierzchnia Powierzchnia
Nazwa jednostki
budynków
gruntu (ha)
(m²)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
0,4404
1562,14
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
12,8499
3914,73
Urząd Miejski w Chodzieży i Urząd
0,5529
1737,51
Stanu Cywilnego
Mieszkaniowy Zasób Gminy
0,1910
927,08
Miejskiej
Miejskie Centrum Usług Wspólnych
0,0235
99,19
Miejskie Przedszkole nr 5
0,4864
1250,41
Szkoła Podstawowa nr 1
2,1527
9815,20
Szkoła Podstawowa nr 3
1,2470
3194,00
17,9438
22 500,26
1. Grunty oddane w użytkowanie
Gruntami oddanymi w użytkowanie były grunty przekazane na rzecz Chodzieskiego Domu
Kultury o łącznej powierzchni 3,8865 ha.
2. Zagospodarowanie przestrzenne
Powierzchnia Gminy Miejskiej w Chodzieży wynosi 1277 ha, natomiast miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego objęta jest powierzchnia 1262 ha, co stanowi 98,83%
powierzchni Gminy Miejskiej w Chodzieży. W 2020 roku została podjęta Uchwała Nr
XXIX.218.2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic:
Topolowej i Młyńskiej.
W 2020 r. było 64 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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OŚWIATA I WYCHOWANIE

W mieście działa 1 przedszkole prowadzone przez gminę - Miejskie Przedszkole nr 5 „Pod
Żaglami Piątki”. Liczba dzieci uczęszczających do tego przedszkola utrzymuje się na
podobnym poziomie. W przedszkolu 2020 rok funkcjonowało 6 jednozmianowych oddziałów,
w tym 2 oddziały tzw. zelówkowe.
Na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży funkcjonuje również 7 przedszkoli niepublicznych,
do których łącznie uczęszcza 589 dzieci i jest to o 32 dzieci mniej niż w roku 2019 .
BAZA OŚWIATOWA

Nadal jest realizowany projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego pn:
„SPINka – Szkoła – Przyszłość – Innowacja – nauczyciele – kompetencje – aktywność”.
Wartość projektu wynosi 925 960,00 a okres realizacji to 01.07.2018 r. – 30.06.2021 r.
W ramach tego projektu w Szkole Podstawowej nr 1 są realizowane zajęcia pozalekcyjne oraz
dydaktyczno- wyrównawcze. Obecnie ze względu na sytuacje zajęcia są realizowane w formie
zdalnej za pośrednictwem programu Teams. Dzięki projektowi zostały zakupione pomoce
dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do realizacji zajęć. W roku 2020 r. zakupiono komputery
dla dzieci oraz urządzenie wielofunkcyjne ksero, drukarka)
W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Miejska w Chodzieży jest organem prowadzącym dla:
1. Miejskiego Przedszkola nr 5 „Pod Żaglami Piątki”, ul. Władysława Reymonta 25,
2. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Stanisława Staszica 19,
3. Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Jana Kochanowskiego 1,
W ewidencji szkół i placówek niepublicznych są zarejestrowane:
1. Prywatna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko, ul. Tadeusza Siejaka 29,
2. Niepubliczne Przedszkole im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, ul. Kościelna 8,
3. Niepubliczne Przedszkole „Kubuś Puchatek”, ul. Rynek 11,
4. Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe „Czerwona Ciuchcia”, ul. Łąkowa 1,
5. Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka Dratewki, ul. Bosa 12,
6. Niepubliczne Przedszkole nr 3 „Wesoły Smyk”, ul. Bolesława Prusa 14,
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7. Niepubliczne Przedszkole nr 4 o profilu edukacyjno-przyrodniczym „Pod Dębusiem
Olbrzymkiem”, ul. Łąkowa 2,
8. Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno-Sportowe „Mali Odkrywcy”, ul. Ofiar Gór
Morzewskich 46,
Stan organizacji placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 obrazuje poniższa tabela.
TABELA 15 - STAN ORGANIZACJI PRZEDSZKOLI (STAN NA 30.09.2020 R.)
Wyszczególnienie

Lp.

1.

2.

Niepubliczne Przedszkole nr 2 im. Szewczyka
Dratewki, ul. Bosa 12
Niepubliczne Przedszkole nr 3 „Wesoły
Smyk”, ul. Bolesława Prusa 14

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

6

148

5

1435

5

125

6

146

2

33

3

70

3

43

2

35

32

735

Niepubliczne Przedszkole nr 4 o profilu
3.

edukacyjno-przyrodniczym „Pod Dębusiem
Olbrzymkiem”, ul. Łąkowa 2

4.

5.

6.

Miejskie Przedszkole nr 5 „Pod
Żaglami Piątki”, ul. Władysława Reymonta 25
Niepubliczne Przedszkole im. św. Teresy
od Dzieciątka Jezus, ul. Kościelna 8
Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe
„Czerwona Ciuchcia”, ul. Łąkowa 1
Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno –

7.

Sportowe „Mali Odkrywcy”, ul. Ofiar Gór
Morzewskich 46

8.

Niepubliczne Przedszkole „Kubuś Puchatek”,
ul. Rynek 11
Ogółem:

Liczba oddziałów jest taka sama jak w roku 2019, natomiast liczba dzieci we wszystkich
przedszkolach zmniejszyła się o 34 .
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TABELA 16 - STAN ORGANIZACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA ROK
SZKOLNY 2020/2021
Lp

1.
2.
3.

