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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.
Tegoroczny raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Dźwierzuty za rok 2019.
Zgodnie z zapisami cytowanej wyżej ustawy dokument ten powinien w szczególności opisywać
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 2019.
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 warmińsko-mazurskim
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.
Zarządzeniem z dnia 20 maja 2019 roku został zmieniony Regulamin Organizacyjny Urzędu
Gminy w Dźwierzutach. Zmiana podyktowana była koniecznością usprawnienia pracy Urzędu.
Zostało wydzielone samodzielne stanowisko pracy (ds. kadr), które podlega teraz bezpośrednio pod
Wójta Gminy. Utworzono także nowe referaty, w tym Referat Gospodarki Terenowej, którego pracę
nadzoruje Kierownik referatu oraz Referat Rozwoju podlegający bezpośrednio pod Sekretarza
Gminy.

Rysunek nr 2. Struktura organizacyjna Urzędu Gminy w Dźwierzutach po reorganizacji przeprowadzonej w 2019 roku
Wójt Gminy Dźwierzuty

Sekretarz

Skarbnik

Referat
Organizacyjny

Referat Finansów

Archiwista
ds. Obsługi Sekretariatu
ds. Obsługi Rady Gminy
ds. Informatyki
ds. Zamówień Publicznych

Referat Rozwoju

Kierownik/Zastępca
Kierownika

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. Funduszy Europejskich
ds. Budownictwa i Architektury
ds. Inwestycji

Źródło: opracowanie własne

Urząd Stanu
Cywilnego

Referat Gospodarki
Terenowej

Samodzielne
stanowisko ds. kadr

Kierownik
ds. Gospodarki Mieszkaniowej
ds. Gospodarki Nieruchomościami
ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
ds. Ochrony środowiska (Kierownik)
ds. Oświaty
ds. Sportu
ds. Obronnych, Zarządzania kryzysowego i Rolnictwa

•
•
•
•
•
•
•

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.

Na terenie Gminy Dźwierzuty działa Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Dźwierzutach. Gmina Dźwierzuty ma 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 zamieszkuje 6488 osób, w tym 3293 kobiet i 3195 mężczyzn.
Rysunek nr 3. Piramida wieku mieszkańców gminy Dźwierzuty

Źródło: www.olsztyn.stat.gov.pl

Tabela nr 1. Dynamika zmian liczby ludności w latach 2015-2019
Stan na dzień
Liczba ludności
31.12.2015 r.
6686
31.12.2016 r.
6652
31.12.2017 r.
6630
31.12.2018 r.
6557
31.12.2019 r.
6488
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 2015-2019 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.
31.12.2019 r.

Urodzenia żywe
58
71
56

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.
31.12.2019 r.

Zgony
68
98
50

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

Liczba stałych mieszkańców, według stanu na dzień 31.12.2019 r. na podstawie
prowadzonego przez Urząd rejestru mieszkańców, kształtuje się następująco:
Tabela nr 4. Liczba ludności w gminie, z podziałem na miejscowości (stan na 31.12.2019 r.)
Liczba
Liczba
L.p.
Miejscowość
L.p.
Miejscowość
mieszkańców
mieszkańców
1
Augustowo
27
22
Olszewki
240
2
Babięty
11
23
Orzyny
301
3
Budy
27
24
Popowa Wola
168
4
Dąbrowa
106
25
Przytuły
1
5
Dźwierzuty
1560
26
Rańsk
199
6
Gisiel
108
27
Rogale
111
7
Grądy
101
28
Rów
4
8
Grodziska
112
29
Rumy
358
9
Jabłonka
196
30
Rusek Mały
111
10
Jeleniowo
174
31
Rutkowo
100
11
Julianowo
130
32
Sąpłaty
90
12
Kałęczyn
87
33
Stankowo
121
13
Kulka
12
34
Szczepankowo
62
14
Laurentowo
0
35
Śledzie
7
15
Linowo
278
36
Targowo
349
16
Łupowo
179
37
Targowska Wola
111
17
Małszewko
121
38
Targowska Wólka
93
18
Miętkie
331
39
Zalesie
148
19
Mirowo
28
40
Zazdrość
0
20
Mycielin
8
41
Zimna Woda
7
21
Nowe Kiejkuty
311
RAZEM
6488
Źródło: opracowanie własne według rejestru mieszkańców prowadzonego w Urzędzie

Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 78 osób/1 km2. Liczba ludności w wielu
przedprodukcyjnym wg. danych GUS wynosi 1191 osoby, w wieku produkcyjnym 4222 osób
i poprodukcyjnym 1134 osób (stan na dzień 31.12.2018 r.).
Mieszkańcy gminy Dźwierzuty zawarli w 2019 roku 37 małżeństw. Jest to znacznie mniej od
wartości dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

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 wg sektorów własnościowych (wymiary: Rodzaje podmiotów gospodarki
narodowej)
Lp
Nazwa sektora
Liczba
1.
sektor publiczny - ogółem
16
2.
sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa
12
budżetowego
3.
sektor publiczny - spółki handlowe
1
4.
sektor prywatny - ogółem
367
5.
sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność
294
gospodarczą
6.
sektor prywatny - spółki handlowe
17
7.
sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału
1
zagranicznego
8.
sektor prywatny - spółdzielnie
6
9.
sektor prywatny - fundacje
5
10. sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne
22
Podmioty gospodarki narodowej ogółem
385
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w Urzędzie

Tabela nr 7. Liczba podmiotów gospodarczych w podziale na rodzaj działalności
Lp
Rodzaj działalności
1.
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo
31
2.
przemysł i budownictwo
137
3.
pozostała działalność
217
Razem
385
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w Urzędzie

Tabela nr 8. Liczba podmiotów według klas wielkości zatrudnienia
Lp
Zakres osób
Liczba osób zatrudnionych
1
0-9
369
2
10-49
16
Razem
0-249
385
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zgromadzonych w Urzędzie

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.
2. Sytuacja finansowa gminy
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochód na jednego
mieszkańca obliczany jest poprzez podzielenie przez liczbę mieszkańców kwoty dochodów
podatkowych uzyskanych w roku poprzedzającym rok bazowy z tytułu - w przypadku gminy odpowiednio podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od
czynności cywilnoprawnych, od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz
wpływów z opłaty: skarbowej, eksploatacyjnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego
od: osób fizycznych, osób prawnych.
Dla nas najbardziej interesujące jest, jak wygląda gmina Dźwierzuty na tle innych gmin z naszego
powiatu.
Tabela nr 9. Dochód na mieszkańca na tle gmin wchodzących w skład powiatu (za 2019 rok brak
danych)
Kod terytorialny
Jednostka
2015
2016
2017
2018
jednostki
2817011
m. Szczytno
3 118,92 3 686,01 3 870,38 4 127,33
2817022
Dźwierzuty
3 152,66 4 188,84 4 349,53 4 577,97
2817032
Jedwabno
5 107,85 5 103,71 5 576,90 6 162,39
2817043
Pasym
3 279,37 4 271,11 5 202,10 4 765,93
2817052
Rozogi
3 871,83 4 614,81 4 986,26 5 332,41
2817062
Szczytno
3 412,06 3 714,91 4 041,49 4 046,80
2817072
Świętajno
3 697,55 4 363,49 4 315,15 4 723,05
2817082
Wielbark
3 673,79 4 283,46 4 734,90 5 075,87
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

2.1. Wysokość budżetu gminy
Tabela nr 10. Kształtowanie się dochodów gminy w latach 2018-2019
Rok

Dochody gminy, w tym :

dochody bieżące

dochody majątkowe

2018
2019

30 141 376,49
35 345 502,76
5 204 126,27
17,27

29 111 566,63
32 697 105,13
3 585 538,50
12,32

1 029 809,86
2 648 397,63
1 618 587,77
157,17

kwota wzrostu do 2018
wskaźnik wzrostu/spadku
Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 11. Kształtowanie się wydatków gminy w latach 2018-2019
Rok

Wydatki gminy, w tym :

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

2018
2019

30 863 263,03
33 296 838,91
2 433 575,88
7,89

26 743 059,75
29 785 647,32
3 042 587,57
11,38

4 120 203,28
3 511 191,59
-609 011,69
-14,78

kwota wzrostu do 2018
wskaźnik wzrostu/spadku
Źródło: opracowanie własne

2.2. Poziom zadłużenia
Tabela nr 12. Kształtowanie się poziomu zadłużenia gminy w latach 2018-2019
Rok

Zadłużenie gminy na koniec roku

2018
2019
kwota wzrostu do 2018
wskaźnik wzrostu/spadku

6 790 903,84
5 638 191,90
-1 152 711,94
-16,97

Źródło: opracowanie własne

3. Stan realizacji inwestycji
3.1. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 roku
Tabela nr 13. Inwestycje zrealizowane w gminie Dźwierzuty w 2019 roku
Lp.

