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Wstęp
Raport o stanie gminy Dźwierzuty powstał na podstawie art. 28aa ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku poz. 2500 ze zm.), który
nakłada obowiązek na wójta Gminy Dźwierzuty przedstawienia przedmiotowego dokumentu
Radzie Gminy Dźwierzuty do dnia 31 maja 2019 roku.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Dźwierzuty w roku 2018,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Dźwierzuty.
Celem przygotowania raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację
gospodarczą i społeczną gminy Dźwierzuty. Zgromadzone zostały szczegółowe dane
o aspektach funkcjonowania gminy według stanu na koniec roku 2018.
Raport zawiera informacje z zakresu demografii, finansów, realizacji celów publicznych
nałożonych na gminę w obowiązujących przepisach prawa, opisuje sytuację społeczną
i gospodarczą gminy oraz wskazuje trendy rozwojowe. Analiza zgromadzonych danych
pozwoliła na zidentyfikowanie zarówno atutów gminy, jak i pewnych braków i problemów.
Stały się one podstawą procesu planistycznego, bowiem atuty są tymi elementami, na których
należy bazować planując dalszy rozwój gminy. Z kolei usunięcie bądź zniwelowanie braków
i problemów to zadania, których realizacja powinna przyczynić się do lepszego zaspokajania
potrzeb mieszkańców i przyjezdnych, a więc zwiększenia atrakcyjności Gminy.
Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników Urzędu
Gminy w Dźwierzutach i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz szereg dokumentów,
będących w posiadaniu Urzędu, a także informacje zamieszczone na stronach internetowych,
jak również dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny.

1. Charakterystyka gminy
1.1. Położenie i powierzchnia gminy
Gmina Dźwierzuty położona jest w województwie warmińsko - mazurskim,
w północnej części powiatu szczycieńskiego, przy drodze krajowej Nr 57 łączącej Warszawę
z obwodem Kaliningradzkim, przy drodze wojewódzkiej Nr 600 łączącej Szczytno
z Mrągowem, w sercu regionu znanego jako "Zielone Płuca Polski".
Dźwierzuty graniczą z gminami: Barczewo (pow. olsztyński), Biskupiec (pow.
olsztyński), Pasym (pow. szczycieński), Piecki (pow. mrągowski), Purda (pow. olsztyński),
Sorkwity (pow. mrągowski), Szczytno (pow. szczycieński), Świętajno (pow. szczycieński).
Od stolicy województwa – Olsztyna Dźwierzuty dzieli odległość ok. 40 km, natomiast
od miasta powiatowego – Szczytna odległość ta wynosi 18 km.
W odległości ok. 28 km od gminy znajduje się jedyny w województwie warmińskomazurskim Port Lotniczy Olsztyn – Mazuty w Szymanach.
Rysunek nr 1. Gmina Dźwierzuty na tle województwa i powiatu

Źródło: Urząd Gminy w Dźwierzutach

Sama miejscowość Dźwierzuty położona jest w niedalekiej odległości od jeziora Sasek
Wielki - największego w (866 ha) i jednym z większych w Krainie Wielkich Jezior.
Powierzchnia ogólna gminy wynosi 26 335 ha, z czego użytki rolne zajmują 15 092 ha,
lasy 6 653 ha, zaś łączna powierzchnia wód płynących i jezior 1793 ha.
1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne
Rada Gminy Dźwierzuty liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe
komisje:
 Komisja Rewizyjna – 5 osób,
 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 6 osób,
 Komisja Budżetu i Rozwoju – 7 osób,
 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – 6 osób,
 Komisja Społeczna – 5 osób.

Siedzibą władz lokalnych są Dźwierzuty. Kierownikiem Urzędu Gminy w Dźwierzutach
i zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych jest Wójt Gminy Dźwierzuty – Marianna Bogusława Szydlik. Wójt
kieruje Urzędem przy pomocy Sekretarza oraz Skarbnika. Pod nieobecność Wójta jego zadania
wykonuje Sekretarz w zakresie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.
Rysunek nr 2. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Dźwierzutach
Wójt Gminy Dźwierzuty

Urząd Stanu
Cywilnego

Sekretarz

Kierownik

Referat
Organizacyjny

Skarbnik

Referat Finansów

ds. Ewidencji ludności Archiwista
ds. Kadr
ds. Obsługi sekretariatu
ds. Obsługi Rady Gminy
ds. Obsługi administracyjnotechnicznej

Zastępca Kierownika
ds. Gospodarki Mieszkaniowej
ds. Budownictwa i Architektury
ds. Informatyki
ds. Ochrony środowiska
ds. Sportu






Kierownik

ds. Wymiaru Zobowiązań
Podatkowych
ds. Księgowości Podatkowej
ds. Księgowości Budżetowej
ds. Księgowości Budżetowej
Oświaty
ds. Płacowych Szkół
i Instytucji Kultury
ds. Płacowych i Księgowości
ds. Obsługi Kasowej i Windykacji
Opłat za Odpady Komunalne
ds. Księgowości Instytucji Kultury

ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ds. Promocji, Rozwoju i Funduszy Europejskich
ds. Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
ds. Inwestycji
ds. Oświaty
ds. Zamówień Publicznych

Źródło: opracowanie własne



Referat Inwestycji
i Rozwoju

Gminne jednostki organizacyjne:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach
Szkoła Podstawowa w Linowie
Szkoła Podstawowa w Rumach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach
Środowiskowy Dom Samopomocy




Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach
Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach.
Uchwałą Nr XXXI/267/2017 z dnia 28 września 2017 roku Rada Gminy Dźwierzuty
utworzyła jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością p.n. Zakład Gospodarki
Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dźwierzutach. Gmina
Dźwierzuty objęła w Spółce 100% udziałów.
1.3. Sołectwa
W skład Gminy Dźwierzuty wchodzi 19 sołectw:
Dąbrowa (m. Dąbrowa)
Dźwierzuty (m. Budy, Dźwierzuty, Małszewko, Mirowo)
Gisiel (m. Augustowo, Gisiel, Szczepankowo)
Grądy (m. Grądy, Śledzie)
Grodziska (m. Grodziska)
Jabłonka (m. Jabłonka)
Jeleniowo (m. Babięty, Jeleniowo, Rów, Zimna Woda)
Linowo (m. Linowo)
Nowe Kiejkuty (m. Nowe Kiejkuty)
Łupowo (m. Dąb, Łupowo)
Miętkie (m. Miętkie)
Olszewki (m. Olszewki)
Orzyny (m. Orzyny, Kulka)
Popowa Wola (m. Popowa Wola, Rutkowo)
Rańsk (m. Kałęczyn, Przytuły, Rańsk, Rogale, Zalesie)
Rumy (m. Laurentowo, Rumy)
Sąpłaty (m. Julianowo, Mycielin, Sąpłaty, Rusek Mały)
Stankowo (m. Stankowo)
Targowo (m. Targowo, Targowska Wola, Targowska Wólka, Zazdrość)
1.4. Ludność i dynamika zmian
Gminę Dźwierzuty według danych Głównego Urzędu Statystycznego zamieszkuje 6630
osób, w tym 3339 kobiet i 3291 mężczyzn.
Rysunek nr 3. Piramida wieku mieszkańców gminy Dźwierzuty, stan na dzień 31.12.2017 r.

Źródło: www.polskawliczbach.pl

Tabela nr 1. Dynamika zmian liczby ludności w latach 2014-2018
Stan na dzień
Liczba ludności
31.12.2014 r.
6768
31.12.2015 r.
6686
31.12.2016 r.
6652
31.12.2017 r.
6630
31.12.2018 r.
6557
Źródło: opracowanie własne według danych GUS i rejestru mieszkańców prowadzonego w Urzędzie

Wpływ na liczbę ludności w gminie, oprócz przyrostu naturalnego, ma saldo migracji.
W latach 2014-2018 nastąpił znaczny spadek liczby ludności w gminie. Może to świadczyć
o małej atrakcyjności gminy do osiedlania się nowych mieszkańców, w tym brak terenów
przygotowanych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ale także niewielka ilość
miejsc pracy na terenie gminy.
Tabela nr 2. Urodzenia w gminie Dźwierzuty
Stan na dzień
31.12.2017 r.
31.12.2018 r.

Urodzenia żywe
58
71

Źródło: opracowanie własne według danych GUS i rejestru mieszkańców prowadzonego w Urzędzie

Tabela nr 3. Zgony w gminie Dźwierzuty
Stan na dzień
31.12.2017 r.
31.12.2018 r.

Zgony
68
98

Źródło: opracowanie własne według danych GUS i rejestru mieszkańców prowadzonego w Urzędzie

Liczba stałych mieszkańców, według stanu na dzień 31.12.2018 r. na podstawie
prowadzonego przez Urząd rejestru mieszkańców, kształtuje się następująco:
Tabela nr 4. Liczba ludności w gminie, z podziałem na miejscowości (stan na 31.12.2018 r.)
Liczba
Liczba
L.p.
Miejscowość
L.p.
Miejscowość
mieszkańców
mieszkańców
1
Augustowo
27
22
Olszewki
235
2
Babięty
12
23
Orzyny
300
3
Budy
27
24
Popowa Wola
177
4
Dąbrowa
101
25
Przytuły
1
5
Dźwierzuty
1589
26
Rańsk
203
6
Gisiel
109
27
Rogale
107
7
Grądy
105
28
Rów
4
8
Grodziska
115
29
Rumy
368
9
Jabłonka
196
30
Rusek Mały
112
10
Jeleniowo
183
31
Rutkowo
99
11
Julianowo
130
32
Sąpłaty
94
12
Kałęczyn
87
33
Stankowo
122
13
Kulka
12
34
Szczepankowo
63
14
Laurentowo
0
35
Śledzie
7

15
16
17
18
19
20
21

Linowo
Łupowo
Małszewko
Miętkie
Mirowo
Mycielin
Nowe Kiejkuty

278
177
125
332
28
8
313

36
37
38
39
40
41

Targowo
Targowska Wola
Targowska Wólka
Zalesie
Zazdrość
Zimna Woda
RAZEM

349
114
89
152
0
7
6557

Źródło: opracowanie własne według rejestru mieszkańców prowadzonego w Urzędzie

Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 25 osób/1 km2. Liczba ludności w wielu
przedprodukcyjnym wg. danych GUS wynosi 1243 osoby, w wieku produkcyjnym 4278 osób
i poprodukcyjnym 1109 osób (stan na dzień 31.12.2017 r.).
Mieszkańcy gminy Dźwierzuty zawarli w 2017 roku 26 małżeństw. Jest to znacznie
mniej od wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości
dla Polski. 28,6% mieszkańców gminy Dźwierzuty jest stanu wolnego, 55,5% żyje
w małżeństwie, 4,6% mieszkańców jest po rozwodzie, a 8,4% to wdowy/wdowcy.
1.5. Gospodarstwa rolne
Główne kierunki rozwoju gminy to rolnictwo i agroturystyka. Rozwój gospodarstw
rolnych odbywa się w trzech kierunkach: produkcja w oparciu o racjonalne stosowanie
nawozów mineralnych i organicznych, gospodarstwa ekologiczne i agroturystyka.
Na terenie gminy Dźwierzuty znajduje się 898 gospodarstw rolnych, natomiast średnia
powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie wynosi 14,54 ha.
Tabela nr 5. Struktura gospodarstw rolnych na terenie gminy
Wielkość gospodarstwa [ha]
Ilość gospodarstw
1,01 – 2,00
192
2,01 – 5,00
252
5,01 – 7,00
75
7,01 – 10,00
63
10,01 – 15,00
117
15,01 - powyżej
199
Źródło: opracowanie własne

Wśród uprawianych roślin największy udział pod względem obszaru mają: kukurydza
na kiszonkę, pszenżyto, pszenica ozima, rzepak ozimy, jęczmień jary, żyto i owies.
Wśród hodowli zwierząt największą popularnością cieszy się hodowla bydła – ogółem
7606 szt., w tym krowy 3680 szt. Następna w kolejności jest hodowla trzody chlewnej – 2236
szt., koni – 78 szt., owiec – 42 szt.
1.6. Podmioty gospodarcze
W gminie Dźwierzuty zarejestrowane są 323 podmioty gospodarki narodowej. Należą
one głównie do sektora prywatnego (308 podmiotów).

Tabela nr 6. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD

Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji PKD

Sekcja A
Sekcja B
Sekcja C
Sekcja D

Sekcja E
Sekcja F
Sekcja G
Sekcja H
Sekcja I
Sekcja J
Sekcja K
Sekcja L
Sekcja M
Sekcja N
Sekcja O
Sekcja P
Sekcja Q
Sekcja R
Sekcja S i T

Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo
Górnictwo i wydobywanie
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę
i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i
odpadami oraz działalność związana z
rekultywacją
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych włączając motocykle
Transport i działalność magazynowa
Działalność związana z zakwaterowaniem i
usługami gastronomicznymi
Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Działalność związana z obsługą rynku
nieruchomości
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Działalność w zakresie usług administrowania i
działalność wspierająca
Administracja publiczna i obrona narodowa,
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Działalność związana z kulturą, rozrywką i
rekreacją
Pozostała działalność usługowa

Liczba jednostek
gospodarczych na rok 2017
sektor
sektor
prywatny
publiczny
308
15
31
1
22
2

-

4

-

68

-

66

-

9

-

9

-

3
4

-

19

1

10

-

9

-

7

2

4
11

9
1

5

2

24

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Najwięcej podmiotów gospodarki narodowej na terenie gminy Dźwierzuty
zarejestrowanych jest jako sekcja G–handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych włączając motocykle (66) oraz sekcja F—Budownictwo (68).
Do największych, a co za tym idzie najważniejszych pracodawców działających
na terenie gminy należy GEM (Giętoklejone Elementy Meblowe S.C.) w Dźwierzutach. Firma
zajmuje się produkcją sklejkowych profili giętych. Kolejna firma Mazur Kolor z Miętkich
produkuje najwyższej jakości elementy stolarki budowlanej. Przedsiębiorstwo specjalizuje się
w stolarce przeznaczonej do odbudowy obiektów budowlanych będących pod nadzorem
Konserwatora Zabytków. Kolejni ważni przedsiębiorcy to np. Bio Point – producent paszy
dla zwierząt, Farmer w Zalesiu – gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz Stolarnia w Łupowie.

1.7. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy
















Na terenie gminy Dźwierzuty działają następujące stowarzyszenia, fundacji i kluby:
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi, Linowo 5, 12 – 120 Dźwierzuty
Stowarzyszenie Przyrodnicze Na Rzecz Ochrony Wartości Przyrodniczych „Dla Dźwierzut”
Szczepankowo 32 lok. 1, 12 – 120 Dźwierzuty
Stowarzyszenie „Otoczeni Jeziorami” Jeleniowo 12, 12 – 120 Dźwierzuty
Stowarzyszenie Ekologiczne „Okoń” Rusek Mały 2, 12 - 120 Dźwierzuty
Stowarzyszenie „Wioska Żurawi” Rutkowo 4, 12 – 120 Dźwierzuty
Stowarzyszenie Wsi Rańsk, Rańsk 6d, 12 – 120 Dźwierzuty
Stowarzyszenie Odnowa Targowa, Targowo 15, 12 – 120 Dźwierzuty
Stowarzyszenie Ekologiczne GZWP-213-Olsztyn – Rusek Mały 2, 12-120 Dźwierzuty
Towarzystwo Przyjaciół Gminy Dźwierzuty, Linowo 28, 12 – 120 Dźwierzuty
Strzelecki Klub Sportowy Bielik ul. Pasymska 2, 12-120 Dźwierzuty
Fundacja „Veritas” Polska Sąpłaty, 12-120 Dźwierzuty
Stowarzyszenie „Konik Na Biegunach”, Jabłonka, 12-120 Dźwierzuty
Gminny Klub Sportowy Dźwierzuty (GKS), ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
Stowarzyszenie „Marysin” Sąpłaty, 12-120 Dźwierzuty
Fundacja „dla Mirka”, Nowe Kiejkuty 17, 12-120 Dźwierzuty

2. Sytuacja finansowa gminy
2.1. Wysokość budżetu gminy
Tabela nr 7. Kształtowanie się dochodów gminy w latach 2017-2018
Rok

Dochody gminy, w tym:

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

2017
2018
Kwota wzrostu do 2017
Wskaźnik wzrostu

28 911 351,91
30 141 376,49
1 230 024,58
4,25

28 630 657,36
29 111 566,63
480 909,27
1,68

280 694,55
1 029 809,86
749 115,31
266,88

Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 8. Kształtowanie się wydatków gminy w latach 2017-2018
Rok

Wydatki gminy, w tym:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

2017
2018
Kwota wzrostu do 2017
Wskaźnik wzrostu

29 309 810,09
30 863 263,03
1 553 452,94
5,30

26 047 761,23
26 743 059,75
695 298,52
2,67

3 262 048,86
4 120 203,28
858 154,42
26,31

Źródło: opracowanie własne

2.2. Poziom zadłużenia
Tabela nr 9. Kształtowanie się poziomu zadłużenia gminy w latach 2017-2018
Rok
Zadłużenie gminy na koniec roku
2017
6 313 657,33
2018
6 790 903,84
Kwota wzrostu do 2017
477 246,51
Wskaźnik wzrostu
7,56
Źródło: opracowanie własne

3. Stan realizacji inwestycji
3.1. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2018 roku
Tabela nr 10. Inwestycje zrealizowane w gminie Dźwierzuty w 2018 roku
Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wykonanie
w zł

Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w
1 051 183,77
gminie Dźwierzuty
Dokumentacja projektowa przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w
2
60 000,00
Laurentowie dz. nr 368 i 369 obr. Rumy, gm. Dźwierzuty
Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji
3
26 445,00
sanitarnej w m. Śledzie, obręb Rańsk
1

4 Wymiana odżelaziaczy w Targowie
5 Wymiana odżelaziaczy SUW Nowe Kiejkuty
Rozbudowa
sieci
wodno-kanalizacyjnej
na
odcinkach
w
6 miejscowościach: Dźwierzuty, Orzyny, Kulka, Jeleniowo, Sąpłaty, na
terenie gminy Dźwierzuty - etap I Dźwierzuty, dz. Nr 330, 748/1, 747
7 Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gminie Dźwierzuty
8 Przebudowa drogi gminnej nr 195024N odc. Dąbrowa kolonia - Dabrowa
Przebudowa drogi gminnej nr 195014N, dz. Nr 44, obręb Gisiel, gmina
9
Dźwierzuty na odcinku od drogi krajowej nr 57 przez wieś Gisiel
Wykonanie odwodnienia fragmentu drogi gminnej publicznej nr
10
195022N ul. Polna w Dźwierzutach dz. nr 864
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 98/2 wraz z budową
11
odwodnienia w m. Miętkie
Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1496N Dźwierzuty-Świętajno
12
do dz. nr 192/1 (plac wiejski) w m. Orzyny, gm. Dźwierzuty
Sołectwo Dźwierzuty - budowa przystanku autobusowego w
13
miejscowości Dźwierzuty na dz. 798/6 obręb Dźwierzuty
Projekty techniczne dwóch budynków na cele mieszkaniowe (lokale
14
socjalne)

91 313,00
100 000,00
152 860,41
1 476,00
685 993,66
13 000,00
32 070,33
30 000,00
5 800,00
27 858,17
65 645,20

15

Przebudowa części parteru na cele mieszkalne ośrodka zdrowia w
budynku położonym na dz. nr 72/23 w Orzynach

16 Modernizacja infrastruktury sieci elektrycznej i komputerowej

3 690,00
25 830,00

17 Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja gminy Dźwierzuty

312 375,04

Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Nowe Kiejkuty (zestaw
hydrauliczny)
Wykonanie przebudowy instalacji wewnętrznej co w budynku szkoły
19
podstawowej w Orzynach
18

54 009,00
120 171,00

20 Projekt techniczny przedszkola przez ZSP w Orzynach

40 344,00

21 "Budowa Otwartej Strefy Aktywności" w m. Dźwierzuty

62 694,45

Przystosowanie części pomieszczeń na potrzeby sanitariatów dla osób
22 niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Dźwierzutach
23 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

10 361,10

Budowa oświetlenia na osiedlu domów jednorodzinnych w Orzynach - II
etap
25 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostów
Sołectwo Rańsk - ogrodzenie placu zabaw w Zalesiu i doposażenie placu
26
zabaw
24

27 Sołectwo Targowo - doposażenie placu zabaw w Targowie
28

155 979,96

35 055,00
1 500,00
12 922,74
26 693,10

Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i
starszych sali widowiskowej w GOK w Dźwierzutach

267 669,42

29 Sołectwo Grądy - altana II etap (polbruk i balchodachówka)
30

2 999,83

Sołectwo Gisiel - zagospodarowanie działek nr 252/6-10 w Augustowie
15 912,41
na boisko i plac zabaw
Razem 3 491 852,59

Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 11. Inwestycje realizowane przez gminę w 2018 roku z udziałem środków
zewnętrznych
L.p.
1.

2.

Nazwa programu
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w
ramach działania „Podstawowe usługi i
odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego
PROW na lata 2014-2020
Oś priorytetowa nr III – „Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa”, działania 3.1: Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych finansowane w ramach Programu

Nazwa operacji
„Przebudowa grogi
gminnej nr 195024N od
km 1+309 do km 2+209,
obręb 0001 Dąbrowa,
gmina Dźwierzuty”
„Ja w Internecie.
Program szkoleniowy w
zakresie rozwoju
kompetencji cyfrowych”

Kwota
dofinansowania

Ogólna kwota
realizacji
przedsięwzięcia

311 390,00

623 381,84

16 720,00

16 720,00

3.

4.

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020
Fundusz Sprawiedliwości - Program I, Priorytet
IIIB: Wsparcie i rozwój systemu
instytucjonalnego pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom
oraz realizacja przez jednostki sektora
finansów publicznych zadań ustawowych
związanych z ochroną interesów osób
pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia
przestępstwem - na rok 2018
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
programu rozwoju Małej Infrastruktury
Sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy
Aktywności (OSA) Edycja 2018

6.
PROW na lata 2014-2020 w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
8.

9.

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w
ramach Osi Priorytetowej 5 - „Środowisko
przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie
zasobów”, Działanie 5.2 „Gospodarka wodnościekowa”
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w
ramach osi priorytetowej 3 – „Cyfrowy
Region”, działania 03.01.00 – „Cyfrowa
dostępność informacji sektora publicznego
oraz wysoka jakość e-usług publicznych”

Doposażenie 7 jednostek
OSP z gminy Dźwierzuty

54 499,50

55 050,00

Otwartej Strefy
Aktywności w
Dźwierzutach przy
osiedlu „Sasek”

25 000,00

60 000,00

„Przebudowa i
dostosowanie do potrzeb
osób niepełnosprawnych
i starszych sali
widowiskowej GOK w
Dźwierzutach”

128 351,14

263 195,33

„Przebudowa stacji
uzdatniania wody oraz
budowa sieci
wodociągowej w gminie
Dźwierzuty”

806 066,17

1 544 285,82

„Nowa jakość usług
publicznych –
Informatyzacja gminy
Dźwierzuty”

710 839,05

871 656,04

2 052 865,86

3 434 289,03

Razem
Źródło: Opracowanie własne

3.2. Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w wydatkach budżetu gminy
Tabela nr 12. Kwoty przeznaczone na zrealizowane inwestycje własne w przeciągu ostatnich
5 lat i ich udział w wydatkach budżetu gminy
Wydatki inwestycyjne w latach
Wyszczególnienie
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
4 527 100,49 513 857,20 1 825 537,84
2 540 718,69 3 491 852,59
Kwota w zł
Wydatki budżetu gminy
Wyszczególnienie
2014 r.
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Kwota w zł

23810436,4

Źródło: opracowanie własne

20001885,27 26193684,23

29 309 810,09 30 863 263,03

Rysunek nr 4. Wydatki budżetowe ogółem a wydatki inwestycyjne w gminie (w zł)
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Źródło: opracowanie własne

3.3. Fundusz sołecki w 2018 roku
Tabela nr 13. Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) w 2018 r. z funduszu sołeckiego
Nazwa jednostki pomocniczej
Plan
Wykonanie
% wykonania
lub sołectwa
Sołectwa
Dąbrowa
11 954,10
11 943,30
99,91
Dźwierzuty
39 583,10
39 523,36
99,85
Grodziska
12 785,34
12 785,34
100,00
Gisiel
15 912,41
15 912,41
100,00
Grądy
12 389,51
12 385,68
99,97
Jabłonka
15 872,82
15 872,36
100,00
Jeleniowo
16 466,57
16 466,57
100,00
Linowo
19 554,05
19 550,42
99,98
Łupowo
15 318,66
15 318,00
100,00
Miętkie
21 651,96
21 634,51
99,92
Nowe Kiejkuty
20 385,30
20 385,30
100,00
Olszewki
17 020,73
17 020,73
100,00
Orzyny
20 622,80
20 622,42
100,00
Popowa Wola
19 435,30
19 434,01
99,99
Rańsk
30 953,98
30 953,48
100,00
Rumy
22 562,37
22 562,37
100,00
Sąpłaty
21 612,37
21 468,36
99,33
Stankowo
12 904,09
12 898,41
99,96
Targowo
30 320,65
30 317,71
99,99
Razem 377 306,11
377 054,74
99,93
Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 14. Rzeczowy wykaz wydatków zrealizowanych przez sołectwa w ramach funduszu
sołeckiego w 2018 roku
Przyznana kwota
funduszu w zł
2017
2018

L.p

Nazwa
sołectwa

1

Dąbrowa

9 504,84

11 954,10

2

Dźwierzuty

31 163,40

39 583,10

3

Gisiel

12 745,83

15 912,41

4

Grądy

-

12 389,51

5

Grodziska

10 159,27

12 785,34

6

Jabłonka

12 527,69

15 872,82

7

Jeleniowo

12 870,48

16 466,57

8

Linowo

15 519,37

19 554,05

9

Łupowo

12 060,24

15 318,66

10

Miętkie

17 233,36

21 651,96

11

Nowe
Kiejkuty

16 641,26

20 385,30

12

Olszewki

13 337,94

17 020,73

Nazwa zadania zrealizowanego w 2018 roku
zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na plażę dz.
Nr 116/2 - 11 954,10 zł
budowa przystanku autobusowego w miejscowości
Dźwierzuty - 27 858,17 zł,
doposażenie i renowacja placów zabaw w
Dźwierzutach - 3 500,00 zł,
poprawa estetyki miejscowości Dźwierzuty
3 725,23 zł,
doposażenie i remont świetlicy w Małszewku 3 300,70 zł,
organizacja dożynek gminnych - 1 199,00 zł
zagospodarowanie działek Nr 252/6, 252/7, 252/8,
252/9, 252/10 w Augustowie z przeznaczeniem na
boisko i plac zabaw - 15 912,41 zł
siłownia zewnętrzna 6 000,00 zł,
wyposażenie świetlicy (grzejnik, gry, sprzęt
muzyczny) - 1 100,00 zł,
namiot 2 000,00 zł,
altana II etap - 3 000,00 zł,
sprzęt sportowy - 289,51 zł
garaż 2 700,00 zł,
materiały do remontu łazienki w świetlicy 2 485,75 zł
remont świetlicy - 4 985,34 zł,
festyn - 214,25 zł,
płyta pod garaż - 2 400,00 zł,
garaż - 4 000,00 zł,
remont świetlicy wiejskiej - 4 500,00 zł,
remont świetlicy - 4 972,82 zł,
wyposażenie boiska - 2 400,00 zł
altana - 5 995,43 zł,
wyposażenie świetlicy (kociołek, grill, sprzęt
kuchenny) - 4 166,24 zł,
dofinansowanie imprezy integracyjnej 1 914,53 zł,
wyposażenie boiska 4 390,37 zł
remont sali OSP - 1 554,05 zł,
lampa solarna - 6 974,65 zł,
remont świetlicy - 9 000,00 zł,
festyn - 1 955,59 zł,
środki czystości - 69,76 zł
sprzęt muzyczny - 5 318,66 zł,
remont dachu na świetlicy - 10 000,00 zł
paliwo do kosiarki - 670,00 zł,
polbruk koło świetlicy - 20 250,00 zł,
imprezy integr. - 731,96 zł,
doposażenie świetlicy - 425,00 zł,
remont świetlicy (polbruk, kominek) - 19 960,30 zł
remont świetlicy - 16 020,73 zł,
impreza integr. - 1 000,00 zł

Kwota
realizacji
zadania w zł
11 943,30

39 523,36

15 912,41

12 385,68

12 785,34

15 872,36

16 466,57

19 550,42

15 318,00
21 634,51
20 385,30
17 020,73

13

Orzyny

16 298,46

20 622,80

14

Popowa
Wola

15 332,39

19 435,30

15

Rańsk

28 140,55

30 953,98

16

Rumy

17 607,32

22 562,37

17

Sąpłaty

16 984,05

21 612,37

18

Stankowo

10 096,94

12 904,09

19

Targowo

23 808,84

30 320,65

Razem
292 032,23
Źródło: opracowanie własne

377 306,11

plac zabaw - 5 322,80 zł,
drewno na kąpielisko - 3000,00 zł,
polbruk pod altanami, orynnowanie - 12 300,00 zł,
wszystko zrealizowane
doposażenie kosiarki, paliwo - 363,74 zł,
wyposażenie placu zabaw - 10 535,30 zł,
wyposażenie świetlicy - 3 191,36 zł,
montaż promienników ciepła - 4 844,90 zł,
dofinansowanie impr. integr. - 500,00 zł,
doposażenie placu zabaw w Rogalach - 6 331,64 zł,
plac zabaw Zalesie (ogrodzenie, doposażenie) - 12
922,74 zł,
polbruk Rańsk (koło świetlicy)- 11 699,60 zł
remont świetlicy wiejskiej (m.in.. instalacja
elektryczna, szpachlowanie, malowanie) 22 562,37 zł
nasadzenia- 329,46 zł,
oznakowanie miejsc w sołectwie - 1 000,00 zł,
wyposażenie placu zabaw w Julianowie 5 506,32 zł,
wyposażenie
świetlicy, stojak na rowery 2 902,37 zł,
plandeka na garaż - 2 630,54 zł,
garaż Julianowo- 2 000,00 zł,
impreza integr. - 1 743,68 zł,
urządzenia fitness Sąpłąty - 4 500,00 zł,
bramki - 1 000,00 zł,
renowacja terenów zielonych - 1 100,00 zł,
doposażenie świetlicy - meble, nagłośnienie 10 804,09 zł,
organizacja spotkania ze strażą pożarną 1 000,00 zł,
doposażenie placu zabawa w Targowie 18 695,93 zł,
remont świetlicy w Targowskiej Woli - 6 074,83 zł,
wyposażenie boiska (Targowska Wola, Targowska
Wólka) - 5 549,89 zł
-

20 622,42

19 434,01

30 953,48

22 562,37

21 468,36

12 898,41

30 317,71

377 306,11

4. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty obejmuje zestaw danych
o majątku Gminy Dźwierzuty jakie odnotowano w 2018 roku.
Gmina Dźwierzuty jest właścicielem 469,7713 ha gruntów. Z tego w użytkowaniu
wieczystym znajduje się 3,3345 ha i w trwałym zarządzie 1,1131 ha.
Tabela nr 15. Informacja o stanie mienia gminy z podziałem na obręby
Lp.
Nazwa obrębu geodezyjnego Powierzchnia w ha
1.
Dąbrowa
22,3194
2.
Dźwierzuty
75,6297
3.
Gisiel
48,1918
4.
Jabłonka
18,7961
5.
Jeleniowo
23,0917

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Linowo
Łupowo
Miętkie
Nowe Kiejkuty
Olszewki
Orzyny
Popowa Wola
Rańsk
Rumy
Sąpłaty
Targowo
Razem

19,209
17,2601
26,6036
16,5283
26,3131
28,7675
45,2087
34,0346
35,6117
24,2968
26,6245
469,7713

Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 16. Informacja o stanie gruntów stanowiących własność gminy
Sposób zagospodarowania
Opis mienia według grup
rodzajowych

Jednostka
miary

Ilość

Wartość
inwentaryzacyjna

1.