Wyszczególnienie

Szkoła
Podstawowa nr 1
Szkoła
Podstawowa nr 3
Prywatna Szkoła
Podstawowa
Razem:

Liczba
oddziałów

Liczba
uczniów
(r.2019)

33

761
(742)
544
(550)
51
(47)
1356
(1367)

26
8
67
(69)

w tym:
w klasach

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

106

109

109

97

26

124

121

69

50

60

63

70

39

86

96

80

2

0

9

7

7

8

8

10

158

169

181

174

72

218

225

159

Jak co roku udzielano zwrotu kosztów na przygotowanie zawodowe młodocianych. W roku
2020 złożono i wypłacono dotację dla 12 młodocianych (w 2019 r. 19 osób). Uczniowie
wyszkolili się w następujących zawodach: monter sieci – 3 osoby, sprzedawca – 2 osób, fryzjer
– 2 osoby, elektryk - 2 osoba, mechanik pojazdów samochodowych – 1 osoby, kucharz – 1
osoba, tapicer – 1 osoba.

KULTURA

Działalność kulturalna w mieście oparta jest na miejskich instytucjach kultury: Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. Stefana Michalskiego oraz na Chodzieskim Domu Kultury
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA MICHALSKIEGO

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego

jest jedyną biblioteką

publiczną w mieście, jej misją jest gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie
i przechowywanie tradycyjnych i cyfrowych materiałów bibliotecznych.
Organem nadzorującym merytorycznie działalność biblioteki jest Wojewódzka
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
MBP w Chodzieży, na mocy stosownych porozumień zawartych pomiędzy organami
samorządowymi, realizuje zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu Chodzieskiego oraz
zadania biblioteki gminnej dla Gminy Chodzież.
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Pracownik Czytelni dla dorosłych opracowuje na bieżąco bibliografię regionalną całego
powiatu oraz dokumenty życia społecznego regionu.
Na rzecz Gminy Chodzież działalność czytelniczą prowadzono systematycznie
w bibliotece. W I. kwartale roku przyjmowano w bibliotece wycieczki ze szkół z terenu gminy
( Stróżewo - Szkoła Podstawowa, klasa 3 i Strzelce- Szkoła Podstawowa klasy 1-3) oraz
organizowano dla nich tematyczne zajęcia edukacyjne. W czasie normalnego działania
biblioteki wielu mieszkańców gminy uczestniczy w spotkaniach i zajęciach klubów
bibliotecznych.
I.

Zmiany organizacyjne w roku 2020

W roku 2020 utworzone zostało stanowisko zastępcy dyrektora. Zaopiniowany przez
Organizatora nowy regulamin organizacyjny biblioteki został wprowadzony Zarządzeniem
Dyrektora Nr 020.14.2020 z dnia 27 maja 2020r. Od dnia 1 czerwca 2020r. na stanowisko
zastępcy dyrektora powołana została p. Justyna Belter-Rusek.
Wpływ pandemii COVID-19 na działalność instytucji.
W roku 2020 biblioteka czynna była do dnia 11 marca 2020r. dla użytkowników. Sytuacja
uległa zmianie od dnia 12 marca br. w związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego dotyczącą zapobieganiu szerzenia się koronawirusa Covid-19 i ogłoszeniem
stanu pandemii na terenie kraju. Wszystkie działy biblioteczne zostały dla użytkowników
zamknięte. Zatrzymany został ruch materiałów bibliotecznych, gdyż nie przyjmowaliśmy także
zwrotów wypożyczonych książek.
Stopniowe przywracanie normalnej obsługi użytkowników biblioteki zaczęło się od dnia
4 maja br. kiedy uruchomione zostały wypożyczalnie książek. Organizacja pracy wymagała
szczególnego trybu przyjmowania zwrotu materiałów do 14 dniowej kwarantanny oraz pracy
w reżimie sanitarnym. Później stopniowo następowało wydłużenie czasu pracy wypożyczalni,
skrócenie czasu kwarantanny oraz uruchomienie od dnia 6 czerwca pracy Działu
Multimedialnego i Działu Historii i Tradycji Miasta. Do dnia 30 czerwca br. biblioteczne działy
pracowały w warunkach wzmożonego reżimu sanitarnego do połowy października, kiedy
nastąpiło ponowne pełne zamknięcie instytucji kultury dla użytkowników. W sumie, w ciągu
całego 2020roku w następstwie pandemii biblioteka nie była otwarta dla czytelników przez 93
dni robocze. W pozostałych okresach pracowaliśmy zachowując reżim sanitarny (zmianowość
bibliotekarzy, ograniczenia wstępu do pomieszczeń bibliotecznych do ilości wynikających
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z rekomendacji Biblioteki Narodowej) oraz przetrzymywanie zwracanych materiałów
bibliotecznych w kwarantannie – początkowo nawet 14 dniowej , ostatnio skróconej do 5 dni.
II.

Oprogramowanie,

baza

informatyczna,

wyposażenie

służące

działalności

statutowej
Biblioteka jest placówką całkowicie skomputeryzowaną. Pracuje w programie
bibliotecznym SOWA SQL PREMIUM w wersji sieciowej na 9 stanowiskach, w roku 2020
koszt tego hostingu wyniósł 12 216,0 zł.