Dział

Rozdz.

§*

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wykonanie 2019

1

2

3

4

5

6

1

010

01010

Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej
605
w gminie Dźwierzuty

2

010

01010

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinkach w
605 miejscowościach: Dźwierzuty, Orzyny, Kulka, Jeleniowo, Sąpłaty, na
terenie gminy Dźwierzuty - etap I Dźwierzuty, dz. Nr 330, 748/1, 747

38 950,00

01010

Poprawa warunków bytowych społeczności lokalnej poprzez budowę
sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do
605
budynków w miejscowości Śledzie - etap I i II, oraz przebudowę Stacji
Uzdatniania Wody w Laurentowie

5 781,00

3

010

149 317,24

Rozbudowa hydroforni Laurentowo poprzez zakup i montaż zbiornika
filtracyjnego
Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Linowo
6050 obręb Linowo - I etap dz. nr 219 do 301/118; II etap od dz. nr 301/118
do 179/71
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Orzyny dz. nr 171/103 oraz
6050
budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jeleniowo dz. nr 197, 241 i 239

4

010

01010

6050

5

010

01010

6

010

01010

7

600

60016

605

Przebudowa drogi gminnej nr 195024N Dąbrowa od km 1+309 do km
2+209, obręb Dąbrowa, gm. Dźwierzuty - II etap

621 540,23

8

600

60016

605 Sołectwo Gisiel - odwodnienie drogi gminnej w Szczepankowie nr 175

17 391,12

9

600

60016

10

600

60016

11

600

60016

12

600

60016

6050

Remont nawierzchni drogi gminnej ul Piaskowa w Dźwierzutach,
działka nr 178, obr. 0002 Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty

40 995,90

13

600

60017

605

Przebudowa drogi wewnętrznej od km 0+000 do km 0+680, obr. 8 m.
Miętkie, gm. Dźwierzuty

1 117 250,10

14

600

60017

15

600

60017

16

600

60095

17

700

70005

18

750

75022

19

750

75095

20

754

75495

6050 Sołectwo Dźwierzuty - monitoring w miejscowości Dźwierzuty

21

801

80101

6060

22

852

85203

23

852

24

900

25

900

90015

26

900

90095

Przebudowa drogi gminnej nr 195014N, dz. Nr 44, obręb Gisiel, gmina
Dźwierzuty na odcinku od drogi krajowej nr 57 przez wieś Gisiel
Wykonanie rowu odwadniającego wraz z przepustem na drodze
605
gminnej Nr 195043N dz. nr 230 w m. Nowe Kiejkuty obr. Nowe Kiejkuty
Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 195036N, działka nr 17/22 w
6050
miejscowości Stankowo, gmina Dźwierzuty
605

Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej do ul. Sienkiewicza w
Dźwierzutach, dz. nr 802 obr. Dźwierzuty, gm. Dźwierzuty
Budowa drogi wewnętrznej działka nr 118/56 w m. Dąbrowa obr.
6050
Dabrowa
605

6050 Budowa wiaty autobusowej w Dźwierzutach

21 878,01
984,00
984,00

343 886,16
21 991,71
6 000,00

39 986,07
19 997,73
21 057,15

Wykup działek pod przepompownie ścieków do celów kanalizacji
gminnej
Zakup urządzeń do systemu głosowania i transmisji obrad sesji Rady
6050
Gminy
606

605 Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja gminy Dźwierzuty

4 871,50
39 144,00
556 206,00
3 500,00

Zakup urządzenia do czyszczenia dużych powierzchni w ZSP w
Orzynach

11 500,50

Adaptacja części pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych w
Środowiskowym Domu Samopomocy w Dźwierzutach
Budowa szybu i zakup windy w Środowiskowym Domu Samopomocy
85203 6050Z
w Dźwierzutach
Sołectwo Dźwierzuty - zakup zestawu maszyn: przedni podnośnik, pług
90004 6060
do odśnieżania

150 000,00

Rozbudowa sieci energetycznej na placu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dźwierzutach

94 710,00

27

921

92109

28

926

92601

29

926

92695

6050

6050

605 Budowa placu zabaw na działce 3/46 w sołectwie Grodziska
Termomodernizacja
6050
Dźwierzutach

budynku

Gminnego

Ośrodka

10 701,00

10 572,61

Kultury

w

605 Sołectwo Grądy - altana III etap (ściany i oświetlenie)

5 800,00
1 852,72

6050 "Budowa Otwartej Strefy Aktywności" w m. Miętkie

54 410,21
Ogółem

Źródło: opracowanie własne

95 932,63

3 507 191,59

Tabela nr 14. Inwestycje realizowane przez gminę w 2019 roku z udziałem środków zewnętrznych
Lp.

Źródła pozyskanych środków krajowych i unijnych w 2019 r.

Kwota w zł

1

dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
dofinansowanie projektu pn: "Nowoczesne przedszkolaki ", w ramach RPO WiM na
lata 2014-2020
dofinansowanie projektu pn: "Akademia kompetencji w Szkołach Podstawowych
Gminy Dźwierzuty", Nr RPWM.02.02.01-28-0179/17
dofinansowanie w ramach projektu pn. "Akademia kompetencji w Szkole
Podstawowej w Dźwierzutach", Nr RPWM.02.02.01-28-0181/17
dofinansowanie w ramach projektu "Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie
Dźwierzuty" realizowanego przez GOPS
dofinansowanie w ramach projektu "Ja w internecie. Program szkoleniowy w
zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"

5 000,00

2
3
4
5
6

55 219,98
101 683,12
139 246,99
56 820,40
3 343,95

7

dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych do zadania
inwestycyjnego: "Przebudowa drogi wewnętrznej od km 0+000 do km 0+680, obr. 8
m. Miętkie, gm. Dźwierzuty (dz. nr 98/2)"

614 776,04

8

dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Otwarte Strefy
Aktywności (OSA) "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Miętkich"

25 000,00

9

dofinansowanie w ramach projektu: "Przebudowa i dostosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych i starszych sali widowiskowej w GOK w Dźwierzutach", PROW na
lata 2014-2020

128 351,14

10
11

dofinansowanie w ramach projektu "Nowa jakość usług publicznych - informatyzacja
gminy Dźwierzuty" RPO WiM
dofinansowanie w ramach projektu: "Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz
budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty" RPO WiM
Razem

706 134,29
806 066,17
2 641 642,08

Źródło: Opracowanie własne

3.2. Poziom wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy
Tabela nr 15. Kwoty przeznaczone na realizację inwestycji w przeciągu ostatnich 5 lat
Wydatki inwestycyjne w latach
Wyszczególnienie
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.
2019 r.
513 857,20 1 825 537,84 2 540 718,69
3 491 852,59
Kwota w zł
3 507 191,59
Źródło: opracowanie własne

Począwszy od roku 2015 następuje widoczny wzrost wydatkowania środków finansowych
przeznaczonych na realizację inwestycji. W głównej mierze wydatki inwestycyjne są realizowane z
udziałem środków zewnętrznych.
3.3. Fundusz sołecki w 2018 roku
Tabela nr 16. Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) w 2019 r. z funduszu sołeckiego
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa
Dąbrowa
Dźwierzuty
Grodziska
Gisiel

Plan
13 084,60
43 183,50
13 775,54
17 446,13

Wykonanie
13 084,60
39 430,33
13 772,61
17 391,12

% wykonania
100,00
91,31
99,98
99,68

5.
6.
7.
8.
9.