2.

3.

ha
ha

w bezpośrednim
zarządzie gminy
(ha/zł)

wieczyste
użytkowanie
(ha/zł)

dzierżawa lub
najem
(ha/zł)

zarząd lub
użytkowanie
(ha/zł)

4.

5.

6.

7.

8.

17,7176
294,5467

424 729,00 zł
6 533 530,05 zł

17,7176/424.729,00
294,5467/6.533.530,05

ha

33,0944

798 413,66 zł

33,0944/798.413,66

ha

5,3977

271 321,41 zł

I GRUNTY
Lasy
Drogi
Grunty mieszkalno- usługowe i
rekreacyjne
Działki pod budynkami
mieszkalnymi i gospodarczymi
Działki pod straże OSP

ha

1,5734

64 918,84 zł

Grunty pod świetlicami
wiejskimi

ha

1,2784

89 071,46 zł

Działki pod budynki szkół i
przedszkoli

5,3977/271.321,41
1,5734/64.918,84
1,2784/89.071,46

ha

3,9261

196 453,44 zł

3,3269/161.251,44

Działka pod biblioteką
Działki pod boiska i place zabaw
Działki pod bud. administracji
UG

ha
ha

0,0160
9,8692

2 872,00 zł
534 845,80 zł

0,0160/2.872
9,8692/534.845,80

ha

0,1959

18 500,00 zł

0,20/18.500,00

Działka pod budynkiem GOK

ha

0,0661

11 350,00 zł

0,0661/11.350,00

ha

3,3345

376 867,00 zł

ha

3,6174

44 400,00 zł

ha

4,2614

66 006,00 zł

ha

4,6307

128 479,33 zł

ha
ha
ha

3,3243
65,4048
0,5568

233 593,00 zł
251 070,75 zł
34 125,26 zł

3,3243/233.593
46,7636/176.423,23

ha

16,9599

16 960,00 zł

16,9599/16.960,00

-

469,7713

10 097 507,00 zł

Działki w użytkowaniu
wieczystym
Cmentarze
grunty pod hydroforniami o
oczyszczalnią ścieków Julianowo
oczyszczalnia ścieków
Dźwierzuty i przepompownie
Działki pod plaże
Działki rolne
Działki pod ośrodki zdrowia
Działki pod ścieżkę rowerową
przejęte od PKP
Razem grunty:

Źródło: opracowanie własne

0,5992/35.202

3,3345/376.867,00
3,6174/44.400,00

4,6307/128479,33
18,1273/73.926,52
0,5568/34125,26

0,5139/721,00

Tabela nr 17. Informacja o stanie budynków i obiektów budowlanych stanowiących własność
gminy
Sposób zagospodarowania
w
bezpośrednim
zarządzie
gminy
(szt./zł)

wieczyste
użytkowanie

dzierżawa lub
najem
(szt./zł)

zarząd lub
użytkowanie
(szt./zł)

5.

6.

7.

8.

Opis mienia według grup
rodzajowych

Jednostka
miary

Ilość

Wartość
inwentaryzacyjna

1.

2.

3.

4.

Budynki mieszkalne

szt.

26

1 009 513,38

26/1.009.513,38

Budynki gospodarcze

szt.

9

52 602,38

9/52.602,38

szt.

2

712 770,78

szt.

1

101 372,79

szt.

1

39 366,81

szt.

6

457 448,99

6/457448,99

Budynki gospodarcze dot. szkół

szt.

2

31 344,00

2/31.344,00

Budynki szkolne w
bezpośrednim zarządzie Gminy

szt.

3

2 914 979,57

3/2.914.979,57

Budynki gospodarcze dot. szkół

szt.

1

8 904,00

1/8.904,00

Budynek sali gimnastycznej

szt.

1

1 324 995,00

1/1.324.995,00

Budynek Gimnazjum

szt.

1

3 134 640,42

1/3.134.640,42

szt.

1

26 493,80

1/26.493,80

szt.

1

553 317,12

szt.

1

635 747,17

1/635.747,17

szt.

31

81.883,87

31/81.883,87

szt.

13

1 651 341,35

szt.

6

657 366,73

szt.

2

5 918 813,57

2/5.918.813,57

szt.

1

437 506,28

1/437.506,28

szt.

1

143 571,13

1/143.571,13

szt.

1

212 723,38

1/233.407,54

szt.

2

1 334 701,90

2/1.334.701,90

szt.

1

256 587,90

1/ 256.587,90

II OBIEKTY

Budynki mieszkalno- usługowe
(Ośrodek Zdrowia)
Parking przy Ośrodku Zdrowia w
Dźwierzutach
Budynki gospodarcze dot.
Ośrodków Zdrowia +
ogrodzenia i szambo
Budynki szkolne w zarządzie
Dyrektora Szkoły

Budynki przedszkolne Orzyny
wraz z ogrodzeniem
Budynek GOK + ogrodzenie
Budynek administracyjny UG +
ogrodzenie
Przystanki autobusowe
Świetlice wiejskie
Strażnice OSP
Budynki oczyszczalni ścieków w
Dźwierzutach
Oczyszczalnia ścieków
Julianowo
Budynek biblioteki Dźwierzuty
Budynek gospodarczo -socjalny
na stadionie w Dźwierzutach
Obiekty inżynieryjne (Orlik i
parking Dźwierzuty
parking na działce nr 684/2
Dźwierzuty

Razem obiekty:

Źródło: opracowanie własne

21 616 108,45

2/712.770,78
1/101.372,79

2/39.366,81

1/553.317.12

13/1.651.341,35
6/657.366,73

Tabela nr 18. Sprzedaż mienia komunalnego 2018 roku
Lp

Nabywca

1.

Mieszkańcy miasta
Szczytno

2.

Mieszkańcy gminy
Dźwierzuty

Nr
działki

Położenie

Nr sprawy

Wartość
nieruchomości w zł

Kwota
netto w zł

Uwagi

0,1279

działka
rekreacyjna

Dąbrowa

RIGN.6840.1.2018
z dnia
03.01.2018

47 681,00

48 559,35

przetarg
nieograniczony

0,0226

działka drogowa

Małszewko
obręb
Dźwierzuty

RIGN.6840.2.2018
z dnia
30.01.2018

1 713,00

Dźwierzuty
ul.
Sienkiewicz
a6

RIGN.6840.3.2018
z dn. 15.01.2018

46 426,00

2 862,00

zniżka 95 %

Powierzchnia w ha

Rodzaj
nieruchomości

118/49

37/3

182,00

poprawa
zagospodarow
ania sąsiedniej
nieruchomości

3.

Mieszkańcy gminy
Dźwierzuty

800/3
802/1

0,0680

lokal mieszkalny
+ udział w
działkach pow.
37,2 m2 (2
pokoje, kuchnia,
łazienka,
przedpokój)

4.

Przedsiębiorstwo z
Warszawy

118/45

0,1972

działka
rekreacyjna

Dąbrowa

RIGN.6840.4.2018
z dn. 05.04.2018

90 945,00

74 796,75

przetarg
nieograniczony

5.

Mieszkańcy miasta
Warszawa

3/2

0,3975

droga -działka na
poprawę
zagospodarowan
ia

m.
Małszewko
obręb
Dźwierzuty

RIGN.6840.5.2018
z dnia
14.03.2018

18 516,00

18 516,00

poprawa
zagospodarowania

6.

Mieszkańcy gminy
Dźwierzuty

0,2492

działka bez planu
zagospodarowan
ia
przestrzennego

Dźwierzuty
ul. Polna

RIGN.6840.6.2018
z dnia 1.06.2018

34 770,00

35 200,00

przetarg
nieograniczony

0,0000

lokal mieszkalny
nr 5 w budynku
przy ul Kajki 6 w
Dźwierzutach o
pow. 45,42 m2,
piwnica 2,94 m2
i budynek
gospodarczy o
pow. 16,70 m2

Dźwierzuty
ul. Kajki 6

RIGN.6840.14.201
8 z dnia
29.05.2018

39 232,00

2 572,00

zniżka 95 % na
rzecz najemcy
za gotówkę

Dąbrowa

RIGN.6840.38.201
8 z dn.
28.08.2018

118 500,00

96 341,46

przetarg
nieograniczony

Dźwierzuty

RIGN.6845.5.2018

94 574,00

922/2

103/100
0
udziału
w dz. nr
597/2

7.

Mieszkańcy gminy
Dźwierzuty

8.

Mieszkańcy miasta
Szczytno

118/46

0,1897

działka
rekreacyjna

9.

Zakład Gospodarki
Komunalnej w
Dźwierzutach

694/7

0,5071

działka po SKR
siedziba Zakładu
Gospodarki
Komunalnej

Powierzchnia razem

Źródło: opracowanie własne

1,7592

Kwota netto razem

przeniesienie
własności
nieruchomości
279 029,56

Tabela nr 19. Wykaz nieruchomości przejętych w 2018 roku na mienie gminy
Lp.

Nr dz.

Pow.
w ha

Położenie

Od kogo
przejęta

1.

276

0,1700

Gisiel

Skarb
Państwa

2.

210/1

8,8500

Nowe
Kiejkuty

Skarb
Państwa

3.

117/9

1,5139

Jabłonka

Skarb
Państwa

4.

117/3

1,5072

Jabłonka

Skarb
Państwa

5.

117/7

2,7788

Jabłonka

Skarb
Państwa

6.

117/11

2,3100

Jabłonka

Skarb
Państwa

0,0871

Dźwierzuty
m.
Małszewko

Skarb
Państwa KOWR
Olsztyn
od osoby
fizycznej

7.

19

8.

242/15

0,0271

Rańskdroga

9.

188

0,3200

Targowodroga

Skarb
Państwa

10.

296

0,2500

Targowodroga

Skarb
Państwa

Dokument przejęcia
decyzja Wojewody
Warmińsko Mazurskiego nr IGRVIII.7531.1.15.2018.JR
z dnia 15.02.2018
roku
decyzja Wojewody
Warmińsko Mazurskiego Nr IGRVIII.7531.1.36.2018.JR
z dnia 19.04.2018
roku
decyzja Wojewody
Warmińsko Mazurskiego nr IGRVIII.7531.1.37.2018.
JR z dnia 19.04.2018 r.
decyzja Wojewody
Warmińsko Mazurskiego nr IGRVIII.7531.1.37.2018.
JR z dnia 19.04.2018 r.
decyzja Wojewody
Warmińsko Mazurskiego nr IGRVIII.7531.1.37.2018.
JR z dnia 19.04.2018 r.
decyzja Wojewody
Warmińsko Mazurskiego nr IGRVIII.7531.1.37.2018.
JR z dnia 19.04.2018 r.
Rep. A nr 3008/2018 z
dnia 3.07.2018 r.
deczyja Wójta Gminy
Dźwierzuty Nr
GN.6831.34.1.2011 z
dnia 22.11.2018 r.
decyzja Woj.. War.
Maz. Nr IGRVIII.7531.1.75.2018.JO
z dnia 18.09.2018 r.
decyzja Woj.. War.
Maz. Nr IGRVIII.7531.1.75.2018.JO
z dnia 18.09.2018 r.

Wartość
nieruchomości
w zł

Przeznaczenie

1 700,00

droga

8 850,00

działka pod
ścieżkę rowerową

1 514,00

działka pod
ścieżkę rowerową

1 507,00

działka pod
ścieżkę rowerową

2 779,00

działka pod
ścieżkę rowerową

2 310,00

działka pod
ścieżkę rowerową

1 527,12

działka pod drogę

271,00

działka pod drogę

3 200,00

działka pod drogę

2 500,00

działka pod drogę

11.

246/1

0,3300

Jeleniowo droga

12.

247/1

0,5100

Jeleniowo droga

Razem 18,6541

Skarb
Państwa

Skarb
Państwa

decyzja Woj.. War.
Maz. Nr IGRVIII.7531.1.74.2018.JO
z dnia 18.09.2018 r.
decyzja Woj.. War.
Maz. Nr IGRVIII.7531.1.74.2018.JO
z dnia 18.09.2018 r.
Razem

3 300,00

działka pod drogę

5 100,00

działka pod drogę

34 558,12

Źródło: opracowanie własne

W roku 2018 nie wystąpiły umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadające Gminie Dźwierzuty z zakresu
gospodarki nieruchomościami.
W roku 2018 umorzono zaległość z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 41/2
obręb Jeleniowo w wysokości 1.219,60 zł oraz dz. nr 166/1 Rańsk w wysokości 248 zł
i dz. nr 156 Rańsk w wysokości 52 zł. Łączna wartość umorzeń 1.519,60 zł
Zastosowano bonifikatę ustawową przy wpłacie opłaty rocznej za użytkowanie
wieczyste działki nr 561/6 obręb Dźwierzuty, na wniosek strony, w wysokości 331,50 zł.
Tabela nr 20. Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i innych form zagospodarowania mienia
komunalnego
Uzyskana kwota
Forma zagospodarowania mienia komunalnego
w zł
nieruchomości zabudowane w tym lokale mieszkalne
5 434,00
działki niezabudowane
275 415,57
czynsz dzierżawy za nieruchomości rolne
6 446,32
czynsz dzierżawy za działki handlowo-usługowe, rekreacyjne
10 951,41
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
4 097,00
użytkowanie wieczyste
5 804,10
służebność gruntowa
453,87
Razem
308 602,27
Źródło: opracowanie własne

Informacja o posiadanych akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego
Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Dźwierzuty posiada następujące akcje i udziały
w spółkach prawa handlowego o wartości:
 190 500,00 zł - udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
w Olsztynie (381 udziałów po 500,00 zł każdy),
 5 000,00 zł – udziały w „Porty Lotnicze Mazury – Szczytno” sp. z o.o. (5 udziałów po 1 000
zł),
 1 000,00 zł – akcje Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Rynku Hurtowego S.A. w Olsztynie
(10 akcji po 100 zł każda),
 1 029 193,60 zł – udziały w spółce komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka
z o. o. w Dźwierzutach (1028 udziałów).

4.1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Uchwałą Nr VI/35//15 z dnia z dnia 31 marca 2015r. Rada Gminy Dźwierzuty przyjęła
„Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dźwierzuty na lata
2015-2020”. Obowiązek jego uchwalenia wynika bezpośrednio z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Celem Programu jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najuboższych
mieszkańców Gminy, poprawa warunków zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu
Gminy oraz racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy.
Zgodnie z zapisami Programu mieszkaniowy zasób Gminy tworzą lokale położone
w budynkach stanowiących wyłączną własność Gminy, w budynkach należących do wspólnot
mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały oraz w budynkach stanowiących własność
podmiotu zewnętrznego, od której Gmina dzierżawi lokale. Mieszkaniowy zasób Gminy
obejmuje 3056, 46 m2, w tym:
 41 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 2103,06 m²,
 1 lokal socjalny o powierzchni 15,68 m²,
 1 lokal zastępczy o powierzchni 20 m²,
 9 lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni 430,13
m²,
 10 lokali komunalnych, które gmina dzierżawi od podmiotu zewnętrznego o łącznej
powierzchni 487,59 m².
Tabela nr 21. Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy (stan na 01.01.2015 r.)
Rodzaj oraz liczba
Właściciel
Lp.
Lokalizacja
lokalu
komunalne socjalne zastępcze
1. ul. Szczycieńska 8/1
Gmina
1
2. ul. Szczycieńska 13/4 Gmina
1
3. ul. Szczycieńska 16
Gmina
3
4. ul. Szczycieńska 32/2 Wspólnota
1
5. ul. Sienkiewicza 6
Gmina
1
6. ul. Sienkiewicza 18 A Gmina
1
7. ul. Sienkiewicza 20/2 Gmina
1
8. ul. Sienkiewicza
Gmina
0
1
9. ul. Pasymska 10
Gmina
4
10. ul. Piaskowa 2
Gmina
1
11. ul. Kajki 6
Wspólnota
2
1
12. Łupowo 68
Gmina
1
13. Łupowo 70
Gmina
1
14. Sąpłaty 42
Gmina
1
15. Sąpłaty 63
Gmina
1
16. Sąpłaty 90
Gmina
1
17. Dąbrowa 12
Gmina
1
18. Jabłonka 3A
PKP
1
19. Nowe Kiejkuty 21
Gmina
2
-

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Nowe Kiejkuty 33
Orzyny 67 A
Jeleniowo 6
Jeleniowo 23
Targowska Wola 2
Targowska Wola 5
Targowska Wola 4
Targowska Wola 1
Targowska Wola 19
Targowo 85
Rusek Mały 15/2
Grądy 8
Budy 3/2
Rutkowo 3
Rutkowo 25
Olszewski 30
Olszewki 89
Linowo 17
Miętkie 22/3
Szczepankowo 31
Popowa Wola 8
Razem:

Wspólnota
Gmina
Gmina
Gmina
PKP
Gmina
PKP
PKP
PKP
Gmina
Gmina
Wspólnota
Gmina
PKP
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Gmina
Wspólnota

3
2
2
1
3
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
3
1
1
1
2
2
60

1

1

Źródło: „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dźwierzuty na lata 2015-2020”

Budynki, w których usytuowane są lokale mieszkalne należące do Gminy wykazują
zróżnicowane zużycie techniczne. Większość budynków stanowiących własność
lub współwłasność Gminy wybudowana została przed 1939 rokiem, następna grupa to
budynki wybudowane w latach 1939 – 1970, ostatnia grupa to budynki wybudowane po 1970
roku. Wyeksploatowane zasoby mieszkaniowe charakteryzuje niski standard wyposażenia.
Zróżnicowane wiekowo budynki przedstawiają konstrukcyjnie różnorodny poziom
wyeksploatowania. Znaczne zużycie funkcjonalne i techniczne budynków ma duży wpływ
na koszty remontów eksploatacji. W istotnej części budynków trzeba wymienić pokrycia
dachowe, naprawić rury spustowe, poprawić stan elewacji. Jednakże w pierwszej kolejności
należy poprawić stan techniczny wewnątrz lokali. Instalacje elektryczne wewnętrzne
w znacznej części nie były wymieniane podczas długoletniej eksploatacji. Wykonane
z aluminium, przewidziane dla znacznie mniejszych obciążeń, obecnie nie spełniają warunków
technicznych i stwarzają zagrożenie pożarowe. Instalacje wodne po długoletniej eksploatacji
są częściowo skorodowane i wykazują skłonność do awarii.
Tabela nr 22. Ocena stanu technicznego lokali stanowiących własność gminy
Rodzaj lokalu
Liczba lokali
Stan techniczny
Lokal komunalny
30
dobry
Lokal komunalny
30
średni
Lokal socjalny
1
dobry
Lokal zastępczy
1
dobry
Źródło: opracowanie własne na podstawie Uchwały Nr VI/35//15 z dnia z dnia 31 marca 2015r.

Tabela nr 23. Opis i ocena stanu technicznego budynków komunalnych
Elementy budynku

POKRYCIA DACHOWE

OBRÓBKI BLACHARSKIE

RYNNY

RURY SPUSTOWE

WŁAZY NA DACH

Zakres robót naprawczych

dobry

17

Zalecana wymiana pokrycia dachowego w całości

średni

22

zły

0

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

30

Wymienić obróbki blacharskie na nowe, wymagane
prace konserwatorskie

średni

9

zły

0

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

18

Wymienić rynny nowe, zalecane okresowe
czyszczenie rynien, montaż rynien

średni

6

zły

0

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

10

Montaż rur, poprawa mocowania rur oraz wymiana
skorodowanych rur na nowe

średni

14

zły

0

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

16

Wymiana włazu dachowego na nowy

średni

2

zły

0

dobry

12

średni

0

zły

0

dobry

26

Skuć luźne tynki i otynkować na nowo, przemurować
średni
komin

13

DRABINY

Nie przewiduje się robót naprawczych

KONSTRUKCJA DACHU (WIĘŹBA
DACHOWA, KONSTRUKCJA
STROPODACHU

zły

0

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

36

Wymiana całości łacenia dachu

średni

3

zły

0

dobry

37

średni

0

zły

0

dobry

39

średni

0

zły

0

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

34

Wykonać wzmocnienie fundamentów

średni

1

zły

0

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

27

Zalecanie wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych,
wszystkie luźne tynki skuć i otynkować ponownie

średni

12

zły

0

Nie przewiduje robót naprawczych
STROPY
MIĘDZYKONDYGNACYJNE
Nie przewiduje się robót naprawczych
FUNDAMENTY

ŚCIANY PODZIEMIA

ELEMENTY ELEWACJI

Ilość
budynków

Nie przewiduje się robót naprawczych

Nie przewiduje robót naprawczych

KOMINY PONAD DACHEM

Stan
techniczny

SCHODY I POCHYLNIE

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

33

Wykonać naprawę uszkodzonych stopni
zewnętrznych

średni

6

zły

0

dobry

37

Wykonać naprawę uszkodzonego narożnika budynku średni

2

Nie przewiduje się robót naprawczych
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I
WEWNĘTRZNE NOŚNE

zły

0

dobry

39

średni

0

zły

0

Nie przewiduje robót naprawczych

dobry

38

Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe

średni

1

zły

0

Nie przewiduje się robót naprawczych
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
DZIAŁOWE

STOLARKA WEWNĘTRZNA

Źródło: „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dźwierzuty na lata 2015-2020”

Budynki, których Gmina jest właścicielem, poddawane są bieżącym remontom
i modernizacjom. W 2018 roku gmina Dźwierzuty przeznaczyła na ww. zadania następujące
kwoty:
Tabela nr 24. Poziom wydatków przeznaczonych remonty lokali
L.p

Wyszczególnienie

1
2

Zakup wyposażenia
Zakup usług remontowych, w tym:
Montaż schodów nożycowych w budynku
2.1
mieszkalnym w Linowie
Remont balkonów w budynku przychodni w
2.2
Dźwierzutach
Remont kotłowni w budynku komunalnym w
2.3
Orzynach
Montaż schodów kominowych na budynku w
2.4
Rańsku
Wykonanie przyłącza wod-kan z gminnej sieci
2.5 wodociągowej do budynku komunalnego w
Dąbrowie
Remont dachu na budynku komunalnym w
2.6
Targowskiej Woli
Zakup i montaż okien i parapetów w budynku
2.7
komunalnym w Targowskiej Woli 2/3
2.8 Remont lokalu komunalnego w Rogalach
2.9 Montaż okien w lokalu komunalnym w Rogalach
Montaż kominków wentylacyjnych w budynku
2.10
komunalnym w Targowskiej Woli
Zakup i montaż okien i parapetów w budynku
2.11
komunalnym w Targowskiej Woli
2.12 Podatek
Źródło: opracowanie własne

Plan w zł
17 000,00
52 500,00

Wykonanie
Kwota w zł
%
14 559,95
85,6
51 104,55
97,3

-

1 751,60

-

-

7 374,44

-

-

688,80

-

-

1 800,00

-

-

12 600,00

-

-

13 687,00

-

-

2 470,70

-

-

1 496,01
3 200,00

-

-

985,00

-

-

2 748,00

-

-

2 303,00

-

Remonty są realizowane w ramach środków pozyskiwanych z czynszów za najem lokali
mieszkalnych i użytkowych oraz innych środków budżetu Gminy. Stawka bazowa czynszu
na dzień 31.01.2018 r. wynosi 2,26 zł./m2 i nie ulegała zmianie od momentu wprowadzenia
„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dźwierzuty
na lata 2015-2020”.
Zwalniane z mieszkaniowego zasobu Gminy lokale, których standard uzasadnia
przeznaczenie ich na lokale socjalne, będą w pierwszej kolejności przeznaczane na realizację
wyroków sądowych, orzekających uprawnienia do lokalu socjalnego. Gmina zobowiązana jest
przepisami prawa zabezpieczyć lokale niezbędne do realizacji wyroków eksmisyjnych.
W przypadku nie wywiązania się przez Gminę z obowiązku zapewnienia lokali socjalnych
nałożonych przez ustawodawcę, Gmina narażona jest na roszczenia odszkodowawcze.
5. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
5.1. Strategia Rozwoju Gminy Dźwierzuty na lata 2016-2025
Uchwałą Nr IXI/167/16 z dnia 8 września 2016 roku Rada Gminy Dźwierzuty przyjęła
Strategię Rozwoju Gminy Dźwierzuty na lata 2016-2025. Jest to dokument planistyczny, który
określa najważniejsze kierunki rozwoju obszaru gminy w celu jego harmonijnego
i zrównoważonego rozkwitu oraz ciągłego polepszania jakości życia jej mieszkańców. Niniejsza
strategia jest elementem wyjściowym przygotowania wszystkich planistycznych dokumentów
gminy. Jest także dokumentem wyrażającym wspólną wizję rozwoju oraz wyznaczającym
drogę do osiągnięcia celów strategicznych.
Jednym z elementów każdej strategii rozwoju gminy jest opracowanie analizy SWOT,
tj. określenie mocnych i słabych stron analizowanego obszaru oraz przeciwstawienie im
możliwych przyszłych szans i zagrożeń.
W Strategii Rozwoju Gminy Dźwierzuty na lata 2016-2025 analizę SWOT opracował
zespół strategiczny metodą burzy mózgów. Przy tworzeniu zestawienia zostały wzięte także
wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy Dźwierzuty.
Tabela nr 25. Analiza SWOT gminy Dźwierzuty













SILNE STRONY
Atrakcyjne położenie geograficzne
Wyjątkowe walory przyrodnicze
Czyste środowisko naturalne
Piękne miejsce do życia i wypoczynku
Brak uciążliwego, „szkodliwego” przemysłu na terenie
gminy
Gmina spokojna i bezpieczna
Liczne gospodarstwa rolne, rozwinięty sektor
Sprawnie działające instytucje publiczne – szkoły,
ośrodek kultury, ośrodek pomocy społecznej
Łatwy dostęp do oświaty i zajęć edukacyjnych
Duży potencjał turystyczny
Specyfika życia w spokojnej, życzliwej społeczności
Liczne inwestycje w infrastrukturę techniczną
(kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, wodociągi) i
społeczną (świetlice wiejskie, place zabaw, sale
gimnastyczne)

SŁABE STRONY
 Niedostateczny stan dróg lokalnych, deficyt chodników i
ścieżek rowerowych
 Słabo rozwinięty transport publiczny
 Brak miejsc pracy na terenie gminy, bezrobocie
 Gmina ze spuścizną dawnej wsi PGR – postawa bierna,
roszczeniowa, dysfunkcyjna, uzależniona, zależna od
pomocy społecznej
 Ograniczony dostęp do specjalistycznej opieki
medycznej, usług rehabilitacyjnych oraz profilaktyki
zdrowotnej
 Niski poziom życia spowodowany małymi dochodami i
minimalnymi płacami
 Wyludnienie się gminy za pracą
 Małe zaangażowanie mieszkańców w lokalne inicjatywy.
Obozowość. Nieufność i podziały
 Zbyt mało infrastruktury turystycznej – brak całorocznej
oferty noclegowej i gastronomicznej, brak oznakowania
szlaków i obiektów
 Brak rozpoznawalnego produktu turystycznego

SZANSE
 Udział gminy w zrzeszeniach regionalnych, co umożliwia
współpracę pomiędzy różnymi partnerami społecznymi i
publicznymi oraz możliwość aplikowania w różnych
konkursach
 Nowa, korzystna perspektywa finansowania w latach
2014-2020 z możliwością pozyskiwania funduszy w roku
2021 i 2022
 Coraz bardziej aktywni mieszkańcy, promocja ruchu
obywatelskiego, zrzeszanie się w organizacje
pozarządowe
 Rozwój odnawialnych źródeł energii i inwestycji
proekologicznych
 Promocja i inwestowanie w agroturystykę, turystykę
wiejską oraz infrastrukturę turystyczną
 Promocja turystyki aktywnej (rowery, kajaki) w całym
regionie województwa
 Dbanie o profilaktykę zdrowotną i zdrowy styl życia
 Modernizacja rolnictwa
 Wdrożenie nowych form wsparcia dla MŚP oraz
przedsiębiorczości społecznej – ułatwienia legislacyjne,
aktywizacja zawodowa, wsparcie i doradztwo, dotacje i
kredyty
 Rosnąca liczba mieszkańców terenów zurbanizowanych
 Promocja Gminy poprzez powstające obiekty sportowe,
turystyczne, strzelnicę

 Niski poziom skanalizowania gminy
 Słaba jakość i niska dostępność do usług – restauracja,
siłownia, kosmetyczka, fryzjer – umożliwiająca
wydawanie pieniędzy na terenie gminy
ZAGROŻENIA
 Globalne trendy – emigracja młodego pokolenia,
starzenie się społeczeństwa
 Niewystarczające środki przekazywane z budżetu
państwa na zadania dodatkowo zlecone gminie na
podstawie aktów prawnych
 Niestabilność przepisów prawa, które spowalniają
procesy inwestycyjne i rozwojowe
 Pogłębiające się zjawisko wykluczenia społecznego –
bezrobocie, rozwarstwienie społeczne, niska aktywność
obywatelska, niski poziom integracji osób osiedlających
się
 Zaniedbania w sferze opieki i profilaktyki zdrowotnej w
społeczeństwie. Niechęć do badań profilaktycznych i
dbania o zdrowy styl życia
 Ograniczone zaufanie do działań międzysektorowych
 Stagnacja gospodarcza kraju i regionu – zmniejszenie
zamożności mieszkańców, zmniejszenie tempa tworzenia
miejsc pracy
 Zbyt duże kierowanie środków finansowych na poczet
pomocy społecznej, zamiast w inwestycje i rozwój
 Wzrastające tempo rozwoju gmin ościennych – rosnąca
konkurencja
w
dziedzinie
podaży
terenów
inwestycyjnych, turystyki i rekreacji
 Powolna modernizacja dróg krajowych, wojewódzkich,
powiatowych i gminnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Uchwały Nr IXI/167/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 8 września 2016
roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dźwierzuty na lata 2016-2025

Dla mieszkańców gminy Dźwierzuty najcenniejszymi wartościami okazały się praca,
zdrowie, integracja, czyste środowisko oraz stabilizacja.
Na podstawie analizy słabych i silnych stron gminy oraz potencjalnych szans i zagrożeń
udało się wypracować wizję gminy w 2025 roku, która brzmi następująco:

„Gmina Dźwierzuty w roku 2025 to miejsce przyjazne ludziom, pełne spokoju,
zieleni i naturalności. Promuje się tu przedsiębiorczość, turystykę, rolnictwo
oraz twórczość i aktywność mieszkańców. Żyje się tu w zdrowiu i dobrobycie,
znajduje dobrze płatną pracę, wypoczynek i profesjonalne usługi. Wpływa
to na trwały wzrost gospodarczy oraz atrakcyjność turystyczną regionu.”
Sposobem na urzeczywistnienie zakładanej wizji gminy jest misja. Określa ona przede
wszystkim rolę władz w procesie rozwoju, ale ma równocześnie integrować, motywować
i rozbudzać aspiracje całej społeczności lokalnej. Misja spełnia także funkcję promującą teren
wobec potencjalnych inwestorów i turystów.
Misja gminy Dźwierzuty w Strategii rozwoju Gminy brzmi następująco:

„Misją jest zapewnienie dogodnych warunków do pracy, nauki i wypoczynku
oraz podwyższenie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę stanu

infrastruktury technicznej i społecznej, wspieranie przedsiębiorczości, ochronę
walorów i promocję zasobów przyrodniczo – kulturowych gminy Dźwierzuty.”
Na podstawie analizy obecnego stanu rozwoju gminy określony trzy główne obszary,
na których powinien koncentrować się wysiłek strategiczny. Z kolei dla każdego obszaru
opracowano cel strategiczny, z których wyodrębniono kierunki działań. Kierunki te stanowią
jedynie propozycję, otwartą listę przedsięwzięć w danym zakresie.
Tabela nr 26. Obszary i cele strategiczne gminy Dźwierzuty

OBSZAR SPOŁECZNY

Cel strategiczny:
Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców
Cel operacyjny
Kierunek działań
 Wzrost poziomu tożsamości lokalnej
 Upowszechnianie wolontariatu
Budowanie kapitału społecznego.
Integracja mieszkańców,
 Promowanie aktywności organizacji pozarządowych
promowanie lokalnych liderów i
 Działania na rzecz integracji społeczności lokalnej
inicjatyw społecznych
 Tworzenie gminnych programów kulturalno-aktywizacyjnych i ich
popularyzacja
 Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług medycznych o
charakterze ogólnym i specjalistycznym
 Rozwój ochrony zdrowia w placówkach edukacyjnych
Rozwój usług społecznych,
 Promocja, kształtowanie i pobudzanie świadomości mieszkańców w
profilaktycznych i zdrowotnych
zakresie zdrowego stylu życia i odżywiania
 Propagowanie i wspieranie inicjatyw wykorzystujących infrastrukturę
sportową w celu wypracowania postaw prozdrowotnych
 Zapewnienie wsparcia seniorom i osobom niepełnosprawnym
 Kontynuowanie efektywnych działań edukacyjnych i pozalekcyjnych
Podwyższenie poziomu edukacji i
 Organizacja zajęć edukacyjnych oraz kształcenia ustawicznego dla osób
zwiększenie kompetencji
dorosłych. Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych
zawodowych mieszkańców
 Wspieranie oraz tworzenie dogodnych warunków do rozwoju form
opieki nad dziećmi do lat 3 i 5
Cel strategiczny:
Przedsiębiorczość i dobre warunki do inwestowania bazą rozwoju gospodarczego

Promocja gminy jako atrakcyjnego
obszaru lokowania inwestycji

OBSZAR GOSPODARCZY

Wykorzystanie walorów środowiska
naturalnego i kulturowego do
rozwoju sektora rekreacji i turystyki
Dostosowanie produkcji rolniczej
oraz przetwórstwa do
funkcjonowania w standardach
ekologicznych

Przeciwdziałanie bezrobociu i
aktywizacja lokalnego rynku pracy.
Tworzenie warunków dla rozwoju
MŚP

 Określenie i przystosowanie terenów pod inwestycje
 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wspomagającej działalność
gospodarczą i rolniczą
 Modernizacja i dostosowanie budynków przemysłowych i
gospodarczych do aktualnych potrzeb i kierunków rozwoju gospodarki
 Przygotowanie i promowanie gotowej oferty rekreacyjno-turystycznej
ze szczególnym uwzględnieniem turystyki weekendowej
 Uzupełnienie produkcji rolnej o agroturystykę i turystykę wiejską
 Rozbudowa bazy turystycznej i okołoturystycznej
 Promocja lokalnych produktów i przedsiębiorców
 Tworzenie małych, lokalnych firm przetwórczych
 Tworzenie kooperatyw, korzystanie z dobrych praktyk innych, którzy
działają w danej dziedzinie
 Doradztwo dla osób zakładających i prowadzących działalność
gospodarczą
 Kształcenie ustawiczne, umożliwiające przekwalifikowanie lub zmianę
kwalifikacji zawodowych
 Ułatwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych, biernych
zawodowo poprzez wykorzystanie mechanizmów spółdzielczości
socjalnej

OBSZAR PRZESTRZEŃ

Cel strategiczny:
Ład przestrzenny i zrównoważone środowisko filarami rozwoju gminy
 Prawidłowa gospodarka wodno-kanalizacyjna
 Poprawa nawierzchni dróg, chodników i ścieżek rowerowych
Budowa, rozbudowa i modernizacja
 Modernizacja i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia
infrastruktury społecznej, sportowej,  Rozbudowa i modernizacja istniejących świetlic, placów zabaw i boisk
technicznej i drogowej
sportowych
 Rozwój infrastruktury turystycznej w miejscach atrakcyjnych
turystycznie
 Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych
Uporządkowana struktura
 Dobra infrastruktura komunalna
urbanistyczna
 Atrakcyjna struktura urbanistyczna
Estetyzacja gminy i funkcjonalne
 Dbanie o małą architekturę i ład przestrzenny
zagospodarowanie przestrzeni
 Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców
publicznych
 Wpieranie gospodarki niskoemisyjnej
 Termomodernizacja wszystkich obiektów gminnych
Wykorzystanie odnawialnych źródeł
 Rozwój odnawialnych źródeł energii poprzez wykorzystanie energii
energii i gospodarki niskoemisyjnej.
wiatrowej, słonecznej i wodnej
Racjonalne gospodarowanie
 Promocja dbałości o stan środowiska w oparciu o zasady
zasobami naturalnymi
zrównoważonego rozwoju i edukacja ekologiczna
 Ochrona zasobów przyrodniczych i naturalnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Uchwały Nr IXI/167/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 8 września 2016
roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dźwierzuty na lata 2016-2025

Za wdrożenie Strategii Rozwoju Gminy Dźwierzuty na lata 2016-2025 odpowiada
zespół ds. realizacji strategii, natomiast za monitoring podjętych działań zespół
ds. monitoringu i ewaluacji strategii. Oba zespoły winny być powołane zarządzeniem Wójta
Gminy Dźwierzuty.
6. Ład przestrzenny
6.1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dźwierzuty
Uchwałą Nr XIV/122/2000 z dnia 7 lipca 2000 roku Rada Gminy Dźwierzuty zatwierdziła
obowiązujące do dnia dzisiejszego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Dźwierzuty.
Uchwałą Nr XL/345/2018 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 19.07.2018 r. przystąpiono
do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Dźwierzuty, które będzie stanowiło zaktualizowaną wersję obowiązującego w chwili
obecnej dokumentu planistycznego.
Należy mieć na uwadze, że Studium nie jest aktem prawa miejscowego. Wskazuje
jedynie kierunki w jakich Gmina Dźwierzuty powinna kształtować swoją politykę przestrzenną.

6.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Tabela nr 27. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
(stan na 31.12.2018 rok)
Lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nazwa planu
miejscowego
Zmiana miejscowego
planu ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Dźwierzuty – dotyczy
pensjonatu na ok. 50
miejsc
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego zespołu
zabudowy letniskowej w
obrębie wsi Dąbrowa
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
zabudowy letniskowej Sąpłaty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
zabudowy letniskowej w
obrębie geodezyjnym
Sąpłaty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
usług turystycznych w
obrębie geodezyjnym
Dąbrowa
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
zabudowy letniskowej i
mieszkaniowej dz. Nr
291/3 w obrębie
geodezyjnym linowo
Zmiana miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego gminy
Dźwierzuty, obręb Orzyny
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
zabudowy letniskowej dz.
Nr 228 w obrębie
geodezyjnym Rańsk
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego zespołów
zabudowy letniskowej w
obrębie wsi Linowo
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
zabudowy mieszkalno –

Obszar objęty planem

Data
zatwierdzenia

Nr Uchwały
Rady gminy

Dz. Urz. Woj.
(Nr, poz., data)

Działka nr 417 obręb Dźwierzuty

28.05.1998

XXVII/174/98

Nr 14, poz. 198,
2.07.1998

Część obrębu wsi Dąbrowa –
teren nad jeziorem Sasek Wielko

29.04.1999

VII/53/99

Nr 43, poz. 834,
8.07.1999

Część obrębu Sąpłaty

29.04.1999

VII/54/99

Nr 43, poz. 835,
8.07.1999

Część obrębu Sąpłaty

7.07.2000

XIV/124/2000

Nr 52, poz. 671,
24.08.2000

część obrębu Dąbrowa

7.07.2000

XIV/125/2000

Nr 52, poz. 672,
24.08.2000

Działka nr 291/3 w obrębie
linowo

7.07.2000

XIV/126/2000

Nr 52, poz. 673,
24.08.2000

Część działki nr 206/1

28.02.2001

XVII/161/01

Nr 24, poz. 299,
29.03.2001

Działka nr 228 w obrębie Rańsk

28.02.2001

XVII/160/01

Nr 35, poz. 514,
30.04.2001

Część obrębu linowo – teren nad
jeziorem Sasek Wielki

28.05.1998

XXVII/175/98

Nr 73, poz.1173,
29.08.2001

Działka nr 98/2 w obrębie
jabłonka

24.10.2001

XXI/175/01

Nr 141, poz. 2019,
14.12.2001

11

12

13

14

15

16

17

18

letniskowej w obrębie
Jabłonka, Gmina
Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
zabudowy letniskowej w
obrębie geodezyjnym
Dąbrowa, gmina
Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
zabudowy letniskowej w
obrębie geodezyjnym
linowo, gmina Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
zabudowy usług
turystycznych w
miejscowości Budy, część
dz. Nr 463/1 w obrębie
geodezyjnym Dźwierzuty,
gmina Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
zabudowy letniskowej, dz.
Nr 16 w obrębie
geodezyjnym Dąbrowa,
gmina Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
zabudowy usług
turystycznych w
miejscowości Rusek Mały
dz. Nr 128/9, 128/27,
173/3 obręb geodezyjny
Sąpłaty, gmina
Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
zabudowy letniskowej i
mieszkaniowej dz. Nr 241
i 257 obręb geodezyjny
Rańsk gmina Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
zabudowy letniskowej w
obrębie geodezyjnym
Dąbrowa (dz. 2/…) gmina
Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
letniskowej w obrębie
geodezyjnym Dąbrowa
(dz. 107/….) gmina
Dźwierzuty

Część obrębu Dąbrowa

14.03.2002

XXIV/200/02

Nr 65, poz. 967,
27.05.2002

Część obrębu linowo – teren nad
jeziorem Sasek Wielki

14.03.2002

XXIV/199/02

Nr 65, poz. 966,
27.05.2002

Część działki nr 463/1 Budy
obręb Dźwierzuty

19.07.2002

XXVII/218/02

Nr 105, poz. 1617,
27.08.2002

Działka nr 16 w obrębie Dąbrowa

19.07.2002

XXVII/219/02

Nr 105, poz. 1618,
27.08.2002

Działka nr 128/9, 128/27, 173/3
w rusku Małym obręb Sąpłaty

27.03.2003

V/35/03

Nr 60, poz. 855,
10.05.2003

Działka nr 241 i 257 w obrębie
Ransk

27.03.2003

V/36/03

Nr 60, poz. 856,
10.05.2003

Działki nr /… w obrębie Dąbrowa

30.10.2003

X/78/03

Nr 196, poz. 2468,
16.12.2003

Działki nr 107/… w obrębie
Dąbrowa

30.10.2003

X/79/03

Nr 196, poz. 2469,
16.12.2003

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
zabudowy letniskowej w
obrębie geodezyjnym
Orzyny gmina Dźwierzuty
Zmiana miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego zespołów
zabudowy letniskowej w
obrębie geodezyjnym wsi
Linowo gmina Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego terenu
zabudowy letniskowej w
obrębie geodezyjnym
Dąbrowa (dz. 17/….)
gmina Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Dźwierzuty w obrębie
geodezyjnym Dąbrowa,
dz. Nr 112/4
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Dźwierzuty w obrębie
geodezyjnym Nowe
Kiejkuty, dz. Nr 53/2
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Dźwierzuty w obrębie
geodezyjnym Dźwierzuty,
Rumy, Rańsk ,Targowo,
Popowa Wola, olszewka,
Sąpłaty, Linowo , Miętkie.
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Dźwierzuty w obrębie
geodezyjnym miętki, dz.
Nr 52/2
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Dźwierzuty w obrębie
geodezyjnym Rańsk
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Dźwierzuty w obrębie
geodezyjnym Jeleniowo,
we wsi Zimna Woda
Zmiana miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego zespołu
zabudowy letniskowej w

Działki nr 35/20, 35/19, 35/25,
35/18

Część terenu Linowo – teren nad
jeziorem Sasek Wielki

30.10.2003

30.10.200

X/80/03

Nr 196, poz. 2470,
16.12.2003

X/81/03

Nr 196, poz. 2471,
16.12.2003

Działki nr 17/… w obrębie
Dąbrowa

16.12.2003

XI/102/03

Nr 10, poz. 180,
26.01.2004

Działka nr 112/4 w obrębie
Dąbrowa

28.02.2005

XX/156/05

Nr 52, poz. 711,
06.05.2005

Działka nr 53/2 w obrębie Nowe
Kiejkuty

28.02.2005

XX/157/05

Nr 52 poz. 712,
06.05.2005

Część dz. Nr 441/2 i 419 oraz dz.
Nr 21 we wsi Małszewko, dz. Nr
295 w Rumach, dz. Nr 82/101, nr
89 we wsi Zalesie oraz nr 128/25
we wsi Grądy, dz. Nr 7/33 we wsi
Grodziska, część działki nr
127/35 w Popowej Woli, część
dz. 17/36 we wsi Stankowo, dz.
Nr 118, 12 i 13 w Sąpłatach, dz.
Nr 126/5 i 203 w Linowie, dz. Nr
55 w Miętkich

29.12.2005

XXVIII/196/05

Nr 43, poz. 888,
03.04.2006

Działka nr 52/2 w obrębie
Miętkie

29.12.2005

XXVIII/199/05

Nr 43, poz. 889,
03.04.2006

Działki nr 185/… w obrębie
Rańsk

18.07.2006

XXXII/212/06

Nr 126, poz. 1983,
04.09.2006

Dz. Nr 189, 185/1, 185/3, 186,
185/5, 185/6, 194, 195 obręb
Jeleniowo

18.07.2006

XXXII/213/06

Nr. 126, poz.
1984, 04.09.2006

Część obrębu Linowo – teren nad
jeziorem Sasek Wielki

28.09.2006

XXXIII/219/06

Nr 173, poz. 2486,
15.11.2006

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

obrębie wsi linowo,
gmina Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Dźwierzuty w obrębie
geodezyjnym Dąbrowa
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego we wsi
Linowo w obrębie
ewidencyjnym Linowo,
gmina Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w obrębie
wsi Dąbrowa, działka nr
112/22, gmina Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w obrębie
ewidencyjnym Miętkie,
gmina Dźwierzuty
Zmiana miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie
wsi Rańsk gmina
Dźwierzuty
Zmiana miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie
wsi Linowo, gmina
Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w obrębie
ewidencyjnym Rańsk, dz.
Nr 268, gmina Dźwierzuty
Zmiana miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego obrębie
wsi Dąbrowa, dz. Nr
109/7 i 109/9 gmina
Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w obrębie
ewidencyjnym
Dźwierzuty, gmina
Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w obrębie
ewidencyjnym
Dźwierzuty, gmina
Dźwierzuty, dz. 415/6
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w obrębie
ewidencyjnym Dąbrowa,
dz. Nr 3/20, gmina
Dźwierzuty

Część obrębu Dąbrowa – teren
nad jeziorem Sasek Wielki

28.12.2006

III/17/06

Nr 27, poz. 470,
26.02.2007

Część obrębu Linowo – teren nad
jeziorem Sasek Wielki

26.06.2008

XIV/112/08

Nr 124, poz. 2036,
08.08.2008

Dz. Nr 112/22 w obrębie
Dąbrowa

26.06.2008

XIV/113/08

Nr 134, poz. 2104,
26.08.2008

Część obrębu Miętkie

15.10.2008

XVI/133/08

Nr 182, poz. 2677,
01.12.2008

Część obrębu Rańsk

15.10.2008

XVI/139/08

Nr 183, poz. 2691,
02.12.2008

Część obrębu Linowo

17.06.2009

XXI/191/09

Nr 107, poz. 1763,
06.08.2009

Działka nr 268 w obrębie Rańsk

11.09.2009

XXII/197/09

Nr 156, poz. 2230,
20.10.2009

Działki nr 109/7 i 109/9 w
obrębie Dąbrowa

11.09.2009

XXII/199/09

Nr 164, poz. 2294,
02.11.2009

Część obrębu Dźwierzuty (28/8
ha)

11.09.2009

XXII/198/09

Nr 164, poz. 2293,
02.11.2009

Działka nr 415/6 obręb
Dźwierzuty

31.05.2010

XXVIII/245/10

Nr 112, poz. 1606,
26.07.2010

Dz. Nr 3/20, obręb Dąbrowa

31.05.2010

XXVIII/243/10

Nr 112, poz. 1605,
26.07.2010

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego we wsi
Kałęczyn w obrębie
ewidencyjnym Rańsk,
gmina Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w obrębie
ewidencyjnym Targowo,
dz. Nr 237/1 , gmina
Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w
obrębie wsi Dąbrowa,
gmina Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w obrębie
geodezyjnym Rańsk dla
dz. 242/2, gmina
Dźwierzuty
Zmiana miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego zespołów
zabudowy letniskowej w
obrębie wsi Dąbrowa,
gmina Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Dźwierzuty w obrębie
geodezyjnym Dąbrowa
dz. Nr 93/3, gmina
Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w obrębie
geodezyjnym Rańsk, dz.
Nr 269, gmina Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w obrębie
geodezyjnym Targowo,
dz. Nr 426/3, gmina
Dźwierzuty
Zmiana miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie
wsi Linowo, gmina
Dźwierzuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w
obrębach geodezyjnych
Sąpłaty, Dźwierzuty,
Olszewki, Jabłonka i
Nowe Kiejkuty
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w obrębie

Działki nr 76/3, 59, 79/2

14.09.2010

XXIX/248/10

Nr 8, poz. 104,
20.01.2010

Dz. Nr 237/1

14.09.2010

XXIX/249/10

Nr 8, poz. 105,
20.01.2010

Część obrębu Dąbrowa

15.02.2011

IV/17/11

Nr 47, poz. 769,
18.04.2011

Dz. Nr 242/2

28.03.2011

V/40/11

Nr 60, poz. 1002,
17.05.2011

Dz. Nr 91/30

14.06.2011

VII/64/11

Nr 110, poz. 1806,
05.08.2011

Dz. Nr 93/3

21.11.2011

XI/93/11

Poz. 154 z dnia
16.01.2012

Dz. Nr 269

21.11.2011

XI/94/11

Poz. 155 z dnia
16.01.2012

Dz. Nr 426/3

17.02.2012

XIII/111/12

Poz. 1699 z dnia
29.05.2012

Dz. Nr 152/60 i 152/61

11.05.2012

XV/130/12

Poz. 2010 z dnia
16.07.2012

6.11.2014

XXXVIII/337/14

Poz. 4077 z dnia
12.12.2014

18.03.2016

XV/128/16

28.07.2017

3/39, 3/27-3/36

geodezyjnym Dąbrowa,
gmina Dźwierzuty

Źródło: opracowanie własne

W 2018 roku nie powstał żaden nowy dokument, który został wpisany do Dziennika
Urzędowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
6.3. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego na działkach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego
Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w 2018 roku wyniosła łącznie – 55 sztuk,
w tym:
 liczba wydanych decyzji dla zabudowy mieszkaniowej - 24 sztuki
 liczba wydanych decyzji dla zabudowy rekreacyjnej - 13 sztuk
 liczba wydanych decyzji dla zabudowy zagrodowej – 7 sztuk
Liczba wydanych decyzji przenoszących lub zmieniających decyzje o warunkach zabudowy - 11
sztuk
Projekty decyzji w 2018 roku przygotowywała Pani Urszula Bylińska – Prokurent Biuro
Planowania Przestrzennego Łączpol Projekt Sp. z o.o. ul. Mostowa 1, 80-778 Gdańsk Adres do
korespondencji: ul. Kościuszki 8/5, 10-502 Olsztyn.
Liczba wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2018 roku wyniosła łącznie
– 15 sztuk.
7. Gospodarka odpadami i ochrona środowiska
7.1. Gospodarowanie odpadami
Uchwałą Nr XXVIII/246/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. Rada Gminy Dźwierzuty przyjęła
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dźwierzuty. Stanowi
on wykonanie ustawowego upoważnienia, wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)
zobowiązującego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia:
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
 prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny
sposób co najmniej takich odpadów, jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art.4a,
 uprzątnie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego,
 mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

2. Rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach.
7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów
jej przeprowadzania.
Na dzień 31.12.2018 r. liczba punktów adresowych, na które złożona została deklaracja
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 2082.
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/134/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 kwietnia 2016 roku
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkiwali mieszkańcy gminy wynosiła:
 8 zł – w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,
 14 zł – w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.
Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jeden pojemnik o
określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne:
 w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny wynosiła:
o dla pojemnika 110- 120 l
- 22 zł
o dla pojemnika 240 l
- 36 zł
o dla pojemnika 1100- 1200 l
- 167 zł
o dla pojemnika 7000 l
- 500 zł
 w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:
o dla pojemnika 110- 120 l
- 44 zł
o dla pojemnika 240 l
- 72 zł
o dla pojemnika 1100 l
- 334 zł
o dla pojemnika 7000 l
- 1000 zł
Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/135/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 kwietnia 2016 roku
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego
lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjnowypoczynkowe wynosi:
 110 zł – w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,
 220 zł – w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Tabela nr 28. Liczba mieszkańców, na których zostały złożone deklaracje za śmieci
w 1995 r.
zgodnie
z danymi GUS
Liczba mieszkańców

7367

Liczba mieszkańców gminy
w roku 2018, zgodnie z
w roku 2018, na podstawie danych pochodzących
danymi pochodzącymi
ze złożonych przez właścicieli nieruchomości
z rejestru mieszkańców
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
gminy
odpadami komunalnymi według stanu na dzień
31 grudnia roku objętego sprawozdaniem
6557

4688

Źródło: opracowanie własne

Prowadzona na bieżąco w tutejszym Urzędzie kontrola złożonych deklaracji w zakresie
liczby osób zgłoszonych, a zameldowanych pod adresem wskazanym w deklaracji pozwoliła na
wysnucie wniosku, że liczba osób, które złożyły deklarację różni się od liczby osób
zameldowanych na terenie gminy Dźwierzuty, ponieważ osoby zameldowane pod wskazanym
adresem przebywają stale lub czasowo na terenie innej gminy i właśnie tam złożyły deklarację
dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.
Tabela nr 29. Informacja o ilości odebranych odpadów komunalnych
Kod odpadów
15 01 07
16 01 03
17 09 04
17 03 80
20 01 01
20 01 23*
20 01 35*
20 01 36
20 01 39
20 01 32
20 01 99
20 02 01
20 03 01
20 03 07

Źródło: opracowanie własne

Rodzaj odpadów
Opakowania ze szkła
Zużyte opony
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
Papa odpadowa
Papier i tektura
Urządzenia zawierające freony
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione 200121 i 200123
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione 200121, 200123 i 200135
Tworzywa sztuczne
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny
Odpady ulegające biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe
SUMA
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem
odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Masa odebranych
odpadów
komunalnych [Mg]
62,300
4,160
3,860
1,340
11,900
2,840
5,300
2,180
71,290
0,007
12,180
16,520
985,160
44,320
1223,357
1218,157
5,200

Tabela nr 30. Informacja o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych

Kod
odpadów

15 01 07
15 01 07

Informacja o odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji
Nazwa
Masa odebranych
Sposób
instalacji,
odpadów
zagospodarowania
do której
Rodzaj
komunalnych
odebranych
zostały
odpadów
przekazanych do
odpadów
przekazane
zagospodarowania
komunalnych
odpady
[Mg]
komunalne
Opakowania ze
28,427
R12
ZGOK Sp. z o.o.
szkła
Opakowania ze
33,800
Zbieranie
ZGOK Sp. z o.o.
szkła

Adres
instalacji

ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn
ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn
ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn

16 01 03

Zużyte opony

4,160

zbieranie

ZGOK Sp. z o.o.

17 09 04

Zmieszane
odpady z budowy,
remontów i
demontażu

2,140

R12

ZGOK Sp. z o.o.

17 09 04

Zmieszane
odpady z budowy,
remontów i
demontażu

0,392

D5

17 09 04

Zmieszane
odpady z budowy,
remontów i
demontażu

0,041

R12

17 03 80

Papa odpadowa

1,340

Zbieranie

ZGOK Sp. z o.o.

ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn

20 01
23*

Urządzenia
zawierające
freony

2,160

Zbieranie

ZGOK Sp. z o.o.

ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn

0,642

R12

ZGOK Sp. z o.o
ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn.
Instalacja
docelowa
Remondis
Elektrorecykling
, Oddział w
Błoniu

ul. Ekologiczna 2,
05-870 Błonie

5,240

Zbieranie

ZGOK Sp. z o.o.

ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn

0,053

R12

ZGOK Sp. z o.o
ul. Lubelska 53,

ul. Ekologiczna 2,
05-870 Błonie

20 01
23*

20 01
35*

20 01
35*

Urządzenia
zawierające
freony

Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne
inne niż
wymienione
200121 i 200123
Zużyte urządzenia
elektryczne i

ZGOK Sp. z o.o
ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn.
Instalacja
docelowa EKO
TRANS Sp. z o.o.
ZGOK Sp. z o.o
ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn.
Instalacja
docelowa
Przedsiębiorstw
o Usług
Komunalnych w
Lipnie Sp. z o.o.

ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn

ul. Przemysłowa
61/10, 13-200
Działdowo

ul. K.
Wyszyńskiego 47,
87-600 Lipno

elektroniczne
inne niż
wymienione
200121 i 200123

20 01 36

20 01 36

20 01 39
20 01 39

20 01 99

Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne
inne niż
wymienione
200121, 200123 i
200135
Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne
inne niż
wymienione
200121, 200123 i
200135
Tworzywa
sztuczne
Tworzywa
sztuczne
Inne
niewymienione
frakcje zbierane w
sposób
selektywny

10-410 Olsztyn.
Instalacja
docelowa
Remondis
Elektrorecykling
Oddział w
Błoniu

Zbieranie

ZGOK Sp. z o.o.

ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn

0,161

R12

ZGOK Sp. z o.o
ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn.
Instalacja
docelowa TOM
Elektrorecykling
Sp. z o.o.

ul. Pomorska 11,
70-812 Szczecin

36,296

R12

ZGOK Sp. z o.o.

34,870

Zbieranie

ZGOK Sp. z o.o.

12,140

Zbieranie

ZGOK Sp. z o.o.

ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn

Świerkocin 20,
86-300 Grudziądz

ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn

1,980

20 01 99

Inne
niewymienione
frakcje zbierane w
sposób
selektywny

0,032

R12

ZGOK Sp. z o.o
ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn.
Instalacja
docelowa ZPHU
MASTA PLUS

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne

283,311

Zbieranie

ZGOK Sp. z o.o.

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne

92,074

R12

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne

15,655

R12

ZGOK Sp. z o.o
ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn.
Instalacja
zastępcza
NOVAGO Sp. z
o.o. Zakład w
Różanach
ZGOK Sp. z o.o
ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn.
Instalacja
zastępcza
Bioelektra
Group SA Zakład
w Różankach

ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn
ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn

Różanki 13, 14240 Susz

Różanki 12, 14240 Susz

20 03 01

20 03 01

20 03 07

20 03 07

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne

Niesegregowane
(zmieszane)
odpady
komunalne
Odpady
wielkogabarytowe
Odpady
wielkogabarytowe

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

20 03 07

Kod
odpadów

20 01 01
20 02 01

20 02 01

4,032

R12

ZGOK Sp. z o.o
ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn.
Instalacja
zastępcza
Zakład
Unieszkodliwian
ia Odpadów
Komunalnych
Rudno Sp. z o.o.

586,426

D13

ZGOK Sp. z o.o.

ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn

2,436

R12

ZGOK Sp. z o.o.

ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn

8,145

Zbieranie

ZGOK Sp. z o.o.

ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn

5,704

1,747

R12

D5

ZGOK Sp. z o.o
ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn.
Instalacja
zastępcza
Zakład
Unieszkodliwian
ia Odpadów
Komunalnych
Rudno Sp. z o.o.
ZGOK Sp. z o.o
ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn.
Instalacja
docelowa EKO
TRANS Sp. z o.o.

Odpady
wielkogabaryto24,285
Strata masy- pożar
ZGOK Sp. z o.o.
we
SUMA
118,689
Informacja o odpadach komunalnych ulegających biodegradacji
Nazwa
Masa odebranych
Sposób
instalacji,
odpadów
zagospodarowania
do której
Rodzaj
komunalnych
odebranych
zostały
odpadów
przekazanych do
odpadów
przekazane
zagospodarowania
komunalnych
odpady
[Mg]
komunalne
Papier i tektura
Odpady
ulegające
biodegradacji
Odpady
ulegające
biodegradacji

Rudno 17, 14-100
Ostróda

Rudno 17, 14-100
Ostróda

ul. Przemysłowa
61/10, 13-200
Działdowo

ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn

Adres
instalacji

11,855

R12

ZGOK Sp. z o.o.

ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn

14,560

Zbieranie

ZGOK Sp. z o.o.

ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn

1,575

R3

ZGOK Sp. z o.o
ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn.

ul. Polna 25c, 12140 Świętajno

20 02 01

Odpady
ulegające
biodegradacji

Odpady
20 02 01
ulegające
biodegradacji
SUMA
Źródło: opracowanie własne

0,272

R3

0,071

Ubytek masy

Instalacja
docelowa Dbaj
Marta
Prychodko
ZGOK Sp. z o.o
ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn.
Instalacja
docelowa Polfer
Sp. z o.o.
ZGOK Sp. z o.o.