Obsługą komputerowej sieci bibliotecznej,

funkcjonowaniem czytelni internetowej oraz modernizacją strony www zajmuje się
informatyk z zewnątrz, archiwizację i zabezpieczenie danych oraz aktualizacje i poprawne
funkcjonowanie programów bibliotecznych zapewnia umowa hostingu z Firmą Sokrates
Software Leszka Masadyńskiego z Poznania. W roku sprawozdawczym zainstalowano
urządzenie Fortigate do ochrony sieci wewnętrznej biblioteki na styku z internetem.
Udostępnianie jest zautomatyzowane, do dyspozycji czytelnika są katalogi
elektroniczne na terminalu w Wypożyczalni dla Dorosłych oraz w Dziale Multimedialnym,
tworzymy własne bazy katalogowe i bibliograficzne. Czytelnik posiada także możliwość
skorzystania przez Internet z katalogu on-line, może książkę zarezerwować, bądź sprawdzić
swoje konto, czy prolongować książkę.
W czytelni internetowej można bezpłatnie skorzystać z dostępu do internetu (5 stanowisk),
odpłatnie skanować materiały biblioteczne oraz dokonać wydruku

z

dokumentów

elektronicznych. Zawsze pomocą służy wykwalifikowany bibliotekarz. Przeprowadzane są
także indywidualne konsultacje dla osób starszych w doskonaleniu umiejętności korzystania
z komputera. W normalnym trybie pracy Dział organizuje cykliczne warsztaty komputerowe:
realizowane systematycznie w bibliotece, zapewniają użytkownikom doskonalenie wszelkich
umiejętności z zakresu korzystania z komputera i internetu.
III.

Zbiory biblioteczne

Na koniec 2020r. księgozbiór MBP w Chodzieży ogółem wynosił 73297 woluminów.
W 2020 roku na zakup księgozbioru wydatkowano 44,690,11 zł złotych. W czasie
zamknięcia spowodowanego pandemią w dniach od 25 marca

do 7 kwietnia br.

przeprowadzono obowiązkowe (co 5 lat) skontrum materiałów bibliotecznych wchodzących
do zbioru Wypożyczalni dla Dorosłych.
Biblioteka posiada bogatą ofertę wydawniczą, jednak zakupiona mała liczba
egzemplarzy nowości wydłuża czas oczekiwania na książkę przez czytelnika, zmniejsza to
obrót księgozbioru.

Należy w miarę możliwości zwiększać dotację na zakup zbiorów
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bibliotecznych, bowiem atrakcyjny księgozbiór jest podstawą działalności biblioteki, jego
niedostatek powoduje niezadowolenie czytelników i ich rezygnację z usług.
W maju 2020 roku aplikowano o dotację na zakup nowości do Ministerstwa Kultury w
ramach programu Biblioteki Narodowej pn. „Promocja czytelnictwa - zakup nowości
wydawniczych do bibliotek”. Planowane środki biblioteka otrzyma w II półroczu 2020 roku:
razem 15 839 złotych. Dodatkowo, w związku z stacją nadzwyczajną spowodowaną pandemią
Biblioteka Narodowa zmieniła program dotacyjny w grudniu 2020r. i uzyskaliśmy dodatkowo
środki na zakup dostępu do bibliotek cyfrowych dla naszych czytelników. W ten sposób
powiększone zostało grono czytelników,, którzy mogą korzystać z książek elektronicznych ,
w naszym wypadku z zasobów Legimi S.A.
Zbiory multimedialne ogółem na koniec

2020

wynosiły 3263 jednostek

inwentarzowych, są to filmy, audiobooki na płytach CD i DVD .
W tym okresie dokonano zakupu 37 egz. zbiorów multimedialnych za 1038 zł . Zbiory są
zgromadzone w Dziale Multimedialnym, można z nich korzystać na miejscu lub wypożyczyć
na zewnątrz, zakupione dotychczas kolekcje cieszą się zainteresowaniem wśród
użytkowników.
Prasa dostępna jest w czytelni znajdującej się w Dziale Multimedialnym. Prenumerata prasy
codziennej i periodycznej wyniosła w okresie sprawozdawczym 11 026,93 zł . Biblioteka
prenumerowała w okresie sprawozdawczym 38 tytułów czasopism o różnej tematyce, zgodnie
z zapotrzebowaniem czytelników, w tym 5 tytułów dla dzieci.
Czytelnia dla Dorosłych gromadzi i opracowuje dokumenty życia społecznego regionu, zakres
zbiorów jest pełny, zasięg ograniczony do powiatu i zaprzyjaźnionych gmin partnerskich,
opracowuje także bibliografię regionalną powiatu chodzieskiego oraz kartoteki zagadnieniowe
dla dzieci i dorosłych
IV.

Zbiory specjalne w Dziale Historii i Tradycji Miasta
Na koniec 2020 roku stan zbiorów ogółem w Dziale Historii i Tradycji Miasta wyniósł

1312 jednostek inwentarzowych. W 2020 zainwentaryzowano 306 eksponatów, w tym
z zakupu 33 jednostek o wartości 42 936 zł złotych, a pozostałe to nieodpłatne przekazania
od mieszkańców, stowarzyszeń i instytucji. Zbiory te to eksponaty - obiekty kultury materialnej
i niematerialnej dotyczące historii regionu.
Zakupy koncentrują się wokół fajansu

i porcelany co jest związane z zakończeniem

działalności największej chodzieskiej wytwórni porcelany w czerwcu br. oraz tworzeniem
kolekcji dzieł lokalnego artysty – malarza i grafika Alfreda Aszkiełowicza.
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W okresie sprawozdawczym nastąpił zauważalny spadek odwiedzin w dziale, związanym
zpandemią i całkowitym zamknięciem wystawy .
W trakcie półrocza przeprowadzona została pierwsza od powstania Działu ( listopad 2014r.)
inwentaryzacja zbiorów .
Pomimo zamknięcia dla zwiedzających, pracownicy merytoryczni działu intensywnie
współpracowali z prasą, telewizją: ogólnopolską i regionalnymi. Było to spowodowane
wzrostem zainteresowania mediów tematem zamknięcia fabryki porcelany . Trwały również
prace dotyczące katalogowania

zbiorów oraz tworzenie artykułów historycznych do

bibliotecznego miesięcznika oraz Kroniki Wielkopolski.
V.