Grądy
Jabłonka
Jeleniowo
Linowo
Łupowo

13 559,62
17 359,77
17 662,05
20 944,00
16 625,65

13 556,88
17 358,40
17 608,26
20 943,36
16 625,65

99,98
99,99
99,70
100,00
100,00

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Miętkie
Nowe Kiejkuty
Olszewki
Orzyny
Popowa Wola
Rańsk

23 189,54
22 369,05
18 568,91
22 584,97
20 771,26
33 121,74

23 156,55
22 364,93
18 547,04
22 550,00
20 764,50
31 837,16

99,86
99,98
99,88
99,85
99,97
96,12

16.
17.
18.
19.

Rumy
Sąpłaty
Stankowo
Targowo

24 441,86
23 535,01
13 991,45
32 776,28
408 990,93

23 743,37
23 534,36
13 957,76
32 759,05
402 985,93

97,14
100,00
99,76
99,95
98,53

Razem
Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 17. Rzeczowy wykaz wydatków zrealizowanych przez sołectwa w ramach funduszu
sołeckiego w 2019 roku

L.p

Nazwa
sołectwa

Przyznana kwota
funduszu
w zł
2018

1

Dąbrowa

11 954,10

Nazwa zadania zrealizowanego w 2019 roku

Kwota
realizacji
zadania
w zł

2019
13 084,60

zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (m.in..
krzesła, termosy, sprzęt muzyczny, remont stołu
tenisowego) - 1 925,00
plac zabaw - 11 159,60

13 084,60

poprawa estetyki miejscowości Dźwierzuty - 3 650,34
organizacja dożynek gminnych, namioty - 4 680,00
budowa wiaty autobusowej w Dźwierzutach
- 9 057,15
zakup materiałów do remontu świetlicy w Małszewku
- 3 659,84
zakup zestawu maszyn (posypywarka piasku, przedni
podnośnik z pługiem do odśnieżania) - 14 883,00
monitoring w miejscowości Dźwierzuty
(dokumentacja) - 3 500,00

39 430,33

2

Dźwierzuty

39 583,10

43 183,50

3

Gisiel

15 912,41

17 446,13

4

Grądy

12 389,51

13 559,62

odwodnienie drogi gminnej w Szczepankowie nr 175 17 391,12
wyjazd do teatru muzycznego w Gdyni - 4 440,00
wyposażenie świetlicy (AGD, grzejnik, stoły z
ławkami)- 1 999,97
organizacja imprez integracyjnych, koszulki z
nadrukiem - 866,28
bramki do piłki nożnej - 2 929,98
altana III etap (ściany i oświetlenie) - 1 852,72
dofinansowanie wykonania progu zwalniającego na
drodze gminnej w miejscowości Grądy - 1 467,93

17 391,12

13 556,88

5

Grodziska

12 785,34

13 775,54

6

Jabłonka

15 872,82

17 359,77

7

Jeleniowo

16 466,57

17 662,05

8

Linowo

19 554,05

20 944,00

9

Łupowo

15 318,66

16 625,65

10

Miętkie

21 651,96

23 189,54

11

Nowe
Kiejkuty

20 385,30

22 369,05

12

Olszewki

17 020,73

18 568,91

13

Orzyny

20 622,80

22 584,97

14

Popowa
Wola

19 435,30

20 771,26

15

Rańsk

30 953,98

33 121,74

16

Rumy

22 562,37

24 441,86

tablica informacyjna, ogrodzenie terenu świetlicy
- 3 200,00
budowa placu zabaw na działce 3/46 w sołectwie
Grodziska - 10 572,61
wyłożenie polbrukiem terenów wokół świetlicy, pod
garażem, przystanku, remont świetlicy - 15 359,77
wyposażenie świetlicy wiejskiej - 1 000,00
organizacja imprezy integracyjnej - 998,63
remont świetlicy (przyłącze elektryczne) - 6 765,00
wyjazd integracyjny - 3 000,00
dofinansowanie imprezy integracyjnej - 2 500,00
materiały na chodnik w Jeleniowie - 5 343,26
lampy oświetleniowe - 13 877,00
remont świetlicy wiejskiej - 5 289,00
dofinansowanie imprezy integracyjnej - 930,04
renowacja terenów zielonych - 847,32
remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej
- 10 000,00
wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej - 6 625,65
remont świetlicy wiejskiej - 12 168,00
urządzenia do ogrzania świetlicy, nagłośnienie,
materiały do remontu, meble - 9 640,00
impreza integracyjna (zawody wędkarskie) - 349,00
zakup paliwa, oleju i osprzętu do kosiarki - 999,55
remont świetlicy wiejskiej - 10 000,00
renowacja terenów zielonych (paliwo, osprzęt do
kosiarki) - 499,04
materiały do remontu przystanku - 496,85
zakup lampy solarnej - 6 027,00
wyposażenie świetlicy - 3 973,00
organizacja imprezy integracyjnej - 1369,04
kosiarka spalinowa, paliwo i osprzęt do kosiarki
- 2 039,18
remont świetlicy wiejskiej - 8 999,71
organizacja imprezy integracyjnej - 1 289,67
ławki i stoły biesiadne, ogrodzenie placu zabaw
- 4 220,50
wyposażenie świetlicy - 1 997,98
wyłożenie części placu sołeckiego kostką brukową
- 13 000,00
niwelacja terenu, usuniecie masy bitumicznej na
placu, trawa - 9 550,00
odwodnienie terenu wokół świetlicy, kostka brukowa
koło świetlicy - 19 771,00
obróbka drzwi, wymiana zamków - 300,00
paliwo, osprzęt do kosiarki - 300,00
wyposażenie świetlicy, sprzęt AGD, naczynia, sztućce
- 393,50
remont świetlicy w Rańsku - 12 444,00
piasek, materiały na remont pomostu - 10 234,42
siłownia zewnętrzna - 6 658,74
drenaż przy drodze gminnej w Zalesiu - 2 500,00
kosiarka z osprzętem – 1 998,01
ogrodzenie świetlicy i jej wyposażenie, remont
świetlicy – 8 496,50
promocja sołectwa, organizacja imprez integracyjnych
– 6 251,36