Bezledy 35a, 11200 Bartoszyce

ul. Lubelska 53,
10-410 Olsztyn

28,333

Tabela nr 31. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia
poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy
Masa odpadów
Masa odpadów
przygotowanych
Kod odpadów
Rodzaj odpadów
[Mg]
do ponownego użycia
i poddanych recyklingowi [Mg]
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
9,362
9,573
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
24,971
25,845
15 01 04
Opakowania z metali
5,853
7,552
15 01 05
Opakowania wielomateriałowe
1,177
1,131
15 01 07
Opakowania ze szkła
65,666
71,035
19 12 02
Metale żelazne
0,009
0,465
SUMA
107,038
115,601
Informacja o masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi
z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy
Masa odpadów
Masa odpadów
przygotowanych
Kod odpadów
Rodzaj odpadów
[Mg]
do ponownego użycia
i poddanych recyklingowi [Mg]
16 01 03
17 01 03

17 01 07
17 02 03
20 01 11
20 01 23*
20 01 27*

20 01 28

Zużyte opony
Odpady innych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia
inne niż wymienione w 17 01 06
Tworzywa sztuczne
Tekstylia
Urządzenia zawierające freony
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice zawierające substancje
niebezpieczne
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje,
lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20
01 27

4,160

2,311

0,000

0,001

0,336

0,336

0,094
0,077
2,802

0,094
0,077
2,907

0,001

0,001

0,035

0,065

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31
0,007
0,007
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i
akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,
20 01 33*
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane
0,008
0,009
baterie i akumulatory zawierające te
baterie
Zużyte urządzenia elektryczne i
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
20 01 35*
5,239
5,264
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne
składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i
20 01 36
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
2,141
1,977
21, 20 01 23 i 20 01 35
Inne niewymienione frakcje zbierane w
20 01 99
12,172
11,166
sposób selektywny
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
42,317
28,131
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
16,478
15,857
SUMA
85,867
68,203
Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca
0,295
na terenie województwa (MwGUS )
Łączna masa odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi [Mg]

115,601

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości [Mg]

1223,357

Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła
i wielomateriałowych w składzie morfologicznym odpadów komunalnych [%]

31,8

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,
57,80
metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]
Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi
przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku
z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy
Masa odpadów przygotowanych do ponownego
Kod odpadów
Rodzaj odpadów
Masa odpadów [Mg]
użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom
odzysku [Mg]
Zmieszane odpady
z budowy,
remontów i
17 09 04
demontażu inne niż
3,860
3,491
wymienione w 17
09 01, 17 09 02 i 17
09 03
17 03 80
Papa odpadowa
1,340
1,259
SUMA
5,200
4,750
Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom
4,750
odzysku − Mrbr [Mg]
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
91,30
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]
Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę
w roku sprawozdawczym [Mg]

985,160

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w gminie w roku
sprawozdawczym [Mg]

985,160

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w ostatnim
półroczu poprzedzającym rok sprawozdawczy34) [Mg]

633,600

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w gminie w ostatnim
półroczu poprzedzającym rok sprawozdawczy34) [Mg]

633,600

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r.7), 35) –
OUB1995 [Mg]
Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych
ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku międzygminnego,
przekazanych do składowania7) − MOUBR35) [Mg]
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania36), 37), [%]
Źródło: opracowanie własne

346,249
13,934
6,33

W budżecie gminy Dźwierzuty na rok 2018 na gospodarkę odpadami zaplanowano
kwotę 750 710,05 zł brutto, natomiast wydano na ten cel 745 579,45 co stanowi 99,3% kwoty
zaplanowanej.
7.2. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Uchwałą Nr X/75/15 z dnia 30 września 2015 r. Rada Gminy Dźwierzuty przyjęła Plan
gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego
(miasto Szczytno, gminy: Szczytno, Pasym, Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Świętajno,
Wielbark), mrągowskiego (gmina Piecki) oraz nidzickiego (gmina Janowo).
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, niezbędny jest w procedurze pozyskiwania środków
z programów operacyjnych. Jego opracowanie umożliwiło m.in. jednostkom samorządu
terytorialnego, przedsiębiorcom, czy mieszkańcom ubieganie się o dofinansowanie inwestycji
ze środków krajowych i Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia emisji szkodliwych substancji
do środowiska. Plan określa cele jakie są stawiane w zakresie gospodarki niskoemisyjnej
i przypisuje im działania, które będą miały pozytywny wpływ na otoczenie.
Głównym celem przewidzianym w przedmiotowym dokumencie jest zmniejszenie
emisyjności gospodarki, zwiększenie stabilności dostaw energii elektrycznej i cieplnej
oraz poprawa jakości komunikacji zbiorowej. Można to osiągnąć za pośrednictwem
proponowanych działań:
 racjonalizacja zużycia energii:
o ocieplenie budynków użyteczności publicznej,
o ocieplenie budynków mieszkaniowych,
o wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
o modernizacja oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej,
o budowa inteligentnych, energooszczędnych systemów oświetlenia w budynkach
użyteczności publicznej;
 ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery:
o ekologiczny transport publiczny,

o
o
o
o

zintegrowane centra przesiadkowe,
inwestycje w zakresie budownictwa pasywnego,
modernizacja oświetlenia ulic pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej,
działania edukacyjne dotyczące oszczędności energii i zrównoważonego
budownictwa,
o budowa ścieżek rowerowych;
 rozwój energetyki:
o budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i wytwarzania
ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami
wysokosprawnej kogeneracji;
 zwiększenie produkcji energii z OZE:
o Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzących ze źródeł
odnawialnych, promowanie efektywności energetycznej i korzystania z OZE
w przedsiębiorstwach i w domach prywatnych.
 promowanie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach:
o zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, a także wprowadzanie
systemów zarządzania energią, budowa własnych instalacji OZE.
Planowane efekty wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dotyczą zarówno
działań jednostek samorządu terytorialnego jak i osób prywatnych. Działania te można
podzielić na:
 działania indywidualne, np. montaż paneli słonecznych,
 działania publiczne, np. inwestycje infrastrukturalne, termomodernizacje budynków
użyteczności publicznej, wymiana oświetlenia,
 działania podmiotów gospodarczych, np. remonty ciepłowni, budowa nowych linii
przesyłowych, modernizacja linii technologicznych.
Jedynie ograniczona liczba działań może zostać uwzględniona w wieloletnich
prognozach finansowych oraz budżecie jednostek samorządu terytorialnego. Większość
działań będzie realizowana przez mieszkańców oraz przedsiębiorców. Niemniej jednak
to właśnie gmina będzie odpowiedzialna za promocję działań niskoemisyjnych.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wskazuje, iż w zakresie działań nieinwestycyjnych
gmina może m.in.:
 prowadzić kampanię informacyjne,
 prowadzić kampanię promocyjne,
 tworzyć akty prawa miejscowego oraz inne opracowania, w których będzie kładziony nacisk
na ograniczenie emisji C02 (np. tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego,
wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie, opracowywanie planów
i strategii itp.).
Działania priorytetowe powinny skupić się na:
 dokończeniu procesu termomodernizacji budynków,
 wymiana oświetlenia ulicznego,
 budowie ścieżek rowerowych.

7.3. Program ochrony środowiska
Uchwałą Nr XXXII/274/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rada Gminy Dźwierzuty
przyjęła Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty na lata 2018 – 2021.
Dokument został opracowany zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 40), uwzględniając część strategii „Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko” dotyczących ochrony środowiska.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty jest podstawowym dokumentem
koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy. Zawiera cele
i zadania, które powinna realizować gmina w celu ochrony środowiska w jej granicach
administracyjnych.
Podstawowym celem sporządzania i uchwalania Programu Ochrony Środowiska była
realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej
z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ stanowi
podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania
i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu JST.
W dokumencie dokonano oceny aktualnego stanu środowiska oraz przeanalizowano
możliwości jego poprawy na terenie Gminy Dźwierzuty z uwzględnieniem dziesięciu obszarów
przyszłej interwencji:
 Ochrona klimatu i jakości powietrza,
 Zagrożenia hałasem,
 Pola elektromagnetyczne,
 Gospodarowanie wodami,
 Gospodarka wodno-ściekowa,
 Zasoby geologiczne,
 Gleby,
 Gospodarka odpadami oraz zapobieganie powstawaniu odpadów,
 Zasoby przyrodnicze,
 Zagrożenia poważnym awariami.
Każdy z dziesięciu wyżej wymienionych obszarów zawiera podsumowanie i analizę
SWOT, która ma na celu pokazanie mocnych stron gminy oraz tych, które wymagają
interwencji.
W Programie Ochrony Środowiska zostało ujętych 9 zadań, jakie Gmina Dźwierzuty
zamierza zrealizować w celu poprawy stanu środowiska. Zadania te będą dotyczyły: poprawy
jakości powietrza, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami. Do zadań
przypisano wskaźniki realizacji, które ułatwią prowadzenie monitoringu realizacji POŚ oraz
będą stanowiły podstawę przygotowywania raportu z jego realizacji.
Tabela nr 32. Analiza SWOT obszarów interwencji określonych w Programie Ochrony
Środowiska
Mocne strony

JAKOŚC POWIETRZA
ATMOSFERYCZNEGO

 brak zakładów przemysłowych silnie
zanieczyszczających powietrze.
Szanse
 wzrost energooszczędności poprzez rozwój
energetyki odnawialnej,
 modernizacja lub przebudowa systemów
ogrzewania.

Słabe strony
 znaczny udział emisji pochodzącej
ze spalania paliw wysoko
zanieczyszczających.
Zagrożenia
 zwiększające się zanieczyszczenie
powietrza wynikające z ruchu
drogowego.

ZAROŻENIA
HAŁASEM
POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

Mocne strony
 niewielkie zagrożenie hałasem komunalnym
i przemysłowym,
 stosunkowo mała liczba osób narażonych
na hałas.
Szanse
–
Mocne strony
 dotychczasowy poziom tła
elektromagnetycznego nie powoduje
znaczącego zagrożenia środowiska i
ludności.
Szanse

–

GOSPODAROWANIE WODAMI

Mocne strony
 dobry stan wód podziemnych,
 dobry stan wód powierzchniowych.
Szanse

 rozbudowa sieci kanalizacyjnej,
 instalacja przydomowych oczyszczalni
ścieków w miejscach, gdzie budowa
kanalizacji nie jest przewidywana/opłacalna.

Mocne strony

GOSPODARKA WODNOŚCIEKOWA

 zwodociągowanie gminy na poziomie ok.
83,6%.
Szanse
 dofinansowania na inwestycje związane z
gospodarką wodno-ściekową,
 budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Mocne strony

ZASOBY
GEOLOGICZNE

 występowanie znacznych zasobów piasków
kwarcowych.
Szanse
 możliwość pozyskania surowca na potrzeby
własne gminy.
Mocne strony
 obszary występowania gleb dobrej jakości.

GLEBY

Szanse
 przeprowadzenie badań stanu i jakości gleb
na terenie gminy, które umożliwią
odpowiednie dawkowanie nawozów
i dobranie zabiegów agrotechnicznych.

Słabe strony
–
Zagrożenia
 rozwój ruchu drogowego.
Słabe strony
–
Zagrożenia
 możliwe przekroczenie w przyszłości
dopuszczalnego poziomu w związku
z rozwojem sieci
elektromagnetycznych i zwiększoną
ilością urządzeń elektrycznych.
Słabe strony
 nieuregulowana gospodarka wodnościekowa.
Zagrożenia
 niewłaściwe odprowadzanie
ścieków: odprowadzanie ścieków do
rowów przydrożnych, cieków
wodnych, na pola itp.,
 stosowanie nawozów chemicznych,
w miejscach gdzie wody gruntowe
zalegają płytko pod powierzchnią,
 nieszczelne szamba.
Słabe strony
 niezadowalający stopień kanalizacji,
 wzrost zużycia wody.
Zagrożenia
 możliwość trwałego zanieczyszczenia
gleb, wód powierzchniowych
i podziemnych w przypadku
niepodjęcia szeroko zakrojonych
działań inwestycyjnych,
 duża ilość nieszczelnych zbiorników
bezodpływowych.
Słabe strony
 małe zróżnicowanie złóż kopalin.
Zagrożenia
 duża ingerencja w środowisko,
prowadząca do degradacji obszarów,
na których znajdują się złoża kopalin.
Słabe strony
 zanieczyszczenie gleb wzdłuż dróg.
Zagrożenia

 erozja wodna w strefach
krawędziowych rzek.

GOSPODARKA ODPADAMI I
ZAPOBIEGANIE
POWSTAWANIU ODPADÓW

Mocne strony

Słabe strony
 palenie odpadów w gospodarstwach
oraz nielegalny wywóz na dzikie
wysypiska.
Zagrożenia

 ciągły wzrost ilości odpadów zbieranych
selektywnie.
Szanse
 eliminacja dzikiego składowania odpadów,
 zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów
zmieszanych.

 nielegalne pozbywanie się odpadów.

Mocne strony

Słabe strony

ZASOBY PRZYRODNICZE

 dobrze chronione zasoby przyrodnicze
gminy,
 wysokie walory turystyczno-wypoczynkowe.
Szanse

 dewastacja miejsc w obszarach
chronionych poprzez intensyfikację
turystyki w sezonie letnim.
Zagrożenia
 wzrost natężenia ruchu powodujący
zwiększoną śmiertelność zwierząt
i pogorszający warunki ich migracji,
 zaśmiecanie, niszczenie
infrastruktury, zbieractwo runa
leśnego.
Słabe strony

 dolesienia obszarów na których występują
gleby o niskiej przydatności dla gospodarki
rolnej,
 wzrost świadomości społeczeństwa
dotyczący ochrony przyrody.

ZAGROŻEIA POWAŻNYMI
AWARIAMI

Mocne strony
 brak zakładów mogących być źródłem
powstania poważnej awarii.
Szanse

–
Zagrożenia
 transport towarów niebezpiecznych,
głównie paliw płynnych,
 stacje paliw płynnych, które są
potencjalnym źródłem
zanieczyszczenia środowiska.

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie Uchwały Nr… Rady Gminy Dźwierzuty z dnia … w sprawie przyjęcia
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty na lata 2018-2021

Celami realizacji programu ochrony środowiska są poprawa stanu i ochrona
środowiska przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju społeczno-gospodarczego.
Po przeprowadzeniu analizy stanu środowiska wyznaczono cele oraz określono zadania,
których realizacja przełoży się na poprawę stanu środowiska w gminie.
Tabela nr 33. Cele, kierunki interwencji i zadania wyznaczone w Programie Ochrony
Środowiska
Wskaźnik
Lp.

Obszar
interwencji

Cel

A

B

C

1.

Ochrona
klimatu i
jakości
powietrza

Ochrona przed
zmianami
klimatycznymi oraz
poprawa jakości
powietrza

2.

Gospodarka
wodnościekowa

Poprawa jakości wód
podziemnych
i powierzchniowych

Kierunek
interwencji
G
Wdrażanie OZE na
terenie gminy
Modernizacja
oświetlenia ulicznego
Termomodernizacja
budynków

Rozbudowa
infrastruktury
wodnokanalizacyjnej

Nazwa

Wartość
bazowa

Wartość
docelowa

Zadanie

D

E

F

Liczba nowych
instalacji OZE

0

15

Liczba budynków
poddanych
termomodernizacji

0

H
Budowa instalacji
fotowoltaicznej
Budowa oświetlenia
ulicznego typu
solarnego
Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej
Rozbudowa sieci
wodociągowej w
miejscowości
Śledzie, obręb Rańsk
Przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody w
Laurentowie dz. nr
368 i 369 obręb
Rumy
Rozbudowa gminnej
sieci wodociągowej
w miejscowości
Linowo

Długość sieci
wodociągowej [km]

209,8

3

217,6 km

Podmiot
odpowiedzialny
I
Gmina
Dźwierzuty

Ryzyka
J
-

Gmina
Dźwierzuty

-

Gmina
Dźwierzuty

-

Gmina
Dźwierzuty

-

Gmina
Dźwierzuty

-

Gmina
Dźwierzuty

-

Wskaźnik
Lp.

Obszar
interwencji

Cel

Kierunek
interwencji

Nazwa

Długość sieci
kanalizacyjnej
[km]

3.

Gospodarka
odpadami i
zapobieganie
powstawaniu
odpadów

Racjonalne
gospodarowanie
odpadami

Budowa PSZOK

Udział odpadów
zebranych
selektywnie w
łącznej masie
zebranych odpadów
[%]

Wartość
bazowa

73,4

16,3

Zadanie

Wartość
docelowa

75,4 km

30,0

Przebudowa stacji
uzdatniania wody
oraz budowa sieci
wodociągowej w
gminie Dźwierzuty
Budowa odcinków
sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej
w ramach
Aglomeracji
Dźwierzuty w
miejscowości
Julianowo
Budowa Punktu
Selektywnej Zbiórki
Odpadów
Komunalnych na
terenie gminy
Dźwierzuty

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Gmina
Dźwierzuty

-

Gmina
Dźwierzuty

-

Gmina
Dźwierzuty

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie Uchwały Nr… Rady Gminy Dźwierzuty z dnia … w sprawie przyjęcia
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty na lata 2018-2021

Aby realizacja zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska przebiegała zgodnie
z założonym harmonogramem, niezbędne jest prowadzenie monitoringu oraz ewaluacji
ich wykonania. Monitoring realizacji zadań jest prowadzony w oparciu o wskaźniki obrazujące
zmianę stanu środowiska na terenie gminy oraz dane dotyczące stanu realizacji zadań ujętych
w Programie. W kwietniu 2019 roku został sporządzony Raport Wykonania Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Dźwierzuty za lata 2017-2018.
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za rok 2018
Tabela nr 34. Stan realizacji zadań ujętych w Programie
Lp.
1

2

3

4

Obszar
interwencji
Ochrona klimatu i
jakości powietrza

Nazwa zadania

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę instalacji fotowoltaicznej
w Gminie Dźwierzuty.
1. Przebudowa drogi gminnej nr 195024N odc. Dąbrowa kolonia – Dąbrowa.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 195014N, dz. nr 44 obr. Gisiel, gm. Dźwierzuty
Bieżąca
na odcinku od drogi krajowej nr 57 przez wieś Gisiel.
modernizacja dróg 3. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 98/2 wraz z budowa
i ciągów
odwodnienia w miejsc. Miętkie.
komunikacyjnych 4. Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1496N Dźwierzuty-Świętajno do
dz. nr 192/1 (plac wiejski) w m. Orzyny, gm. Dźwierzuty.
5. Utrzymanie dróg gminnych
1. Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej
w gminie Dźwierzuty, msc. Orzyny.
2. Dokumentacja projektowa przebudowy stacji uzdatniania wody w
Laurentowie dz. nr 368 i 369 obręb Rumy, gm. Dźwierzuty.
Gospodarka
3. Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej
wodno - ściekowa i kanalizacji sanitarnej w m. Śledzie, obręb Rańsk.
4. Wymiana odżelaziaczy w SUW Targowie.
5. Wymiana odżelaziaczy w SUW Nowe Kiejkuty.
6. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinkach
w miejscowościach: Dźwierzuty, Orzyny, Kulka, Jeleniowo, Sąpłaty na
terenie gm. Dźwierzuty – etap I Dźwierzuty, dz. nr 330, 748/1 i 747.
Gospodarka
odpadami i
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy
zapobieganie
Dźwierzuty – dokumentacja
powstawaniu
odpadów

Źródło: opracowanie własne

Poniesiony koszt
[zł]

Źródło
finansowania

1.476,00

Budżet gminy

1. 685 993,66
2. 13 000,00
3. 30 000,00
4. 5 800,00
5. 332 900,00

1. Budżet Gminy
i Budżet Państwa
2. Budżet Gminy
3. Budżet Gminy
4. Budżet Gminy
5. Budżet Gminy

1. 1.051183,77
2. 60.000,00
3. 26.445,00
4. 91.313,00
5. 100.000,00
6. 152.860,41

1.Kredyt bankowy
2. Budżet gminy
3. Budżet gminy
4. Budżet gminy
5. Budżet gminy
6. Budżet gminy

10.361,10

Budżet gminy

Tabela nr 35. Roboty drogowe realizowane na terenie gminy przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Szczytnie
Lp.

Wyszczególnienie robót

Koszty
rok 2017
3 381 715,08 zł
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym –
1.
Dźwierzuty od km 9+600 do km 14+215
 dotacja Gminy Dźwierzuty: 619 409,54 zł
rok 2018
2 714 210,50 zł
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1476N Pasym –
1.
Dźwierzuty od km 6+650 do km 9+600
 dotacja Gminy Dźwierzuty: 200 000,00 zł
Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 36. Roboty drogowe realizowane na terenie gminy przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie (droga krajowa nr 57 od km 58+000 do km 65+793)
Lp.

Wyszczególnienie robót

Koszty
rok 2017

Roboty utrzymaniowe, w tym:
 Remont nawierzchni w Dźwierzutach (0,493 km)
 Remonty cząsteczkowe,
 Koszenie pasa drogowego,
 Sprzątanie pasa drogowego,
1
 Oznakowanie poziome,
 Oznakowanie pionowe,
 Utrzymanie zimowe.
rok 2018
Roboty utrzymaniowe, w tym:
 Remonty cząsteczkowe,
 Koszenie pasa drogowego,
1
 Sprzątanie pasa drogowego,
 Oznakowanie poziome,
 Oznakowanie pionowe,
 Utrzymanie zimowe.
Źródło: opracowanie własne

577 000,00 zł

290 000,00 zł

Tabela 37. Zmiana wartości wskaźników monitorowania realizacji zadań ujętych w Programie
Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Gmina Dźwierzuty
stan 2017 r.

stan 2018 r.

km

209,8

210

1.

Długość sieci wodociągowej

2.

Połączenia wodociągowe prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

sztuk

1233

1247

3.

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

osób

7500

7500

4.

Korzystający w wodociągu w % ogółu ludności

99

99

tys. m

148

154

km

94,7

94,7

sztuk

746

761

osób

3 880

3930

%

66

66,6

sztuk

1

1

sztuk

1

1

5.

Woda dostarczona gospodarstwom domowym

8.

Długość sieci kanalizacyjnej

9.

Podłączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

10. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej
11. Korzystający z kanalizacji w % ogółu ludności
12. Liczba komunalnych biologicznych oczyszczalni ścieków
13.

Liczba komunalnych biologicznych oczyszczalni ścieków z
podwyższonym usuwaniem biogenów

%
3

Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Gmina Dźwierzuty
stan 2017 r.

stan 2018 r.

m3/dobę

764

764

m3/dobę

60

60

16. Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków

sztuk

15

35

17. Zbiorniki bezodpływowe

sztuk

900

830

18. Stacje zlewne

sztuk

1

1

14.

Przepustowość biologicznych oczyszczalni ścieków
komunalnych według projektu

Przepustowość biologicznych oczyszczalni ścieków
15. komunalnych z podwyższonym usuwaniem biogenów
według projektu

19.

Odpady komunalne zmieszane odpady zebrane w ciągu
roku ogółem

ton

1067,26

985,16

20.

Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku ogółem na 1
mieszkańca

kg

1585

1463

21.

Odpady komunalne z gospodarstw domowych
przypadające na 1 mieszkańca

kg

1401

1362

22. Wskaźnik lesistości

%

27,11

27,13

23. Powierzchnia gruntów leśnych (w tym lasów)

ha

7 141

7146

24. Powierzchnia lasów

ha

7139

7143

25. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych

ha

8 860,95

8 860,95

%

33,65

33,65

27. Rezerwaty przyrody

ha

12,15

12,15

28. Obszary chronionego krajobrazu

ha

5 386,4

5386,4

29. Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe

ha

3474,55

3474,55

30. Parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej

ha

0,2

0,2

zł

2.203.348,07

3.072.209,96

zł
zł
zł

589.395,74
305 396,19
720 926,07

81.141,46
1.837.635,81
745 579,45

26.

31.

Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni
ogółem

Wydatki ogółem na ochronę środowiska i gospodarkę
komunalną z budżetu gminy

32. na oczyszczanie gminy
33. na gospodarkę ściekową i ochronę wód
34. na gospodarkę odpadami
Źródło: opracowanie własne

Największym problemem w realizacji zadań są niewystarczające środki finansowe
jakimi dysponuje Urząd Gminy, dlatego też realizacja niektórych zadań jest uzależniona
od możliwości pozyskania dofinansowania m.in. z Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, czy Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Działania podjęte w 2018 roku wpisują się w założenia i cele wyznaczone w Programie
Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty na lata 2018-2021 i oddziałują pozytywnie na
środowisko.

7.4. Program utylizacji azbestu
Uchwałą Nr XX/176/16 z dnia 25 października 2016 roku Rada Gminy Dźwierzuty
przyjęła Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dźwierzuty
na lata 2016 – 2032.
W Programie wskazano potencjalne źródła, z których można finansować usuwanie
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, jak również przedstawiono wskaźniki
monitorowania realizacji Programu.
W niniejszym dokumencie przedstawiono podstawowe informacje charakteryzujące
gminę Dźwierzuty, scharakteryzowano wyroby zawierające azbest oraz oddziaływanie azbestu
na zdrowie człowieka. Przedstawiono stan aktualny w zakresie wyrobów zawierających azbest
i gospodarki odpadami azbestowymi na terenie gminy oraz harmonogram realizacji celów
i zadań niniejszego Programu. Ponadto zaprezentowano, w jaki sposób można monitorować
wdrażanie Programu.
Cele Programu Usuwania Azbestu dla gminy Dźwierzuty:
Głównym celem niniejszego Programu Usuwania Azbestu jest
„wyeliminowanie negatywnych dla zdrowia skutków, spowodowanych oddziaływaniem azbestu poprzez
usunięcie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest”








Natomiast główny cel Programu można osiągnąć poprzez:
stymulowanie wzrostu świadomości mieszkańców gminy o szkodliwości azbestu
dla zdrowia ludzkiego,
oczyszczenie terenu gminy z azbestu oraz usunięcie stosowanych wyrobów zawierających
azbest,
wyeliminowanie szkodliwego wpływu oddziaływania azbestu na zdrowie mieszkańców,
sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko oraz spełnienie,
w określonym horyzoncie czasowym, wymogów dotyczących ochrony środowiska,
stworzenie optymalnych warunków do wdrażania przepisów prawnych oraz norm
postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,
określenie możliwości wsparcia finansowego dla mieszkańców w utylizacji płyt azbestowocementowych w sposób zgodny z przepisami prawa.

Powyższe cele będą realizowane poprzez następujące zadania:
 opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;
 prowadzenie odpowiednich prac przygotowawczych i dokumentacyjnych koniecznych
do realizacji zadań polegających np. na dofinansowaniu demontażu, unieszkodliwiania oraz
transportu wyrobów azbestowych;
 prowadzenie działalności edukacyjno – szkoleniowej dotyczącej tematyki związanej
z azbestem;
 działalność informacyjno – popularyzacyjna dotycząca bezpiecznego postępowania,
jak również usuwania, wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.
Przed przystąpieniem do opracowania Programu przeprowadzona została terenowa
inwentaryzacja wyrobów azbestowych, która pozwoliła na określenie ilości i rodzajów

wyrobów azbestowych oraz oszacowanie kosztów usunięcia płyt azbestowo-cementowych
z terenu gminy.
Według stanu na dzień zakończenia inwentaryzacji tj. 16 sierpnia 2016 roku na terenie
gminy znajduje się 935 238 kg wyrobów azbestowych z czego 92 400 kg stanowi azbest
w posiadaniu osób prawnych i 842 838 kg stanowi azbest u osób fizycznych.
Poniżej w tabeli oraz na rysunkach przedstawiono ilości wyrobów azbestowych
na terenie gminy Dźwierzuty.
Tabela nr 38. Zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dźwierzuty
kg
Mg
m2
os. fizyczne
842 838
842,838
76 621,6
Gmina Dźwierzuty
os. prawne
92 400
92,400
8 400
Razem:
935 238
935, 238
85 021,6
waga 1 m2 płyt = 11 kg – wg: http://bazaazbestowa.gov.pl/
Źródło: dane z inwentaryzacji przeprowadzonej na terenie gminy Dźwierzuty (stan na 16 sierpnia 2016)

Tabela nr 39. Wyroby zawierające azbest w poszczególnych miejscowościach gminy
Dźwierzuty
Wyroby pozostałe do unieszkodliwienia
Miejscowość
razem
os. fizyczne
os. prawne
Budy
3 388
3 388
0
Dąbrowa
6 897
6 897
0
Dźwierzuty
61 424
61 424
0
Gisiel
4 664
4 664
0
Grądy
41 338
41 338
0
Grodziska
126 335
64 735
61 600
Jabłonka
13 233
13 233
0
Jeleniowo
16 397
16 397
0
Julianowo
52 184
52 184
0
Kałęczyn
5 313
5 313
0
Linowo
27 830
27 830
0
Łupowo
14 234
14 234
0
Małszewko
65 648
65 648
0
Miętkie
54 923
54 923
0
Mirowo
748
748
0
Nowe Kiejkuty
29 238
29 238
0
Olszewki
17 468
17 468
0
Orzyny
77 143
77 143
0
Popowa Wola
7 854
7 854
0
Rańsk
11 319
11 319
0
Rogale
84 205
53 405
30 800
Rumy
40 249
40 249
0
Rusek Mały
6 116
6 116
0
Rutkowo
2 013
2 013
0
Sąpłaty
1 540
1 540
0
Stankowo
33 352
33 352
0

Miejscowość
Szczepankowo
Targowo
Targowska
Wola
Targowska
Wólka
Zalesie

Wyroby pozostałe do unieszkodliwienia
razem
os. fizyczne
os. prawne
13 123
13 123
0
73 403
73 403
0
2 761

2 761

0

24 541

24 541

0

16 357

16 357

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy azbestowej (stan na 16 sierpnia 2016 r.)

W Programie wykonano analizę kosztów usunięcia, transportu i unieszkodliwiania
wyrobów azbestowych od osób fizycznych i prawnych. Analizy te przedstawiają się
następująco:
 w posiadaniu osób fizycznych 842 838 kg odpadów azbestowych. Koszty całkowite wynoszą
3 741 647,26 zł brutto. W sumie tej zawiera się koszt usunięcia i unieszkodliwienia azbestu
w kwocie równej 2 185 462,57 zł brutto oraz koszt położenia nowego pokrycia dachowego
w kwocie 1 566 184,69 zł brutto.
 w posiadaniu osób prawnych jest 92 400 kg odpadów azbestowych. Łączne koszty wynoszą
410 195,52 zł brutto. W sumie tej zawiera się koszt usunięcia i unieszkodliwienia płyt
azbestowo - cementowych w kwocie równej 239 591,52 zł brutto oraz koszt położenia
nowego pokrycia dachowego w kwocie 170 604,00 zł brutto.
Łączne koszty zarówno od osób fizycznych i prawnych oczyszczenia gminy z wyrobów
azbestowych wynoszą 4 151 842,78 zł brutto.
Harmonogram czasowo – finansowy realizacji Programu obejmuje lata 2016 – 2032,
z podziałem na podokresy: 2016 – 2017, 2018 – 2022, 2023 – 2032.
W 2018 roku nie pozyskaliśmy dofinansowania z WFOŚiGW. Mieszkańcy złożyli
jedynie 12 wniosków o dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji azbestu na ok. 16
ton.
7.5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Uchwałą Nr XXXVII/320/18 z dnia 22 marca 2018 r. Rada Gminy Dźwierzuty określiła
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Dźwierzuty w 2018 roku.
Program zawierał szczegółowe omówienie treści zawartych w poniższym zestawieniu:
 zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt
 opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
 odławianie bezdomnych zwierząt
 obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt
 poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
 usypanie ślepych miotów
 wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich
 zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.