Użytkownicy biblioteki.
Pandemia Covid 19

niekorzystnie wpłynęła na podstawową działalność

biblioteki- czyli wypożyczenia księgozbioru i uczestnictwo w wydarzeniach bibliotecznych
oraz odwiedziny w Dziale Tradycji i Historii. . Tylko do początku marca br. ruch czytelników
był na „normalnym” poziomie. W związku z zamknięciem i stopniowym uruchamianiem usług
czytelnicy przede wszystkim zwracali książki , często obawiali się nowych wypożyczeń. Do
końca roku nie powrócił normalny ruch i zanotowaliśmy znaczny spadek osób odwiedzających
bibliotekę.
Liczba aktywnie wypożyczających czytelników wyniosła w roku 2020 : 2621 osób
Dla lepszej obsługi czytelników zakupiono u dostawcy oprogramowania bibliotecznego nowe
karty czytelnika z kodami kreskowymi, które są sukcesywnie wymieniane ( koszt : 4160,0zł) .
VI.

Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych
Zbiory biblioteczne udostępniane są w Wypożyczalni dla Dorosłych, Dziale dla Dzieci,

w czytelni i wypożyczalni multimedialnej oraz w Dziale Historii i Tradycji Miasta na
ekspozycjach stałych i czasowych. Ogółem liczba odwiedzin w bibliotece w roku 2020 : 20213.
W 2020 roku biblioteka opłaciła

dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych

platformy IBUK Legimi w ramach Wielkopolskiego Konsorcjum. Z tych zbiorów drogą
internetową korzystają czytelnicy posiadający własne urządzenia pozwalające na korzystanie
z elektronicznej książki. Ta usługa, chociaż dostarczana przez bibliotekę w mniejszym zakresie
niż jest na nią zapotrzebowanie, sprawdziła się podczas zamknięcia wypożyczalni znakomicie.
Czytelnicy telefonicznie otrzymywali kody dostępu do książek i w taki sposób bezpiecznie
mogli korzystać z literatury.
Biblioteka miesięcznie dysponowała

16 kodami dostępu, wykupionymi przez

wielkopolskie konsorcjum i opłaconymi z własnego budżetu. Ta usługa prowadzone była przez
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cały okres roku, gdyż nie była zależna od wizyty w bibliotece. Średnio miesięcznie w roku
w tej formie przeczytano 160 książek. Odpowiadając na zapotrzebowanie czytelnictwa w takiej
formie biblioteka przystąpiła do programu Biblioteki Narodowej dotyczącego wspierania eczytelnictwa i w grudniu 2020r. uzyskała dofinansowanie do wykupienia dostępu do książek
elektronicznych na rok 2021 – dotacja BN wyniosła 3 000 zł, a wkład własny naszej biblioteki
3 230 zł
Nadto, w końcu grudnia zakupiono 5 egzemplarzy czytników książek elektronicznych
w kwocie 2656 zł Usługa wypożyczania e-czytników jest wdrażana w 2021r.
Realizacja planów pracy. Działalność kulturalno – edukacyjna.

VII.

Biblioteka nie jest tylko miejscem dostępu do książek, jest miejscem promocji kultury
i wiedzy, jest placówką otwartą współpracującą z wieloma instytucjami, szkołami,
przedszkolami stowarzyszeniami w środowisku. Oferuje mieszkańcom różnorodne formy
działalności edukacyjno – kulturalnej. Jest miejscem spotkań - niezależnym, przyjaznym
i otwartym dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Jest to miejsce
rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego. Nasze propozycje cieszą się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców, frekwencja uczestników jest zadawalająca.
W okresie sprawozdawczym tylko do połowy marca odbywały się planowane spotkania
i działania kulturalno- oświatowe . Wykonano dotąd założone plany pracy.
Współrealizowano projekty:
1. V Chodzieskie Forum Małżeństw wspólnie z parafiami kościołów katolickich
i zaangażowanymi szkołami, stowarzyszeniami i przedszkolami
2. „ Kim jest Chodzieżanka „ wspólnie z Kołem Gospodyń Miejskich.
3. „Ferie zimowe w bibliotece” . Bibliotekarze Działu dla Dzieci i Działu Multimedialnego
organizowali zajęcia plastyczne, graficzne zajęcia komputerowe,
4. przedstawienia Teatru „Stacja Szamocin” ze spektaklem „ Perły Pieśni” Janusza Korczaka
5. projekcje bajek,
6. wystawę fotograficzną we współpracy z Wielkopolską Galerią Fotograficzną przy
WBPiCAK w Poznaniu
7. spotkanie autorskie z Agatą Widawską,
8. spotkanie autorskie z Marcinem Świetlickim i Mariuszem Czubajem,
Przy czytelni dla dorosłych aktywnie działa Dyskusyjny Klub Książki. Spotkania
odbyły się w styczniu i lutym. Dyskutowano się o przeczytanej lekturze, na koniec powstała
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recenzja pozycji, umieszczana w gablocie i na stronie internetowej biblioteki. Jest to projekt
realizowany we współpracy z Instytutem Książki.
Klub “Foto Kawa” miał spotkanie w marcu tuż przed zamknięciem biblioteki. Powstała
seria ciekawych zdjęć, które miały być zaprezentowane na kwietniowej wystawie, która jednak
z wiadomych przyczyn nie doszła do skutku. Drugie spotkanie odbyło się we wrześniu,,
zaowocowało wystawą prac, która była elementem odwołanej 1. Nocy Bibliotek
w październiku 2020r.
Wszystkie spotkania biblioteczne odbywały się w miłej atmosferze przy kawie i słodkościach.
Sala konferencyjna na każdym wydarzeniu bibliotecznym była zapełniona.
Po południu użyczaliśmy ją na spotkania stowarzyszeń miejskich : Cech Rzemiosł Różnych
w Chodzieży miał swe poświąteczne spotkanie dla emerytowanych rzemieślników w styczniu,
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego również , Towarzystwo Miłośników Ziemi
Chodzieskiej w lutym. Biblioteka wykupiła dostęp do Spotkania klubu filmowego.
Od dnia 12 marca , w związku z ogłoszonym na terenie kraju zagrożeniem pandemią COVID
– 19 biblioteka została zamknięta dla użytkowników. Do końca czerwca nie odbyły się żadne
planowane wydarzenia, w tym akcje kulturalne związane z tradycją maja – dniami bibliotek,
bibliotekarzy, Noc Muzeów. Odwołane zostały spotkania, prezentacje zdjęć i wystawy. We
wrześniu odbyło się „ Narodowe Czytanie” – cykliczna impreza pod patronatem Prezydenta
RP. Czytanie „Balladyny” przeprowadziliśmy w siedzibie biblioteki, przy ograniczonej liczbie
uczestników ( ok.25 osób) , z udziałem przedstawicieli władz miasta i powiatu chodzieskiego,
przy współudziale młodzieży I LO w Chodzieży. Przeprowadziliśmy transmisję live z tego
wydarzenia.
VIII.