13 772,61

17 358,40

17 608,26

20 943,36

16 625,65

23 156,55

22 364,93

18 547,04

22 550,00

20 764,50

31 837,16

23 743,37

drzwi do świetlicy – 3 997,50
zagospodarowanie boiska szkolnego – 3 000,00

17

Sąpłaty

21 612,37

18

Stankowo

12 904,09

19

Targowo

30 320,65

Razem
377 306,11
Źródło: opracowanie własne

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr
15-7/26 Julianowo, podłoga w altanie - 8 256,50
komplet mebli ogrodowych, farby, drewnochron
- 1 975,31
usunięcie karp (Julianowo) - 492,00
23 535,01 grill, namiot, ławki i stoły Julianowo - 1 100,00
namiot, imprezy integracyjne - 6 754,21
nasadzenia Julianowo, narzędzie do prac, donice,
farby - 1 019,95
tablica informacyjna - 1 654,35
doposażenie świetlicy - 2 282,04
spotkanie ze Strażą Pożarną (pokaz ratownictwa
technicznego) - 970,01
dofinansowanie opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej remontu drogi gminnej w
13 991,45 Stankowie - 6 000,00
renowacja terenów zielonych i boiska (m.in. zakup
paliwa do kosiarki, kwiatów, krzewów) - 1 699,64
siłownia zewnętrzna - 4 700,00
wyposażenie świetlicy - 588,11
nasadzenia - 1 500,00
remont świetlicy wiejskiej w m. Targowska Wola
- 8 107,91 zł
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (plaża) w m.
32 776,28 Targowo dz. nr 287/4, 304/1, 304/2, organizacja
imprez integracyjnych - 14 989,99
wyposażenie świetlicy wiejskiej w Targowie - 4 893,22
ogrodzenie boiska w Targowskiej Wólce - 2 839,96
paliwo, osprzęt do kosiarki - 427,97
408 990,93
402 985,93

23 534,36

13 957,76

32 759,05

402 985,93

4. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dźwierzuty obejmuje zestaw danych o
majątku Gminy Dźwierzuty jakie odnotowano w 2019 roku.
Gmina Dźwierzuty jest właścicielem 469,4983 ha gruntów. Z tego w użytkowaniu wieczystym
znajduje się 2,0010 ha i w trwałym zarządzie 1,1131 ha.
Tabela nr 18. Informacja o stanie mienia gminy z podziałem na obręby
Lp.
Nazwa obrębu
Powierzchnia w ha
1.
Dąbrowa
22,1836
2.
Dźwierzuty
74,5353
3.
Gisiel
48,0518
4.
Jabłonka
19,9910
5.
Jeleniowo
22,4870
6.
Linowo
18,9357
7.
Łupowo
17,2601
8.
Miętkie
26,6036

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Nowe Kiejkuty
Olszewki
Orzyny
Popowa Wola
Rańsk
Rumy
Sąpłaty
Targowo

25,3635
25,9408
30,3427
16,8012
33,7784
35,8540
24,8437
26,5259
469,4983

Razem
Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 19. Informacja o stanie gruntów stanowiących własność gminy
Lp.

Grunty

2018
ha

2019
zł

Różnica

ha

zł

(w ha)

(w zł)

I. GRUNTY
1.

Lasy

17,7176

424 729,00

17,7176

424 729,00

0

0,00

2.

Drogi
Grunty mieszkalnousługowe i
rekreacyjne
Działki pod
budynkami
mieszkalnymi i
gospodarczymi
Działki pod straże
OSP
Grunty pod
świetlicami
wiejskimi

294,5467

6 533 530,05

296,455

8 803 081,66

1,9083

2 269 551,61

33,0944

798 413,66

32,9780

792 460,42

-0,1164

-5 953,24

5,3977

271 321,41

5,2258

278 512,87

-0,1719

7 191,46

1,5734

64 918,84

1,5734

64 918,84

0

0,00

1,8253

107 191,00

1,8253

107 191,00

0

0,00

3,9261

196 453,44

3,9261

196 453,44

0

0,00

0,016

2 872,00

0,0160

2 872,00

0

0,00

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Działki pod budynki
szkół i przedszkoli
Działka pod
biblioteką

9.

Działki pod boiska i
place zabaw

9,8692

534 845,80

9,8692

534 845,80

0

0,00

10.

Działki pod bud.
administracji UG

0,1959

18 500,00

0,1959

18 500,00

0

0,00

11.

Działka pod
budynkiem GOK

0,0661

11 350,00

0,0661

11 350,00

0

0,00

12.

Działki w
użytkowaniu
wieczystym

3,3345

376 867,00

2,0010

169 540,00

-1,3335

-207 327,00

3,6174

44 400,00

3,6174

44 400,00

0

0,00

4,6307

128 479,33

4,1342

129 077,78

-0,4965

598,45

13.

14.

Cmentarze
Działki pod
oczyszczalnią
ścieków i
hydroforniami
Hydrofornia i
wykupione od osób
fizycznych

15.
16.
17.
18.
19.

Oczyszczalnia
ścieków Julianowo

4,2614

Działki pod plaże
3,3243
Działki rolne
65,4048
Działki pod ośrodki
0,5568
zdrowia
Działki pod ścieżkę
rowerową przejęte
16,9599
od PKP
Razem 470,3182

66 006,00

4,2614

66 006,00

0

0,00

233 593,00
251 070,75

3,3243
64,7949

233 593,00
249 381,09

0
-0,6099

0,00
-1 689,66

34 125,26

0,5568

34 125,26

0

0,00

16 960,00

16,9599

16 960,00

0

0,00

10 115 626,54

469,4983

12 177 998,16

-0,8199

2 062 371,62

Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 20. Informacja o stanie obiektów budowlanych stanowiących własność gminy
Lp.

Obiekty

2018

2019

Różnica

szt.

zł

Szt.

zł

(w szt.)

(w zł)

II OBIEKTY
1.

Budynki mieszkalne

26

1 009 513,38

27

1 029 513,38

1

20 000,00

2.

Budynki gospodarcze

9

52 602,38

9

52 602,38

0

0,00

3.

Budynki mieszkalno- usługowe
(Ośrodek Zdrowie)

2

712 770,78

2

712 770,78

0

0,00

1

101 372,79

1

101 372,79

0

0,00

1

39 366,81

1

39 366,81

0

0,00

6

457 448,99

6

584 419,75

0

126 970,76

2

31 344,00

2

31 344,00

0

0,00

3

2 914 979,57

3

3 064 979,57

0

150 000,00

1

8 904,00

1

8 904,00

0

0,00

1

1 324 995,00

1

1 324 995,00

0

0,00

1

3 134 640,42

1

3 134 640,42

0

0,00

1

26 493,80

1

26 493,80

0

0,00

1

553 317,12

1

553 317,12

0

0,00

1

635 747,17

1

635 747,17

0

0,00

31
13

81 883,87
1 651 341,35
657 366,73

31
13

102 941,02
1 651 341,35
680 937,47

0
0
0

21 057,15
0,00
23 570,74

2

5 918 813,57

2

5 918 813,57

0

0,00

1
1

437 506,28
143 571,13

1
1

437 506,28
143 571,13

0
0

0,00
0,00

1

212 723,38

1

212 723,38

0

0,00

2

1 334 701,90

2

1 334 701,90

0

0,00

107

21 441 404,42

108

21 783 003,07

1

341 598,65

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

parking przy ośrodku zdrowia w
Dźwierzutach
Budynek gospodarcze dot. ośrodka
Zdrowia + ogrodzenia i szambo
Budynki szkolne w zarządzie
Dyrektora Szkoły
Budynki gospodarcze dot. szkół
Budynki szkolne w bezpośrednim
zarządzie Gminy
Budynki gospodarcze dot. szkół
Budynek sali gimnastycznej
Dźwierzuty
Budynek Gimnazjum
Budynek przedszkola
Orzyny+ogrodzenie
Budynek GOK+ ogrodzenie
Budynek administracyjny UG +
ogrodzenie
Przystanki PKS
Świetlice wiejskie
Strażnice OSP
Oczyszczalnia ścieków z
przepompowniami i kanalizacją
sanitarną Dźwierzuty
Oczyszczalnia ścieków Julianowo
Budynek biblioteki Dźwierzuty
Budynek gospodarczo -socjalny na
stadionie w Dźwierzutach
Obiekty inżynieryjne (Orlik i parking
Dźwierzuty

Razem
Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 21. Sprzedaż mienia komunalnego 2019 roku
Lp

1.

