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Drodzy Czytelnicy!
Przekazuję na Państwa ręce wydanie specjalne Informatora Rady Miejskiej
i Burmistrza Wolina, w którym dokonujemy podsumowania roku 2017.
Przedstawiona Państwu informacja o realizacji wybranych tylko zadań w ubiegłym roku ma na celu zaprezentowanie stanu faktycznego wykonanych prac.
Przy tej okazji serdecznie dziękuje Radzie Miejskiej, Sołtysom, moim współpracownikom, kierownikom jednostek podporządkowanych, w tym dyrektorom
szkół i przedszkoli za ogrom pracy włożony w realizację zadań w roku ubiegłym.
W roku 2017 zrealizowano inwestycje na kwotę 4 530 000 zł co stanowi 8,5%
budżetu po stronie wydatków (53 222 000 zł).
Aby zobrazować Państwu skalę przeprowadzonych inwestycji w przeciągu
poszczególnych lat i kadencji przedstawiam Państwu zestawienie wydatków
budżetowych z uwzględnieniem środków wykorzystanych w tym okresie wyłącznie na inwestycje:

Rok

Wydatki

Inwestycje

%

2007 r.

27 700 000 zł

3 462 000 zł

12,5

2008 r.

32 012 000 zł

5 630 000 zł

17,6

2009 r.

32 615 000 zł

5 203 000 zł

16,0

2010 r.

38 140 000 zł

7 158 000 zł

18,8

2011 r.

37 360 000 zł

5 281 000 zł

14,1

2012 r.

42 110 000 zł

7 660 000 zł

18,2

2013 r.

46 555 000 zł

11 761 000 zł

25,3

2014 r.

48 800 000 zł

11 440 000 zł

23,4

2015 r.

44 239 000 zł

6 012 000 zł

13,6

2016 r.

49 020 401 zł

4 714 323 zł

9,6

2017 r.

53 222 000 zł

4 530 000 zł

8,5

72 851 323 zł

16,1

Razem w latach
2007-2017
451 773 401 zł

Na kolejnych stronach znajdą Państwo informację o działalności Gminy Wolin z uwzględnieniem pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych naszej Gminy.
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INWESTYCJE
ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI
SANITARNYMI I PRZYŁĄCZAMI DLA M. OSTROMICE
•
•
•
•

•

•

wykonawca: BUILDING ENGINEERING Sp. z o.o., Szczecin
koszt całkowity: 2.048.888,00zł
dofinansowanie: 1.059.924,00zł
źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania  
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infra
struktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, typ operacji: „Gospodarka wodnościekowa”
zakres: zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami
sanitarnymi oraz wykonanie robót budowlano-sanitarnych związanych z przedsięwzięciem.
Do końca 2017r. została przedstawiona i zatwierdzona koncepcja budowy oczyszczalni oraz sieci
kanalizacyjnej. Przewidywana długość kolektorów: ok. 3km.
oddanie do użytkowania: kwiecień 2020

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3016Z - UL. SŁOWIAŃSKIEJ NA ODCINKU OD
SKRZYŻOWANIA Z UL. STEFANA JARACZA DO UL. PARKOWEJ W WOLINIE

•
•
•
•

•

•

wykonawca: Strabag Sp. z o.o., Pruszków
inwestor: Powiat Kamieński
koszt całkowity: 1.590.685,83zł
montaż finansowy:
- 791.607,00 – dotacja w ramach PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ NA LATA 2016-2019, edycja 2017
- 798.091,69 – dotacja Gminy Wolin
- 987,14 – wkład własny Powiatu Kamieńskiego
zakres: regulacja urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego, wycinka drzew kolidujących z przebiegiem
inwestycji, poszerzenie, profilowanie i wykonanie nawierzchni jezdni, budowa i przebudowa ciągów pieszych,
zjazdów i poboczy, wykonanie miejsc parkingowych, wykonanie oznakowania drogowego, długość
drogi: 0,881km
oddanie do użytkowania: listopad 2017
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PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ZASTAŃ

•
•
•
•
•
•

wykonawca: P.P.U.H SZACH, Krzysztof Chudziak, Goleniów
koszt całkowity: 845.996,28 zł
kwota dofinansowania: 213.404,37zł
źródło: dotacja Województwa Zachodniopomorskiego w ramach dofinansowania realizacji zadania
określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych
zakres: wykonanie nawierzchni jezdni z płyt drogowych  żelbetowych wielootworowych typu JOMB ,
mijanek z płyt żelbetowych, zjazdów z kostki brukowej betonowej, poboczy gruntowych, zabiegi
renowacyjne istniejącego rowu wraz z naprawą skarp, długość drogi: 0,895km
oddanie do użytkowania: październik 2017

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH DOJAZDOWYCH W M. UNIN

•
•
•
•
•

•
4

wykonawca: P.P.U.H SZACH, Krzysztof Chudziak, Goleniów
koszt całkowity: 899.782,46 zł
kwota dofinansowania: 655.626,00zł
źródło: bezzwrotna pomoc finansowa udzielona przez Agencję Nieruchomości Rolnych  Oddział
Terenowy w Szczecinie (obecnie: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa)
zakres: wykonanie robót rozbiórkowych, ścinanie drzew i karczowanie pni, wykonanie warstwy
wzmacniającej z geotkaniny, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni z kostki
betonowej polbruk oraz płyt betonowych ażurowych, humusowanie i obsianie poboczy trawą, długość
drogi: 610 m ok. 3 tys. m2
oddanie do użytkowania: grudzień 2017
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REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁCZEWIE

•
•
•

•

wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowy „BLACH-DACH” sp. cywilna, Glewice
koszt całkowity: 147.870,21 zł
zakres: roboty rozbiórkowe orynnowania, przemurowanie kominów, wykonanie tynków, docieplenie
stropodachu styropianem grubości 22cm laminowanym papą podkładową asfaltową na welonie
szklanym, krycie dachu papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek dachowych, wymiana wyłazu
dachowego, montaż drabiny wewnętrznej, wymianę instalacji odgromowej, montaż rur wentylacyjnych.
zakończenie: listopad 2017

MODERNIZACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SŁOWIAŃSKIEJ W WOLINIE
– WYMIANA ODCINKA DN 500 OD S1 DO S3

•
wykonawca: TERKAN POLSKA Spółka z o.o., Chełmża
•
koszt całkowity: 113.885,70 zł
•
zakres: wykonanie renowacji kanalizacji sanitarnej z rur betonowych w ul. Słowiańskiej z zastosowaniem rękawa termoutwardzalnego na odcinku 66m, powykonawcza inspekcja telewizyjna CCTV kanałów grawitacyjnych
•
oddanie do użytkowania: luty 2018
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ODWODNIENIE UL. SŁOWIAŃSKIEJ W WOLINIE – MODERNIZACJA POMPOWNI WÓD
DESZCZOWYCH W UL. KWIATOWEJ W WOLINIE
•
•
•
•

wykonawca: „HYDRO-PARTNER” Spółka z o.o., Leszno
koszt całkowity: 84.132,00 zł
zakres: dostawa i montaż 2 pomp wraz z osprzętem , montaż szafy sterowniczej, wykonanie instalacji
elektrycznej, włączenie przepompowni do systemu monitoringu i wizualizacji
oddanie do użytkowania: luty 2018

WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. STEFANA JARACZA W WOLINIE
•
wykonawca: F.H.U SEBOL Sebastian Łopatowski, Kołczewo
•
koszt całkowity: 31.999,30 zł
•
zakres: wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Jaracza i Konopnickiej, montaż rurociągu,
wpustów oraz studni.
•
oddanie do użytkowania: kwiecień 2018

REMONT POMIESZCZENIA SANITARNEGO W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM Z ODDZIAŁEM
ŻŁOBKOWYM W WOLINIE

•
•
•

•

wykonawca: Marek Borecki, Przybiernów
koszt całkowity: 50.956,00
zakres: wykonanie robót rozbiórkowych (m.in. rozebranie ścian, posadzek, demontaż wyposażenia
sanitarnego oraz osprzętu elektrycznego), wykonanie posadzek, ścianek działowych, licowanie
i malowanie ścian, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji sanitarnej wraz z osprzętem,
wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
oddanie do użytkowania: sierpień 2017