Informacja i promocja. Działalność wydawnicza

Witryna internetowa biblioteki oraz konto na facebooku, to miejsca promocji i rzecznictwa
instytucji, są systematycznie rozbudowywane, zawierają informacje o ofertach i działaniach
bibliotecznych, dostarczają informacji o regionie, czytelnicy mają możliwość kontaktu
z bibliotekarzem i komentarzy dotyczących oferowanych usług. Obsługą komputerowej sieci
bibliotecznej, funkcjonowaniem czytelni internetowej oraz modernizacją strony www zajmuje
się w razie potrzeby informatyk z zewnątrz, archiwizację i zabezpieczenie danych oraz
aktualizacje i poprawne funkcjonowanie programów bibliotecznych zapewnia umowa hostingu
z Firmą Sokrates Software Leszka Masadyńskiego z Poznania.
Biblioteka jest wydawcą miesięcznika „Nasza Chodzież”. W ciągu roku ukazały się
wszystkie planowane numery, z wyjątkiem numeru kwietniowego, który wydany został
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wyłącznie w formie elektronicznej. Nakład gazety wynosi 3000 egz. i jest rozpowszechniany
na terenie miasta. Wszystkie archiwalne numery oraz bieżące udostępniane są od kwietnia br.
na stronie internetowej biblioteki.
W październiku nastąpiło wydanie

nowej historycznej książki p. Tadeusza Matraszka

„W cieniu swastyki”. Niestety nie odbyła się zapowiadana promocja książki i otwarcie
wystawy historycznej, które były planowane podczas I. Nocy Bibliotek . Biblioteki zgodnie
z wytycznymi, zostały ponownie zamknięte dla użytkowników.
IX.

Inne zagadnienia. Baza materialna i wyposażenie instytucji
W ciągu roku wykonano remont kapitalny schodów na głównej klatce schodowej. Była

to realizacja całościowa: zostały zdjęte wszystkie biegi klatki schodowej wraz z balustradami
na odcinku od parteru do strychu. Całość wykonana została z litej deski dębowej. Z takiego
materiału położono również

podłogę na całym korytarzu I piętra oraz na wszystkich

spocznikach. Koszt tego remontu wyniósł 46.125,0 zł . Klatka schodowa stała się elementem
bardzo dekoracyjnym, przez co wnętrze uzyskało reprezentacyjny wygląd, jak przystało na
instytucję kultury.
Ponadto podczas zamknięcia jednostki wykonane zostały:
1) remont znajdującej się w przyziemiu biblioteki, przeznaczonej dla czytelników –wraz
z wymianą zdegradowanych okien w pomieszczeniach gospodarczych powyżej tej toalety
2) remonty toalet służbowych na parterze i piętrze budynku głównego, wraz z wymianą
pionów kanalizacyjnych ( w lipcu nastąpiło pęknięcie starych rur i zalanie ściekami
kanalizacyjnymi części piwnicy uzyskano odszkodowanie od ubezpieczyciela )
3) wymiana starej

podłogi panelowej w sali konferencyjnej na piętrze i malowanie

pomieszczeń służbowych Działu Historii i Tradycji Miasta w związku ze zmianą
w zakresie magazynowania zbiorów ceramicznych,
4) dla potrzeb pracowników dostosowano pomieszczenie na kuchnię i docelowo jadalnię
pracowniczą: doprowadzono instalację wodną, kanalizację i grzewczą- elektryczną,
zakupiono

wyposażenie , w tym lodówkę ,

zlewozmywak oraz meble kuchenne.