Nr
działki

37/1

Wartość
nieruchomości
w zł (brutto)

Nr aktu
notarialnego z
dnia

Uwagi

2 166,00

Rep. A
nr834/2019 z
dnia 07.02.2019
roku

sprzedaż na
poprawę z
rozłożeniem
na 10 rat
miesięcznych

8 901,00

9 001,00

Rep. A nr
1356/2019 z dn.
20.03.2019 r.

przetarg

Pow. w
ha

Rodzaj
nieruchomości

0,0148

działka na
poprawę
zagospodarowania

Nowe
Kiejkuty

2 166,00

Małszewko
obr.
Dźwierzuty

Położenie

Kwota
netto
wpłacona

2.

52

0,0831

działka
zabudowana
dwoma studniami
głębinowymi

3.

63/6

0,6099

działka rolna

Jeleniowo

26 619,00

27 000,00

Rep. A nr
1341/2019 z dn.
20.03.2019 r.

przetarg

4.

50

0,1079

działka zabu b. po
hydroforni pow.
użytkowa 51.3 m2

Małszewko
obręb
Dźwierzuty

15 855,00

41 600,00

Rep. A Nr
2844/2019 z dn.
1.07.2019 r.

przetarg

0,1148

działka
rekreacyjna

Dąbrowa

73 750,00

Rep. A nr
59 959,35 3348/2019 z dn.
07.08.2019 r.

przetarg

5. 118/50

Razem

139 726,35

Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 22. Wykaz nieruchomości przejętych w 2019 roku na mienie gminy
Lp.

1.

Nr dz.

58/2

Pow.
w ha

0,2400

Położenie

Orzyny

Od kogo przejęta

Dokument przejęcia

Wartość
nieruchomości
w zł

Przeznaczenie

Skarb Państwa

decyzja Wojewody
Warmińsko - Mazurskiego
nr IGR-VIII.7532.1.5.2019.
JO z dnia 14.02.2019 r.

2 400,00

droga

7 800,00

droga

3 500,00

droga

1 600,00

droga

300,00

droga

2.

98/3

0,7800

Orzyny

Skarb Państwa

3.

80/3

0,3500

Orzyny

Skarb Państwa

4.

80/6

0,1600

Orzyny

Skarb Państwa

5.

527/6 0,0300

Popowa
Wola

Skarb Państwa

decyzja Wojewody
Warmińsko - Mazurskiego
nr IGR-VIII.7532.1.5.2019.
JO z dnia 14.02.2019 r.
decyzja Wojewody
Warmińsko - Mazurskiego
nr IGR-VIII.7532.1.7.2019.
LK z dnia 21.02.2019 r.
decyzja Wojewody
Warmińsko - Mazurskiego
nr IGR-VIII.7531.1.4.2019.
LK z dnia 21.02.2019 r.
decyzja Wojewody
Warmińsko - Mazurskiego
nr IGR-VIII.7532.1.6.2019.
JO z dnia 14.02.2019 r.

6.

531/5 0,3300

7.

66/35 0,0486

8.

66/49 0,0869

9.

128/9 0,0600

Popowa
Wola
Rańsk m.
Targowska
Wólka
Rańsk m.
Targowska
Wólka
Olszewki

Skarb Państwa

decyzja Wojewody
Warmińsko - Mazurskiego
nr IGR-VIII.7532.1.6.2019.
JO z dnia 14.02.2019 r.

3 300,00

droga

Skarb Państwa

Rep. A nr 1349/2019 z dnia
20.03.2019 r. od KOWR

1 096,20

droga

Skarb Państwa

Rep. A nr 1349/2019 z dnia
20.03.2019 r. od KOWR

1 096,20

droga

Starostwo
Powiatowe w
Szczytnie

Rep.A Nr 3707/2019 z dn.
24.05.2019 r.

25 311,00

nieruchomość
zabudowana
budynkiem
mieszkalnym

300,00

droga

2 000,00 zł

droga

1 200,00 zł

droga

1 793,20 zł

droga

977,96 zł

droga

797,45 zł

przepompowni
a ścieków

5 246,60 zł

na poszerzenie
drogi 172

10.

187

0,0300

Rumy

Skarb Państwa

11.

58

0,2000

Rumy

Skarb Państwa

12.

406

0,1200

Skarb Państwa

13.

82/96 0,2275

obręb
Rańsk m.
Kałęczyn

14.

189/4 0,0432

Orzyny

15.

189/2 0,0020

Orzyny

16.

171/1 0,0026

Rańsk

Razem 2,7108

Skarb Państwa KOWR
Skarb Państwa KOWR
Skarb Państwa KOWR
Osoba fizyczna

decyzja Wojewody
Warmińsko - Mazurskiego
nr IGRVIII.7532.1.137.2019.DJ z
dnia 06.09.2019 r.
decyzja Wojewody
Warmińsko - Mazurskiego
nr IGRVIII.7532.1.138.2019.DJ z
dnia 06.09.2019 r.
decyzja Wojewody
Warmińsko - Mazurskiego
nr IGRVIII.7532.1.138.2019.DJ z
dnia 06.09.2019 r.
decyzja podziałowa Wójta
Gminy Dźwierzuty Nr GZ6011-15-1-2000 z dnia
05.07.2000 r.
Rep. A nr 5033/2019 z dnia
05.11.2019 r.
Rep. A nr 5033/2019 z dnia
05.11.2019 r.
Rep. A Nr 4813/2019 z dn.
8.11.2019 r.
Razem

58 718,61 zł

Źródło: opracowanie własne

Informacja wg stanu na dzień 31.12.2019 roku z dokonanych umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na
raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych przypadających Gminie
Dźwierzuty z zakresu Gospodarki Nieruchomościami.
W dniu 30.09.2019 roku umorzona 86,67 zł opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki
w Rańsku o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Dźwierzuty z zakresu gospodarki
nieruchomościami.
Dokonano sprzedaży w systemie ratalnym jedną nieruchomość – działkę nr 37/1 obręb Nowe
Kiejkuty. Wartość 2.166 zł rozłożono na 10 rat miesięcznych. Ostatnia rata przypadała na dzień 10
listopada 2019 roku

Tabela nr 23. Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i innych form zagospodarowania mienia
komunalnego
Uzyskana kwota
Forma zagospodarowania mienia komunalnego
w zł
nieruchomości zabudowane w tym lokale mieszkalne
51 209,80
działki niezabudowane
95 960,35
czynsz dzierżawy za nieruchomości rolne
5 946,98
czynsz dzierżawy za działki handlowo-usługowe, rekreacyjne
10 943,18
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
6 832,50
użytkowanie wieczyste
4 838,04
służebność przesyłu
1 586,00
zajęcie pasa drogowego
6 656,47
Razem
183 973,32
Źródło: opracowanie własne

Informacja o posiadanych akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego
Na dzień 31.12.2019 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 20152020”. 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 budynkach stanowiących własność
podmiotu zewnętrznego, od którego Gmina dzierżawi lokale. Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje
2 696,93 m2, w tym:
a) 36 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1 831,61 m²;
b) 1 lokal socjalny o powierzchni 15,68 m²;
2) 6 lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni 279,22 m²

3) 12 lokali komunalnych, które gmina dzierżawi od podmiotu zewnętrznego o łącznej powierzchni
570,42 m².
Tabela nr 24. Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy (stan na 31.12.2019 r.)
Rodzaj oraz liczba
komunalne socjalne zastępcze
1
-

Lp.

Lokalizacja

Właściciel lokalu

1.

ul. Szczycieńska 8/1

Gmina

2.

ul. Szczycieńska 13/4

Gmina

1

-

-

3.

ul. Szczycieńska 16

Gmina

3

-

-

4.

ul. Szczycieńska 32/8

Wspólnota

1

-

-

5.

ul. Sienkiewicza 20/2

Gmina

1

-

-

6.

ul. Sienkiewicza

Gmina

0

1

-

7.

ul. Pasymska 10

Gmina

3

-

-

8.

ul. Piaskowa 2

Gmina

1

-

-

9.

ul. Kajki 6/1

Wspólnota

1

-

-

10.