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KODRĄB – ZADANIE W POROZUMIENIU
Z POWIATEM KAMIEŃSKIM
•
•
•
•
•
•

6

wykonawca DERYLAK-BUD SP. Z O.O., KAMIEŃ POMORSKI
INWESTOR: POWIAT KAMIEŃSKI W PARTNERSTWIE Z GMINĄ WOLIN
koszt całkowity: 97.160,37 zł
MONTAŻ FINANSOWY: 48.580,18 POWIAT KAMIEŃSKI, 48.580,18 GMINA WOLIN
oddanie od użytkowania: GRUDZIEŃ 2017
opis: Zadanie obejmowało wykonanie ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 1009Z i 1005Z
w Kodrąbiu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
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WYKONANIE NAWIERZCHNI WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO
W SOŁECTWIE CHYNOWO
•
•
•
•
•
•

wykonawca: Jul-Dom Przemysław Mazurkiewicz,  Szczecin
koszt całkowity: 22.140,00 zł
kwota dofinansowania: 10.000,00 zł
źródło: środki Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2017”
zakres: dostarczenie i położenie nawierzchni poliuretanowej na podbudowie betonowej
wykonanej przez mieszkańców w miejscowości Chynowo
oddanie do użytkowania: październik 2017

MINI FIT-PARK W MIEJSCOWOŚCI LASKA
•
•
•
•
•
•

wykonawca: Fit Park Spółka z Ograniczoną  Odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa, Toruń
koszt całkowity: 9.471,00 zł
kwota dofinansowania: 9.471,00 zł
źródło: środki Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Konkursu Marszałka
Województwa Zachodniopomorskiego „GRANTY SOŁECKIE 2017”
zakres: zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: krzesła, prasy biegacza, orbitreka oraz ławki
parkowej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Lasce
oddanie do użytkowania: październik 2017

REMONT WRAZ Z MODERNIZACJĄ I WYPOSAŻENIEM POMIESZCZEŃ OŚRODKA KULTURY
GMINY WOLIN W WOLINIE, Z PRZEZNACZENIEM NA SALĘ DYDAKTYCZNĄ
WRAZ Z ZAPLECZEM
•
•
•
•
•

wykonawca: Firma Budowlana Anna Stawiarska, Dziwnów (w zakresie robót budowlanych),
GASTROTEKA Anna Wirkus, Wejherowo (w zakresie dostawa wyposażenia zaplecza gastronomicznego),
P.H.P.U „ZUBER” Andrzej Zuber, Wrocław (w zakresie dostawy wyposażenia sali dydaktycznej)
koszt całkowity: 187.761,16 zł
dofinansowanie: 104.913,00zł
źródło: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
zakres: remont i modernizację sali dydaktycznej oraz zaplecza użytkowanego dotychczas w ramach
punktu gastronomicznego, w tym przede wszystkim: rozebranie istniejących okładzin ścian i podłóg
(boazeria, parkiet, glazura, panele), wykonanie posadzek, ścianek działowych, montaż stolarki drzwiowej,
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•

przebudowa wentylacji wyciągowej, licowanie ścian; ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodził zakup
wyposażenia sali dydaktycznej (stoły i krzesła) oraz zaplecza (wyposażenie gastronomiczne).
oddanie do użytkowania: kwiecień 2018

ROZBUDOWA MUZEUM REGIONALNEGO IM. ANDRZEJA KAUBEGO W WOLINIE
•
•

koszt całkowity 148.173,43 zł
opis: Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Obejmowało rozbudowę, nadbudowę i modernizację  
budynku muzeum. Muzeum wzbogaciło swoje zaplecze o salę ekspozycyjną i sale warsztatowe.
Ujednolicona została elewacja obiektu.

REMONT KAPLICY W KOŁCZEWIE:
•
•

8

realizowane przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej,
opis: remont obejmował malowanie wnętrza
ścian i poddasza, wykonanie elewacji
zewnętrznej, wymianę pokrycia dachowego
z dachówki oraz rynien, wykonanie drogi
z kostki brukowej od bramy do kaplicy oraz
nowego przyłącza zasilania energetycznego, 		
wykonanie opaski wokół budynku, montaż
zbiornika bezodpływowego na ścieki
sanitarne oraz remont od podstaw WC.
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ŚCIEŻKI ROWEROWE
W ramach wspólnego projektu Województwa Zachodniopomorskiego. W 2015 roku Gmina Wolin przystąpiła
do realizacji spójnej koncepcji sieci tras rowerowych. Misją projektu jest promocja turystyki rowerowej na Pomorzu
Zachodnim. Głównym celem KONCEPCJI było wyznaczenie przebiegu głównych wojewódzkich turystycznych tras rowerowych. Prace nad projektem obejmowały przeprowadzenie wstępnych analiz generatorów ruchu, potencjalnych
tras, istniejących istotnych szlaków, zebranie i weryfikację informacji o istniejących i planowanych drogach i szlakach
od gmin i lasów, sporządzenie map oraz prace terenowe. Przy wyznaczeniu głównych korytarzy i tras tematycznych
zbadane zostały ich długości, atrakcje i infrastruktura turystyczna oraz transport publiczny w ich zasięgu. Cztery główne trasy opracowano szczegółowo. Dwie trasy dotyczą Gminy Wolin tj.:
•
Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego
Trasa o charakterze transgranicznym okalająca Zalew Szczeciński (częściowo oznakowana), przebiega w większości
na terenie gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – obszaru o wysokim wskaźniku sytuacji społeczno-gospodarczej. Przebiega przez bardzo atrakcyjne przyrodniczo tereny. Po wprowadzonych w prawie zmianach istnieje
możliwość przeniesienia odcinków trasy na wały przeciwpowodziowe (głównie wschodni brzeg Jeziora Dąbie i Roztoki
Odrzańskiej i Zalewu Szczecińskiego).
•
Trasa Nadmorska
Przebiega od Świnoujścia przez wszystkie miejscowości nadmorskie do wschodniej granicy województwa zachodniopomorskiego z województwem pomorskim. Stanowi ona część dwóch międzynarodowych tras Eurovelo (EV10
-Wokół Bałtyku i EV 13 - Żelaznej Kurtyny). Trasa przebiega przez najliczniej odwiedzane przez turystów tereny województwa. W związku z dużym ruchem turystycznym i dużymi wpływami do budżetów gmin, infrastruktura rowerowa
jest tu najbardziej rozwinięta. Osiągnięcie odpowiednich standardów trasy wymaga budowy tylko niewielkich odcinków dróg.

Gmina Wolin uczestniczy w projekcie Last Mile – Ostatnia Mila
Celem projektu Last Mile jest znalezienie zrównoważonych i elastycznych rozwiązań dla regionalnych systemów
mobilności. Ma na celu zapewnienie, by podróżujący pokonywali „ostatnią milę” w łańcuchu podróży w sposób
transportowo zrównoważony, przedstawiając jednocześnie mieszkańcom alternatywę względem korzystania z
prywatnych samochodów podczas ich codziennych wycieczek.
Projekt LAST MILE będzie wspierać regiony w tworzeniu
optymalnie zaprojektowanych rozwiązań dostosowanych
do wielu typów użytkowników, w powiązaniu z głównymi
liniami i ośrodkami transportu publicznego oraz wprowadzających niskoemisyjne, energooszczędne pojazdy co
będzie prowadzić do zrównoważonych i możliwych do sfinansowania systemów regionalnej mobilności.
Wymiana najlepszych praktyk pomoże regionom uczestniczącym w projekcie poprawić ich politykę promowania
i rozwoju elastycznych małoskalowych rozwiązań mobilności. Lokalni interesariusze będą czerpać korzyści z polityki skupionej na współpracy międzyregionalnej oraz doświadczeń na polu elastycznych rozwiązań transportowych. W
pierwszej fazie projektu zostanie opracowany Plan Działania, który w drugiej fazie będzie wdrażany w regionach, a następnie monitorowany.
Finansowany poprzez program INTERREG EUROPA projekt LAST MILE, jest projektem międzyregionalnym o zasięgu
europejskim, kierowanym przez Agencję Ds. Środowiska Austrii (Environment Agency Austria), w ramach współpracy
7 partnerów z 6 krajów, tworzących grupę około 50 interesariuszy. Partnerstwo jest stworzone głównie przez organy
władzy publicznej, która ma środki by kreować politykę regionalną i ma w swoich szeregach specjalistów od transportu, turystyki i środowiska. Projekt odnosi się do założeń strategii gospodarki nieskoemisyjnej opracowanej przez Unię
Europejską w zakresie zagadnień turystyki.
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CELE I REZULTATY
Głównymi celami projektu LAST MILE są:
•
uwzględnienie kwestii „ostatniej mili” w instrumentach polityki regionalnej,
•
zebranie międzyregionalnych doświadczeń i wykorzystanie rezultatów dotychczasowych projektów oraz
zdobytej wiedzy,
•
rzeczywiste wdrożenie energooszczędnych zintegrowanych rozwiązań „ostatniej mili”,
•
nacisk na uświadamianie i rozwój polityki na poziomie UE dotyczących wsparcia systemów „ostatniej mili”.
Główne rezultaty:
•
analiza prawnych, instytucjonalnych i ekonomicznych warunków ramowych oraz barier dla elastycznego
transportu,
•
analiza uwarunkowań transportu zrównoważonego, w szczególności elastycznego, w różnych regionach,
•
ocena istniejących rozwiązań w politykach regionalnych dotyczących transportu elastycznego,
•
synteza i rekomendacje do polityk,
•
Regionalne Plany Działania wdrażające konkretne rozwiązania.
Całkowity budżet projektu: 1.607.720 €
Udział EFFR: 1.346.442 €
Czas trwania I fazy projektu: od 04/2016 do 09/2018
Czas trwania II fazy projektu: od 10/2018 do 09/2020