Celem programu było w szczególności zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Dźwierzut, stopniowe zmniejszenie populacji bezdomnych psów i kotów oraz
polepszenie warunków życia bezdomnym zwierząt. Wprowadzenie programu zapewniło
zwierzętom, które cierpią w wyniku zdarzeń drogowych niezwłoczną pomoc lekarza
weterynarii, a zwierzętom gospodarczym, które z różnych przyczyn utraciły dotychczasowe
schronienie zagwarantowało zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym.
Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt miało charakter stały
w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń, dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt,
w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.
Zgłoszenia dotyczące zwierząt przebywających na terenie ogólnie dostępnym
w obrębie Gminy, co do których istnieje przypuszczenie że są bezdomne, przyjmował
pracownik Urzędu zatrudniony na stanowisku właściwym do spraw ochrony środowiska, który
podejmował działania zmierzające do ustalenia właściciela zwierzęcia lub opiekuna zwierząt.
W przypadku nie ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, pracownik Urzędu
podejmował działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia go w schronisku
dla zwierząt. W 2018 roku zostało wszczętych 9 interwencji. Odłowiono 8 psów i 1 kota.
Odławianie prowadzone było atestowanymi urządzeniami, niestwarzającymi
zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt. W przypadku wystąpienia konieczności, podczas
odłowu bezdomnych zwierząt, została zapewniona im pomoc weterynaryjna. Odłowione
zwierzęta nie trafiły do Schroniska dla zwierząt "Nadzieja" w Napierkach 53, 13-111 Janowiec
Kościelny, z którym Gmina Dźwierzuty ma podpisaną umowę, ponieważ trafiły do adopcji osób
zamieszkujących teren gminy Dźwierzuty. Koszt utrzymania zwierząt od momentu
odłowienia do ich adopcji wyniósł łącznie 5 200 zł brutto i został pokryty z budżetu gminy
Dźwierzuty. W budżecie Gminy Dźwierzuty na rok 2018 na realizację zadań wynikających
z Programu zabezpieczone były środki finansowe w kwocie 17.000 zł.
Gmina Dźwierzuty zawarła umowę z Panem Zdzisławem Kowalskim prowadzącym
gospodarstwo rolne w miejscowości Miętkie 46, 12-120 Dźwierzuty, na Zapewnienie
pomieszczenia dla bezdomnych zwierząt gospodarskich. W 2018 roku nie było przypadku
odebrania zwierząt i umieszczenia ich w gospodarstwie rolnym w Miętkich.
Gmina Dźwierzuty podpisała też umowę na opiekę weterynaryjną i leczenie
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dźwierzuty oraz zapewnienia całodobowej opieki
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezpańskich zwierząt z terenu
Gminy Dźwierzuty z Panem Wiesławem Danowskim, prowadzącym Gabinet Weterynaryjny
przy ul. Szczycieńskiej 16a w Dźwierzutach oraz umowę na opiekę weterynaryjną i leczenie
bezdomnych zwierząt oraz kotów wolnożyjących z Panią Joanną Rozbicką, prowadzącą
Przychodnię Weterynaryjną RYŚ ul. Leyka 29, 12-100 Szczytno.
8. Oświata, wydarzenia kulturalne, promocja gminy
8.1. Baza oświatowa w gminie
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach
Dyrektor Jolanta Lachowicz
Baza oświatowa:
 1 budynek szkolny (łącznie z przedszkolem)
 Sala gimnastyczna
 Plac zabaw



Orlik

Tabela nr 40. Liczba oddziałów i uczniów uczęszczających do szkoły w 2018 roku
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Poniżej „0”
„0”
III
Razem

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Szkoła Podstawowa
26
31
8
41
33
22
31
41
Przedszkole
41
24
Gimnazjum
68
366

2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
3
20

Źródło: opracowanie własne

 Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach
Dyrektor Marzena Sztymelska
Baza oświatowa:
 2 budynki szkolne
 1 budynek przedszkola
 Sala gimnastyczna
Tabela nr 41. Liczba oddziałów i uczniów uczęszczających do szkoły w 2018 roku
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Poniżej „0”
„0”
Razem
Źródło: opracowanie własne

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Szkoła Podstawowa
12
10
7
23
19
18
10
9
Przedszkole
19
15
142

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

 Szkoła Podstawowa w Linowie
Dyrektor Bogdan Zajączkowski
Baza oświatowa:
 1 budynek szkolny
 Zastępcza sala gimnastyczna w odrębnym budynku
 Boisko szkolne
Tabela nr 42. Liczba oddziałów i uczniów uczęszczających do szkoły w 2018 roku
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Poniżej „0”
„0”
Razem

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Szkoła Podstawowa
6
4
0
5
3
5
5
6
Przedszkole
9
2
35

0,5
0,5
0
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
5

Źródło: opracowanie własne

 Szkoła Podstawowa w Rumach
Dyrektor Hanna Fabiańska
Baza oświatowa:
 1 budynek szkolny
 1 budynek dla oddziału przedszkolnego
 Plac zabaw
 Boisko szkolne
Tabela nr 43. Liczba oddziałów i uczniów uczęszczających do szkoły w 2018 roku
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Poniżej „0”

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Szkoła Podstawowa
4
4
5
6
4
7
8
8
Przedszkole
7

1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5

„0”
Razem

3
56

0,5
6

Źródło: opracowanie własne

 Szkoła Podstawowa w Kałęczynie prowadzona przez
NA BIEGUNACH w Jabłonce
Dyrektor Renata Monasterska – Malecka
Baza oświatowa:
 2 budynki szkolny
 Boisko szkolne

Stowarzyszenie

KONIK

Tabela nr 44. Liczba oddziałów i uczniów uczęszczających do szkoły w 2018 roku
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Poniżej „0”
„0”
Razem

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Szkoła Podstawowa
0
9
6
7
7
6
7
10
Przedszkole
12
10
74

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Źródło: opracowanie własne

Liczba dowożonych uczniów do szkół na terenie gminy Dźwierzuty - 411, w tym 21
uczniów niepełnosprawnych.
8.2. Realizowane zadania oświatowe
Gmina Dźwierzuty realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie
oświaty i rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjum, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów
niepełnosprawnych, finansując dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem
gminy. Zadania oświatowe realizowane są przy pomocy środków otrzymywanych z budżetu
państwa – subwencji oświatowej oraz budżetu gminy.
Wszystkie placówki oświatowe działające na terenie gminy Dźwierzuty pozyskują
środki finansowe na zakupy niezbędnego sprzętu, materiałów dydaktycznych oraz
prowadzenie zajęć zarówno z programów rządowych jak i współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej.

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”
 Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach
W ramach programu zakupiono 2 interaktywne monitory dotykowe
Całkowity koszt programu 17.500,00 zł
Wnioskowana kwota wsparcia finansowego z programu – 14.000,00 zł
Wysokość wkładu własnego – 3.500,00 zł
 Szkoła Podstawowa w Linowie
W ramach programu zakupiono 2 interaktywne monitory dotykowe
Całkowity koszt programu 17.500,00 zł
Wnioskowana kwota wsparcia finansowego z programu – 14.000,00 zł
Wysokość wkładu własnego – 3.500,00 zł
Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – dotyczy wspierania w latach 20162020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania
zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży,
w tym zakup nowości wydawniczych.
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach
Wniosek złożono w 2018 r. W lutym 2019 wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
Całkowity koszt programu 15.000,00 zł
Wnioskowana kwota wsparcia finansowego z programu – 12.000,00 zł
Wysokość wkładu własnego – 3.000,00 zł
 Szkoła Podstawowa w Linowie
Wniosek złożono w 2018 r. W lutym 2019 wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
Całkowity koszt programu 3.100,00 zł
Wnioskowana kwota wsparcia finansowego z programu – 2.480,00zł
Wysokość wkładu własnego – 620,00 zł
 Szkoła Podstawowa w Rumach
Wniosek złożono w 2018 r. W lutym 2019 wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
Całkowity koszt programu 3.100,00 zł
Wnioskowana kwota wsparcia finansowego z programu – 2.480,00zł
Wysokość wkładu własnego – 620,00 zł
Zgodnie z założeniem programu zostaną zakupione książki nie będące podręcznikami.
Szkoły zobowiązane są:
 zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek,
 podjąć współpracę z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami
pedagogicznymi w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek
oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo,
 zorganizować co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem
uczniów,






uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego
przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami,
zrealizować co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole
z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,
dostosować organizację pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności
umożliwienia im wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich,
uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Pozyskane środki z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej
Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) w szkołach
podstawowych (Szkoła Podstawowa w Kałęczynie)
Na podstawie złożonego wniosku przyznano dofinansowanie w wysokości 48.841,00 zł.
Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście
liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem
części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. (wszystkie szkoły)
Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w wysokości 24.935,00 zł, przyznano
16.362,00 zł
Projekt „Nowoczesne przedszkolaki w Orzynach” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Finansowanie w 2018 r.:
 Z wkładu własnego Lidera – 1.545,44 zł (koszt części wynagrodzenia eksperta
ds. metod i form nauczania oraz kosztów pośrednich)
 Z wkładu własnego Partnera – 1.333,72 zł (użyczenie sal na zajęcia realizowane
w ramach projektu oraz część wynagrodzenia nauczycieli uczestniczących w
działaniach projektu oraz praca wolontariuszy na rzecz projektu)
Projekt „Nowoczesne przedszkolaki w oddziale przedszkolnym w Dźwierzutach” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Finansowanie w 2018 r.:
 Z wkładu własnego Lidera – 4.374,28 zł (koszt części wynagrodzenia eksperta
ds. metod i form nauczania oraz kosztów pośrednich)
 Z wkładu własnego Partnera – 0,00 zł ( użyczenie sal na zajęcia realizowane w ramach
projektu, organizacja dojazdów dzieci na zajęcia oraz praca wolontariuszy na rzecz
projektu)
Projekt „Nowoczesne przedszkolaki w Dźwierzutach” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Finansowanie w 2018 r.:




Z wkładu własnego Lidera – 6.272,55 zł (koszty pośrednie)
Z wkładu własnego Partnera – 0,00 zł (użyczenie sal na zajęcia realizowane w ramach
projektu, organizacja dojazdów dzieci na zajęcia oraz praca wolontariuszy na rzecz
projektu)

Lider – Fundacja Inicjatyw Nieformalnej Edukacji w Olsztynie
Partner – Gmina Dźwierzuty
Czas realizacji projektu – od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.
Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie
porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych, inicjatywności i
kreatywności poprzez realizację:
 zajęć wspierających kompetencje kluczowe dzieci w zakresie kompetencji społecznych,
inicjatywności i kreatywności,
 zajęć dla rodziców/opiekunów w zakresie wspierania edukacji i rozwoju dzieci,
 zajęć rozwijających umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania metod
sprzyjających rozwojowi kompetencji kluczowych.
Projekt „W pogoni za wiedzą” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na
lata 2014-2020
Stowarzyszenie Edukacyjno o Oświatowe „Erudycja”
Partner Gmina Dźwierzuty
Projekt skierowany do uczniów, nauczycieli oraz rodziców uczniów Publicznego Gimnazjum
im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach.
Cel główny projektu to wyrównanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjum przez
zapewnienie kompleksowego wsparcia kształcenia ich kompetencji kluczowych,
profesjonalizację kadry nauczycielskiej, wsparcie rodziców i wyposażenie pracowni
przedmiotowych.
Uczniowie zostali objęci wsparciem w postaci:
 zajęć w zakresie kompetencji kluczowych: dydaktyczno – wyrównawcze zajęcia
matematyczno – przyrodnicze i językowe oraz koła zainteresowań: matematyczne,
fizyczne, biologiczne, chemiczne, geograficzne,
 zajęć w zakresie kompetencji cyfrowych: informatyczne i multimedialne koła
zainteresowań oraz warsztaty w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
 doradztwa edukacyjno – zawodowego.
Nauczyciele byli szkoleni w zakresie:
 rozwijania kreatywności wśród uczniów,
 wykorzystania metody eksperymentu w edukacji,
 posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce.
Rodzice uczniów skorzystali z:
 indywidualnego doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 warsztatów w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Całkowity koszy realizacji projektu realizowanego w Publicznym Gimnazjum im. Krzysztofa
Klenczona w Dźwierzutach wyniósł 267.506,57 zł, w tym wkład własny 22.597,55 zł.
W roku 2018 koszt realizacji projektu wyniósł 29.133,81 zł, w tym wkład własny 10.801,05 zł.
8.3. Poziom wydatków na oświatę i zrealizowane inwestycje
Tabela nr 45. Poziom wydatków przeznaczonych na oświatę w budżecie gminy na 2018 rok
L.p
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

Wyszczególnienie

Plan w zł

Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przedszkola
Gimnazja
Dowożenie uczniów do szkół
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Stołówki szkolne i przedszkolne
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i
szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w gimnazjach
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Pozostała działalność

5 237 846,21
327 454,21
814 402,26
1 978 926,36
402 717,00
43 550,00
19 246,21

Wykonanie
Kwota w zł
%
5 117 344,61
97,7
321 449,36
98,2
770 188,52
94,6
1 909 591,24
96,5
395 816,08
98,3
26 419,65
60,7
15 007,08
78,0

53 959,10

53 959,10

100,0

400 367,05

287 407,37

71,8

95 670,02

37 986,80

39,7

59 714,01

59 373,83

99,4

300 983,41
252 616,54
Razem 9 247 160,18

83,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie budżetu gminy na rok 2018

Remonty
 Remont podłóg korytarza na I piętrze w Zespole Szkół Podstawowych w Dźwierzutach
(zakres: zrywanie posadzki, wylewanie nowej, położenie wykładziny Tarket) - kwota
76414,37 zł,
 Przebudowa instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku Szkoły
Podstawowej w Orzynach – kwota 120 171,00 zł.

Tabela nr 46. Inwestycje zrealizowane w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie
gminy Dźwierzuty w 2018 roku
Wykonanie
w zł

Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

1

Wykonanie przebudowy instalacji wewnętrznej CO w budynku szkoły
podstawowej w Orzynach

120 171,00

2 Projekt techniczny przedszkola przez ZSP w Orzynach

40 344,00
Razem

160 515,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie budżetu gminy na rok 2018

8.4. Osiągnięcia dzieci i młodzieży szkół z terenu gminy
Tabela nr 47. Ważniejsze osiągnięcia uczniów szkół z terenu gminy Dźwierzuty w przeglądach,
konkursach
Nazwa konkursu

Szczebel

Osiągnięcia

Szkoła Podstawowa w Kałęczynie
Konkurs plastyczny – „Bezpiecznie na wsi
mamy – upadkom zapobiegamy”

wojewódzki KRUS
ogólnopolski KRUS

I miejsce
wyróżnienie

Konkurs piosenki patriotycznej
Kategoria klas I-III
Konkurs piosenki patriotycznej
Kategoria klas IV-VIII
Dyktando bożonarodzeniowe

gminny - GOK Dźwierzuty

I miejsce

gminny - GOK Dźwierzuty

I miejsce

gminny - GOK Dźwierzuty

I miejsce

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach
IX Wojewódzki Przegląd Wokalny „Komu
piosenkę” w Bartoszycach
XIX Edycja Wojewódzkiego Konkursu
Piosenki Europejskiej w Olsztynie

wojewódzki, Urząd Miejski w Bartoszycach
wojewódzki

III miejsce- uczeń
klasy gimnazjalnej
wyróżnienie – II
klasa gimnazjum

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Dźwierzutach
Palma Wielkanocna

gminny

I miejsce

Szkoła Podstawowa w Rumach
Turniej „Bezpieczeństwo w
Drogowym
Turniej „Bezpieczeństwo w
Drogowym
Turniej „Bezpieczeństwo w
Drogowym
Konkurs „Moja Biało-Czerwona”

Ruchu

eliminacje gminne, Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Olsztynie
eliminacje
powiatowe,
Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie
eliminacje wojewódzkie, Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie
gminny- GOK Dźwierzuty

I miejsce

Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej

gminny, GOK Dźwierzuty

I miejsce

Gminny Konkurs Plastyczny Mazurskie
Krajobrazy „Wieś moje wspomnienie”

gminny, GOK Dźwierzuty

laureat

Ruchu
Ruchu

I miejsce
udział
I miejsce

Szkoła Podstawowa w Linowie
Ogólnopolski
konkurs
plastyczny
„Bezpiecznie na wsi mamy- upadkom
zapobiegamy”
Konkurs „Bezpieczeństwo wokół nas”

KRUS

I miejsce

etap gminny - Komenda Powiatowa Policji
w Szczytnie

I miejsce

Konkurs recytatorski
pamiętamy”

„Jan

Paweł

II

gminny GOK Dźwierzuty

I miejsce

Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 48. Ważniejsze osiągnięcia uczniów szkół z terenu gminy Dźwierzuty w sporcie
Nazwa zawodów

Szczebel

Osiągnięcia

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach
Indywidualne Biegi Przełajowe

Powiatowe Lekkoatletyczne Zawody Klas
Gimnazjalnych

powiatowy,
Powiatowe
Centrum
Sportu , Turystyki i Rekreacji w
Szczytnie
powiatowy,
Powiatowe
Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie
powiatowy,
Powiatowe
Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie

Wojewódzkie Zawody
Szkół Gimnazjalnych.

Lekkoatletyczne

wojewódzki,
Warmińsko-Mazurski
Związek Sportowy w Olsztynie

Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w
Sztafetowych Biegach Przełajowych
Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w
Piłce Nożnej Halowej Dziewcząt
Mistrzostwa
Województwa
w
Sztafetowych Biegach Przełajowych
Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Sztafetowych Biegach Przełajowych
Chłopców
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
Sztafetowych
Biegach
Przełajowych
Chłopców

powiatowy,
Powiatowe
Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie
powiatowy,
Powiatowe
Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie
wojewódzki, Warmińsko – Mazurski
Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie
wojewódzki, Warmińsko – Mazurski
Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie

Sztafetowe Biegi Przełajowe

powiatowy,
Powiatowe
Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie

11 uczniów awansowało
do biegów na szczeblu
wojewódzkim
I miejsce- chłopcy
9 uczniów awansowało do
zawodów na szczeblu
wojewódzkim
III miejsce uczeń w
pchnięciu kulą
III miejsce w biegu na 600
metrów
VI
miejsce
sztafeta
chłopców
I miejsce dziewczęta i
chłopcy
I miejsce
VII miejsce dziewczęta
VIII miejsce chłopcy
VI miejsce

I miejsce

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej
Gminny
Turniej
Tenisa
Stołowego
Dziewcząt i Chłopców
VI Gminny Wielobój Rekreacyjno-Sportowy

gminny, Gmina Dźwierzuty

I miejsce

gminny, Gmina Dźwierzuty

I miejsce

Tenis stołowy kl. I-VIII dziewczęta i chłopcy
Tenis stołowy Kl. IV – VI dziewczęta

gminny, Gmina Dźwierzuty
powiatowy,
Powiatowe
Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie
powiatowy,
Powiatowe
Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie
ćwierćfinał wojewódzki, Warmińsko –
Mazurski Szkolny Związek Sportowy w
Olsztynie
ćwierćfinał wojewódzki, Powiatowe
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w
Szczytnie

4xI miejsce
I miejsce

Tenis stołowy kl. VII – VIII dziewczęta
Tenis stołowy kl. VII – VIII dziewczęta

„2” siatkarskie kl. IV chłopcy

I miejsce
II miejsce

III miejsce

Szkoła Podstawowa w Rumach
Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego
w Drużynowym Tenisie Stołowym
Dziewcząt Szkół Podstawowych

powiatowy,
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i
Rekreacji w Szczytnie

I miejsce

Turniej Tenisa Stołowego Dziewcząt i
Chłopców

gminny, Gmina Dźwierzuty

Mistrzostwa
Województwa
w
Indywidualnych Biegach Przełajowych
Dziewcząt i Chłopców
Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w
Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i
Chłopców
Najlepszy sportowiec Gminy Dźwierzuty

wojewódzki,
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i
Rekreacji w Szczytnie
powiatowy,
Powiatowe
Centrum
Sportu i Rekreacji w Szczytnie
gminny, Gmina Dźwierzuty

kategoria: I miejsce
dziewczęta kl. I-III
I miejsce chłopcy kl. I-III
udział

I miejsce dziewczęta

I miejsce

Szkoła Podstawowa w Linowie
Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym
(w debla)

powiatowy,
Powiatowe
Centrum
Sportu i Rekreacji w Szczytnie

I miejsce

Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 49. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora
Oświaty
Nazwa konkursu
Osiągnięcia
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach
Konkurs języka niemieckiego
Finalista – uczeń gimnazjum
Źródło: opracowanie własne

W 2018 roku Wójt Gminy Dźwierzuty przyznał Nagrody Wójta dla Uzdolnionych
Uczniów w kategoriach: nauka, konkurs ogólnopolski i konkursy wojewódzkie.
W kategorii Nauka stypendia otrzymały 4 osoby uczęszczające do gimnazjum, 1 osoba
z klas I-III oraz 13 osób z klas IV-VIII szkół podstawowych. W kategorii konkurs ogólnopolski
nagroda została przyznana 1 osobie ze szkoły ponadpodstawowej zamieszkującej na stałe
w gminie Dźwierzuty. Natomiast w kategorii konkurs wojewódzki nagrodę otrzymały 4 osoby
uczące się w gimnazjum i 3 osoby z klas IV-VIII. Łącznie Nagrody Wójta dla Uzdolnionych
Uczniów zostały przyznane 26 osobom. Łączna kwota przyznanych nagród to 6800 zł.
8.5. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach prowadzona była w oparciu
o plan pracy na rok 2018, statut Gminnego Ośrodka Kultury oraz pojawiające się w ciągu roku
potrzeby społeczności lokalnej.
Główne kierunki działań placówki:
 otwartość na środowisko lokalne przez nawiązanie współpracy z instytucjami wpływającymi
na rozwój życia kulturalnego z terenu naszej gminy, powiatu, województwa;
 działania środowiskowe mające na celu pobudzenie mieszkańców do większej aktywności
kulturalno-społecznej podczas organizowania imprez o charakterze sportoworekreacyjnym, festynów rodzinnych, koncertów muzycznych, przeglądów, turniejów,
wycieczek, itp. inicjatyw;
 działalność merytoryczna realizowana przez edukację muzyczną, taneczną, plastyczną
dzieci i młodzieży;
 wystawiennictwo – prezentowanie dorobku twórców amatorów i profesjonalistów;
 działalność wydawnicza.

Wykaz stałych kół zainteresowań działających przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Dźwierzutach w 2018 roku:
1. DZIECI
 Sekcja taneczna – Szkoła Tańca i Dobrych Manier Wasilewski-Felska Olsztyn.
Liczebność grupy: 40 osób
 Sekcja artystyczna – Beata Podgórska.
Liczebność grupy: 13 osób.
 Zajęcia świetlicowe w GOK – Anna Weichhaus.
Liczebność grupy: 10 osób.
 Zajęcia świetlicowe w świetlicy – Beata Lipska.
Liczebność grupy: 25 osób.
 Indywidualne zajęcia wokalne i instrumentalne – Janusz Ałaj.
Liczebność grupy: 3 osoby.
 Język angielski. Lektor SJ Linualand.
Liczebność grupy: 27
RAZEM: 118 OSÓB
2. MŁODZIEŻ
 Zajęcia świetlicowe w GOK – Anna Weichhaus.
Liczebność grupy: 5 osób.
 Grupa teatralna INANIS – Radosław Dąbrowski.
Liczebność grupy: 1 osoba.
RAZEM: 6 OSÓB
3. DOROŚLI
 Zespół śpiewaczy WRZOSY – Janusz Ałaj.
Liczebność grupy: 8 osób.
 Zespół CYRLA – Janusz Ałaj.
Liczebność grupy: 4 osoby
 Grupa teatralna INANIS – Radosław Dąbrowski.
Liczebność grupy: 7 osób.
 Język angielski – Lektor SJ Linualand.
Liczebność grupy: 6 osób.
 Sekcja taneczna fitness dla dorosłych.
Liczebność grupy: 20 osób

RAZEM: 45 OSÓB

Wykaz stowarzyszeń i kół działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach:
 GMINNY ODDZIAŁ ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW
 KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
Tabela nr 50. Zestawienie imprez zorganizowanych oraz współorganizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury w Dźwierzutach w 2018 roku
Przybliżona liczba
Lp.
Rodzaj imprezy
Ilość
odbiorców/ilość
produktów
1. Działalność wydawnicza
4 wydawnictwa
4000 egzemplarzy
2. Prelekcje, spotkania, wykłady
35
1100
3. Występy i koncerty w placówce w
10
2300
wykonaniu własnych zespołów

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Występy i koncerty w wykonaniu własnych
zespołów poza placówką
Występy amatorskich zespołów
Występy i koncerty artystów
profesjonalnych
Przeglądy
Konkursy, turnieje i zawody
Imprezy taneczne
Imprezy okolicznościowe
Festyny wiejskie
Wystawy i plenery

34

6000

12
16

1800
2500

5
5
7
17
8
1

320
350
2200
3600
1800
500

Źródło: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach

Działalność wydawnicza Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach w 2018 roku
 Biuletyn informacyjny gminy – Nasza Gmina Dźwierzuty – kwartalnik, 3 numery . Nakład
1000 egz./nr
 Kalendarz Gminy Dźwierzuty 2018 –– Mazurska Wieś, grudzień 2018r. Nakład 1000 egz.
Prelekcje, spotkania, wykłady zorganizowane w 2018 roku
 Spotkania członków Koła Emerytów i Rencistów – 12.
 Wynajem odpłatnie sali widowiskowej na pokazy i szkolenia GOPS/ZDZ itp. – 30
 Wynajem nieodpłatnie pomieszczeń GOK – spotkania Rady Sołeckiej, Klubu HDK, OSP, UG,
itp. – 12.
 Namiot wiedzy – III FKSiP, 7 lipca 2018 r.
Występy i koncerty w placówce w wykonaniu własnych zespołów Gminnego Ośrodka Kultury
 Orszak Trzech Króli – Zespół Śpiewaczy WRZOSY – 6 stycznia 2018r.
 WOŚP – 15 stycznia 2017: Cyrla, WRZOSY, Grupa Taneczna STiDM, Dźwierzuckie Iskierki,
 Osiedle rozkręca wakacje – Zespół Dźwierzuckie Iskierki – 29 czerwca 2018r.
 Piknik rodzinny w Miętkich – Zespół Śpiewaczy WRZOSY – 14 lipca 2017r.
 Dożynki Gminne w Dźwierzutach - Zespół Śpiewaczy WRZOSY – 19 sierpnia 2017r.
 III Wigilia Gminna – Zespół Śpiewaczy WRZOSY, Dźwierzuckie Iskierki – 15 grudnia 2018r.
Występy i koncerty w placówce w wykonaniu własnych zespołów poza placówką
 Zespół WRZOSY – 29 występów - m.in. w Bartoszycach, Szczytnie, Jedwabnie, Olsztynie,
Ostródzie, Dźwierzutach, Stawigudzie
 Zespół CYRLA – 3 występy
 Wystawienie widowiska Słowiański Ryt(m) – Szczytno (NOC Muzeów) i Mrągowo
(Świętojanki).
Występy zespołów amatorskich
 WOŚP: Szkoły Podstawowe z terenu gminy, Zespół AKORD, Miętkowianki
 Akademia z okazji 3 Maja: Grupa Teatralna ze SP w Kałęczynie – 3 maja 2018r.
 Koncert Blues 4 Cash – 29 kwietnia 2018r.
 Występ Grupy Dzieci z Kazachstanu – lipiec 2017r.
 Występ zespołu folklorystycznego Warmińskie Wesele – 19 sierpnia 2018r.

 Akademia z okazji 11 Listopada: Grupa Teatralna ze SP w Kałęczynie – 11 listopada 2018 r.
 Występ zespołu Full Serwis
Występy i koncerty artystów profesjonalnych
 Koncert Jarosława Chojnackiego – 11 lutego 2018r.
 Koncert zespołu Project NEWI – 27 lipca 2018r.
 Koncert Chóru Uniwerystetu Pedagogicznego z Wilna – maj 2018.
 Koncert muzyki dawnej – Viatores – 7 lipca 2018r.
 Koncert zespołu Kuzyni Neptuna
 Koncert zespołu Bartosz Abramski
 Koncerty sopranowe w czterech kościołach gminy: Ewa Alchimowicz Wójcik- lipiec 2018 r.
 Cykl Koncertów Organowych – lipiec-sierpień 2018r.
 Koncert standardów muzyki kameralnej i rozrywkowej – 22 września 2018.
Przeglądy
 II Wiosenny Przegląd Szkół – Wagary z Kulturą – marzec 2018 r.
 Wernisaż Wielkanocny – konkurs na Palmę dla szkół z terenu gminy Dźwierzuty – kwiecień
2018 r. Rola GOK: organizator.
 XXXVI Spotkania z Poezją Dziecięcą – Eliminacje Gminne – maj 2018 r.
Rola GOK: organizator.
 Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych KURLANTKA w Stawigudzie – maj 2018 r.
Rola GOK: uczestnik
 II Gminny Przegląd Papieski – Jan Paweł II Pamiętamy – październik 2018 r.
Rola GOK: organizator
Konkursy, turnieje, zawody
 Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty – turniej szkół (Sala
gimnastyczna gimnazjum w Dźwierzutach) – marzec 2018r. Rola GOK: współorganizator.
 Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty – open (Sala
widowiskowa GOK) – marzec 2018r. Rola GOK: współorganizator.
 III Bieg o Złotą Babę Dźwierzucką (Plac strażacki + drogi gminne i leśne) – 7 lipca 2018 r.
Rola GOK: organizator.
 Smaki Kazachstanu – lipiec 2018r. Rola GOK: partner projektu
 Konkurs Plastyczny: Malowniczy Kalendarz 2018. Mazurska wieś – Rola GOK: organizator.
Imprezy taneczne
 Bal Karnawałowy dla dzieci
 Dyskoteka Walentynkowa dla dzieci
 Dyskoteka na Dzień Dziecka
 Noc Świętojańska w Orzynach
 Disco Day Dźwierzuty
 Zabawa taneczna w czasie dożynek gminnych
 Bal seniora
Imprezy okolicznościowe
 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – styczeń 2018 r.















Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka
Mecz Charytatywny dla Dawida Majrowskiego (współorganizator)
Zbiórka publiczna na rzecz Zuzi Więcek
XX – Dni Rodziny – uroczystość otwarcia Gminnych Dni Rodziny, udział w konferencji
podsumowującej
Wigilia Seniorów
Pomoc techniczna – nagłośnienie uroczystości w sołectwach: Rumy, Targowo, Jeleniowo,
Sąpłaty
MotorSTART – kwiecień 2018 r.
3 maja - Akademia
III Festiwal Kultury Słowiańskiej i Pruskiej – lipiec 2018 r.
III Jarmark Smaku – wrzesień 2018r.
11 listopada – akademia
Nakarm Zwierzaka Bezdomniaka – akcja społeczna
III Wigilia Gminna i Kiermasz Bożonarodzeniowy – grudzień 2018 r.