Pomieszczenia służy pracownikom do celów socjalnych,
5) podczas urządzania nowego pomieszczenia dla działu historycznego z przeznaczeniem
na magazyn zbiorów ceramicznych, doraźnie zaopatrzono odpadające tynki wewnętrzne,
co było spowodowane podmakaniem oficyny muzealnej i będącego tego następstwem dużego zawilgocenia pomieszczenia,
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6) zorganizowano nowe stanowisko pracy dla pracownika ds. gromadzenia i opracowania
zbiorów i wyposażono w nową zabudowę meblową,
7) doprowadzono sieć internetową do pomieszczeń biurowych Działu Historii i Tradycji
Miasta, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania sieciowego.
Ze względu na konieczność wymiany i doposażenia stanowisk pracy oraz zakupu nowych
urządzeń zakupiono

nowej jednostki komputerowe, drukarki , w tym drukarki kodów

kreskowych niezbędne do oznaczania księgozbioru i skanery oraz
i akcesoria ( suma:31 809,8zł)

oprogramowanie

Sytuacja zamknięcia instytucji wykazała, że należy

inwestować w nowe, dostosowane do wymogów aktualnych , narzędzia pracy i środki
techniczne służące w przyszłości rozwojowi usług i wzbogaceniu oferty instytucji.
Wypożyczalnia dla Dorosłych, której pracownik zajmuje się grupą FOTO – Kawa został
wyposażony w profesjonalny aparat fotograficzny z akcesoriami i Dział Dzieci i Młodzieży
w aparat do dokumentowania pracy i imprez . Dotąd pracownicy wykorzystywali prywatne
urządzenia ( aparaty telefoniczne) lub pożyczony sprzęt fotograficzny od osób prywatnych.

CHODZIESKI DOM KULTURY

W miesiącach, od stycznia do grudnia 2020 roku, ChDK było organizatorem wielu wydarzeń
kulturalnych, podkreślających wieloletnią obecność Chodzieży, jej zespołów artystycznych
i wydarzeń około kulturalnych na kulturalnej mapie Polski, Europy i Świata. Obok działań
statutowych związanych bezpośrednio z krzewieniem kultury wśród mieszkańców naszego
miasta, poprzez działalność różnorakich sekcji, współpracę przy organizacji zdarzeń
kulturalnych wokół życia chodzieskich szkół, inicjatyw organizacji samorządowych
i pozarządowych, stowarzyszeń i osób prywatnych, a także organizację imprez rozrywkowych
i sportowych o różnej randze, prowadzimy także działalność kina, hostelu i kempingu, a także
podejmowaliśmy szereg działań mających na celu poprawę infrastruktury placówki jak
i terenów przyległych, co wybitnie wpłynęło na poprawienie jakości i wizerunku pracy ChDK,
a także przysłużyło się promocji naszego miasta.
Do najważniejszych realizowanych wydarzeń, zaliczyć należy oczywiście
50. Jubileuszowe Międzynarodowe Chodzieskie warsztaty Jazzowe „Cho-jazz 2020”, które są
nie tylko wysoko oceniane przez zespoły aplikacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
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Narodowego, o czym świadczy fakt, że kolejny raz, wniosek aplikacyjny, w tym przebieg
i znaczenie strategiczne dla polskiej kultury, zostały ocenione najwyżej, z setek wydarzeń
edukacji artystycznej, z różnych dziedzin sztuki, w całej Polsce. Chodzieski Dom Kultury
prowadzi już 6 biur zagranicznych, w Rosji, w Niemczech, w Izraelu, na Białorusi, na Ukrainie
oraz w Chinach, obsługujących nabory uczestników warsztatów z zagranicy. Niestety w roku
2020 jubileuszowa edycja odbyła się pod znakiem pandemii Covid-19, stąd bardzo ograniczone
było uczestnictwo zagranicznych studentów, reprezentowanych jedynie przez 4 kraje. Należy
przy tym wspomnieć, że w minionym roku, po raz kolejny, nabory do udziału w warsztatach,
zostały zamknięte, na 4. miesiące przed ich edycją, a aplikację do udziału składało o 40% więcej
osób, niż można było ich przyjąć do udziału w imprezie. Byliśmy również wydawcą bardzo
oczekiwanej przez środowisko książki z okazji 50 lecia warsztatów, pierwszej tak poważnej
pracy naukowej poświęconej tej imprezie, najstarszej, ciągle czynnej, tego typu letniej szkole
jazzu, na świecie.
Niestety wśród ważnych wydarzeń, które ze względu na pandemię się nie odbyły należy
wymienić realizowane dotychczas cyklicznie imprezy, w tym koncerty p.n. Przywitanie Lata,
Piknik Historyczny, Dobrofest, Old Hip Hop School, Zabawa Noworoczna, spotkanie wigilijne
„W Święta Razem”. Należy jednak podkreślić, iż większość sekcji działających w ChDK,
pomimo pandemii, dalej prowadziła działalność online, zaś Chodzieski Dom Kultury stał się
przodującą, a wręcz pionierską instytucją w Wielkopolsce, realizującą koncerty online wielu
gwiazd polskiej muzyki.
Rok 2020, obfitował również w wiele działań związanych z działalnością ChDK,
w zakresie prowadzenia badań archeologicznych. Wykonano prace na 1. stanowisku oraz
rozpoczęto prace na kolejnych 2. stanowiskach, w tym kontynuacyjne na wzgórzu Gontyniec
i na ulicy Topolowej.
Chodzieski Dom Kultury prowadzi również działalność najmów sal i pomieszczeń,
zarówno na rzecz organizacji samorządowych, jak i podmiotów prywatnych oraz działalność
w zakresie prowadzenia i propagowania edukacji i kultury filmowej , poprzez prowadzenie
2. salowego, w tym studyjnego, kina, a także działalność hostelu i kampingu. Niestety i w tym
wypadku pandemia pokrzyżowała nasze plany, stąd kino było czynne z przerwami tylko przez
4 miesiące.
Działalność hotelowa, to również istotna część działalności gospodarczej naszej
instytucji. W roku 2020, wynajęliśmy blisko 14.000 osobonoclegów, to jest blisko 40 noclegów
dziennie, co wskazuje wybitnie na potrzebę prowadzenia takiej działalności w mieście
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i inwestowania w tą działalność, przede wszystkim w podniesienie standardów i poprawę stanu
infrastruktury.