PONADTO GMINA WOLIN ZREALIZOWAŁA NASTĘPUJĄCE ZADANIA:
•
•
•

•
•
•
•

BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU UL. KWIATOWEJ W WOLINIE ORAZ W DARGOBĄDZU
WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W WOLINIE, PUBLICZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W KOŁCZEWIE ORAZ BUDYNKU PRZY UL. PROSTEJ 1 W WOLINIE
SPRAWOWANIE NADZORU HYDROLOGICZNEGO NAD EKSPLOATACJĄ UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH,
LIKWIDACJĘ NIECZYNNYCH STUDNI ORAZ SPORZĄDZENIE PROJEKTÓW RENOWACJI STUDNI NA TERENIE
GMINY WOLIN
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA PRZEBUDOWĘ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ
– UL. PROSTEJ W WOLINIE (MIEJSCA PARKINGOWE)
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA FILII BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ ORAZ WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W DARGOBĄDZU NA PUNKT PRZEDSZKOLNY
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ Z RUR PE
NA ODCINKU UNIN DO JARZĘBOWA W GMINIE WOLIN
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ Z RUR PE
NA ODCINKU DOMYSŁÓW KOLONIA DO WARNOWA (Z OBSZAREM MIEJSCOWOŚCI)

DODATKOWO ZLECONO WYKONANIE NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ:
•

•
•
•
•
•
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PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ DOJAZDOWEJ NR 3004Z UL. KOŚCIELNEJ POLEGAJĄCEJ
NA PRZEBUDOWIE ISTNIEJĄCYCH CIĄGÓW PIESZYCH I PRZEBUDOWIE ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW
Z UL. KOŚCIELNEJ W WOLINIE
OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA PN. „BUDOWA
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  WRAZ Z SYSTEMEM KANALIZACJI SANITARNEJ W M. ŁUSKOWO GM. WOLIN”
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYŁĄCZA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W CHYNOWIE (TEREN JEDNOSTKI WOJSKOWEJ)
REMONT DACHU W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOBROPOLU
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ
I WODOCIĄGOWEJ W WOLINIE (DLA TZW. OSIEDLA ŚWIATOWID W WOLINIE)
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ Z RUR PE NA ODCINKU
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•
•
•

ZASTAŃ – SIEROSŁAW W GMINIE WO-LIN
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZED MUZEUM REGIONALNYM
IM. ANDRZEJA KAUBEGO W WOLINIE
OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA
BUDYNKU SZATNI W M. PIASKI WIELKIE NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ
WYKONANIU OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO  BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CIĄGU
UL. MAŁEJ W WOLINIE

OCHRONA ŚRODOWISKA
Azbest
Realizując „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolin na lata 2010-2032” przyjęty
Uchwałą  NR VI/45/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 lutego 2011 roku od roku 2011 Gmina Wolin systematycznie,
co roku, stara się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy. W ten
sposób mieszkańcy mają możliwość usunięcia powyższych wyrobów bezkosztowo, bezproblemowo i bezpiecznie.
W roku 2017 już po raz siódmy Gmina Wolin przystąpiła do konkursu WFOŚiGW w Szczecinie. Ogłoszono nabór
wniosków, sporządzono dokumentację o udzielenie dotacji, a w wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku zawarto
umowę z WFOŚiGW.  Wysokość dotacji ze środków WFOŚiGW w Szczecinie wyniosła 100% kosztów kwalifikowanych.  
W ramach pozyskanych środków finansowych usunięto 91,61 ton wyrobów  azbestowych,  z  terenu  24 nieruchomości, za kwotę brutto 40820,30 zł.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Na terenie gminy Wolin obowiązują 80 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem
podstawowym pod zabudowę mieszkaniową, rekreacyjną oraz częściowo zabudowę usługową. W 2017 roku zostały
uchwalone trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
1. Uchwała Nr XXXIII/413/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017r. – teren infrastruktury technicznej,
napowietrzna linia 110 kV relacji Recław – Goleniów, ok 23 ha
2. Uchwała Nr XXXVII/494/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 sierpnia 2017r. – obręb geodezyjny Kołczewo
(działki numer 437/9, 436/9), ok. 3,7 ha, MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
UT – teren usług turystyki, UTI – teren rekreacji indywidualnej, ZL – las,
3. Uchwała Nr XLIV/567/17 Rady Miejskiej w Wolinie, z dnia 28 grudnia 2017 r.- obręb geodezyjny Świętouść, ok.
16 ha, MM – tereny zabudowy mieszkaniowej, UT – tereny usług turystyki, ZL - las

REMONTY DRÓG, PRACE GOSPODARCZE
W zakresie bieżącej konserwacji dróg wykonano:
•
remont cząstkowy dróg w Gminie Wolin;
•
uzupełnienie ubytków w drogach masą asfaltową na terenie Gminy Wolin;
•
malowanie przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych na terenie miasta Wolin.
W zakresie utrzymania skwerków miejskich i utrzymania czystości dokonano:
•
nasadzenia i pielęgnacji kwiatów;
•
przycinki drzew na terenie gminy Wolin;
•
utrzymanie zieleni w okresie wiosenno-letnim;
•
zabezpieczenie ulic i chodników w trakcie zimy;
•
bieżące prace porządkowe ulic i chodników.
Ponadto wykonano:
•
naprawę wiat przystankowych zniszczonych w wyniku aktów wandalizmu;
•
naprawę uszkodzonych urządzeń na placach zabaw w Gminie Wolin,
•
prace przygotowawcze w związku z organizacją imprez kulturalnych i sportowych;
•
transport drewna dla osób potrzebujących i wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
•
transport bezdomnych psów do schroniska;
•
przygotowano wystrój świąteczny miasta;
•
usuwanie skutków zimy
INFORMATOR NR 2 (83) maj 2018
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OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
W celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz
gości przebywających na terenie gminy Wolin podjęto decyzje o doposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz
rozbudowie odpowiedniej infrastruktury.
1. Budowa Regionalnego Centrum Szkolenia Strażaków
OSP w Kołczewie
Zakres prac:
zostały wykonane fundamenty wraz z kanalizacjami.
Zakres I etapu zakończył się zalaniem betonu na poziomie
zero, izolacjami pionowymi fundamentów oraz wyciepleniem. Fundamenty zostały zabezpieczone i czekają na
realizację II etapu inwestycji.
•
I etap budowy - środki gminy Wolin 85 000,00
(ponadto gmina przekazała działki pod budowę oraz wykonała projekt budowlany)
•
wkład OSP Kołczewo - wartość wykonanych prac
2. Modernizacja strażnicy OSP Wolin - 2017
Wymiana posadzki w pomieszczeniach garażowych,
wykonanie ścianek działowych,
malowanie i ułożenie płytek (glazura, terakota), remont dyżurki i pomieszczeń socjalnych.
•
koszt na zakup materiałów po stronie gminy Wolin
- 25 400,00 zł
•
wkład OSP Wolin – wartość wykonanych prac
3. Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla
jednostek OSP gminy Wolin:
•
środki gminy Wolin - 62 120 zł
•
środki własne OSP - 18 450 zł
•
dotacja MSWiA i KSRG - 33 800 zł