Festyny
Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach wspierał działania sołectw oraz szkół i wspomagał
przy organizacji festynów wiejskich w: Jeleniowie, Miętkich, Sąpłatach, Łupowie, Linowie,
Targowie, Olszewkach, Stankowie i Orzynach. W czasie festynów wiejskich GOK Dźwierzuty
świadczy nieodpłatne usługi nagłośnieniowe, prowadzenia imprez i animacji. W wielu
przypadkach zespoły i grupy działające przy GOK występują w czasie organizowanych
przez sołectwa imprezach.
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży
W związku z remontem sali GOK nie organizowano w 2018 r. półkolonii w GOK. Bez przerwy
działała Osiedlowa Świetlica Wiejska.
Wystawy i plenery
Wystawa plenerowa – Życie we wczesnym średniowieczu – lipiec 2018r.
Stan zatrudnienia pracowników w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach na dzień
31.12.2018 r.
Ilość pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 6 osób, w tym:
Dyrektor
- Ewa Dolińska-Baczewska
Instruktor
- Anna Weichhaus
Str. Instruktor
- Janusz Ałaj
Instruktor
- Beata Lipska
Pracownicy obsługi
- Jadwiga Ronowicz ¾ etatu
Ilość osób zatrudnionych na umowę zlecenie – 1 osoba
Specjalista - Radosław Dąbrowski
Remonty i naprawy bieżące wykonane w 2018 roku
 Remont i modernizacja sali widowiskowej (inwestor Gmina Dźwierzuty)
 Remont wejścia głównego do GOK (naprawa gzymsów, wyrównanie ścian, malowanie,
zmiana części orynnowania przy wejściu)




Montaż wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej
Naprawy bieżące

Instytucje, fundacje, stowarzyszenia i partnerzy, z którymi GOK w Dźwierzutach współpracował
w 2018 roku
 Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 Starostwo Powiatowe w Szczytnie
 Urząd Miasta Szczytna
 Powiatowe Centrum Sportu w Szczytnie
 Miejski Dom Kultury w Szczytnie
 Muzeum w Szczytnie
 Muzeum w Mrągowie
 CKiT w Mrągowie
 Sołectwa gminy Dźwierzuty
 Szkoły z terenu gminy Dźwierzuty
 OSP w Dźwierzutach, Targowie, Rumach i Rańsku
 Parafie katolickie z terenu gminy Dźwierzuty
 Parafia ewangelicko-augsburska w Pasymiu
 Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach
 Wioska Prusów w Piwnicach Wielkich
 Szkoła Językowa Lingualand
 Sztab WOŚP w Szczytnie
 Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Dźwierzuty
 Szkoła Tańca i Dobrych Manier Wasilewski-Felska z Olsztyna
 Koło Łowieckie RYŚ
 Klub Biegacza Jurund w Szczytnie
 Fundacja Kreolia
 Fundacja PZU
 Fundacja Veritas Polska – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sąpłatach.
 Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
 Nadleśnictwo Korpele
 PKP
 KPP w Szczytnie
 G.A. Szczytno
 PŁOZYTYWNI
 MORSY Szczytno
 Młynomag Grodzki Młyn
 GS Dźwierzuty
 SEZAM Biskupiec
 Muzeum Regionalne w Olszynach
 MOBILNASCENA.PL
Działania świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach
Instruktorem w świetlicy jest Pani Beata Lipska. Główne zadania zrealizowane w ciągu

całego roku:
 Zajęcia świetlicowe, artystyczne, zajęcia rękodzielnicze, konkursy plastyczne, warsztaty
kulinarne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 Wydarzenia kulturalne tj.: Wystawa rzeźby i malarstwa Dzmitry Dobrovolski, impreza
plenerowa „Osiedle Rozkręca Wakacje z Fundacją PZU” projekt grantowy, Andrzejkowy Bal
Maskowy, Mikołajkowy Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Świetlicy.
 Animacja zespołu ludowego „Dźwierzuckie Iskierki” działającego w świetlicy.
 Realizacja projektów Fundacji dla dzieci i młodzieży „Kółko Graniaste” tj.: Okno na świat Moda 2018, Okno na świat – Podróże małe i duże, Okno na świat- Świąteczne spotkania.
 Realizacja programu: Działania profilaktyczne „Program Cukierki” finansowany przez
Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach.
 Wyjazdy dla dzieci i dorosłych: Multi Kino i Park Trampolin w Olsztynie
 Wspieranie akcji charytatywnych tj.: WOŚP 2018, Wzrok dla Wojtka Runke, Szlachetna
Paczka
 Wspieranie imprez lokalnych: Orszak III Króli, Dźwierzucka Uczta, Tropiciele Mazurskich
miejsc smaków i wspomnień,
 Działania integracyjne tj.: Wspólne malowanie ścian w świetlicy, dzień dziecka, pożegnanie
wakacji, wyprawa do lasu (ognisko), grill, dyskoteka. Wigilia świetlicowa
 Pozyskanie 5 laptopów i darmowego internetu do świetlicy.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
DŹWIERZUTACH ZA 2018 ROK
Tabela nr 51. Plan przychodów oraz wykonanie za 2018 rok
Konto
Plan
Nazwa
księgowe
na rok 2018

Wykonanie
za 2018 r.

Wykonanie %

7

Przychody

436 215,67

436 215,67

100 %

740

Dotacje i środki na inwestycje

405 033,49

405 033,49

100 %

750

Przychody finansowe

760

Pozostałe przychody operacyjne

31 182,18

158,68

100 %

31 023,50

Źródło: Opracowanie wykonane przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach

Tabela nr 52. Plan wydatków oraz wykonanie za 2018 rok
Konto
Plan
Wykon. za
Nazwa
księgowe
na rok 2018 I półrocze 2018 r.

Wykonanie %

4

Koszty według rodzajów

436 562,68

432 663,46

99,11 %

401

Zużycie materiałów i energii

70 775,61

66 876,39

94,49 %

402

Usługi obce

82 894,77

82 894,87

100 %

403

Podatki i opłaty

1 514,00

1 514,00

100 %

404

Wynagrodzenia

224 421,26

224 421,26

100 %

405

Ubezpieczenia i inne
świadczenia

44 676,54

44 676,54

100 %

409

Pozostałe koszty rodzajowe

12 280,40

12 280,40

100 %

Źródło: Opracowanie wykonane przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach

Plan finansowy przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach za 2018 rok,
po dokonaniu zmian wynosił 436 215,67 zł z tego :
 dotacje z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie 405 033,49 zł,
 pozostałe przychody (wpływy za wynajem sali widowiskowej, świetlicy osiedlowej, wpływy
od osób fizycznych i prawnych, odsetki od kapitału, środki z dofinansowania z projektu)
w kwocie 31 182,18 zł.
Plan przychodów w 2018 roku wykonano w kwocie 436 215,67 zł co stanowi 100 %
wykonania planu.
Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach w 2018 roku
po dokonaniu zmian wynoszą :
 planowane 436 562,68 zł,
 wykonane 432 663,46 zł stanowi to 99,11 % wykonania planu, z tego:
1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan 70 775,61 zł wykonano na kwotę
66 876,39 zł co stanowi 94,49% planu, dokonano zakupu :
 węgla na sezon grzewczy 2018 - 2019,
 materiałów biurowych ( papier, tonery ),
 materiałów dekoracyjnych na organizację imprez,
 upominków i nagród dla uczestników imprez i konkursów organizowanych przez placówkę
(Bal karnawałowy, Najokazalsza Palma Wielkanocna, Spotkanie z poezją, Otwarcie Sezonu
Motocyklowego, Gminne Dni Rodziny, Noc Świętojańska w Orzynach, Dożynki Gminne,
III Jarmark Smaku, Konkurs Recytatorski – Jan Paweł II - Pamiętamy),
 środków czystości na utrzymanie placówki i świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach,
 artykułów przemysłowych oraz artykułów spożywczych na organizację imprez
(zabawy karnawałowe dla dzieci, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Walentynki,
Najokazalsza Palma Wielkanocna, Spotkanie z Poezją, Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego,
Noc Świętojańska w Orzynach, Dożynki Gminne, III Jarmark Smaku, Gminna Wigilia
połączona z Kiermaszem Bożonarodzeniowym),
 materiałów dekoracyjnych,
 dostawy energii do placówki,
 dostawy wody,
 sprzętu nagłośnieniowego,
 krzeseł na salę widowiskową,
 gabloty magnetycznej, scenicznego cyrkulatora powietrza,
 materiałów budowlanych i remontowych do bieżących napraw,
 laptopa, dysku, słuchawek, karty muzycznej na potrzeby instytucji,
 sztalug na zajęcia koła artystycznego,
 koszulek, tabliczek na organizację imprez.
2. Koszty – usługi obce na plan 82 894,77 zł wykonano na kwotę 82 894,87 zł co stanowi
100 % planu, z tego dokonano opłat za :
 monitoring i centralne ogrzewanie świetlicy osiedlowej w Dźwierzutach,
























prowizję bankową,
usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
druk i przygotowanie projektu graficznego Biuletynu,
czynsz najmu i obsługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego,
pokaz tańca z ogniem na WOŚP,
wynagrodzenie autorskie ZAIKS związane z organizacją stałych imprez w GOK,
odprowadzenie ścieków, udrożnienie kanalizacji,
badanie instalacji odgromowej,
okresową kontrolę przewodów kominowych,
obsługę Gminnego Pikniku Rodzinnego w Dźwierzutach,
usługę cateringową na MOTORstarcie,
ochronę imprez ( Noc Świętojańska w Orzynach, Disco Day Dźwierzuty, Dożynki Gminne),
okresowe badania pracowników,
plenerowy pokaz historyczny oraz pokaz walk historycznych podczas III Festiwalu Kultury
Słowiańskiej i Pruskiej,
zabezpieczenie medyczne III Biegu o Złotą Babę Dźwierzucką,
obsługa techniczna i nagłośnienie imprez III Festiwal Kultury Słowiańskiej i Pruskiej, Disco
Day Dźwierzuty, Dożynki Gminne,
film promujący III Festiwal Kultury Słowiańskiej i Pruskiej,
Koncerty Organowe Pasym – Dźwierzuty,
ogłoszenia reklamowe promujące imprezy organizowane przez Instytucję,
oprawa artystyczna Dożynek – strefa animacji dla dzieci,
koncert muzyki biesiadnej podczas Dożynek Gminnych,
świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych.

3. Koszty – podatki i opłaty na plan 1 514,00 zł wykonano na kwotę 1 514,00 zł co stanowi
100% planu, z tego opłacono :
 opłatę za odpady komunalne za 2018 rok,
 ubezpieczenie OC działalności obiektów kulturalnych,
 ubezpieczenie mienia instytucji.
4. Koszty – wynagrodzenia na plan 224 421,26 zł wykonano na kwotę 224 421,26 zł co stanowi
100% planu, z czego wypłacono :
 wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce,
 umowy zlecenia,
 umowy o dzieło.
5. Koszty – ubezpieczenia i inne świadczenia na plan 44 676,54 zł wykonano na kwotę
44 676,54 zł co stanowi 100% wykonania planu, ujęto:
 składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń,
 odpis za ZFŚS za 2018 rok,
 dofinansowanie zakupu okularów,
 wypłaty ekwiwalentu (pracownik gospodarczy).
6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan 12 280,40 zł wykonano na kwotę 12 280,40 zł
co stanowi 100% wykonania planu, ujęto:

 delegacje służbowe,
 nagrody dla zwycięzców III Biegu o Złotą Babę Dźwierzucką,
 nagrody za wieniec, stoisko, supersołectwo oraz zmagania sportowe podczas Dożynek
Gminnych,
 nagrody dla zwycięzców konkursu kulinarnego „Dyniowe smaki” w ramach III Jarmarku
Smaku.
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Dźwierzutach na działalność statutową instytucji
w kwocie 405 033,49 zł wykorzystano w 100 %.
Pozostałe koszty w kwocie 27 629,97zł pokryto z dochodów własnych uzyskanych
z wynajmu sali, wpłat od osób fizycznych i prawnych oraz z otrzymanych środków
na dofinansowanie projektu w 2018 roku.
Pozostałe dochody własne w wysokości 3 552,21 zł oraz dochody własne z lat ubiegłych
347,01 zł nie wykorzystano na pokrycie bieżących wydatków instytucji i przeszły na rok 2019,
w celu zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. - nie występują.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. - nie występują.
Należności z tytułu depozytu na żądanie (środki na rachunku bankowym na dzień
31.12.2018r.) w kwocie 3 899,22 zł.
Wykonanie w 2018 roku przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach
realizowane było zgodne z planem.
8.6. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach
Zgodnie ze statutem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach podstawowa
działalność biblioteki to:
 gromadzenie,
 opracowywanie,
 udostępnianie zbiorów oraz tworzenie bibliografii.
W 2018 roku do biblioteki zakupiono 815 vol. z tego z dotacji Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 201 vol. na łączną kwotę: 17327,62 zł (z MKiDN przyznana kwota:
4110,00 zł). Zgodnie z umową z MKiDN książki zostały zakupione w czasie wrzesień – listopad.
Wszystkie książki, które zostały zakupione w ramach przyznanej kwoty MKiDN, zostały
opatrzone wymaganymi informacjami: „Zrealizowano ze środków Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa”. Na koniec roku księgozbiór liczył 13906 vol.
Tabela nr 53. Działalność GBP w Dźwierzutach w 2018 roku

2018

Czytelnicy

Odwiedziny

Wypożyczenia
ogółem

Odwiedziny w prac.
komputerowej

Usługi

421

8155

10028

920

771

Źródło: opracowane wykonane przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach

W 2018 roku odbyło się 10 spotkań w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.
Koordynatorem DKK jest Instytut Książki. Dyskusyjne Kluby Książek to: grupa osób,
które lubią czytać i rozmawiać o lekturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie
oraz spotykają się, aby porozmawiać o książkach. Celem DKK jest promocja kultury literackiej
i czytelnictwa.
W 2018r. odnotowaliśmy 33 wizyt klas (przedszkole, podstawówka, gimnazjum)
w bibliotece:
 styczeń: 2 klasy
 luty: 5klas
 marzec: 4 klasy
 kwiecień: 5 klas
 maj: 9 klas
 czerwiec: 3 klasy
 październik: 1 klasa
 listopad: 2 klasy
 grudzień: 2 klasy
Akcja „Cała Polska czyta Dzieciom” w GBP w Dźwierzutach
W ramach akcji w 2018 roku odbyło się spotkanie z klasami I -III z ZS-P w Dźwierzutach,
oddziałami przedszkolnymi (3 oddziały) oraz z Oddziałem Przedszkolnym w Szkole
Podstawowej w Linowie. Zostały także zawiezione książki dla dzieci z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Orzynach – 3 wyjazdy. Łącznie odbyło się 189 spotkań.
W 2018 r odbyły się ponadto:
 1 spotkanie autorskie (16.10.2018),
 Narodowe Czytanie (08.09.2018),
 pasowanie na czytelnika (26.03.2018),
 Noc Bibliotek (08.06.2018),
 konkurs o „Tytuł Pożeracza Książek”,
 1 wystawa,
 zajęcia w ferie i wakacje.
W Bibliotece był realizowany program „E-kompetencje bez barier” nr POPC.03.01.0000-0007/16 – biblioteka użyczała pomieszczeń oraz sprzętu komputerowego.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DŹWIERZUTACH ZA 2018 ROK
Tabela nr 54. Plan przychodów oraz wykonanie za 2018 rok
Konto
Plan
Nazwa
księgowe
na 2018 rok
7
740

Przychody
Dotacje i środki na inwestycje

Wykonanie
za 2018 rok

159 851,82

159 851,82

154 177,34

154 177,34

4 110,00

4 110,00

Wykonanie
%
100 %
100 %

750

Przychody finansowe

760

Pozostałe przychody
operacyjne

67,60
1 564,48

1 496,88

100 %

Źródło: Opracowanie wykonane przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach

Tabela nr 55. Plan wydatków oraz wykonanie za 2018 rok
Konto
Plan
Nazwa
księgowe
na rok 2018
4

Koszty według rodzajów

401

Zużycie materiałów i energii

402

Usługi obce

403

Podatki i opłaty

404

Wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne
świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe

405
409

Wykonanie za
2018 rok

Wykonanie
%

159 873,95

158 056,90

98,86%

43 655,36

41 838,31

95,84%

4 721,36

4 721,36

100 %

919,50

919,50

100 %

91 014,86

91 014,86

100 %

19 292,87

19 292,87

100 %

270,00

270,00

100 %

Źródło: Opracowanie wykonane przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach

Plan finansowy przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach na 2018 rok
po dokonaniu zmian wynosił 159 851,82 zł z tego:
 dotacje z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie 154 177,34 zł,
 pozostałe przychody (dochody własne, odsetki od kapitału) w kwocie 1 564,48 zł,
 dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4 110,00 zł.
Przychody finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach w 2018 roku wynoszą:
- planowane 159 851,82zł
- wykonane 159 851,82zł
Stanowi to 100 % wykonania planu.
Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach w 2018 roku wynoszą:
- planowane 159 873,95 zł
- wykonane 158 056,90 zł
Stanowi to 98,86% wykonania planu, w tym:
1. Koszty - zużycie materiałów i energii na plan 43 655,36 zł wykonano na kwotę 41 838,31 zł
co stanowi 95,84% planu, dokonano zakupu:
 węgla na sezon grzewczy 2018-2019,
 książek do księgozbioru,
 środków czystości na utrzymanie placówki,
 czasopism i prasy do czytelni,
 dostawy energii do placówki,
 książek na nagrody,
 drukarki, dysku, komputera i monitora,
 materiałów biurowych,






czajnika elektrycznego,
wieszaka,
regału na książki,
dostawy wody.

2. Koszty – usługi obce na plan 4 721,36 zł wykonano na kwotę 4 721,36 zł co stanowi 100%
planu, z tego dokonano opłat za:
 czyszczenie przewodów kominowych,
 prowizję bankową,
 usługi telekomunikacyjne, pocztowe,
 przedłużenie licencji programu antywirusowego,
 okresowe badania pracowników,
 świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych,
 okresowe badania przeglądu budynku,
 odprowadzenie ścieków.
3. Koszty – podatki i opłaty na plan 919,50 zł wykonano na kwotę 919,50 zł co stanowi 100%
planu, z tego opłacono :
 opłatę za odpady komunalne za 2018 rok,
 opłatę abonamentową za 2018 rok,
 ubezpieczenie mienia biblioteki.
4. Koszty – wynagrodzenia na plan 91 014,86 zł wykonano na kwotę 91 014,86 zł co stanowi
100% planu, z czego wypłacono :
 wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce,
 umowa zlecenie (palacz).
5. Koszty – ubezpieczenia i inne świadczenia na plan 19 292,87zł wykonano na kwotę
19 292,87 zł co stanowi 100% wykonania planu, ujęto:
 składki płacone przez pracodawcę z tytułu wypłaconych wynagrodzeń,
 odpis za ZFŚS za 2018 rok,
 wypłaty ekwiwalentu (pracownik gospodarczy).
6. Pozostałe koszty rodzajowe na plan 270,00 zł wykonano na kwotę 270,00 zł co stanowi
100% planu, w kwocie tej opłacono delegacje służbowe.
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Dźwierzutach na działalność statutową instytucji
w kwocie 154 177,34 zł wykorzystano w 99,85 %. Kwota niewykorzystanej dotacji tj. 230,44 zł
zwrócono na rachunek bankowy Dotującego dn. 11.01.2019r. Dotację na zakup nowości
wydawniczych otrzymaną z Narodowej Biblioteki w kwocie 4 110,00 zł wykorzystano zgodnie
z przeznaczeniem na zakup książek. Dochody własne w wysokości 1 564,48 zł oraz dochody
własne z lat ubiegłych 22,13 zł nie wykorzystano na bieżące pokrycie wydatków instytucji
i przeszły na rok 2019 r., w celu zabezpieczenia nieprzewidzianych wydatków.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r., nie występują.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r., występują w kwocie 384,69 zł.

Należności z tytułu depozytu na żądanie (środki na rachunku bankowym na dzień
31.12.2018r.) w kwocie 1 817,05 zł.
Wykonanie w 2018 roku przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dźwierzutach realizowane było zgodne z planem.
9. Polityka społeczna
9.1. Ocena zasobów pomocy społecznej
Liczba osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dźwierzutach – 10
Liczba osób zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dźwierzutach – 9
Liczba osób, którym przyznano świadczenia – 499, w tym:
 zasiłki stałe – 85
 zasiłki okresowe – 244
 schronienia – 1
 posiłek – 211
 ubranie – 2
 usługi opiekuńcze – 8
 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 2
 sprawienie pogrzebu – 1
 inne – 159
Kwota świadczeń wyniosła łącznie 1 063 993,00 zł.
Liczba osób, którym gmina pokryła koszty związane z pobytem w DPS – 10
Kwota świadczenia wyniosła łącznie 208 825,00 zł.
Tabela nr 56. Powody przyznania pomocy w 2018 roku
Powód trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeb ochrony macierzyństwa, w tym
 wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
Przemoc w rodzinie
Zdarzenie losowe
Alkoholizm
Narkomania

Liczba rodzin
249
0
5
33
20
111
156
74
40
1
2
1
0

Liczba osób
w rodzinach
527
0
5
155
105
292
283
130
194
2
3
1
0

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego

3

4

Źródło: opracowanie własne

9.2. Działania mające na celu wspieranie rodziny
Działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Dźwierzutach
Zespół Interdyscyplinarny na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie został powołany Zarządzeniem Nr 146a/2018 Wójta Gminy
Dźwierzuty z dnia 19.12.2018 r.
W skład Zespoły wchodzą przedstawiciele instytucji:
 GOPS w Dźwierzutach – pracownicy socjalni,
 Sądu Rejonowego w Szczytnie – kuratorzy,
 ZOZ w Orzynach – pielęgniarka środowiskowa,
 GKRPA w Dźwierzutach – członkowie,
 Przedstawiciele oświaty – pedagodzy, nauczyciele szkół i przedszkoli,
 Policja – dzielnicowy Gminy Dźwierzuty,
 OSP – prezes OSP Dźwierzuty.
Grupa robocza zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem
przemocy w indywidualnych przypadkach według procedury „Niebieskiej Karty”
oraz dokonują analizy sytuacji rodzinnej. Celem działania jest zmniejszenie skali zjawiska
przemocy w rodzinie oraz reagowanie na zidentyfikowane problemy społeczne
w szczególności przemoc w rodzinie, działania interwencyjne i wsparcie osób zagrożonych
w środowisku bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. Posiedzenia Zespołu odbywają
się nie rzadziej niż raz na kwartał. W 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia. Zostało
zaś utworzonych 6 grup roboczych. Łącznie w tych grupach odbyło się 57 posiedzeń.
Tabela nr 57. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2018 roku
L.p.
Wyszczególnienie
Ilość
1
Zwołane posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego
4
2
Utworzone grupy robocze
6
3
Posiedzenia grup roboczych
57
4
Wypełnione NK-A przez przedst. oświaty
0
5
Wypełnione NK-A przez przedst. Policji
6
6
Wypełnione NK-A przez przedst. GOPS
0
7
Wypełnione NK-A przez przedst. ochrony zdrowia
0
8
Wypełnione NK-A przez GKRRPA
0
9
Rodziny objęte pomocą grup roboczych
23
10 Osoby w rodzinach objętych pomocą grup roboczych
58
11 Zakończone Niebieskie Karty
19
12 Niebieskie Karty zamknięte z powodu rozstrzygnięcia o braku zasadności
5
podejmowania działań w ramach procedury NK
13 Wnioski do GKRPA o wszczęcie procedury leczenia odwykowego
6
14 Zawiadomienia do Sądu Rodzinnego o istnieniu zagrożenia dobra
0
małoletnich dzieci
15 Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków Zespołu Interdyscyplinarnego
0

Źródło: Opracowanie na podstawie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Dźwierzutach
za rok 2019

W 2018 roku na działalność Zespołu wydano kwotę 605,15 zł z czego kwota 399,55 zł
została przeznaczona na zakup materiałów biurowych, natomiast kwota 205,60 zł na usługi
pocztowe.
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European
Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Gmina Dźwierzuty w 2018 roku uczestniczyła w tym programie. Wszystkie osoby
potrzebujące z terenu gminy Dźwierzuty otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe,
mleczne, mięsne, a także cukier i olej.
Tabela nr 58. Liczba osób objęta pomocą żywnościową w 2018 roku
Nazwa wskaźnika
Liczba osób otrzymujących pomoc żywnościową, w tym:
- liczba dzieci w wieku 15 lat lub poniżej
- liczba osób w wieku 65 lat lub powyżej
- liczba kobiet
- liczba osób niepełnosprawnych
- liczba osób bezdomnych

Wartość
osiągnięcia wskaźników
1096
274
179
493
238
2

Źródło: Opracowanie własne Kierownika GOPS w Dźwierzutach

9.3. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach
opracowała Regulamin swojej działalności, który wszedł w życie na podstawie Zarządzenia
Wójta Gminy Dźwierzuty nr 50/2016 z dnia 20.05.2016 r.
Zarządzeniem Wójta Gminy Dźwierzuty nr 65/2015 z dnia 13 maja 2015 r. został
powołany skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach składał
się z 6 osób:
 Przewodniczący Komisji – Mariusz Wożniak (Sekretarz Gminy),
 Sekretarz Komisji – Wioletta Wacławska (Specjalista pracy socjalnej GOPS Dźwierzuty),
 Członek Komisji – st. sierżant Rafał Sochacki (Policjant KPP Szczytno),
 Członek Komisji – Małgorzata Dębińska (Specjalista pracy socjalnej GOPS Dźwierzuty),
 Członek Komisji – Barbara Gójska (Pedagog szkolny).
 Członek Komisji – Danuta Gutysz (Radna Rady Gminy Dźwierzuty)

W roku 2018 odbyło się 13 spotkań GKRPA:
 31.01.2018 r. w posiedzeniu udział wzięło 4 osoby,
 23.02.2018 r. w posiedzeniu udział wzięło 5 osób,
 27.03.2018 r. w posiedzeniu udział wzięło 5 osób,
 17.04.2018 r. w posiedzeniu udział wzięło 5 osób,
 20.04.2018 r. w posiedzeniu udział wzięło 5 osób,
 25.05.2018 r. w posiedzeniu udział wzięło 4 osoby,
 14.06.2018 r. w posiedzeniu udział wzięło 4 osoby,
 11.07.2018 r. w posiedzeniu udział wzięło 3 osoby,
 17.08.2018 r. w posiedzeniu udział wzięło 5 osób,
 25.09.2018 r. w posiedzeniu udział wzięło 5 osób,
 09.10.2018 r. w posiedzeniu udział wzięło 4 osoby,
 18.10.2018 r. w posiedzeniu udział wzięło 5 osób,
 22.11.2018 r. w posiedzeniu udział wzięło 5 osób,
Realizacją programu i bieżącej pracy Komisji zajmował się Przewodniczący GKRPA oraz
Sekretarz GKRPA. Ewidencja księgowa z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych prowadzona jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.
Tabela nr 59. Ilość rozpatrzonych wniosków na posiedzeniach Komisji
W tym wnioski

Data

Ilość
rozpatrzonych
wniosków

Wydane
postanowieKurator
nia na
sądowy i Sąd
sprzedaż
Rejonowy
alkoholu

GOPS/ZI

Komenda
Prokuratura Powiatowa
Policji

Osoby
prywatne

Inne
wnioski tj.
GOK,
Sołectwa,
Szkoły OSP, Parafia,
referent ds.
sportu, osoby
prowadzące
zajęcia
profilaktyczne
-

31.01.

0

-

-

-

-

-

-

23.02.

2

2

-

-

-

-

-

-

-

27.03.

3

1

-

2

-

-

-

-

-

17.04.

0

-

-

-

-

-

-

-

-

20.04.

2

-

1

-

-

-

1

-

-

25.05.

0

-

-

-

-

-

-

-

-

14.06.

5

-

-

4

-

-

-

-

1

11.07.

0

-

-

-

-

-

-

-

-

17.08.

1

1

-

-

-

-

-

-

-

25.09.

1

-

-

-

-

-

-

1

-

09.10.

0

-

-

-

-

-

-

-

-

18.10.

9

-

-

-

-

-

-

8

1

22.11.