SPORT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jedyną jednostką miejską realizującą działania
w zakresie sportu. Współpracuje także ze stowarzyszeniami działającymi w sferze sportu
i rekreacji. Jednak rok 2020 okazał się rokiem, który wpisze się negatywnie w pamięć
wszystkim sportowcom i nie tylko. Przez pandemie, która wkradła się w nasze życie na całym
świecie większość sportowych przedsięwzięć musiało zostać odwołanych. W naszym mieście
odwołano Bieg Grzymalitów, który towarzyszył nam już od 37 lat. Nie odbyły się zawody
triathlonowe, puchar 4 jezior w pływaniu. Nie odbyło się także sportowe zakończenie wakacji
i dużo innych sportowych imprez, które corocznie ściągają do naszego miasta wielu
uczestników oraz kibiców. Udało przeprowadzić się zaledwie kilka zawodów, które musiały
być ograniczone ze względów epidemiologicznych. Pomimo w/w sytuacji zaznaczyć należy że,
w miesiącach lipiec – sierpień 2020r. działały dwa kąpieliska: nad jeziorami Miejskim oraz
Karczewnik. Odbywały rejsy statki spacerowe Chodzieżanka i Chodzieżanka2. Imprezy
sportowe, które udało się zorganizować to:
1. Chodzieska Za-Dyszka – 5. edycja
2. Czwartki Lekkoatletyczne
3. Integracyjne Zawody Pływackie w Kategorii Masters
4. Mistrzostwa Chodzieży w Pływaniu z okazji wyzwolenia Miasta Chodzieży,
5. Korespondencyjne Mistrzostwa Polski w pływaniu w płetwach
6. VI etap Grand Prix Kaczmarek Electric MTB
7. Rajdy Rowerowe
8. Mistrzostwa Polski Masters w klasie Ok Dinghy,

76 | S t r o n a

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Sprawami związanymi w szeroko rozumianym bezpieczeństwem zajmuje się samodzielne
stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. W ramach obowiązków gminy
realizowane są następujące rodzaje zadań:
1) zadania związane z obronnością kraju.
2) zadania obrony cywilnej i powszechniej samoobrony,
3) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i zwalczania skutków klęsk żywiołowych.
W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa realizowanych jest szereg zadań obrony
cywilnej, z których najważniejsze to ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności
publicznej, dóbr kultury, współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń
środowiska oraz usuwaniu ich skutków oraz zapewnienie funkcjonowania systemu wykrywania
zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania.
Prócz bieżących spraw wynikających z zadań nałożonych na Burmistrza Miasta w związku
z realizacja ogólnie pojętego bezpieczeństwa publicznego należałoby wymienić kilka istotnych
przedsięwzięć.
We współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Pile organizowana jest kwalifikacja
wojskowa. rocznie do kwalifikacji wojskowej staje ok. 100 osób z terenu Miasta Chodzieży.
Wyznaczone podmioty gospodarcze realizują zadania obronne poprzez wykonywanie
świadczeń na rzecz obrony. Nakładanie świadczeń i wzywanie do ich wykonywania należy do
zadań Burmistrza Miasta Chodzieży. Wojewoda wyznacza zadania, które powinny być
zaplanowane w ramach przygotowań w zakresie obronności. Ponadto uczestniczono
w okresowych treningach wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego
ostrzegania (SOA) w ramach funkcjonowania w sytuacji wystąpienia zdarzeń o charakterze
klęski żywiołowe, skażeń i zakażeń.
W maju przeprowadzono ćwiczenia pn. „ Ewakuacja pacjentów i personelu szpitala
z wykorzystaniem drogi ewakuacyjno – pożarowej w sytuacji zagrożenia pożarowego”. Do
przeprowadzenia ewakuacji wykorzystano nowo powstałą w ramach projektu ścieżkę pieszo –
rowerową prowadząca do Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
w Chodzieży. Ścieżka została specjalnie przygotowana i wzmocniona na wypadek
zablokowania jedynej drogi dojazdowej do szpitala, do przejazdu sprzętu ciężkiego biorącego
udział w akcji jak również autobusu MZK zapewniającego transport podczas ewakuacji
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szpitala. Ćwiczenia zorganizowane zostały przy współpracy ze służbami ratunkowymi oraz
Policją.
Cały czas prowadzony jest monitoring związany z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt
afrykański pomór świń (ASF) oraz monitoring ostrzeżeń meteorologicznych.
Na potrzeby bezpieczeństwa zakupiono mobilny agregat prądotwórczy, który codziennie
zabezpiecza Urząd Miejski, a w sytuacjach kryzysowych i awaryjnych może być przewieziony
w zagrożone części miasta.

PROMOCJA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Co

roku

miasto

przeznacza

część

środków

na

działania

promocyjne.