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY WOLIN
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
OCZYSZCZALNIE I KANALIZACJE SANITARNE
W ramach prac remontowych na obiektach zarządzanych przez ZGKiM wykonano m.in. prace:
Oczyszczalnia ścieków w Wolinie i kanalizacja sanitarna w m. Wolin, Dargobądz -Płocin-Wolin, Mokrzyca
Mała-Wolin
•
zmodernizowano szafę sterowniczą P-1 w Wolinie oraz D-9 w Dargobądzu,
•
wyremontowano układów napędzających i jezdnych zgarniaczy osadów nr nr. 1, 2 i naprawę torowiska
osadnika osadów,
•
wymieniono rurociągu ścieków DN 300 tłoczonych do reaktora,
•
wyremontowano pomp w przepompowni ścieków P-1, P-3 w Wolinie,
•
zakupiono i zamontowano nową pompę Flygt NP 3102.060 SH/255 o mocy P2 – 4,2 kW w komorze
nadmiaru osadów w oczyszczalni ścieków w Wolinie,
•
wymieniono 15 szt. dyfuzorów natleniających reaktor biologiczny nr 8a na ruszcie liniowym,
naprawiono rurociąg w miejscu połączenia z odwodnieniem rusztów oraz oczyszczono cały reaktor
12
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ze złogów zalegających dno reaktora,
dokonano przeglądu połączonego z wymianą łożysk 2 silników elektrycznych 30 kW napędzających
dmuchawy.
Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w Piaskach Wielkich
•
wyremontowano uszkodzone mieszadło recyrkulacji osadów typ MZ-10 i dmuchawę.
•
uzupełniono skradzione włazy studzienek kanalizacyjnych.
Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w Wiejkowie
•
wymieniono uszkodzoną pompę ścieków, pompę recyrkulacji osadów, pływak sterujący,
•
zamontowano wiatę tłumiącą hałas pracujących urządzeń oczyszczalni.
Kanalizacja Wisełka – Kołczewo – Chynowo – Łojszyno – Zastań
•
zamontowano 3 filtry antyodorowe w przepompowni W-5, wymieniono: 2 szt. zasuw nożowych
na rurociągu tłocznym, sondę hydrostatyczną, sterownik Bluster,
•
zakupiono pompę o mocy 30 kW do przepompowni W1,
•
zmodernizowano przepompownię W1b wraz z szafą sterowniczą, nowa druga pompa i  nowy rurociąg tłoczny.
Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w Draminie
•
zakupiono nową dmuchawę DBMX 200 i pompę recyrkulacji WO 1100 F.
Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w Uninie
•
wymieniono łopatki grafitowe w 4 dmuchawach i wyremontowano dmuchawę.
W ramach obsługi eksploatacyjnej przepompowni ścieków i oczyszczalni wykonano 944 wyjazdów samochodem
,,Wuko”.
•

STACJE UJĘĆ WODY I SIECI WODOCIĄGOWE
W ramach czynności remontowo-modernizacyjnych:
Wolin
•
dokonano przeglądu generatora dwutlenku chloru firmy Prominent,
•
zakończono remont budynku agregatowni,
•
wykonano remont pompy głębinowej studni nr 9a,
•
dokonano przeglądu pozostałych hydrantów i zasuw hydrantowych,
•
wykonano przegląd i modernizację niesprawnego systemu alarmowego w SUW Wolin,
•
bieżąco usuwano awarie na sieci wodociągowej,
•
wymieniono część wodomierzy u odbiorców indywidualnych, w spółdzielni i wspólnotach,
•
dokonano remontu pompy sieciowej firmy Grundfos,
•
zmodernizowano system alarmowy w budynku SUW wraz z wymianą centrali alarmowej,
•
rozpoczęto prace polegające na modernizacji systemu telewizji przemysłowej na terenie SUW wraz
z wymianą okablowania,
•
wymieniono uszkodzony hydrofor w ul. Parkowej i Słowiańskiej,
•
zamontowano zestaw zasuw w ul. Słowiańskiej (przed modernizacją ulicy),
•
zakupiono i zainstalowano zestaw dozujący zbiornik PE V60 z pompą KCLPLUS50808.
Wisełka – Kołczewo
•
wymieniono uszkodzoną pompę głębinową w studni nr 3 na nową typu GCA. 3.03.2.2110 o mocy
7,5 KW, a uszkodzoną zregenerowano,
•
w kwietniu 2017 roku wyłączono drugą studnię w SUW Kołczewo z powodu złej jakości wody i przełączono
na stałe zasilanie w wodę z SUW Wisełka,
•
zakupiono i zainstalowano osuszacz powietrza typu DH271 w SUW Kołczewo oraz typu QDB200
z higrostatem w SUW Wisełka.
Sierosław
•
wymieniono złoże filtracyjne w filtrze nr 1 i włączono go do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych
wyników bakteriologicznych,
•
wymieniono stycznik i termik pompy poziomej PJM 2,
•
wymieniono uszkodzony hydrant w m. Jarzębowo,
•
zdemontowano i zdano do remontu pompę poziomą PJM,
•
rozpoczęto remont elewacji budynku SUW wraz z ociepleniem,
•
zakupiono chlorator i zainstalowano zestaw dozujący zbiornik PE V60 z pompą KCLPLUS50808.
Chynowo
•
wymieniono przepustnicę w budynku SUW,
•
wymieniono uszkodzony zawór kulowy pod zbiornikiem hydroforowym,
INFORMATOR NR 2 (83) maj 2018
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•
zakupiono i zainstalowano osuszacz powietrza typu DH 271.
Rzeczyn
•
wymieniono 2 przepustnice w SUW.
Zastań
•
przyjęto do eksploatacji sieć wodociągową w działkach nr 74 i 191/24,
•
wymieniono 3 uszkodzone hydranty na sieci wodociągowej.
Wiejkówko
•
zakupiono i zainstalowano osuszacz powietrza typu DH 271.
Rabiąż
•
wymieniono wodomierz główny fi 65 w studni z powodu dużych strat wody,
•
dokonano przeglądu sieci wodociągowej w celu poszukiwania miejsca awarii na rurociągach przesyłowych i
przyłączach.
Ogółem wymieniono 502 wodomierzy.
UTRZYMANIE CMENTARZY W KOŁCZEWIE, ŁADZINIE, MIERZĘCINIE I WOLINIE
W ramach czynności eksploatacyjnych wykonano m.in.:
•
121 pochówków,
•
7 ekshumacji,
•
utrzymanie terenów zielonych i czystości alejek,
•
utrzymanie w należytym stanie kaplic,
•
wycięto część uszkodzonych drzew na cmentarzach w Kołczewie i Ładzinie,
•
wycięto część uszkodzonych drzew na terenie przeznaczonym do pochówków na cmentarzu
komunalnym w Wolinie,
•
przygotowano nowe miejsca do pochówków na cmentarzu w Wolinie,
•
usunięto skutki orkanu „Grzegorz” na cmentarzu w Wolinie.
KOMUNALNE ZASOBY LOKALOWE
Liczba komunalnych lokali mieszkaniowych na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 110, z czego 68 lokali w mieście, natomiast na terenach wiejskich 42 lokale. Lokali socjalnych było 7.
W 2017 r. z komunalnych zasobów lokalowych ubyło cztery lokale mieszkalne, a przybył do administrowania budynek byłego Gimnazjum Publicznego w Sierosławiu wraz z kotłownią i dwoma lokalami mieszkalnymi o łącznej pow.
1 041,33 m2.
REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z DOTACJI CELOWEJ BUDŻETU GMINY WOLIN
W 2017 roku zrealizowano zadania inwestycyjne z dotacji celowej budżetu Gminy, tj.:
1. „Modernizacja cmentarza komunalnego w Kołczewie”  95 618 zł;
2. „Modernizacja remizy strażackiej w Wolinie 20 000 zł;
3. „Zakup pługu” 20 000 zł.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
REALIZACJA ŚWIADCZEŃ
Z pomocy społecznej w 2017 r. korzystało 487 rodzin (w roku poprzednim 531), w tym na wsi - 215, o łącznej liczbie
764 osób, w tym z pracy socjalnej 234 rodziny o liczbie 577 osób. Ogólnie ilość osób korzystających z pomocy społecznej stanowi 6,45 % ogółu mieszkańców gminy – 11 846. Ponadto wyłącznie w postaci pracy socjalnej – 101 rodzin.
Liczba rodzin i osób, którym udzielano pomocy z powodu występującego:
•
Ubóstwa 25
•
Bezdomności 12
•
Bezrobocia 136
          