Łupowo 68

Gmina

1

-

-

11.

Sąpłaty 63

Gmina

1

-

-

12.

Sąpłaty 90

Gmina

1

-

-

13.

Dąbrowa 12

Gmina

1

-

-

14.

Nowe Kiejkuty 21/3

Gmina

1

-

-

15.

Nowe Kiejkuty 33

Wspólnota

2

-

-

16.

Orzyny 67 A

Gmina

3

-

-

17.

Jeleniowo 6

Gmina

2

-

-

18.

Jeleniowo 23

Gmina

1

-

-

19.

Targowska Wola 2

PKP

3

-

-

20.

Targowska Wola 5

Gmina

1

-

-

21.

Targowska Wola 4

PKP

1

-

-

22.

Targowska Wola 1

PKP

1

-

-

23.

Targowska Wola 19

PKP

2

-

-

24.

Targowska Wola 3

PKP

1

-

-

25.

Targowo 85

Gmina

3

-

-

26.

Grądy 8/8

Wspólnota

1

-

-

27.

Budy 3/2

Gmina

1

-

-

28.

Rutkowo 3

PKP

3

-

-

29.

Rutkowo 25

Gmina

1

-

-

30.

Olszewski 30

Gmina

3

-

-

31.

Olszewki 40

Gmina

1

-

-

32.

Olszewki 89

PKP

1

-

-

33.

Linowo 17/2

Gmina

1

-

-

34.

Szczepankowo 31

Gmina

2

-

-

35.

Popowa Wola 8/6

Wspólnota

1

-

-

36.

Rańsk 35

Gmina

1

-

-

37.

Rogale 3

Gmina

1

-

-

55

1

Razem:
Źródło: opracowanie własne

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 25. Ocena stanu technicznego lokali stanowiących własność gminy
Rodzaj lokalu
Liczba lokali
Stan techniczny
Lokal komunalny
28
Dobry
Lokal komunalny
7
Średni
Lokal komunalny
1
Zły
Lokal socjalny
1
Dobry
Źródło: opracowanie własne

Tabela nr 26. Ocena stanu technicznego budynków stanowiących własność gminy
Rodzaj lokalu

Stanowiących własność gminy

Budynki wspólnot mieszkaniowych

Najem od podmiotu zewnętrznego
Źródło: opracowanie własne

Liczba budynków

25

5

7

Stan techniczny
Dobry

19

Średni

5

Zły

1

Dobry

3

Średni

2

Zły

0

Dobry

7

Średni

0

Zły

0

Tabela nr 27. Opis i ocena stanu technicznego budynków komunalnych
Elementy budynku

POKRYCIA DACHOWE

Zakres robót naprawczych

Stan
techniczny

Ilość
budynków

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

23

Zalecana wymiana pokrycia dachowego w
całości

średni

2

zły

OBRÓBKI BLACHARSKIE

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

23

Wymienić obróbki blacharskie na nowe,
wymagane prace konserwatorskie

średni

2

zły

RYNNY

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

23

Wymienić rynny nowe, zalecane okresowe
czyszczenie rynien, montaż rynien

średni

2

zły

RURY SPUSTOWE

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

23

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

średni

2

zły

WŁAZY NA DACH

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

23

Wymiana włazu dachowego na nowy

średni

2

zły
Nie przewiduje robót naprawczych

dobry

25

średni

0

zły

0

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

20

Skuć luźne tynki i otynkować na nowo,
przemurować komin

średni

5

zły

0

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

25

Wymiana całości łacenia dachu

średni

0

zły

0

DRABINY

KOMINY PONAD DACHEM

KONSTRUKCJA DACHU (WIĘŹBA
DACHOWA, KONSTRUKCJA
STROPODACHU

Nie przewiduje robót naprawczych

dobry

25

średni

0

zły

0

dobry

25

średni

0

zły

0

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

25

Wykonać wzmocnienie fundamentów

średni

0

zły

0

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

25

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

średni

STROPY MIĘDZYKONDYGNACYJNE

Nie przewiduje się robót naprawczych
FUNDAMENTY

ŚCIANY PODZIEMIA

ELEMENTY ELEWACJI

SCHODY I POCHYLNIE

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
NOŚNE

ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE

STOLARKA WEWNĘTRZNA

zły

0

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

25

Wykonać naprawę uszkodzonych stopni
zewnętrznych

średni

0

zły

0

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

25

Wykonać naprawę uszkodzonego narożnika
budynku

średni
zły

0

Nie przewiduje się robót naprawczych

dobry

24

Wykonać naprawę uszkodzonej ściany,
zamontować płyty kartonowo-gipsowe

średni

1

zły

0

Nie przewiduje robót naprawczych

dobry

23

Wymiana okien

średni

2

zły

0

Źródło: opracowanie własne

Budynki, których Gmina jest właścicielem, poddawane są bieżącym remontom
i modernizacjom. W 2019 roku gmina Dźwierzuty przeznaczyła na ww. zadania następujące kwoty:

Tabela nr 28. Poziom wydatków przeznaczonych remonty lokali
L.p

Wyszczególnienie

1.

Zakup wyposażenia

2.

Zakup usług remontowych, w tym:

Kwota wydatku w zł
696,10
67 517,58

2.1. Remont dachu w budynku komunalnym w Linowie 17

22 255,63

2.2.

Remont dachu z dociepleniem połaci dachowych w budynku komunalnym
w Rutkowie 25

30 500,00

2.3.

Remont łazienki, komina ponad dachem i montaż bojlera w mieszkaniu
komunalnym w Popowej Woli 8/6

2 710,00

2.4.

Zakup i montaż stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym w Nowych
Kiejkutach 33/7

7 486,00

2.5. Remont przewodów kominowych w budynku komunalnym Orzynach 67A

492,00

2.6. Wykonanie usługi ślusarskiej w budynku komunalnym Orzynach 67A

150,00

2.7.

Remont centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym w Orzynach
67A/3

2.8.

Zakup i montaż stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym w Targowskiej
Woli 3/4

2 939,95

Suma

69 839,68

984,00

Źródło: opracowanie własne

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 31.12.2019 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 XIX/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.

Wszystkie dokumenty planistyczne ect., które zostały wytworzone w urzędzie w 2019 roku
musiały być zgodne ze Strategią.
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. W 2019 roku w dalszym ciągu trwała procedura formalno-prawna
związana ze zmianą tego dokumentu.
Od 06.12.2019 do 02.01.2020 r. miało miejsce wyłożenie projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dźwierzuty wraz z Prognozą oddziaływania
na środowisko.
10 grudnia 2019 r. o godzinie 11.00 odbyła się dyskusja publiczna nad projektem Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko.
Planowana data uchwalenia nowego Studium to III kwartał 2020 roku.
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
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zaczęły
obowiązywać w 2019 roku:
Brak takich opracowań.
Wykaz opracowywanych zmian i nowych miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, które rozpoczęły się w 2019 roku:
1) Uchwała Nr V/46/19 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 252/6,
252/7, 252/8, 252/9, 252/10 w miejscowości Augustowo, gmina Dźwierzuty;
2) Uchwała Nr V/47/19 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 3/48 w
miejscowości Grodziska, gmina Dźwierzuty;
3) Uchwała Nr V/48/19 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 7/34 w
miejscowości Grodziska, gmina Dźwierzuty;