1

-

-

-

-

-

-

-

1

Razem:

24

4

1

6

0

0

1

9

3

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Dźwierzuty za rok 2018

Ilość rozpatrywanych wniosków wiąże się z monitoringiem osób z problemem
alkoholowym, współpracą i korespondencją z Sądem Rejonowym w Szczytnie – Wydział
Rodzinny i Nieletnich, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym
w Szczytnie, Prokuraturą Rejonową w Szczytnie, Komendą Powiatową Policji w Szczytnie,
GKRPA na terenie powiatu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dźwierzutach
i osobami prywatnymi zgłaszającymi problem nadużywania alkoholu.
W roku 2018 rozpatrzono pozytywnie 12 wniosków o dofinansowanie bądź
zorganizowanie działań profilaktycznych .
Zaplanowano 18 rozmów: 15 rozmowy motywujące z osobami nadużywającymi
alkoholu oraz 3 rozmowy ze świadkami nadużywania alkoholu przez inne osoby,
z czego przeprowadzono 15 rozmów tj. 12 rozmów motywujących i 3 rozmów ze świadkami.
W trakcie prac Komisji dokonano analiz 15 akt osób nadużywających alkohol
i 8 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym. Zlecono przeprowadzenie 10 badań i wydania
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Skierowano 10 wniosków do Sądu Rejonowego
w Szczytnie o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego.
Odnośnie postanowień dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych - zaopiniowano pozytywnie 4 wnioski na sprzedaż alkoholu w miejscu
sprzedaży. Przeprowadzono kontrolę w 6 punktach sprzedaży alkoholu zgodnie
z harmonogramem planowanych kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Dźwierzuty w roku 2018 zatwierdzonym
przez Wójta Gminy Dźwierzuty .
W czasie kontroli nie zaobserwowano rażącego naruszenia prawa przez osoby
handlujące alkoholem. W niektórych punktach stwierdzono takie nieprawidłowości jak brak
wyodrębnionych stoisk do sprzedaży alkoholu oraz brak wywieszonej informacji o szkodliwości
spożywania alkoholu. W związku z powyższym zobowiązano podmioty do wyodrębnienia
takich stoisk i wywieszenia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu oraz pouczono
podmioty z przepisów prawa wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podczas przeprowadzonych kontroli przypominano również
sprzedającym o sankcjach grożących za sprzedaż alkoholu osobie nieletniej i nietrzeźwej.
W 2018 roku zostały przeprowadzone następujące szkolenia:
 Szkolenie dla członków GKRPA "Nowe zasady działania KRPA od stycznia 2017 roku
wynikające z obowiązku realizacji celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia.
Zmiany w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 2018
roku, a obowiązki KRPA oraz jednostek samorządu terytorialnego" (w szkoleniu wzięło
udział 3 członków komisji)
 Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych "Prawa i obowiązki przedsiębiorców
posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów w 2018 roku oraz zasady funkcjonowania
placówek ze sprzedażą napojów alkoholowych w świetle aktualnie obowiązujących
przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi"
(w szkoleniu wzięło udział 13 sprzedawców napojów alkoholowych)

 Szkolenie przygotowujące nauczycieli z Gminy Dźwierzuty do samodzielnej pracy
z programem profilaktycznym z zakresu wczesnej profilaktyki narkotykowej "Cukierki"
(w szkoleniu wzięło udział 18 osób – 16 nauczycieli i 2 osoby prowadzące zajęcia
w świetlicach)
 Szkolenie przygotowujące nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dźwierzutach do
prowadzenia rekomendowanego programu "Fantastyczne możliwości" (w szkoleniu wzięło
udział 16 nauczycieli)
 Szkolenie i warsztaty dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Gminie Dźwierzuty "Odebranie dziecka z rodziny w związku z przemocą
w rodzinie" (w szkoleniu wzięło udział 16 osób – członkowie ZI i grup roboczych)
 Program szkoleniowy propagującym zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn.
"BEZPIECZNIE – CHCE SIĘ ŻYĆ" oraz z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii dla 50 mieszkańców Gminy Dźwierzuty
 Szkolenie dla kadry pedagogicznej, warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców –
wdrażanie udogodnień i nowych rozwiązań z problemami napotkanymi w szkole pn. "Dzień
profilaktyki w szkole" (w szkoleniach i warsztatach wzięli udział 74 nauczycieli i 438
uczniów ze szkół z terenu Gminy Dźwierzuty oraz 184 rodziców – łącznie 696 osób)
Zatrudniony na umowę zlecenie terapeuta uzależnień przyjmował w ramach
utworzonego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w terminie od 01.01.2018 r.
do 31.12.2018 r. Punkt był czynny w każdy poniedziałek miesiąca w godz. od 7 45 do 945.
Udzielono 125 porad terapeutycznych, w tym dla osób uzależnionych – 83, osób
współuzależnionych – 24, ofiar przemocy – 6, sprawcy przemocy – 4, DDA – 8. Kilka osób
w czasie spotkań zostało zmotywowanych do podjęcia terapii na Oddziale Terapeutycznym
w Olsztynie, które zostały skierowane po uprzednim ustaleniu terminu z Kierownikiem
w/w Oddziału. Konsultacje i wsparcie terapeutyczne cieszą się dużym zainteresowaniem,
ponieważ klientów punktu z reguły nie stać na dojazdy do pobliskiego Szczytna, by skorzystać
z porady terapeutycznej.
W ramach Punktu został zatrudniony na umowę zlecenie Radca Prawny, który
przyjmował w terminie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Punkt był czynny w każdy czwartek
miesiąca w godz. od 900 do 1100. Udzielono 62 porady prawne, w tym dla osób uzależnionych
– 1, osób współuzależnionych – 33, ofiar przemocy 28.
Zatrudniony na umowę zlecenie terapeuta uzależnień prowadził zajęcia w grupie
wsparcia dla osób uzależnionych okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w każdą środę
miesiąca w godz. od 14.00 do 1600. Do grupy wsparcia zgłosiło się 14 osób z terenu Gminy
Dźwierzuty. Na zajęciach systematycznie uczęszczało 5 osób.
W roku 2018 r. funkcjonowało 8 grupy profilaktycznych z elementami socjoterapii,
gdzie realizowany był program kulturalno – profilaktyczny o następujących blokach
tematycznych:
 Poznajemy Regulaminy, Sygnały Alarmowe
 Ochrona Przeciwpożarowa, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 Bawimy się Bezpiecznie, Przyjemnie i Kulturalnie
 Jak się Zachować, Gdy Sam Jestem w Domu
 Rodzina - Edukacja na Temat Wzorca Rodziny,
 Edukacja na Temat Patologii - Zjawisk Agresji i Przemocy




















Profilaktyka Uzależnień, Szczegółowy Plan z Zakresu Profilaktyki
Zagrożenia, Przyczyny Skutki – szkodliwości
Zagrożenia Okresu Dojrzewania - presja grupy
Szkodliwość Palenia Tytoniu
Dlaczego Ludzie Piją
Narkotyki - konsekwencja pierwszego razu
Szczegółowy Plan Edukacji Emocjonalnej
Świadomość Własnych Uczuć
Nazywanie i Rozumienie Uczuć Innych – Empatia
Wdrażanie Dzieci do Prawidłowych Nawyków i Zachowań w Nowym Środowisku
Panowanie Nad Emocjami - Komunikat „Ja"
Aktywne Słuchanie - Ja i Ty
Postawa „Best", Czyli z Czego Jestem Zadowolony, Co u Siebie Lubię
Pochwała
Właściwe Postępowanie w Sytuacjach Trudnych
Budowanie Poczucia – Nie Tylko Własnej Wartości
Dążenie do Świadomego Przeżywania Emocji
Rekomendowany Program "Cukierki" (z zakresu wczesnej profilaktyki narkotykowej)

Zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii odbywały się po 2 godziny
tygodniowo. Poniższa tabela przedstawia liczbę uczestników grup profilaktycznych,
podziałem na miejsca spotkań:
Tabela nr 60. Uczestnicy grup profilaktycznych
L.p. Miejsce spotkań
Okres prowadzonych zajęć

Liczba uczestników

1.

Świetlica Wiejska w Miętkich

maj – grudzień

13

2.

Świetlica Wiejska w Jeleniowie

maj – grudzień

7

3.

Świetlica Wiejska w Targowie

maj – lipiec

5

4.

Świetlica Wiejska w Grodziskach

maj – grudzień

15

5.

Świetlica Wiejska w Linowie

lipiec - sierpień

10

6.

Świetlica Wiejska w Stankowie

czerwiec – grudzień

11

7.

Świetlica Wiejska w Nowych

czerwiec – grudzień

12

lipiec – wrzesień

9

Kiejkutach
8.

Świetlica Wiejska w Olszewkach

RAZEM

82

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Dźwierzuty za rok 2018

Odczuwa się duże zainteresowanie zajęciami profilaktycznymi z elementami
socjoterapii, ze sprawozdań prowadzącej wynika, że dzieci chętnie w nich uczestniczą
i przychodzą punktualnie. Najchętniej biorą udział w zajęciach plastycznych, sportowych
i wycieczkach. Uczniowie podkreślili również fakt, że mogą porozmawiać na różne tematy oraz
mają możliwość spotkania. Na zajęcia socjoterapeutyczne zgłasza się duża ilość dzieci chętnych
do brania udziału. Według prowadzących praca wychowawcza i socjoterapeutyczna powinna
być w dalszym ciągu organizowana w wymienionych grupach, z zachowaniem
systematyczności.
W ramach działalności Komisji oraz prowadzonego Programu Kulturalno –
Profilaktycznego w 2018 roku została zorganizowana wycieczka do Olsztyna. Uczestniczyło
w niej 5 opiekunów i 44 uczestników zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii.
Program wyjazdu obejmował:
 Wstęp do Warmiolandii (Program „Mądre Klocki”),
 Wstęp do Stadniny Koni „Kojrys” (Program edukacyjno – rekreacyjny: poznawanie folkloru
ludowego i tańców regionalnych, przejazd bryczką, rosół, kiełbaska z ogniska, chleb,
herbata).
W okresie od czerwca do października 2018 r. dzieci i młodzież z terenu Gminy
Dźwierzuty (34 osoby) uczęszczały na zajęcia sportowe z elementami profilaktyki, których
celem było m.in.: zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniami
poprzez aktywność ruchową; uświadamianie dzieciom i młodzieży konsekwencji oraz zagrożeń
dla zdrowia wynikających ze spożywania alkoholu, palenia papierosów i e-papierosów,
zażywanie środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze); kształtowanie umiejętności
propagowania zdrowego stylu życia bez używek; kształtowanie umiejętności zasad fair play
oraz poprawnych relacji z rówieśnikami; ukazanie wartości uprawiania sportu jako alternatywy
dla uzależnień. Zajęcia realizowano poprzez pogadanki i prelekcje związane z tematyką
antyalkoholową, antynarkotykową, antynikotynową (prezentacje multimedialne, plakaty,
quizy itp.), organizację zajęć sportowych i organizowanie zawodów sportowych. Komisja
dofinansowała powyższe
działania
poprzez sfinansowanie sprzętu sportowego
i multimedialnego (statyw, ekran projekcyjny, power audio, pachołki, tyczki treningowe,
kamizelki, piłki, ławki) umożliwiającego sprawne przeprowadzenie zajęć oraz wyjazd na basen
dla uczestników zajęć zgodnie z programem uczestników zajęć sportowych z elementami
profilaktyki w Gminie Dźwierzuty.
Zorganizowano program profilaktyczno – interwencyjny "Szkoła dla rodziców
z treningiem interpersonalnym", który został poprowadzony przez 2 osoby. Zajęcia odbywały
się w Świetlicy Osiedlowej w Dźwierzutach. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
potwierdzające ukończenie programu.
Udział gminy Dźwierzuty w kampaniach profilaktycznych


Kampania Zachowaj trzeźwy umysł 2018 pod hasłem Autorytet
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach zakupiła
pakiet bazowy na kwotę 2 460,00 zł., w którego skład wchodziły: karty pracy dla uczniów,
ulotki profilaktyczne dla uczniów, ulotki edukacyjne dla rodziców, plakaty, dyplomy,
certyfikaty, scenariusze zajęć dla nauczycieli, przewodniki i informatory. Powyższe materiały

zostały rozdysponowane wśród wszystkich szkół z terenu Gminy Dźwierzuty do wykorzystania
podczas godzin wychowawczych i zebrań z rodzicami.
W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w okresie od XI do XII/2018 r. wszystkie
szkoły z terenu Gminy Dźwierzuty wzięły udział w ogólnopolskiej diagnozie społecznej uczniów
szkół podstawowych. Obszary tematyczne badań: zdrowie (w tym m.in. postawy wobec
środków psychoaktywnych, alkoholu, papierosów, dopalaczy), rodzina, szkoła, kultura,
psychologia, ekonomia, kapitał społeczny. Wyniki badań ankietowych Gmina Dźwierzuty
otrzyma do 31.05.2019 r. Dzięki uczestnictwu w diagnozie Gmina Dźwierzuty uzyska wiedzę
na temat postaw młodzieży wobec problemów ujętych w pytaniach ankietowych. Natomiast
porównanie ogólnopolskie pozwoli na precyzyjne określenie mocnych i słabych stron, a także
szans i zagrożeń, nad którymi należałoby rozpocząć prace naprawcze. Powyższe wyniki badań
zostaną wykorzystane przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
na terenie Gminy Dźwierzuty.
Tabela nr 61. Liczba uczestników kampanii Zachowaj trzeźwy umysł 2018
Liczba
Uczniów

Liczba
Nauczycieli

Liczba
Rodziców

Łącznie

Zespoł Szkolno – Przedszkolny w Dźwierzutach

120

35

85

240

Zespół Szkolno – Przdszkolny w Orzynach

36

6

20

62

Szkoła Podstawowa w Rumach

30

12

15

57

Szkoła Podstawowa w Linowie

28

4

0

32

Szkoła Podstawowa w Kałęczynie

37

5

31

73

251

62

151

46

Szkoła

RAZEM
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Tabela nr 62. Udział w ogólnopolskiej diagnozie uczniów szkół podstawowych w ramach
kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł"
Szkoła

Liczba Uczniów

Zespoł Szkolno – Przedszkolny w Dźwierzutach

90

Zespół Szkolno – Przdszkolny w Orzynach

23

Szkoła Podstawowa w Rumach

9

Szkoła Podstawowa w Linowie

18

Szkoła Podstawowa w Kałęczynie

30
RAZEM

170

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Dźwierzuty za rok 2018

Zgłoszono również udział gminy Dźwierzuty w kampanii Zachowaj trzeźwy umysł 2019.
Zamówiono pakiet bazowy, w którego skład wchodzą: karty pracy dla uczniów, ulotki
profilaktyczne dla uczniów, ulotki edukacyjne dla rodziców, plakaty, dyplomy, certyfikaty,
scenariusze zajęć dla nauczycieli, przewodniki i informatory. Powyższe materiały zostaną

rozdysponowane wśród wszystkich szkół z terenu Gminy Dźwierzuty w pierwszym kwartale
2019 r. do wykorzystania podczas godzin wychowawczych, zebrań z rodzicami oraz festynów
szkolnych.
•

Kampania Dopalacze – Powiedz STOP - powstrzymujemy przed sięganiem po narkotyki
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach zakupiła
pakiet bazowy, w którego skład wchodziły: ulotki dla rodziców, ulotki dla młodzieży, plakaty.
Powyższe materiały zostały rozdysponowane wśród wszystkich szkół z terenu Gminy
Dźwierzuty do wykorzystania podczas godzin wychowawczych i zebrań z rodzicami.
Tabela nr 63. Liczba uczestników kampanii Dopalacze – Powiedz STOP 2018
Liczba
Uczniów

Szkoła

Liczba
Nauczycieli

Liczba
Rodziców

Łącznie

Zespoł Szkolno – Przedszkolny w Dźwierzutach

Realizacja odbędzie się w styczniu 2019 r.

Zespół Szkolno – Przdszkolny w Orzynach

37

4

19

60

Szkoła Podstawowa w Rumach

23

0

0

23

Szkoła Podstawowa w Linowie

21

3

18

42

Szkoła Podstawowa w Kałęczynie

37

5

31

73

118

12

68

198

Razem
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Profilaktyka przemocy
Zakupiono materiały multimedialne i książkę "GRANICA BÓLU". W materiałach tych
zamieszczone są następujące zagadnienia: przemoc definicja, cykl przemocy, przemoc
psychiczna, przemoc fizyczna, przemoc emocjonalna, przemoc ekonomiczna, przemoc
seksualna, przemoc domowa, przemoc wobec dzieci, przemoc wobec kobiet, przemoc wobec
mężczyzn, przemoc psychiczna w związku, przemoc psychiczna w rodzinie, przemoc
psychiczna w pracy, przemoc psychiczna jak się bronić?, przemoc w szkole, agresja w szkole,
przemoc rówieśnicza, zastraszanie, grożenie, gwałt, wychowanie – metody i style, gdzie szukać
pomocy?, niebieska karta. W zestaw materiałów wchodzą również filmy poglądowe, testy
wiedzy i książka o źródłach agresji i przemocy objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw
Dziecka. Powyższe materiały zakupiono celem wykorzystania ich przez członków GKRPA,
członków ZI oraz szkół z terenu Gminy Dźwierzuty.
Współpraca ze szkołami i innymi placówkami
Tabela nr 64. Działania profilaktyczne i szkolenia prowadzone w placówkach oświatowych
i instytucjach zlokalizowanych na terenie gminy Dźwierzuty
L.p.
1

Szkoła i inne instytucje wnioskodawcy
Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Dźwierzutach

Rodzaj zajęć/rodzaj
dofinansowania
1. Sfinansowanie materiałów dla
uczniów, liderów i nauczycieli do
prowadzenia rekomendowanego
programu profilaktycznego

Ilość osób objętych
działaniem
profilaktycznym
41 uczniów
2 nauczycieli

2

Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Orzynach

3

Szkoła Podstawowa w Rumach

4

Szkoła Podstawowa w
Kałęczynie

5

Szkoła Podstawowa w Linowie

"Program Domowych Detektywów"
2. Sfinansowanie Dnia Profilaktyki
w szkole tj. warsztatów
profilaktycznych dla uczniów,
szkolenia dla nauczycieli oraz
wywiadówki profilaktycznej dla
rodziców.
3. Sfinansowanie materiałów dla
uczniów do prowadzenia
rekomendowanego programu
profilaktycznego "CUKIERKI"
4. Sfinansowanie materiałów dla
uczniów do prowadzenia
rekomendowanego programu
profilaktycznego "Przyjaciele
Zippiego".
5. Sfinansowanie szkolenia dla
nauczycieli przygotowującego do
prowadzenia rekomendowanego
programu "Fantastyczne
możliwości"
Sfinansowanie warsztatów
profilaktycznych dla:
- uczniów w zakresie "Gry
internetowe i cyberprzemoc" oraz
"Uzależnienia, używki i substancje
psychoaktywne",
- nauczycieli w zakresie "Używki i
substancje psychoaktywne",
- rodziców w zakresie "Zagrożenia
dzieci i młodzieży"
1. Sfinansowanie Szkolnego Dnia
Profilaktyki (warsztaty
profilaktyczno – terapeutyczne dla
uczniów z zakresu profilaktyki
uzależnień, przemocy i ochrony
zdrowia; szkolenie dla nauczycieli –
Rozwijanie kompetencji
wychowawczych nauczycieli na
rzecz poprawy bezpieczeństwa;
wywiadówka profilaktyczna dla
rodziców)
Sfinansowanie "Dnia profilaktyki w
szkole" – warsztaty dla uczniów,
warsztaty dla nauczycieli i szkolenie
dla rodziców.
Sfinansowanie warsztatów
profilaktycznych:
"Profilaktyka zachowań
medialnych"

302 uczniów
28 nauczycieli
27 rodziców

39 uczniów
3 nauczycieli

19 uczniów
1 nauczyciel

16 nauczycieli

60 uczniów
18 nauczycieli
40 rodziców

55 uczniów
10 nauczycieli
18 rodziców

51 uczniów
10 nauczycieli
20 rodziców
32 uczniów
7 nauczycieli

6

Świetlica Wiejska w
Dźwierzutach/ GOK
Dźwierzuty

7

Referent ds. sportu w Gminie
Dźwierzuty

- "Komunikacja interpersonalna w
zespole klasowym. Jak zapobiegać
zachowaniom agresywnym"
- Nauczyciel kreatywny – droga do
kreatywności uczniów.
Dofinansowanie działań
profilaktycznych odbywających się
podczas zajęć w Świetlicy
Osiedlowej - 17 spotkań z zakresu
wczesnej profilaktyki pn. CUKIERKI
– zakup materiałów biurowych,
nagród, baneru i artykułów
spożywczych.
Dofinansowanie działań
profilaktycznych – sfinansowanie
sprzętu sportowego i
multimedialnego umożliwiającego
sprawne przeprowadzenie zajęć
zgodnie z programem uczestników
zajęć sportowych z elementami
profilaktyki w Gminie Dźwierzuty
oraz wyjazdu na basen dla
uczestników zajęć.

96 osób:
54 dzieci
42 dorosłych

25 osób
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Podsumowanie wydatków Komisji:
Plan budżetu na rok 2018 wynosił 146 700,00 zł., z tego wykonanie – 124 041,44 zł, w tym:
 Umowy zlecenie, umowy o dzieło (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne,
fundusz pracy, ubezpieczenie zdrowotne, podatek) - 51 117,43 zł
 Zakup materiałów i wyposażenie – 18 709,57 zł
 Zakup usług – 29 560,00 zł
 Szkolenia: 24 654,44 zł.
9.4. Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
Uchwałą Nr XXXVII/321/18 z dnia 22 marca 2018 r. Rada Gminy Dźwierzuty przyjęła
gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy
Dźwierzuty na 2018 rok. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2018 r.
Program stanowił zestawienie działań do realizacji przez gminę Dźwierzuty w oparciu
o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, a także określał lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji
szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu. Był on kontynuacją
zadań i kierunków podjętych w latach poprzednich.
Podstawowym celem i założeniem Programu jest zapobieganie powstawaniu
i rozszerzaniu się zjawiska patologii społecznej w szczególności nadużywania alkoholu
i przemocy domowej oraz zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących zagrożeń w tej

mierze. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmu nadrzędnym celem w społeczności gminnej
jest promocja zdrowia poprzez zmniejszenie liczby osób uzależnionych i nadużywających
alkoholu. Należy uświadomić mieszkańcom Gminy skutki jakie niesie za sobą uzależnienie.
Celem priorytetowym jest wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia poprzez zwiększenie
ilości osób podejmujących leczenie we wczesnej fazie choroby alkoholowej.
Cele programu były realizowane poprzez:
 Priorytetowe traktowanie działań i decyzji służących profilaktyce uzależnień
i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia rozmiarów aktualnie istniejących
problemów alkoholowych na terenie Gminy Dźwierzuty.
 Podejmowanie działań mających na celu zmianę zachowań i postaw społecznych
mieszkańców w sytuacjach związanych ze spożywaniem napojów alkoholowych.
 Podejmowanie działań profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży, w celu
opóźnienia inicjacji alkoholowej.
 Utrwalenie postaw abstynenckich w środowisku dzieci i młodzieży w zakresie szkód
wynikających ze spożywania alkoholu,
 Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.
 Ochrona rodziny przed przemocą.
 Zmniejszanie przypadków naruszania prawa w obrocie napojami alkoholowymi.
 Prowadzenia działań w kierunku integracji osób uzależnionych.
 Promowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych.
 Podejmowanie inicjatyw dotyczących problemów rodziny, w tym włączenie w obchody
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.
 Zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń wynikających z nadużywania
alkoholu.
 Wspieranie działań profilaktycznych prowadzonych w placówkach oświatowych.
 Podnoszenie kwalifikacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
wśród osób pracujących na rzecz środowiska lokalnego.
 Zwiększenie oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
 Monitorowanie działań profilaktycznych podejmowanych na terenie gminy.
 Zmniejszanie negatywnych skutków zaniedbywania dzieci, zapobieganie powstawaniu
problemów uzależnień i przemocy domowej.
Zasady finansowania programu
 Finansowanie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu będzie dokonywane
z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych
przez prowadzących sprzedaż podmioty gospodarcze.
 Środki finansowe zebrane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
niewykorzystane w danym roku budżetowym, zostaną przeznaczone w następnym roku
budżetowym na realizację programu.
Diagnoza problemów alkoholowych występujących w gminie
Diagnoza problemów społecznych na terenie gminy Dźwierzuty została
przeprowadzona w miesiącu październiku 2017 r. przez firmę Oficyna Profilaktyczna z Krakowa
na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach.

Badania te przeprowadzono wśród czterech grup społecznych: dorosłych mieszkańców gminy,
uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz sprzedawców.
W badaniach łącznie wzięło udział 309 osób (dorośli mieszkańcy – 80 osób, uczniowie – 214,
sprzedawcy – 15 osób). Ponadto dokonano analizy problemu alkoholowego na terenie gminy
na podstawie sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w latach 2013 - 2017.
Problem alkoholowy z wśród dorosłych mieszkańców
W badaniu diagnozującym problemy społeczne na terenie gminy Dźwierzuty, wzięło
udział 80 mieszkańców. Spośród badanych 48% stanowiły kobiety, 53% mężczyźni.
Najliczniejszą część badanej społeczności stanowiły osoby w wieku 19-29 lat (30%) oraz 30-40
lat (24%). Ankietowani w wieku 41-50 lat tworzyli grupę 20% badanych, zaś 16%
respondentów znajdowało się między 51 a 60 rokiem życia. 10% badanej populacji miało
więcej niż 61 lat. Spośród badanych 18% posiada wykształcenie wyższe, a 26% średnie
lub pomaturalne. Z deklaracji 33% respondentów wynika, że zdobyli wykształcenie zawodowe,
a 24% podstawowe. Zdecydowana większość badanych jest żonata (25%), zaś 21%
jest kawalerem, 18% respondentów jest zamężna, 16% panną, a 6% po rozwodzie.
Wdową/wdowcem jest 5% badanych, a kobiet rozwiedzionych – 4%. Z analizy struktury
badanej społeczności, wynika, że 38% pracuje w prywatnych przedsiębiorstwach. Własną
działalność gospodarczą prowadzi 13% respondentów, zaś 28% ankietowanych pozostaje
bez pracy. Na emeryturze lub rencie przebywa 6% osób, natomiast w instytucjach publicznych
pracuje 9%. Z rolnictwa utrzymuje się 8% ankietowanych. Jako dobrą ocenia swoją sytuację
materialną 31% badanych, a 8% określa ją jako bardzo dobrą. 30% mieszkańców Gminy
Dźwierzuty ani dobrze, ani źle nie ocenia swojej sytuacji materialnej, zaś 23% twierdzi, że ich
sytuacja jest zła lub bardzo zła (9%).
Celem określenia skali problemu alkoholizmu w gminie Dźwierzuty, poproszono
dorosłych mieszkańców o oszacowanie jak często piją alkohol. Spośród ankietowanych 30%
deklaruje, że w ogóle nie pije alkoholu, zaś 33% badanych pije napoje alkoholowe kilka razy w
roku. 23% respondentów sięga po alkohol kilka razy w miesiącu, a 11 % kilka razy w tygodniu.
Codziennie po alkohol sięga 4% badanych mieszkańców. Wśród osób, które przyznały się,
że spożywają alkohol, najpopularniejszym napojem jest piwo (36%), natomiast 22% badanych
pije wódkę i 22% wino. Dużą popularnością cieszą się nalewki (14%), zaś nieco rzadziej
mieszkańcy gminy sięgają po likiery (3%) i inne alkohole (12%).
Z przeprowadzonych badań wynika, że na terenie gminy Dźwierzuty problem alkoholowy
jest dość powszechny. Alkoholizm postrzegany jest jako jedno z ważniejszych zagrożeń wśród
społeczności.
Pomoc dla osób uzależnionych i nadużywających alkoholu polegać powinna zarówno
na prowadzeniu edukacyjnych programów profilaktycznych wśród różnych grup społecznych
oraz szerzeniu świadomości wśród społeczeństwa, polegającym na propagowaniu
ograniczonego spożycia alkoholu, a także na szerokim informowaniu o zgubnych skutkach
spożywania alkoholu – patologiach społecznych, rujnacji zdrowia psychicznego i fizycznego,
trudnościach, jakich przysparza leczenie alkoholizmu.
Osoby uzależnione i wyrządzające swoim piciem poważne szkody społeczne,
a niechcące dobrowolnie poddać się leczeniu odwykowemu mogą być zgłoszone do Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu wszczęcia procedury sądowej
zobowiązującej do leczenia.

Problem alkoholowy z perspektywy dzieci
W badaniu ankietowym na terenie gminy Dźwierzuty wzięło udział 214 uczniów, gdzie
40% próby stanowili chłopcy, a 60% dziewczęta. Wśród badanych uczniów, najliczniejszą grupą
byli uczniowie klasy VI (28%), następnie z V klasy szkoły podstawowej (26%) i VII (26%). 20%
badanych było uczniami klas IV. Najliczniejszą grupę badanych stanowiły dzieci w przedziale
wiekowym 11-12 lat (47%), a następnie uczniowie między 9 a 10 rokiem życia (26%) i 13 a 14
(26%). Tylko 1% badanych pomiędzy 15 a 16 rokiem życia.
Uczniowie zapytani o to, czy ich rówieśnicy piją alkohol twierdząco odpowiedziało 12%
respondentów. 53% ankietowanych uważa, że ich koledzy/koleżanki nie piją alkoholu, a 36%
nie mają wiedzy na ten temat. Aż 15 % uczniów szkoły podstawowej ma za sobą inicjację
alkoholową. Nigdy alkoholu nie piło 85% badanych. Na pytanie w jakim wieku spożywałeś
alkohol, aż 22% badanych odpowiedziało, że miało wówczas mniej niż 8 lat. 16%
respondentów piło napoje alkoholowe pomiędzy 8 a 10 rokiem życia, a 63% między 11 a 13.
Uczniowie sięgający po alkohol najczęściej wybierają piwo (77%), następnie wódkę (23%).
Po wino sięga 29% badanych, jak również po likiery i nalewki 6%. Inne, bliżej nie określone
alkohole wybiera 16% respondentów. Pojedynczy epizod alkoholowy zdarzył się 52% badanym
uczniom, 24% dwa razy. Wielokrotnie upiło się alkoholem 24% nieletnich respondentów.
Po raz pierwszy uczniowie sięgali po alkohol podczas uroczystości rodzinnej (38%),
lub na podwórku ze znajomymi (28%). 17% deklaruje, że piło po raz pierwszy napój alkoholowy
pod nieobecność rodziców w domu, kolejne 17% pod nieobecność rodziców w domu
i na dyskotece (17%). W czasie imprezy towarzyskiej inicjację alkoholową przeszło 14 %
badanych. Na inne, bliżej nie określone okoliczności wskazało 17% badanych.
Problem alkoholowy z perspektywy młodzieży
W badaniu ankietowym na terenie Gminy Dźwierzuty wzięło udział 77 uczniów, gdzie
43% próby stanowiły dziewczęta, 57% chłopcy. Prawie połowa uczęszczała do III klasy szkoły
gimnazjalnej (49%), zaś 47% do klasy II gimnazjum. Pozostałe 4% uczęszcza do dawnej
I gimnazjum, teraźniejsza VII klasa szkoły podstawowej. 79% badanych było między 14 a 15
rokiem życia, natomiast 16% miało 16-17 lat. Miedzy 18 a 20 rokiem życia było 5% badanych.
W działaniach profilaktycznych zwraca się szczególną uwagę na młodzież używającą
alkoholu. Programy terapii dla młodzieży nie mogą opierać się na tych samych założeniach,
co programy terapii dla dorosłych, tym bardziej, że większość młodych ludzi, którzy piją
alkohol nie są osobami uzależnionymi. Młodzież wymaga innego podejścia, uwzględnienia
w profilaktyce faktu używania różnych substancji psychoaktywnych, specyfiki wieku
rozwojowego, konstruktywnego zagospodarowania wolnego czasu, uczestniczenia w grupach
rówieśniczych. Rozwiązywanie problemów społecznych zarówno wśród dorosłych,
jak i młodzieży oraz podejmowanie działań zapobiegających ich występowaniu, jest jednym
z najważniejszych zadań każdej Gminy.
Problem uzależnień w gminie
W badaniu diagnozującym problemy społeczne w Gminie Dźwierzuty wzięło udział 15
sprzedawców, 14 kobiet i 1 mężczyzna. Ich wiedza jest niezwykle cenna ze względu na fakt,
iż na co dzień spotykają się z osobami kupującymi napoje alkoholowe, w związku z tym
są w stanie ocenić skalę problemu alkoholowego w gminie, ale również scharakteryzować
grupę zagrożoną najbardziej problemem uzależnień alkoholowych. Wśród badanych
największą grupę stanowili respondenci w wieku 41 - 60 lat (6 osób). Między 26 a 40 rokiem
życia było 5 sprzedawców, zaś poniżej 25 lat miały 3 osoby, a więcej niż 61 lat – 1 osoba.