•
Niepełnosprawności 142
•
długotrwałej lub ciężkiej choroby 169
•
potrzeby ochrony macierzyństwa 30
  
•
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 72
(w tym 16 to wielodzietność, 56 to rodziny niepełne)
•
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 3
    
14
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•
alkoholizmu 50
•
narkomanii  4
•
zdarzenia losowego 5
•
przemoc w rodzinie 3
W niektórych rodzinach występuje więcej niż jeden powód udzielenia pomocy.		
Liczba rodzin i osób, którym udzielono pomocy w szczególności w formach:
•
dożywianie dzieci w szkołach ogółem 218
•
zasiłki okresowe 91  
•
zasiłki celowe (żywność, wsparcie, opał, leki, schronienie bezdomnych, sprawienie pogrzebu, zdarzenia
losowe w tym specjalne) 146
•
opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 16
    
•
usługi opiekuńcze 61, w tym specjalistyczne 5             
Obecnie najczęstszymi przyczynami przyznania świadczeń z pomocy społecznej jest: niepełnosprawność lub długotrwała choroba, problemy związane z nadużywaniem alkoholu oraz brak aktywności ze strony dorosłych członków
rodzin, ich wyuczona bezradność. Zmniejsza się ilość osób korzystających z powodu bezrobocia.
W następstwie przemian ekonomicznych i społecznych nastąpiła wyraźna zmiana w strukturze świadczeniobiorców. Liczną grupę stanowią osoby w wieku produkcyjnym. Największą liczbę rodzin korzystających ze świadczeń
pomocowych stanowią czteroosobowe i jednoosobowe gospodarstwa domowe. Patrząc na strukturę, to są to rodziny z jednym, dwojgiem lub trojgiem dzieci. Obserwujemy również zjawisko dziedziczności wśród świadczeniobiorców
korzystających z pomocy, w związku z ich wyuczoną bezradnością spowodowaną brakiem odpowiednich wzorców.
Młodzi ludzie, często z niskim poziomem wykształcenia, zakładają własne rodziny bez zabezpieczenia własnego źródła
utrzymania. Obecnie dużym problemem jest brak zaangażowania członków rodzin w troskę nad swoimi starszymi rodzicami. Odpowiedzialność za opiekę często zrzucają na instytucje państwowe.
KARTA DUŻEJ RODZINY
Kartę Dużej Rodziny realizujemy na podstawie ustawy z
dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. W roku 2017
wniosek o wydanie karty złożyło 13 rodzin, z czego 5 rodzin o dodanie nowego członka rodziny oraz 2 rodziny o
zmianę karty na „nowych warunkach” dla członka rodziny,
który był już jej posiadaczem. Łącznie wydano 38 karty, z
czego 24 dla dzieci.
O kartę może ubiegać się rodzina mająca na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Uprawnia ona do korzystania
z ulg i zniżek podlegających publikacji na stronach: www.
mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl. Koszt obsługi 1
wniosku to 13,40 zł.
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
Z ostatnim dniem listopada 2017 r. zakończyły się trwające na terenie naszej Gminy prace społecznie użyteczne organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie przy udziale Urzędu Miejskiego w Wolinie, Powiatowego
Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim i Sołtysów.
Prace, które trwały od marca do listopada miały na celu aktywizację zawodową osób długotrwale bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Akcją objęto 22 osoby bezrobotne. Z tego 4 osoby zakończyły prace
przed terminem: 2 osoby z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, 2 osoby zostały usunięte z powodu przerwania
prac społecznie użytecznych. Na koniec listopada w pracach uczestniczyło 17 osób. Osoby te wykonywały prace na
terenie swojego miejsca zamieszkania, w czasie i w sposób wskazany przez Sołtysa lub inny podmiot. Prace polegały
na sprzątaniu terenu, drobnych pracach remontowych, sadzeniu drzewek, koszeniu trawy, odchwaszczania terenów
zielonych. Wynagrodzenie wynosiło od kwietnia do listopada 8,10 zł. za godzinę. Wynagrodzenie to jest wolne od
wszelkich potrąceń i wypłacane było wyłącznie za godziny przepracowane. W każdym miesiącu należało wypracować
40 godzin, po 10 tygodniowo. Był to sprawdzian możliwości powrotu na rynek pracy, tym bardziej, że byli też tacy, którzy nie pracowali dotychczas zawodowo. Przez cały okres trwania prac wypracowano łącznie 6 153 godzin. Ogólny
koszt organizacji prac to 49 839,30 zł. z tego udział Gminy to 19 935,72 zł.
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ŚWIADCZENIA RODZINNE i FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
System świadczeń rodzinnych działający od maja 2004 r. jako system poza ubezpieczeniowych świadczeń socjalnych, jest kolejnym zadaniem zleconym Ośrodkowi do realizacji. Celem systemu pomocy rodzinie wprowadzonego
przez ustawę o świadczeniach rodzinnych jest stworzenie spójnego wsparcia rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji
materialnej, wychowującej dzieci uczęszczające do szkoły, w tym niepełnosprawne.
Ustawa, która była już wielokrotnie nowelizowana przewiduje:
•
jednolite kryteria dochodowe, oparte na kosztach utrzymania rodzin, warunkujące dostęp do świadczeń
na poziomie wyższym niż egzystencjalne;
•
jednolite źródło finansowania wydatków, tj. budżet państwa; dwa rodzaje świadczeń rodzinnych;
•
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze;
•
zwiększoną pomoc na rzecz rodziny w związku z edukacją dziecka, szczególnie niepełnosprawnego;
•
jeden podmiot wypłacający świadczenia, a mianowicie gminę.
Aktualnie wszystkie świadczenia w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych są wypłacane przez gminę.
Podstawowym świadczeniem jest w dalszym ciągu zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Oprócz tego przyznawane
jest świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie rodzicielskie oraz jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia
się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program „Za Życiem”. W przypadku,
gdy członek rodziny osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych pracuje w kraju Unii Europejskiej, w którym mają
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nasz Ośrodek nie jest organem uprawnionym do wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych. W związku z powyższym współpracowaliśmy z Urzędem
Marszałkowskim w Szczecinie w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych dla osób ubiegających się o te świadczenia w
krajach UE. Od stycznia 2018 r. sprawy koordynacji prowadzi Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.
Wypłata świadczeń następuje poprzez przelewy na konta osobiste, przekazem pocztowym oraz wypłatę gotówkową w/g porządku alfabetycznego w kasie Banku Spółdzielczego w Wolinie.
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.
Świadczenie to przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do
ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wysokość zasiłku rodzinnego od listopada 2015 wynosi:
•
95,00 zł do ukończenia przez dziecko 5 roku życia;
•
124,00 zł do ukończenia przez dziecko 18 roku życia;
•
135,00 zł do ukończenia przez dziecko 21 roku życia.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
•
urodzenia dziecka - 1000 zł;
•
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł;
•
samotnego wychowywania dziecka - 193 zł lub 273 zł dla dziecka niepełnosprawnego;
•
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 90 zł do 5 roku życia i 110 zł powyżej 5 roku życia;
•
rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł;
•
podjęcia przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania - 69 zł, jeśli
dojeżdża; 113 zł, jeżeli zamieszkuje w internacie lub stancji;
•
wielodzietność - 95 zł na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Świadczeniami rodzinnymi również są:
•
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) w kwocie 1000 zł nadal jest
uzależnione od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia potwierdzającego
pozostawanie kobiety pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży oraz dochodu rodziny, który
w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 1 922 zł;
•
świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobie, która urodziła dziecko, a nie
otrzymuje zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego
świadczenia są więc między innymi:
•
bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy),
•
studenci,
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•
•

wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku
macierzyńskiego.
Nowe świadczenie przyznawane jest niezależnie od osiąganego dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez
52 tygodnie po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres
może być wydłużony nawet do 71 tygodni.
Świadczeniami opiekuńczymi wypłacanymi przez Ośrodek są:
•
zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem opiekuńczym wypłacanym bez względu na wysokość dochodu
rodziny i wiek osoby, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także
umiarkowanym, jeżeli inwalidztwo powstało w wieku do ukończenia 21 roku życia. Świadczenie w/w
przysługuje również osobie powyżej 75 roku życia bez względu na stan zdrowia, a która nie otrzymuje
dodatku pielęgnacyjnego z KRUS lub ZUS. Zasiłek ten od września 2006 r. przysługuje w kwocie 153 zł;
•
świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.406 zł, które przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz innym osobom,
na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia, lub
innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Za osoby otrzymujące ten rodzaj świadczenia
Ośrodek opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne (rentowo-emerytalne) oraz zdrowotne;
•
specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, o to świadczenie  mogą ubiegać się osoby, na których
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek
alimentacyjny, a także małżonką, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Osoba
ubiegająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy musi spełniać również kryterium dochodowe, które
w przeliczeniu na osobę wynosi 764 zł.
W Ośrodku realizowana jest również ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która określa warunki
nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
Ponadto od 01 stycznia 2017 r. wprowadzona została nowa ustawa tak zwana „Za życiem” – jest to jednorazowe
świadczenie w wysokości 4.000 zł. Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu
dziecka bez względu na dochód. Uzależnione od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży oraz zaświadczenia lekarskiego, które
potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które
powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Na realizację zadania - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny środki finansowe pochodziły z budżetu państwa. Ogólna kwota wynosiła  4 456 882,78 zł, z tego budżet państwa 4 399 262,99 zł. oraz wkład własny – 53 496,07 zł.
Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 754 rodzin.
Wykorzystano:
•
„Za życiem” - 12000 zł (w dwóch rozdziałach finansowych);
•
świadczenia rodzinne świadczenia – 2 958 767,66 zł w tym zwroty 4 867,32 zł;
•
świadczenia rodzinne składki (wszystkie formy) – 126 279,13 zł;
•
zasiłek dla opiekuna – 43 680 zł;
•
fundusz alimentacyjny – 645 740 zł;
•
świadczenie rodzicielskie – 502 901,50 zł.
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wypłacono łącznie 19 486 świadczeń na kwotę 3.447.118,28 zł, w tym
109 w ramach koordynacji na kwotę 18.529 zł, i tak:
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•
Zasiłki rodzinne 10 328  świadczenia
•
Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:
•
urodzenia dziecka 76
•
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 209
•
samotnego wychowywania dziecka 493
•
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 543
•
rozpoczęcia roku szkolnego 860
•
podjęcia przez dziecko nauki w szkole  ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania 1 061
•
wielodzietność 1 233
•
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 91
•
Świadczenie rodzicielskie 568
     
•
Zasiłki pielęgnacyjne 3457
•
Świadczenia pielęgnacyjne 361
•
Specjalny zasiłek opiekuńczy 206
Ponadto zrealizowano:
•
składki na ubezpieczenia społeczne - 428  na kwotę 119.410 zł
•
Zasiłek dla opiekuna - 84  na kwotę   43.680 zł
•
składki na ubezpieczenie społeczne ZDO - 48  na kwotę 6.869 zł
•
„za życiem”- 3 na kwotę 12.000 zł
			
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów daje możliwość wypłacania zasądzonych alimentów, w
przypadku ich bezskuteczności, również osobom pozostającym w małżeństwie. Kryterium uprawniające do pomocy
wynosi 725 zł, maksymalna wysokość realizowanych alimentów – 500 zł. W znacznym stopniu zostały rozszerzone zadania polegające na współpracy z komornikami i sądami w celu zwiększenia skuteczności egzekucji należności.
W roku kalendarzowym 2017 Ośrodek współpracował z 75 komornikami z całej Polski oraz z 401 różnymi instytucjami (liczba ta z roku na rok wzrasta).
Aktualnie Ośrodek realizuje wypłatę dla 104 rodzin. W bazie danych Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu
Alimentacyjnego figuruje 397 dłużników alimentacyjnych z czego 249 to dłużnicy Gminy Wolin. Liczba osób uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 144 osoby. W funduszu alimentacyjnym wydano 168 decyzje, z czego 125 to
decyzje przyznające świadczenie. Wypłacono 1740 świadczeń na kwotę 645.740 zł.
W roku 2017 Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Fundusz Alimentacyjny podejmowała wobec dłużników alimentacyjnych 460 różnorodnych działań. Wystosowano 22 wniosków o podjęcie działań wobec naszych dłużników do innych
Ośrodków w kraju.
Świadczenie wychowawcze 500+
Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny
o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł
netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń
rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.
Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wypłacono łącznie 14.675 świadczeń na kwotę 7.295.163,23 zł, w tym
235 w ramach koordynacji na kwotę 103.783,00 zł
Na realizację Programu 500+ wydatkowano łącznie kwotę 7 343 195,75 złotych, w tym 53 674,01 jako koszty obsługi (oprogramowania, druki, materiały biurowe, dostosowanie do obsługi, korespondencja, szkolenie, sprzęt).

GMINNE BIURO ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ
Gminne Biuro Administracyjne Szkół w Wolinie funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Wolin, powołana do obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej  gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkola, oddziałów
przedszkolnych oraz pomocy materialnej i organizacji dowozu uczniów do szkół. Terenem działania GBAS jest obszar
administracyjny Gminy Wolin. Jednostka działa jako Centrum Usług Wspólnych dla publicznych placówek oświatowych
Gminy Wolin.
W 2017 r. w związku z reformą edukacji, w oparciu o szerokie konsultacje, na początku roku rozpoczęto prace
zmierzające do opracowywanie nowej sieci szkół w Gminie Wolin. Efektem tych działań było podjęcie uchwały de18
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klaratoryjnej o sieci szkół od 1 września 2017 r., a następnie po pozytywnym zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty i
reprezentatywne związki zawodowe podjęto tzw. specuchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
W związku z reformą oświaty i włączeniem gimnazjów do szkoły w Wolinie opracowano strategię zatrudnienia nauczycieli i pracowników obsługi, zapewniając im miejsca pracy w innych placówkach, wydając szereg dokumentów
związanych z nowymi warunkami zatrudnienia i likwidacji dotychczasowych miejsc pracy.
W roku 2017 Gminne Biuro Administracji Szkół w Wolinie zorganizowało po raz kolejny przesiewowe badanie słuchu
w szkołach gminy Wolin. Nasza Gmina jako jedyna w województwie zachodniopomorskim od sześciu lat realizuje systematyczne przesiewowe badanie słuchu dzieci klas I szkół podstawowych. Porozumienie podpisane przez burmistrza
Wolina Eugeniusza Jasiewicza z Polskim Związkiem Głuchych – Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem pozwoliło przebadać ponad tysiąc dzieci w okresie trwania porozumienia. Celem tych badań było wykrycie zaburzeń słuchu, które może mieć wpływ na prawidłowy rozwój dziecka i jego
wyniki w nauce.
Badania są realizowane w szkołach w gminie Wolin: Wolin, Troszyn, Koniewo, Kołczewo, Dargobądz, Ładzin. U ok.
10% badanych wyniki badań odbiegały od poziomu prawidłowego słuchu. Dzieciom tym zapewniono kompleksową
opiekę w Poradni Logopedycznej w Wolinie oraz medyczną w Centrum PZG w Szczecinie.