W większości przypadków polega to na współorganizacji imprez kulturalnych, sportowych,
naukowych. Dofinansujemy zakupy wydawnictw historycznych, okolicznościowych,
jubileuszowych. Jednak rok 2020 był wyjątkowy i w największym stopniu dotknął dział
promocji i współpracy międzynarodowej. Bardzo wiele imprez się nie odbyło, część została
przełożona na kolejny rok. Udało się zorganizować jedynie:
– uroczystość z okazji rocznicy wyzwolenia Chodzieży,
– współorganizacja Chodzieskiego Tygodnia Małżeństwa,
– Chodzież Potrafi – podsumowanie roku 2019 - plebiscyt dla organizacji pozarządowych,
– Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe
W ramach działań promocyjnych wykonano serce z napisem : „Dziękujemy – sercem
jesteśmy z Wami” jako podziękowania dla działań chodzieskiej służby zdrowia. Serce stanęło
na Rynku. Także w ramach tych działań zamontowano przy MOSIR serce na nakrętki jako
działanie wspierające segregację odpadów i wpierające potrzebujących.
Współpraca międzynarodowa ograniczyła się jedynie do spotkań komitetów współpracy
Chodzież i Nottuln na platformie Zoom. Spotkania odbywały się z udziałem nowego burmistrza
Nottuln Pana Dietmara Thonnesa.
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NADZÓR WŁAŚCICIELSKI

W roku 2020 nie zmieniła się wielkość udziałów w spółkach prawa handlowego. Gmina
Miejska w Chodzieży w 5 działających spółkach komunalnych z o.o.: Miejski Zakład
Komunikacji (100%), Miejskie Wodociągi i Kanalizacja (71,63%), Chodzieskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego (100%), Miejska Energetyka Cieplna (100 %), Międzygminne
Składowisko Odpadów Komunalnych.
Ponadto

Gmina

jest

udziałowcem

Banku

Spółdzielczego

w

Chodzieży

oraz

Spółdzielni Socjalnej „Nowe Horyzonty” w Pile.
Wielkość udziałów przedstawia się następująco:
TABELA 15 - WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY MIEJSKIEJ (KSIĘGOWA)
Lp

Nazwa spółki

Wartość księgowa udziałów
31.12.2018
Ilość

1

Wartość

31.12.2019/2020
Ilość

Wartość

2

MZUK Sp. z o.o.
w likwidacji
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

3

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

4

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

5

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

48 409

4 840 900

48 409

4 840 900

6

1 173

586 500

1 173

586 500

7

Międzygminne Składowisko Odpadów
Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu
BS w Chodzieży

-

8 100

-

8 100

8

Spółdzielnia Socjalna w Pile

200

20 000

200

20 000

RAZEM

599

29 950

599

29 950

5 680

2 840 000

5 680

2 840 000

60 945

30 472 500

61 145

30 572 500

6 731

4 038 600

6 731

4 038 600

x

42 836 550

x

42 936 550
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TABELA 168 - RZECZYWISTA WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW GMINY MIEJSKIEJ
W SPÓŁKACH Z O.O. (WIĘKSZOŚCIOWY PAKIET UDZIAŁÓW)
Lp.
Wyszczególnienie

1.

2.

3.
4.

Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o.
Miejskie Wodociągi i
Kanalizacja Sp. z o.o.
Wartość majątku ogółem
104 4729 611,32 zł
(70,38% udział Gminy
Miejskiej w Chodzieży)
Chodzieskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Miejska Energetyka Cieplna
OGÓŁEM

Wartość w zł
na dzień
31.12.2019 r.

Wartość w zł
na dzień
31.12.2020 r.

Dynamika
%

6 801 874

6 417 678

94,00

71 844 957

73 708 700

103,00

10 223 945

10 223 945

100,00

9 693 646

10 283 794

106,09

97 685 460

100 634 117

103,00

Powyższa tabela przedstawia rzeczywistą wartość udziałów, jaką posiada Gmina Miejska
w tych spółkach. Wartość ta jest wyższa od wartości ujętej w księgach rachunkowych (tabela
nr 15)
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PODSUMOWANIE
Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa, która swoje piętno mocno odcisnęła
również w Chodzieży. Choć pandemia zdominowała prawie wszystkie sfery działalności, to
miasto jednak żyło kontynuując i zaczynając nowe inwestycje, prowadząc remonty,
współpracując z mieszkańcami i organizacjami. Jednak wielu zaplanowanych rzeczy nie mogło
zostać zrealizowanych.
Raport podsumowuje działalność organu wykonawczego w tym trudnym roku. Zawiera tylko
podstawowe dane, które mają pokazać w jakim kierunku rozwija się Chodzież, jak funkcjonują
poszczególne jednostki, jak wykonywane są zadania nakreślone przez Radę Miejską
w strategiach i programach. Uzupełnieniem tego raportu są dane finansowe zawarte w innym
dokumencie - Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży.
Analizując Raport można wysnuć wniosek, że miasto funkcjonowało bardzo dobrze. Jedynie w
obszarach, dla których rząd ogłosił obostrzenia, działalność była ograniczania albo
wstrzymywana. Pozostałe sfery działalności funkcjonowały bez zarzutu. Co bardzo ważne,
pandemia

nie

wpłynęła

negatywnie

na

realizację

inwestycji,

szczególnie

tych

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Tak pozytywna ocena Raportu jest zasługą przede wszystkim pracowników miejskich
jednostek i spółek. Dzięki ich zaangażowaniu i doświadczeniu udało się praktycznie bez
konsekwencji przejść przez ten trudny czas.
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