4) Uchwała Nr V/49/19 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 31b w
miejscowości Miętkie, gmina Dźwierzuty;
5) Uchwała Nr V/50/19 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 189/2 w
miejscowości Orzyny, gmina Dźwierzuty;
6) Uchwała Nr V/51/19 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 135/3 w
miejscowości Rańsk, gmina Dźwierzuty;
7) Uchwała Nr V/52/19 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 44/6 w
miejscowości Popowa Wola, gmina Dźwierzuty.
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 2019 roku wyniosła łącznie 95 sztuk,
w tym liczba wydanych decyzji przenoszących lub zmieniających decyzje o warunkach zabudowy - 9
sztuk.
Projekty decyzji w 2019 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 – 18
sztuk.
7. Gospodarka odpadami i ochrona środowiska
7.1. Gospodarowanie odpadami
Gmina Dźwierzuty należy do Regionu Centralnego Gospodarki Odpadami. Odpady
przekazywane są do Instalacji Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olszynie (ZGOK
Olsztyn) za pośrednictwem Stacji Przeładunkowej w Trelkowie. Na terenie Gminy źródłami odpadów
komunalnych są gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury handlowej, usługowej,
szkolnictwa, obiekty turystyczne.
Z terenu Gminy odbiera się cała masę odpadów komunalnych przekazywanych przez
właścicieli nieruchomości, w tym zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, jak i odpadów
gromadzonych w sposób selektywny. Wprowadzono cztery kolor worków i pojemników:
➢ Żółty- odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,
➢ Niebieski- odpady z papieru i tektury,
➢ Zielony- odpady ze szkła,
➢ Brązowy- opady biodegradowalne (odpady kuchenne oraz odpady zielone).
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.). Do w/w uchwały wprowadzono zmiany

uchwałą Nr IV/26/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku. Zmiany dotyczyły pojemości pojemników
przewidzianych do zbierania odpadów na terenie Gminy Dźwierzuty.
Zgodnie z uchwałą Nr IV/27/19 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 31 stycznia 2019 roku
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkiwali mieszkańcy giny wynosiła:
➢ 12 zł -w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,
➢ 21 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:
• dla pojemnika 120 l- 33 zł
• dla pojemnika 240 l- 54 zł
• dla pojemnika 1100 l- 250 zł
➢ w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny:
• dla pojemnika 120 l- 66 zł
• dla pojemnika 240 l- 108 zł
• dla pojemnika 1100 l- 500 zł
Zgodnie z Uchwała 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 rekreacyjno- wypoczynkowe
wynosiła:
➢ 110 zł -w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny;
➢ 220 zł -w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.
Na dzień 31.12.2019 r. liczba punktów adresowych, na które złożona została deklaracja o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 2116. Z czego
nieruchomości zamieszkałe przez stałych mieszkańców stanowiły 81,28%, natomiast pozostałe to
działalności gospodarcze oraz nieruchomości na stałe niezamieszkałe.
Prowadzona na bieżąco w rzezie Gminy kontrola złożonych deklaracji w zakresie liczby
zgłoszonych osób, a zameldowanych pod adresem wskazanym w deklaracji pozwoliła na wysunięcie
wniosku, że liczba osób które złożył deklarację różni się od liczby osób zameldowanych na terenie
Gminy Dźwierzuty, ponieważ część osób zameldowanych pod wskazanym adresem przebywa na
stałe lub czasowo na terenie innej gminy i tam złożyły deklarację dotyczącą gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Tabela nr 29. Liczba mieszkańców Gminy, na których zostały złożone deklaracje
Liczba mieszkańców gminy
W 2019 r.
W 1995 r.
W 2019 r.
wg. złożonych deklaracji
wg. danych GUS
wg. rejestru mieszkańców
na dzień 31.12.2019
Liczba
7367
6658
4564
mieszkańców
Źródło: opracowanie własne

W budżecie Gminy Dźwierzuty na rok 2019 na gospodarkę odpadami zaplanowano kwotę
660 000 zł. Kwota ta okazała się być niewystarczająca, więc zaplanowano dodatkową kwotę 210 000
zł co dało kwotę 870 000 zł natomiast wydano na ten cel 838 657,34 zł. Co stanowi 96,39% kwoty
zaplanowanej. Na wydatek ten składa się odbiór odpadów z punktów adresowych przez Zakład
Gospodarki Odpadami w Dźwierzutach, oraz zagospodarowanie odpadów przez ZGOK w Olsztynie.
W roku 2019 odebrano 1194,012 Mg opadów komunalnych. Z czego największy odsetek
stanowiły odpady zmieszane tj. 74 % wszystkich odpadów. W stosunku do koku 2018
zaobserwowano spadek ilości odpadów niesegregowanych (zmieszanych) o 10,22 % przy podobnej
ogólnej masie odpadów. W związku z tym można wysnuć wniosek, że coraz więcej osób decyduje
się na segregacje odpadów komunalnych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku 1738 punktów
adresowych zadeklarowało selektywna zbiórkę odpadów, co stanowi 82,13% wszystkich punktów
adresowych.
Tabela nr 30. Ilość odebranych odpadów z podziałem na poszczególne frakcje w roku 2019
Kod odpadów
20 03 01
20 01 39
15 01 07
20 03 07
20 02 01

Rodzaj odpadów

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Tworzywa sztuczne
Opakowania ze szkła
Odpady wielkogabarytowe
Odpady ulegające biodegradacji
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 01 99
(popiół)
17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
20 01 01
Papier i tektura
16 01 03
Zużyte opony
17 03 80
Papa odpadowa
Zużyte urządzeni elektryczne i elektroniczne inne iż
20 01 35*
wymienione 20 01 21 i 20 01 35
20 01 23*
Urządzenia zawierające freony
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
20 01 36
wymienione 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35
20 01 11
Tekstylia
17 02 02
Szkło
17 02 03
Tworzywa sztuczne
20 01 32
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 21
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
Suma
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów
budowlanych i rozbiórkowych
Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Źródło: opracowanie własne

Masa odebranych
odpadów komunalnych
[Mg]
884,56
73,18
65,40
58,20
28,42
22,36
20,02
15,14
6,738
6,28
5,72
4,10
2,32
0,82
0,66
0,06
0,026
0,008
1194,012
1167,71
26,30

Opady komunalne odebrane od mieszkańców Gminy Dźwierzuty poddawane są
zagospodarowaniu.

Tabela nr 31. Informacja o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych
INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
informacja o odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji
Masa odebranych
Sposób
Nazwa instalacji,
odpadów
zagospodarowania
do której zostały
komunalnych
Kod
Rodzaj
odebranych
przekazane
Adres instalacji
przekazanych
odpadów
odpadów
odpadów
odpady
do zagospodarowania
komunalnych
komunalne
[Mg]
Opakowania ze
ZGOK Sp. z o.o.
ul. Lubelska 53
15 01 07
65,40
R 12
szkła
10-410 Olsztyn
ul. Lubelska 53
20 01 39
Tworzywa sztuczne
73,18
R 12
ZGOK Sp. z o.o.
10-410 Olsztyn
Inne niewymienione
ul. Lubelska 53
20 01 99
frakcje zbierane w
22,36
zbieranie
ZGOK Sp. z o.o.
10-410 Olsztyn
sposób selektywny
Niesegregowane
ul. Lubelska 53
20 03 01
884,56
segregowanie
ZGOK Sp. z o.o.
odpady komunalne
10-410 Olsztyn
Odpady
R 12
ul. Lubelska 53
20 03 07
58,20
ZGOK Sp. z o.o.
wielkogabarytowe
strata masy- pożar
10-410 Olsztyn
Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne inne
ul. Lubelska 53
20 01 36
2,32
zbieranie
ZGOK Sp. z o.o.
niż wymienione w
10-410 Olsztyn
20 01 21, 20 01 23,
20 01 35.
Urządzenia
ul. Lubelska 53
20 01 23*
4,10
zbieranie
ZGOK Sp. z o.o.
zawierające freony
10-410 Olsztyn
Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne
ul. Lubelska 53
20 01 35*
5,72
zbieranie
ZGOK Sp. z o.o.
zawierające
10-410 Olsztyn
niebezpieczne
składniki
ul. Lubelska 53
16 01 03
Zużyte opony
6,738
zbieranie
ZGOK Sp. z o.o.
10-410 Olsztyn
ul. Lubelska 53
17 03 08
Papa odpadowa
6,28
zbieranie
ZGOK Sp. z o.o.
10-410 Olsztyn
Zmieszane odpady z
R12
ul. Lubelska 53
17 09 04
budowy i
20,02
ZGOK Sp. z o.o.
zbieranie
10-410 Olsztyn
demontażu
SUMA
1150,45
informacja o odpadach komunalnych ulegających biodegradacji
Masa odebranych
Sposób
Nazwa instalacji,
odpadów
zagospodarowania
do której zostały
komunalnych
Kod
Rodzaj
odebranych
przekazane
przekazanych
Adres instalacji
odpadów
odpadów
odpadów
odpady
do zagospodarowania
komunalnych
komunalne
[Mg]
ul. Lubelska 53
20 01 01
Papier i tektura
15,14
R12
ZGOK Sp. z o.o.
10-410 Olsztyn
Odpady ulegające
ul. Lubelska 53
20 02 01
28,42
zbieranie
ZGOK Sp. z o.o.
biodegradacji
10-410 Olsztyn
SUMA
43,56
Źródło: opracowanie własne