MUZEUM REGIONALNE IM. ANDRZEJA KAUBEGO
W roku 2017, dzięki pomocy i finansowaniu przez Urząd Miejski, zakończono prace budowlane mające na celu
„zamknięcie” w spoistą bryłę budynku Muzealnego. Dzięki temu powiększono jego powierzchnię o dalsze 80 m.kw.
W nowych pomieszczeniach muzealnych przygotowana została ekspozycja pt. „Szwedzi w Wolinie” ukazująca okres
95-letniego panowania tego państwa nad naszym grodem.
Muzeum, jak w latach ubiegłych, brało udział w inicjatywach regionalnych dotyczących tworzenia szlaków tematycznych. Działania te mają na celu zwiększenie atrakcyjności placówki poprzez „związanie jej” z innymi tego typu
obiektami w zakresie wspólnych działań nakierowanych na promocję historii całego Pomorza Zachodniego, a tym samym większym zainteresowaniem turystów przybywających na Pomorze Zachodnie naszym Muzeum. Szczególnie
ważnym jest udział Muzeum w tworzeniu Szlaku Gryfitów, które to działania weszły w fazę realizacji. Projekt prowadzi
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Turystyki i Gospodarki, Biuro Turystyki.
W roku 2017 Muzeum zrealizowało m.in. następujące, najważniejsze, przedsięwzięcia:
•
1 marca 2017 r. dyrektor Muzeum złożył wizytę w Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, podczas
której podpisał umowę o dzierżawę długoterminową makiety Wolina pomiędzy Muzeum w Greifswaldzie
i Muzeum w Wolinie (do 1 marca 2022 r.) z możliwością jej dalszego przedłużenia. Makietę tą Muzeum
greifswaldzkie wydzierżawia naszej placówce już od roku 2009;
•
w dniach 19 – 22 kwietnia 2017 r. zorganizowano konferencję naukową z cyklu „The 1st Jomsborg
Conference” której temat brzmiał: „Definiowanie i stosowanie norm społecznych w średniowiecznej
Skandynawii”.
•
20 maja 2017 r. zorganizowano kolejną (po raz siódmy) Noc Muzeów.
•
29 i 30 maja 2017 r. kolejny raz przebywała w Wolinie grupa byłych mieszkańców naszego miasta, aktualnie
zamieszkujących w Nortorf (Niemcy).
•
24 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie poświęcone 500-leciu Reformacji. Kanwą spotkania była osoba Jana
Bugenhagena oraz poświęcona mu wystawa pt. „Jan Bugenhagen – Doktor Pomeranus, Wolinianin
i Obywatel Europy” zorganizowana z okazji 532 rocznicy urodzin tego reformatora w Wolinie.
•
4 – 6 sierpnia 2017 r. Muzeum koordynowało organizację IX Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów
Ludów Morza Bałtyckiego odbywającej się pod auspicjami Burmistrza Wolina w ramach XXII Festiwalu
Słowian i Wikingów. Jej temat to: „Na Morzu i przy morzu. Kobiety w dziejach”.
•
25 sierpnia 2017 r. odbył się wernisaż wystawy poznańskiej artystki Pani Małgorzaty Rynarzewskiej, której
obrazy prezentowane były w Galerii Centrum „Dworku Wolińskim”;
•
4 września 2017 r. odbyła się prelekcja pt. „Jak rozpętała się II Wojna Światowa”, w ramach obchodów
78. rocznicy wybuchu II WŚ;
•
16 września 2017 r., w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa „Smaki Dziedzictwa” wygłoszono
referat nt. Tradycje wsi polskiej na przełomie XIX i XX w. Obyczaje i obrzędy od kołyski do katafalku”;
•
22 września 2017 r., z inicjatywy Muzeum, Rada Miasta ufundowała tablicę pamiątkową poświęconą 1050
rocznicy przyłączenia Wolina do Polski po raz pierwszy. Odsłonięcie tablicy, umieszczonej na Dworku
Wolińskim / Centrum Współpracy Międzynarodowej, miało miejsce 22 września 2017 r., dokładnie
w 1050 rocznicę rozstrzygnięcia bitwy Wolinian z państwem Mieszka I;
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•

23 i 24 września 2017 r. Muzeum wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Kultura +60” organizowanej przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, polegającej na umożliwieniu bezpłatnego zwiedzania
zabytków w tych dniach osobom po 60-tym roku życia;
•
13 października 2017 r. przedstawiciele Muzeum wzięli udział w uroczystym spotkaniu w Muzeum
Historyczno-Technicznym w Peenemünde (Niemcy). Spotkanie poświęcone było wystawie
„Powstanie Warszawskie 44”, prezentowanej od 1 lipca 2017 r. w tym muzeum.
W zakresie podstawowej działalności Muzeum prezentowane były wystawy:
•
Wczesnośredniowieczny Wolin – założenie urbanistyczne oraz jego historia (wystawa stała),
•
Gospodarka Wolinian (wystawa stała),
•
Najstarsze dzieje Wolina (wystawa stała),
•
Wolin na przełomie XIX i XX w. (wystawa zmienna),
•
Praczłowiek na Wolinie (wystawa zmienna),
•
Skarby Mariny (wystawa zmienna),
•
Pracownia Lubinusa (wystawa zmienna).
W trakcie roku 2017 Muzeum Regionalne było inicjatorem szeregu spotkań poświęconych historii Polski i naszego miasta, a także odpowiedziało pozytywnie na wiele zapytań i zaproszeń, biorąc udział w imprezach poza Muzeum.
Przejawiało się to m.in. przygotowaniem i wygłaszaniem referatów dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Dziwnowie, prelekcją z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę czy udziału w Święcie Patrona Szkoły
Podstawowej w Wolinie.
W okresie sprawozdawczym Muzeum udostępniało zabytki placówkom naukowym oraz osobom indywidualnym w
ramach ich zainteresowania naukowego, wypożyczało literaturę historyczną oraz udzielało pomocy w dotarciu do informacji przydatnych do pisania prac naukowych. Ponadto Muzeum współpracowało z nauczycielami szkół wolińskich
w zakresie prezentowania historii Polski i Wolina.