Między rokiem a 5 lat w punkcie sprzedaży alkoholu pracuje 5 osób, natomiast ze stażem pracy
6-10 przebadanych było 3 respondentów. 5 osób pracuje między 11 a 20 lat, zaś powyżej 21
lat - 2 ekspedientów. Pracownicy punktu sprzedaży stanowili najliczniejszą grupę
respondentów – 13 osób. Spośród badanych 2 osoby były właścicielami sklepów. Większość
sprzedawców zadeklarowało, że było przeszkolonych przez pracodawcę na temat
odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. Jedna osoba nie pamięta tego zdarzenia.
Analizując badania przeprowadzone na terenie Gminy Dźwierzuty można wyciągnąć
następujące wnioski:
• niepokojącym zjawiskiem wśród mieszkańców Gminy Dźwierzuty jest przekroczenie
spożycia dziennej standardowej porcji alkoholu,
• niepokojący jest fakt podejmowania pracy pod wpływem alkoholu,
• istotny problem w Gminie Dźwierzuty stanowi prowadzenie pojazdów przez osoby
pod wpływem alkoholu,
• z zebranych opracowań i danych wynika, że osoby niepełnoletnie i pod wpływem alkoholu
mogą kupić alkohol na terenie gminy,
• z przedstawionych danych wynika, że część mieszkańców gminy było świadkami
spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży,
• z zebranych danych wynika, że jest wielu uczniów niepełnoletnich, którzy mają za sobą
inicjację alkoholową,
• część mieszkańców gminy nie wie czy profilaktyka w gminie jest skuteczna oraz gdzie mogą
skorzystać z pomocy,
• wiedza nieletnich dotycząca miejsc, gdzie w razie problemów wynikających ze spożycia
alkoholu mogą otrzymać pomoc jest niewielka,
• część rodziców, którzy mają wiedzę, że ich dziecko spożywa alkohol nie zareagowało
na ten fakt,
• w Gminie Dźwierzuty liczba zleceń przeprowadzenia badania i wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz liczba wniosków kierowanych do Sądu
o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego w latach 2015 - 2017 utrzymuje się
na podobnym poziomie,
• liczba środowisk z problemem alkoholowym objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dźwierzutach w latach 2013 -2017 nie uległa znacznej zmianie,
• na terenie Gminy Dźwierzuty w ostatnich latach spadła liczba założonych Niebieskich Kart,
• mieszkańcy Gminy Dźwierzuty wykazują zainteresowanie do korzystania z porad prawnych
i terapeutycznych w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym.
Diagnoza zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej
i terapeutycznej
Na terenie Gminy Dźwierzuty nie istnieje samodzielna placówka odwykowa.
Mieszkańcy Gminy mogą korzystać z porad i terapii w Przychodni Terapii Uzależnień
od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie, Oddziału Odwykowego Wojewódzkiego Zespołu
Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku.
Gmina Dźwierzuty nie posiada przeszkolonej kadry w zakresie terapii uzależnień,
jednakże mieszkańcy Gminy Dźwierzuty korzystają z fachowych porad w Punkcie
Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Osób Uzależnionych
i Współuzależnionych przy Urzędzie Gminy, gdzie dyżury pełni certyfikowany instruktor terapii

uzależnień ze Szczytna w każdy poniedziałek miesiąca oraz radca prawny w każdy czwartek
miesiąca. Instruktor terapii uzależnień ze Szczytna prowadzi również grupę wsparcia dla osób
uzależnionych w każdą środę miesiąca. Z kolei osoby z przygotowaniem pedagogicznym
prowadzą zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii w wybranych szkołach i świetlicach
wiejskich na terenie gminy.
W 2017 r. został zorganizowany również program interwencyjny Szkoła dla rodziców,
który cieszył się dużym zainteresowaniem. Ze względu na chęć uczestnictwa mieszkańców
Gminy Dźwierzuty w powyższym przedsięwzięciu zaplanowano również takie działania w roku
2018 r.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach w celu
realizacji programu podejmowała współpracę z:
• Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dźwierzutach,
• Poradnią Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie,
• Punktem Konsultacyjno – Informacyjnym przy UG w Dźwierzutach (pomoc terapeutyczna,
pomoc prawna),
• Radą Gminy Dźwierzuty,
• Sądem Rejonowym w Szczytnie,
• Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej,
• Placówkami Oświatowymi na terenie Gminy Dźwierzuty,
• Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dźwierzutach,
• Gminną Biblioteką Publiczną w Dźwierzutach
• Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
• Komendą Powiatową Policji w Szczytnie,
• Prokuraturą Rejonową w Szczytnie,
• Parafiami na terenie Gminy Dźwierzuty,
• Sołectwami,
• OSP
Oczekiwane efekty
• Zwiększenie odsetka osób zobowiązanych do leczenia odwykowego.
• Zwiększenie ilości kursów, szkoleń na temat problemów i szkód, zachowań ryzykownych
związanych z piciem i nadużywaniem alkoholu.
• Podniesienie kompetencji nauczycieli, rodziców – udział w/w w organizowanych
szkoleniach, konferencjach i warsztatach.
• Podniesienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat uzależnień oraz korzystania
z profesjonalnych ofert profilaktyki.
• Wskazanie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania wolnego czasu
bez używek, zdrowego stylu życia.
• Podniesienie zakresu wiedzy liderów społeczeństw lokalnych, instytucji oświatowych,
społecznych w zakresie metod rozwiązywania problemów alkoholowych.
• Zwiększenie możliwości korzystania z profesjonalnych form pomocy dla osób
uzależnionych.

9.5. Program przeciwdziałania narkomanii
Uchwałą Nr XXXVII/322/18 z dnia 22 marca 2018 Rada Gminy Dźwierzuty zatwierdziła
gminny program przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Dźwierzuty na 2018 rok.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 stanowił szczegółowe
przedstawienie działań do realizacji przez gminę Dźwierzuty w oparciu o Ustawę z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a także określał lokalną strategię w zakresie profilaktyki
oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania narkotyków.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest kontynuacją zadań i kierunków podjętych
w latach poprzednich.
Cele programu
 Kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania narkomanii służącej zwiększeniu aktualnych
i zapobieganiu nowych problemów narkomanii,
 Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
i członków ich rodzin, przeciwdziałanie przemocy domowej,
 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy prawnej,
 Zmniejszenie degradacji zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej osób oraz rodzin
ponoszących skutki nadużywania narkotyków,
 Tworzenie warunków do przeprowadzenia zadań z zakresu profilaktyki skierowanej
głównie do dzieci i młodzieży,
 Prowadzenie szerokiej profilaktyki wśród rodziców,
 Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów związanych
z narkomanią,
 Zwiększanie efektywności działań profilaktycznych prowadzonych w szkołach i placówkach
systemu oświaty, ośrodku kultury, parafii, sołectwach,
 Ograniczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży związanych z używaniem
narkotyków i innych środków psychoaktywnych,
 Ograniczenie szkód zdrowotnych spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych,
 Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów związanych
z narkomanią.
Głównym źródłem finansowania programu są środki Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach. (Finansowanie realizacji zadań wynikających
z Gminnego Programu będzie dokonywane z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzących sprzedaż podmioty
gospodarcze.)
Za merytoryczną i formalną prawidłowość wydatkowania środków przeznaczonych
na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
odpowiedzialny jest Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadania z zakresu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
Zwiększenie liczby osób zajmujących się realizowaniem działań profilaktycznych
 Prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób realizujących
zadania profilaktyczne obejmujące problematykę narkomanii, a w szczególności
dla pracowników szkół, placówek oświatowych, pomocy społecznej, policji i innych grup
podejmujących działania profilaktyczne,
 Organizowanie szkoleń w celu doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi
i młodzieżą dotyczących wczesnego rozpoznawania zagrożenia używania środków
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz umiejętności
i podejmowania interwencji profilaktycznej,
 Zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów programów profilaktycznych,
 Kursy i szkolenia dla przedstawicieli samorządu lokalnego oraz pracowników
samorządowych zajmujących się problemami narkomanii.
 Dofinansowywanie szkoleń, kursów dla osób prowadzących zajęcia profilaktyczne
z elementami socjoterapii.
Rozwijanie i popieranie działalności informacyjnej, edukacyjnej zapobiegawczej, szkoleniowej
i prawnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, a w szczególności dzieci
i młodzieży. Poradnictwo i organizacja pomocy społecznej
 Podniesienie wiedzy społeczeństwa z zakresu narkomanii. Zwiększenie zaangażowania
społeczności lokalnej w zapobieganiu narkomanii - wsparcie działalności organizacji
pozarządowych i osób fizycznych,
 Organizowanie i finansowanie warsztatów, prelekcji, pogadanek,
 Realizacja programów profilaktycznych, informacyjnych, terapeutycznych, spektakli
teatralnych i warsztatów o tematyce profilaktycznej dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu
gminy,
 Podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat zapobiegania narkomanii, postaw
rodzicielskich – współpraca z placówkami oświatowymi,
 Udzielanie rodzinom z problemami narkomanii pomocy psychologicznej, prawnej,
informacyjnej,
 Szerzenie informacji na temat problemu narkomanii za pomocą ulotek, wykorzystanie
strony internetowej Gminy oraz współpraca z instytucjami zajmującymi się problematyką,
 Upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań profilaktycznych,
interwencyjnych, pomocowych i placówek leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem
lub uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych
substancji psychoaktywnych,
 Prowadzenie zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii,
 Finansowanie kolonii profilaktycznych, jako elementu oddziaływań profilaktycznych,
 Wspomaganie prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 Prowadzenie konkursów na temat używania substancji psychoaktywnych,
 Pogłębianie wiedzy na temat środków psychoaktywnych,
 Prowadzenie grup wsparcia, zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych
i eksperymentujących ze środkami psychotropowymi i ich rodzin,
 Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, zajmującego się informacją, pomocą prawną
oraz pierwszą interwencją w problemach narkotykowych,

 Kształtowanie świadomości zdrowotnej i motywacji do dbania o zdrowie u dzieci
i młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki używania substancji
psychoaktywnych i ich negatywnych następstw,
 Umożliwienie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu
wolnego poprzez rozwój zainteresowań pod kierunkiem instruktorów i wychowawców
poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i imprez profilaktycznych,
 Wspieranie działalności kulturowej i sportowej prowadzonej w połączeniu z profilaktyką
uzależnień,
 Realizacja programów profilaktycznych promujących zdrowy styl życia na terenie szkół
i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych pracujących na rzecz dzieci i młodzieży.
 Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych
do różnych grup docelowych, a w szczególności do dzieci, młodzieży, rodziców na temat
zagrożeń wynikających z używania środków odurzających i substancji psychoaktywnych,
a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może
doprowadzić do uzależnienia,
 Prowadzanie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających
ze stosowania narkotyków przez dzieci i młodzież (wywiadówki profilaktyczne, warsztaty
profilaktyczne, program edukacyjno – interwencyjny "Szkoła dla rodziców", finansowanie
materiałów niezbędnych do prowadzenia rekomendowanych programów profilaktycznych
w szkołach , kampanie profilaktyczne)
Diagnozowanie i badanie zjawisk związanych z używaniem narkotyków
 Monitorowanie poziomu i struktury spożycia oraz dostępności narkotyków,
 Rozpoznawanie i diagnozowanie środowiska – ankietowanie dzieci i młodzieży w zakresie
problematyki uzależnień i jej rozmiarów w placówkach oświatowych,
 Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań dotyczących problemów wynikających
z używania narkotyków (diagnoza problemów społecznych, ewaluacja zachowań
ryzykownych w szkołach na terenie gminy)
Udzielanie rodzinom w którym występuje problem uzależnienia - pomocy psychospołecznej
i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
 Wspomaganie działalności świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i wiejskich,
 Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym
oraz dofinansowanie różnych form zajęć sportowo – rekreacyjnych i edukacyjnych,
 Dofinansowywanie zajęć i programów socjoterapeutycznych oraz profilaktycznych
dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi lub przemocą w rodzinie,
 Organizowanie i dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których
występują problemy alkoholowe i przemoc w rodzinie,
 Organizowanie i finansowanie warsztatów, prelekcji i pogadanek
Realizatorzy i partnerzy w realizacji Programu Zapobiegania Narkomanii
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 Punkt Konsultacyjno – Informacyjny przy UG w Dźwierzutach,
 Placówki oświatowe,
 Służba zdrowia,










Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach,
Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach,
Biblioteki (publiczna i szkolne)
Parafie (Targowo, Dźwierzuty)
Grupy w ramach zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii,
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie,
Urząd Gminy w Dźwierzutach,
Organizacje pozarządowe.

Skuteczność podjętych działań profilaktycznych w istotnym stopniu zależała
od ich jakości. Niezbędne stało się zatem zdobycie odpowiedniej wiedzy na temat zagrożeń,
jakimi podlegają mieszkańcy gminy oraz sposobów przeciwdziałania ich skutkom.
Badania na terenie Gminy Dźwierzuty zostały przeprowadzone w październiku 2017 r.
przez firmę Oficyna Profilaktyczna z Krakowa na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Badania te przeprowadzono wśród czterech grup społecznych:
dorosłych mieszkańców gminy, uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej
i ponadpodstawowej oraz sprzedawców. W badaniach łącznie wzięło udział 309 osób (dorośli
mieszkańcy – 80 osób, uczniowie – 214, sprzedawcy – 15 osób).
Problem nikotynowy i narkotykowy z perspektywy dorosłych mieszkańców
Problem nikotynowy
W badaniu diagnozującym problemy społeczne na terenie gminy Dźwierzuty, wzięło
udział 80 mieszkańców. Spośród badanych 48% stanowiły kobiety, 53% mężczyźni.
Najliczniejszą część badanej społeczności stanowiły osoby w wieku 19-29 lat (30%) oraz 30-40
lat (24%). Ankietowani w wieku 41-50 lat tworzyli grupę 20% badanych, zaś 16% respondentów
znajdowało się między 51 a 60 rokiem życia. 10% badanej populacji miało więcej niż 61 lat.
Spośród badanych 18% posiada wykształcenie wyższe, a 26% średnie lub pomaturalne.
Z deklaracji 33% respondentów wynika, że zdobyli wykształcenie zawodowe, a 24%
podstawowe. Zdecydowana większość badanych jest żonata (25%), zaś 21% jest kawalerem.
18% respondentów jest zamężna, 16% panną, a 6% po rozwodzie. Wdową/wdowcem jest 5%
badanych, a kobiet rozwiedzionych – 4%. Z analizy struktury badanej społeczności, wynika,
że 38% pracuje w prywatnych przedsiębiorstwach. Własną działalność gospodarczą prowadzi
13% respondentów, zaś 28% ankietowanych pozostaje bez pracy. Na emeryturze lub rencie
przebywa 6% osób, natomiast w instytucjach publicznych pracuje 9%. Z rolnictwa utrzymuje
się 8% ankietowanych. Jako dobrą ocenia swoją sytuację materialną 31% badanych, a 8%
określa ją jako bardzo dobrą. 30% mieszkańców gminy Dźwierzuty ani dobrze, ani źle nie
ocenia swojej sytuacji materialnej, zaś 23% twierdzi, że ich sytuacja jest zła lub bardzo zła (9%).
Część mieszkańców Gminy Dźwierzuty – 59% deklaruje, że nigdy nie paliło papierosów,
zaś 29% twierdzi, że 6 razy w tygodniu lub codziennie pali papierosy. Od 2 do 5 razy w tygodniu
sięga po papierosy 3 % ankietowanych, raz w tygodniu – 1%. Kilka razy w tygodniu po wyroby
tytoniowe sięga 4% badanych, a 4% kilka razy w miesiącu. 5% pali papierosy kilka razy w roku.
Spośród osób, które zdeklarowały się jako palące mniej niż 5 wypala 9% badanych, 21% pali
od 6 do 15 sztuk dziennie. 21% sięga po 16-25 papierosów dziennie, 26 – 35 sztuk wypala 3%
badanych. Powyżej 35 papierosów w ciągu dnia wypala 3% respondentów, 26%
nie jest w stanie dokładnie określić dokładnej liczby wypalanych papierosów dziennie, 18%
respondentów nie pali każdego dnia.

Problem narkotykowy
Mieszkańcy gminy zostali zapytani o częstotliwość zażywania narkotyków.
Zdecydowana większość opowiedziała się za tym, że ich nie spożywa (84%). Kilka razy w roku
narkotyki bierze 8% badanych. 3% mieszkańców sięga po nie kilka razy w miesiącu. 1%
deklaruje, że spożywa narkotyki raz w tygodniu, natomiast 2-5 razy na tydzień sięga po nie 3%.
6 razy w tygodniu lub codziennie sięga 3 % badanych. Wynik należy brać z marginesem błędu,
ponieważ wielu ankietowanych może nie chcieć się przyznać do faktu używania narkotyków,
ponieważ są one nielegalne.
Wśród osób, które zadeklarowały się, że zażywają narkotyki, najczęściej sięgają
po marihuanę (67%), a w następnej kolejności po amfetaminę (44%). Doświadczenie
ze środkami nasennymi ma 28% badanych, kolejne 28% brało sterydy, zaś grzyby
halucynogenne zażywało 22% respondentów. Kolejne 22% ankietowanych spożywało
dopalacze. 17% kokainę i ekstazy, zaś LSD sięgało 11% badanej populacji.
Problem nikotynowy i narkotykowy z perspektywy dzieci
W badaniu ankietowym na terenie Gminy Dźwierzuty wzięło udział 214 uczniów, gdzie
40% próby stanowili chłopcy, a 60% dziewczęta. Wśród badanych uczniów, najliczniejszą grupą
byli uczniowie klasy VI (28%), następnie z V klasy szkoły podstawowej (26%) i VII (26%). 20%
badanych było uczniami klas IV. Najliczniejszą grupę badanych stanowiły dzieci w przedziale
wiekowym 11-12 lat (47%), a następnie uczniowie między 9 a 10 rokiem życia (26%) i 13 a 14
(26%). Tylko 1% badanych pomiędzy 15 a 16 rokiem życia.
Na początku zapytano uczniów czy ich rówieśnicy palą papierosy. Negująco
na to pytanie odpowiedziało 34% respondentów, a 38% nie ma wiedzy na ten temat. 28%
ankietowanych potwierdziło, że rówieśnicy sięgają po papierosy. Uczniowie zapytani o swoje
doświadczenia związane z paleniem papierosów, 90% badanych odpowiedziało, że nigdy
ich nie paliło. 4% społeczności uczniowskiej 1-2 razy w życiu zdarzyło się palić papierosy, 3-5
razy 1% respondentów, natomiast między 6-9 razy sięgnęło po wyroby tytoniowe 1%
ankietowanych. 20-39 razy po wyroby tytoniowe sięgnął 1% badanych, zaś 40 i więcej razy –
4%. W ciągu ostatnich 30 dni, 76% uczniów wypaliło mniej niż 1 papierosa na tydzień.
Natomiast 18% respondentów twierdzi, że paliło 1-5 papierosów dziennie, zaś 6% badanych
twierdzi, że wypala więcej niż 20 papierosów na dzień.
Uczniowie zostali zapytani o to, czy zdarzyło im się kiedykolwiek zażywać narkotyki.
Zdecydowana większość respondentów przeczy temu, aby spożywali środki psychoaktywne.
3% badanych miał z nimi styczność.
Problem nikotynowy i narkotykowy z perspektywy młodzieży
W badaniu ankietowym na terenie Gminy Dźwierzuty wzięło udział 77 uczniów, gdzie
43% próby stanowiły dziewczęta, 57% chłopcy. Prawie połowa uczęszczała do III klasy szkoły
gimnazjalnej (49%), zaś 47% do klasy II gimnazjum. Pozostałe 4% uczęszcza do dawnej
I gimnazjum, teraźniejsza VII klasa szkoły podstawowej. 79% badanych było między 14 a 15
rokiem życia, natomiast 16% miało 16-17 lat. Miedzy 18 a 20 rokiem życia było 5% badanych.
Na początku zapytano uczniów czy ich rówieśnicy palą papierosy. Negująco
na to pytanie odpowiedziało tylko 4% respondentów, a 6% nie ma wiedzy na ten temat. 90%
ankietowanych potwierdziło, że rówieśnicy sięgają po papierosy. Gimnazjaliści zapytani
o swoje doświadczenia związane z paleniem papierosów, 73% badanych odpowiedziało,
że nigdy ich nie paliło. 12% społeczności uczniowskiej 1-2 razy w życiu zdarzyło się palić

papierosy, 3-5 razy 7% respondentów, natomiast między 6-9 razy sięgnęło po wyroby
tytoniowe 2% ankietowanych. Aż 20-39 razy paliło 2% populacji uczniów, zaś 40 i więcej 4%.
W ciągu ostatnich 30 dni, 51% uczniów wypaliło mniej niż 1 papierosa na tydzień. Natomiast
14% respondentów twierdzi, że paliło mniej niż 1 papierosa dziennie, między 1 a 5 wypaliło
19% badanych. 6-10 papierosów paliło na dzień 8% badanych, 11-20 papierosów sięgnęło 5%
ankietowanych, a więcej niż 20 – 3%.
Uczniowie zostali zapytani o to, czy zdarzyło im się kiedykolwiek zażywać narkotyki.
Zdecydowana większość respondentów przeczy temu, aby spożywali środki psychoaktywne. Aż
13% badanych miał z nimi styczność.
Analizując badania przeprowadzone na terenie gminy Dźwierzuty można wyciągnąć
następujące wnioski:
• niepokojący jest fakt, że w gminie Dźwierzuty występuje dość szeroki problem nikotynowy,
• z przedstawionych danych wynika, że wielu dorosłych mieszkańców gminy ma za sobą
inicjację narkotykową,
• istotny problem w gminie Dźwierzuty stanowi palenie papierosów przez dzieci i młodzież,
• z zebranych danych wynika, że kilku uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum ma za sobą
inicjację narkotykową,
• część mieszkańców gminy nie wie czy profilaktyka w gminie jest skuteczna oraz gdzie mogą
skorzystać z pomocy,
• wiedza nieletnich dotycząca miejsc, gdzie w razie problemów wynikających ze spożycia
narkotyków mogą otrzymać pomoc jest niewielka,
• niepokojący jest fakt, że w gminie Dźwierzuty można zakupić narkotyki.
9.6. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Uchwałą Nr XXXV/293/18 z dnia 12 stycznia 2018 r. Rada Gminy Dźwierzuty w przyjęła
Program współpracy Gminy Dźwierzuty na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Program został przygotowany we współpracy
z organizacjami pozarządowymi po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z postanowieniami
Uchwały Nr XV/131/16 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 18.03.2016 r. w sprawie określenia
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami
projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy z organizacjami
pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między gminą Dźwierzuty
i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie
potrzeb społecznych oraz ich efektywniejsze zaspokajanie przez wspólną realizację
konkretnych zadań publicznych.
Celami szczegółowymi Programu są:
 umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;
 zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w gminie
Dźwierzuty;

 poprawa jakości życia mieszkańców gminy Dźwierzuty poprzez pełniejsze zaspokajanie
potrzeb społecznych;
 otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom
pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych
zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd;
 wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami
pozarządowymi a gminą Dźwierzuty.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest z poszanowaniem zasad
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi
 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu
zharmonizowania tych kierunków,
 tworzenie aktów prawa miejscowego uwzględniających stanowiska i opinie organizacji
pozarządowych,
 wsparcie merytoryczne i finansowe działalności organizacji pozarządowych,
 wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie istniejących potrzeb społecznych w celu
ich zdefiniowania oraz określenia możliwości i sposobu ich wspólnego zaspokojenia,
 wspólną realizację zadań publicznych,
 promocję działalności organizacji pozarządowych,
 rozwój i promocję wolontariatu.
Wysokość środków finansowych planowanych na realizację Programu w 2018 roku
wynosiła 25 000,00 złotych brutto.
Program na rok 2018 określał następujące zadania publiczne realizowane we
współpracy z organizacjami:
 Zadania z zakresu pomocy społecznej – wysokość środków przeznaczonych na realizację
zadania: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
W ramach realizacji zadania publicznego określa się następujące zadania priorytetowe:
 Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących w Gminie Dźwierzuty
do Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych,
 Wspieranie osób niepełnosprawnych.
W 2018 roku wolę podjęcia z gminą Dźwierzuty realizacji zadania publicznego na rzecz
społeczności lokalnej wyraziła jedna organizacja pozarządowa, z którą zawarto umowę
w zakresie współpracy.
Konkurs ogłoszony został 19 stycznia 2018 roku Zarządzeniem Nr 17/2018, Wójta
Gminy Dźwierzuty. Zaplanowano w nim środki finansowe, w wysokości 25.000,00 złotych,
na realizację zadania gminy pn.:
 Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących w Gminie Dźwierzuty
do Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych, celem realizacji obowiązku
szkolnego.
 Wspieranie osób niepełnosprawnych.

W związku ze złożoną jedną ofertą, na kwotę 24.077,00 złotych, która spełniała kryteria
merytoryczne i wymogi formalne, powierzono do realizacji w/w zadanie Polskiemu
Stowarzyszeniu na rzecz Osób z niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Biskupcu. Oferta
pod nazwą „Organizacja dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie
Dźwierzuty do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Biskupcu, celem
realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2018”.
Gmina Dźwierzuty nie otrzymała żadnych środków ze źródeł zewnętrznych
na współpracę z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.
9.7. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach został utworzony 1 października
2018 roku na podstawie uchwały Nr IIN/358/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 7 września 2018
roku w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach i działa
zgodnie ze Statutem przyjętym Uchwałą Nr IIN/358/18 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 7
września 2018 roku.
Kierownikiem ŚDS w Dźwierzutach została Pani Krystyna Furtak.
Jest on gminnym ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia
psychiczne. Z usług placówki mogą korzystać osoby zamieszkałe w gminie Dźwierzuty,
wymagające pomocy oraz wsparcia w zwiększeniu zaradności życiowej a także integracji
społecznej. Świadczone usługi są organizowane w formie grupowych i indywidualnych zajęć
i treningów dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników.
Celem placówki jest udzielanie wsparcia uczestnikom Domu, poprawa jakości ich życia,
rehabilitacja społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawa sprawności
psychospołecznej, rozwijanie umiejętności w zakresie życia codziennego i funkcjonowania
w społeczeństwie.
Ostatnie 3 miesiące roku 2018 to w zasadzie czas niezbędnych prac budowlanych
i remontowych obiektu zlokalizowanego na ulicy Sienkiewicza 1 w Dźwierzutach. Kwota
przeznaczona na inwestycję pn. „Przystosowanie części pomieszczeń na potrzeby sanitariatów
dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dźwierzutach”
wyniosła 155 979,96 zł.
10. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
10.1. Związki komunalne
Uchwałą Nr XX/179/09 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 21 maja 2009 roku gmina
Dźwierzuty przystąpiła do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie jest
samorządową spółką prawa handlowego. Właścicielami Spółki jest 37 samorządów z
centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego.
Obszar obejmuje 37 gmin Wspólników wchodzących w skład 8 powiatów
województwa warmińsko-mazurskiego: powiat Miasto Olsztyn, powiat bartoszycki, powiat

lidzbarski, powiat mrągowski, powiat olsztyński, powiat piski, powiat szczycieński, powiat
kętrzyński.
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. jest Regionalną Instalacją
Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Centralnego województwa warmińskomazurskiego. Cały strumień wytwarzanych przez mieszkańców Regionu Centralnego odpadów
komunalnych zmieszanych powinien trafić do instalacji Spółki zapewniając pełne
wykorzystanie zdolności przerobowych zakładu. Spółka odbiera od Gmin i zagospodarowuje
odpady komunalne dostarczane przez podmioty transportujące odpady, działające z
upoważnienia poszczególnych samorządów.
Na dzień 31.12.2018 r. gmina Dźwierzuty miała wykupionych 381 udziałów w Spółce
o wartości 500,00 zł każdy, co daje łączną kwotę 190 500,00 zł.
10.2. Porozumienia międzygminne
Związek Gmin warmińsko-Mazurskich
Uchwałą Nr XIII/108/12 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 17 lutego 2012 roku gmina
Dźwierzuty przystąpiła do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.
Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich jest związkiem międzygminnym, powołanym
przez Rady Gmin położonych w historycznych granicach Warmii i Mazur, zrzeszającym 62
gminy.
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Związek stanowi forum do wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań
własnych i zleconych gmin. Do zadań Związku należy m.in.:
 reprezentowanie interesów gmin członkowskich wobec władz administracji rządowej
i samorządowej, podejmowanie inicjatyw i współpraca w różnorodnych formach






i strukturach w celu popierania idei samorządności;
inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących samorządu
terytorialnego,
realizacja zadań przekraczających możliwości organizacyjne gmin członkowskich,
promocja walorów turystycznych regionu,
wspieranie inicjatyw lokalnych i samorządowych.

W związku z członkostwem gminy Dźwierzuty w Związku rokrocznie z budżetu gminy
opłacane są składki, które są jednym z elementów składowych dochodów budżetu Związku.
Stawka za dany rok określana jest uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin WarmińskoMazurskich i równa jest iloczynowi liczby mieszkańców w danej gminie i kwoty składki na
jednego mieszkańca. W 2018 roku kwota stawki za 1 mieszkańca wynosiła 60 groszy w
stosunku rocznym, co dla gminy Dźwierzuty dało kwotę 3 984,60 zł.
10.3. Współpraca z LGD
Uchwałą Nr VII/48/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 maja 2015 roku gmina
Dźwierzuty przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy”.
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Nidzicy, a jego członkami oprócz gminy Dźwierzuty
i Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach są:
 gminy - Nidzica, Kozłowo, Janowiec Kościelny, Janowo, Wielbark, Szczytno, Jedwabno,
Rozogi, Świętajno, Iłowo - Osada, Działdowo, Płośnica;
 powiaty – nidzicki, szczycieński, działdowski;
 Nidzicki Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Janowie, Gminny Ośrodek Kultury
w Wielbarku, Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu, Gminny Ośrodek Kultury
w Świętajnie.
Członkami LGD „Brama Mazurskiej Krajiny” są także stowarzyszenia działające
na terenie gmin członkowskich, podmioty sektora gospodarczego oraz zgłoszeni mieszkańcy
obszaru objętego zasięgiem działalności LGD.
Zarząd Stowarzyszenia stanowi:
 Krzysztof Margol – Prezes
 Grzegorz Zapadka – Wiceprezes
 Alicja Eidtner – Skarbnik
 Agnieszka Rudnicka – Członek Zarządu
 Krzysztof Groblewski – Członek Zarządu
Tabela nr 65. Wykaz członków Stowarzyszenia LGD z gminy Dźwierzuty
Sektor publiczny
1. Gmina Dźwierzuty
2. Gminny Ośrodek
Kultury w
Dźwierzutach
Źródło: opracowanie własne

Sektor
gospodarczy
1. Piotr
Messerschmidt
– Ośrodek
SzkoleniowoWypoczynkowy

Sektor
społeczny
1. Ochotnicza
Straż Pożarna w
Dźwierzutach

Mieszkaniec obszaru
LGD
1. Radosław Dąbrowski
2. Agnieszka Rudnicka
3. Agnieszka Śladowska
4. Arkadiusz Nosek

W ramach uczestnictwa w LGD „Brama Mazurskiej Krainy” w 2018 roku udało się
gminie Dźwierzuty uzyskać dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa
i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych Sali widowiskowej GOK
w Dźwierzutach”. Koszt realizacji całego zadania wyniósł 267 669,42 zł z czego dofinansowanie
128 351,14 zł.
Gmina Dźwierzuty co roku płaci składkę członkowską do LGD, która w 2018 roku
wyniosła 6000 zł.
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