OŚRODEK KULTURY GMINY WOLIN
W roku 2017 Ośrodek Kultury Gminy Wolin prowadził
zajęcie pozalekcyjne skierowane do młodzieży i dzieci
Gminy Wolin, a także do osób dorosłych. Na poniżej wymienione zajęcia uczęszczało ok. 120 osób:
•
zajęcia plastyczne, prowadzone w różnych grupach wiekowych;
•
zajęcia graficzne;
•
nauka gry na pianinie;
•
nauka gry na gitarze;
•
nauka gry na perkusji;
•
zajęcia wokalne zespół Wolinianki;
•
zajęcia wokalne zespół dziecięcy Wiolinki;
•
zajęcia plastyczne dla dorosłych;
•
zajęcia Wolińskiej Orkiestry Bębniarskiej;
•
zajęcia muzyczne dla zespołu rockowego
„Dream Line”;
•
nauka języka niemieckiego zintegrowanego z eurytmią dla dzieci w wieku od 5 do 13 lat w sołectwie Domysłów
Chynowo i Kodrąb ( 50 osobowa grupa).
Nowe projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych lub z Unii Europejskiej:
•
Kocioł wyobraźni  otwarte warsztaty edukacyjno artystyczne dla mieszkańców miejscowości Domysłów,
Rabiąż, Żółwino, Warnowo i Kołczewo- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej,
KBA Rzeczyn, OKG Wolin, Polski Cukier, Sony/ATV
•
Remont i modernizacja Ośrodka Kultury Gminy Wolin (modernizacja i wyposażenie sali kawiarnianej
i zaplecza kuchennego) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestuje w obszary wiejskie.
•
Festiwal Słowian i Wikingów dofinansowanie SGB Bank spółdzielczy w Wolinie, Remondis S.A., ELTEL,
BOOGIE BAR.
Wydarzenia i Imprezy okolicznościowe organizowane przez OKGW:
Styczeń 2017
•
XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
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•
Orszak Trzech Króli;
•
Koncert Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego „Nie
Było Dla Ciebie Miejsca”;
•
XXIII Gminny konkurs recytatorski o nagrodę
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolinie.
Luty 2017
•
Ferie zimowe w Ośrodku Kultury Gminy Wolin oraz
w Ośrodkach Wiejskich w Troszynie Dargobądzu i Wisełce.
Marzec 2017
•
Nie tylko w powiecie mówią o kobiecie VII edycja
obchodów dnia kobiet organizowania przez OKGW
przy współpracy Gminy Wolin, Biblioteki Publicznej
w Wolinie oraz Muzeum Regionalnego.
Kwiecień 2017
•
Światowy dzień Humoru i Satyry VI edycja;
•
Woliński Jarmark Wielkanocny.
Maj 2017
•
Majowy marsz po zdrowie – V edycja;
•
Przygotowanie obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
•
Przygotowanie obchodów upamiętniających wyzwolenie Wolina.
Czerwiec 2017
•
Dzień dzieciaka i strażaka – XIV edycja;
•
Dni Wolina - Woliński Amfiteatr w ramach wydarzenia „Polsko Niemiecki   Festiwal Zapasów w Stylu
Wolnym” , plener artystyczny , a także wytęp zespołów muzycznych, występ artystów kabaretu;
•
Podsumowanie roku artystycznego uczestników zajęć artystycznych prowadzonych przez OKG Wolin.
Lipiec 2017
•
Letnie Warsztaty Artystyczne – „Historia Wolina”- prowadzone przez Teatr Krzyk;
•
Plener Malarski Wolin 2017;
•
Wycieczka do Podziemnego Miasta i Fortu Gerharda;
•
Wolińskie Koncerty Organowe odbywające się w  Kolegiacie.
Sierpień 2017
•
XXIV Festiwal Słowian i Wikingów pod hasłem „Od Szkutnika Do Chąśnika”;
•
II Jarmark Wikinga- impreza towarzysząca Festiwalowi Słowian i Wikingów – koncerty na błoniach nad
cieśnią Dziwna;
•
Jarmark twórczości wydarzenie towarzyszące
Festiwalowi Słowian i Wikingów;
•
Wolińskie  Koncerty Organowe odbywające się  
Kolegiacie.
Wrzesień 2017
•
Polsko-Niemieckie Ottonowe Święto Plonów
Skoszewo 2017;
•
Gminne obchody  rocznicy wybuchu II Wojny
Światowej.
Listopad 2017
•
Powiatowe Obchody Narodowego  Święta
Niepodległości.
Grudzień 2017
•
VII Woliński Jarmark Bożonarodzeniowy.
Ponadto Wiejskie Ośrodki Kultury w Dargobądzu, Troszynie i Wisełce aktywnie współpracują z radami sołeckimi, szkołami i mieszkańcami, organizując wydarzenia okolicznościowe jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka
i inne cyklicznie wydarzenia w danych sołectwach. Zatrudnieni w placówkach pracownicy prowadzą codzienną działalność organizując czas wolny dla dzieci i młodzieży udostępniając placówkę, organizując gry, zabawy i konkursy nie
tylko w godzinach otwarcia, ale na każdorazowe potrzeby mieszkańców.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY WOLIN
W 2017 roku zarejestrowanych zostało 1514 czytelników, w tym na wsi 446. Najliczniejszą grupą korzystająca
z usług biblioteki jest młodzież i studenci – 538 osób,  
498 osób to osoby pracujące, 478 osób  to emeryci, dzieci do 5 roku życia i niepracująca młodzież. W ciągu roku
Biblioteki Gminy Wolin odwiedziło 21056 osób, w tym w
czytelniach 2345 osób (w Wolinie odpowiednio 16907 i
1310). Z Internetu korzystało 3763 osób, w tym w Wolinie
3439 osób. W czytelniach udzielono 2779 informacji, w
tym   152   bibliograficznych. Do udzielania informacji
wykorzystano 2073 książki i 455 czasopism nieoprawnych. Na zewnątrz wypożyczono 25511 książek i 705
czasopism nieoprawnych, w tym literatury pięknej dla
dorosłych  17614 vol., dla dzieci 5342 vol.,  literatury z innych dziedzin wiedzy 2315 vol.
W ramach upowszechniania czytelnictwa biblioteka prowadziła:
•
działalność informacyjną:
- lekcje biblioteczne dla dzieci z Miejskiego Przedszkola w Wolinie, dla młodzieży z Gimnazjum kl. II i III, dla
młodzieży z Technikum Zawodowego w Wolinie;
- wystawy okolicznościowe, Dni Wolina, Dni Wisełki, Akademia z okazji Dnia Niepodległości;
wieczór
wspomnień
o
naszej
poetce,
honorowej
Obywatelce
Miasta
Wolina
Pani Krystynie Gierszewskiej –Dubik w I rocznicę śmierci;   
•
działalność edukacyjną, kulturalno-oświatową i promocyjną bibliotek:
- wydarzenia cykliczne: 8 marca Dzień kobiet „Nie tylko w powiecie mówią o kobiecie” „Pociąg do książki”,
kiermasze na „Dni Wolina” i podczas Festiwalu Słowian i Wikingów, „Dni Wisełki”;
- zajęcia w czasie ferii,   wakacji w Wolinie i na filiach, zabawy choinkowo- karnawałowe z paczkami
dla dzieci;
- dni okolicznościowe: Dzień Babci, Dziadka, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki;
- warsztaty oraz koncert muzyczno-wokalny Akademii Muzycznej z Radomia;
- spotkania wigilijne, szachowe, Święto ziemniaka;
- wykład Pani Cecylii Judek „Joseph Conrad Korzeniowski Patron Roku 2017”;
- uczestnictwo w Szlachetnej Paczce i w WOŚP;
- w czytelni prasy nagrany został wywiad z prof. Janem Maria Piskorskim nt. „Morze Bałtyckie
w XXI wieku”.
W 94 zajęciach i imprezach  uczestniczyło 2137 mieszkańców Gminy Wolin.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W WOLINIE
Wydarzenia sportowe:
Styczeń/luty
•
Zajęcia sportowo-rekreacyjne na  sali
gimnastycznej.
Marzec:
•
Czwartki Lekkoatletyczne na Stadionie,
•
Regionalny Turniej szachowy na Marinie,
•
Zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali
gimnastycznej.
Kwiecień:
•
Czwartki Lekkoatletyczne na Stadionie,
•
Zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali
22

gimnastycznej.
Maj:
•
Cykliczna impreza „Polska Biega -Wolin Też”
•
Europejski Tydzień Sportu dla:
Czerwiec:
•
I Gminna Olimpiada Lekkoatletyczna dla Szkół
Podstawowych;
•
Turnieju o Puchar Burmistrza w Grach  
i Zabawach Ruchowych klas I-III;
•
Gminny Finał Czwartków Lekkoatletycznych;
•
Ogólnopolski finał czwartków w Łodzi.
Lipiec:
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•
•

•

Wypoczynek dzieci i młodzieży -półkolonie
UKS ,,Albatros”;
•
Organizacja i przyjęcie żeglarzy podczas
Regat Turystycznych w Wolinie.
Sierpień:
•
VI Woliński Bieg im. Henryka Tomczaka;
•
Współorganizator zlotu samochodowego
na plaży w Wolinie;
•
Pomoc przy organizacji zlotu motocyklowego ,
,Benzynowy Sabat”.
Wrzesień:
•
Czwartki Lekkoatletyczne na Stadionie;
•
Zajęcia sportowo-rekreacyjne na Stadionie.
Październik:
•
Rajd Rowerowy po Wyspie Wolin;

Czwartki Lekkoatletyczne na Stadionie;
Zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali
gimnastycznej.
Listopad:
•
Czwartki lekkoatletyczne;
•
Zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali
gimnastycznej.
Grudzień:
•
Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Burmistrza Wolina;
•
Współorganizator Gminnej Olimpiady
Profilaktycznej Szkół Podstawowych
o Puchar Burmistrza Wolina;
•
Zajęcia  sportowo-rekreacyjne na sali  
gimnastycznej.
Pozyskane środki finansowe:
W roku 2017 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolinie
złożył:
•
dwa wnioski do Ministerstwa Sportu
i Turystyki o środki finansowe na boiska:
- Orlik w Wolinie – otrzymana dotacja - 4,4 tyś. zł;
- Orlik w Kołczewie – otrzymana dotacja - 9,9 tyś. zł.
•
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
na kontener sanitarny przy basenie jachtowym otrzymana dotacja 18 tys. zł.
•
wynajem pokoi, natryski i wc -  55 100,00 zł;
•
opłata przystaniowa i zimowanie jachtów
– 83 482,75 zł.         

RADA MIEJSKA W WOLINIE
W roku 2017 Radni Rady Miejskiej w Wolinie obradowali na 14 sesjach poprzedzonych posiedzeniami
poszczególnych komisji. W tym czasie Rada Miejska podjęła 198 uchwał.
Poza podejmowaniem uchwał rada wyrażała opinie, podejmowała stanowiska, przyjmowała informacje z
działalności jednostek organizacyjnych Gminy. Rada i jej
komisje wypełniały swoje bieżące zadania ustawowe i
statutowe związane z przyjętym planem pracy oraz wynikające z funkcji kontrolnej.
Okazjonalnie na sesje zapraszani byli laureaci konkursów, młodzież wraz z rodzicami i opiekunami, którym
wręczano nagrody i podziękowania za odniesione sukcesy.

e-mail: sekretariat@gminawolin.pl

Wydawca: Burmistrz i Rada Miejska Wolina,
ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin

tel. 91 32 61 322

Okładka zawiera elementy graficzne zaprojektowane przez Freepik
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