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).
Opracowany „Plan gospodarki niskoemisyjnej” analizuje zakres możliwych
do realizacji przedsięwzięć, których wcielenie w życie skutkować będzie zmianą struktury używanych
nośników energetycznych oraz zmniejszeniem zużycia energii, czego konsekwencją ma być
stopniowe obniżanie emisji gazów cieplarnianych (CO2) przy jednoczesnym zwiększeniu udziału
pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Gminy w zakresie swojego budżetu realizują działania mające wpływ na budowanie
gospodarki niskoemisyjnej i są to działania takie jak m.in. opracowanie programów ochrony
środowiska, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, modernizacja i budowa infrastruktury drogowej,
tworzenie szlaków turystycznych, modernizacja budynków komunalnych, projekty rewitalizacyjne i
termomodernizacyjne.
Największym problemem w realizacji zadań są niewystarczające środki finansowe jakimi
dysponuje Urząd Gminy, dlatego też realizacja niektórych zadań jest uzależniona
od możliwości pozyskania dofinansowania.
Informacja z realizacji za rok 2019
•
•
•
•
•

•

1. Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez modernizację i remonty dróg:
przebudowa drogi gminnej nr 195014N, dz. nr 44 obręb Gisiel, 500 m, koszt 343 886,00 zł,
wymiana nawierzchni drogi gminnej, dz. nr 178 obręb Dźwierzuty, ul. Piaskowa 50 m, koszt
40 996,00 zł
przebudowa drogi gminnej nr 195024N obręb Dąbrowa, 900 m, koszt 621 541,00 zł (w tym środki
własne: 229 733,00 oraz PROW: 391 808,00);
przebudowa drogi gminnej, dz. nr 98/2 obręb Miętkie, 680 m, koszt 1 117 250,00 zł;
budowa drogi gminnej dojazdowej, dz. nr 802 obręb Dźwierzuty, 55 m, koszt 39 986,00 zł.
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej:
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach 5. 800,00 zł –
dokumentacja.

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 na lata 2018-2021 stanowi główne
narzędzie do prowadzenia polityki ekologicznej na terenie gminy. Przyjęte w Programie
Ochrony Środowiska priorytety, cele i zadania zgodne były z kierunkami Polityki Ekologicznej
Państwa. Największym problemem w realizacji zadań są niewystarczające środki finansowe
jakimi dysponuje Urząd Gminy, dlatego też realizacja niektórych zadań jest uzależniona
od możliwości pozyskania dofinansowania. Działania podjęte w roku 2019 wpisują się
w założenia i cele wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Dźwierzuty
na lata 2018-2021 i oddziałują pozytywnie na środowisko. Inwestycje, które zrealizowano
lub są w realizacji, dotyczą m.in. modernizacji dróg, gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony
klimatu i jakości powietrza.
Informacja z realizacji za rok 2019
•
•
•
•
•
•
•

•
w
•
•
•
•

1. Bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych:
przebudowa drogi gminnej nr 195014N, dz. nr 44 obręb Gisiel, 500 m, koszt 343 886,00 zł;
wymiana nawierzchni drogi gminnej, dz. nr 178 obręb Dźwierzuty,
ul. Piaskowa 50 m, koszt 40 996,00 zł;
przebudowa drogi gminnej nr 195024N obręb Dąbrowa, 900 m, koszt 621 541,00 zł
(w tym środki własne: 229 733,00 oraz PROW: 391 808,00);
przebudowa drogi gminnej, dz. nr 98/2 obręb Miętkie, 680 m, koszt 1 117 250,00 zł;
budowa drogi gminnej dojazdowej, dz. nr 802 obręb Dźwierzuty, 55 m, koszt 39 986,00 zł.
2. Gospodarka wodno – ściekowa:
Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie Dźwierzuty
– SUW Orzyny, kwota 140 935,13 zł;
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na odcinkach w miejscowościach: Dźwierzuty,
Orzyny, Kulka, Jeleniowo, Sąpłaty, na terenie gminy Dźwierzuty - budowa sieci
wodociągowej w Sąpłatach, koszt 38 950,00 zł;
"Poprawa warunków bytowych społeczności lokalnej poprzez budowę sieci wodociągowej
i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków
miejscowości Śledzie - etap I i II, oraz przebudowę Stacji Uzdatniania Wody
w Laurentowie" - SUW Laurentowo, koszt 5 781,00 zł – dokumentacja;
Rozbudowa hydroforni Laurentowo poprzez zakup i montaż zbiornika filtracyjnego koszt
21.878,01 zł;
Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Linowo obręb Linowo, koszt 984
zł – dokumentacja;
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Orzyny dz. nr 171/103 oraz budowa kanalizacji
sanitarnej w m. Jeleniowo dz. nr 197, 241 i 239, koszt 984 zł - dokumentacja;
Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie
Dźwierzuty, SUW Dźwierzuty, koszt 7124,79 zł - dofinansowanie;

• Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej w gminie
Dźwierzuty, w ramach RPO WiM na lata 2014-2020, koszt 1257,32 zł - dokumentacja.
3. Ochrona klimatu i jakości powietrza:
• Termomodernizacja budynku Gminnego
5. 800,00 zł – dokumentacja.

Ośrodka

Kultury

w

Dźwierzutach

4. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów:
• W 2019 roku Gmina realizowała zadania związane z ochroną powierzchni ziemi, poprzez
segregację i selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.
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.
Tabela nr 32. 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
2
waga 1 m płyt = 11 kg – wg: http://bazaazbestowa.gov.pl/
Źródło: dane z inwentaryzacji przeprowadzonej na terenie gminy Dźwierzuty (stan na 16 sierpnia 2016)

W 2019 roku nie pozyskaliśmy dofinansowania z WFOŚiGW ze względu na
ograniczoną ilość środków finansowych. Mieszkańcy złożyli 20 wniosków o dofinansowanie
demontażu, transportu i utylizacji azbestu na ok. 45 Mg.
7.5. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Uchwałą Nr V/56/19 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 lutego 2019 roku został
określony Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Dźwierzuty w 2019 roku.
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 roku 2019 nie przekazano zwierząt do schroniska. Opiekę na koszt Gminy
zapewniana się na bieżąco około 16 psom. Przez cały rok odłowiono około 20 psów, tyle samo
oddano do adopcji. Jeden pies zdechł ze względu na epidemię parwowirozy.
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 10 000 zł brutto i został pokryty z budżetu gminy
Dźwierzuty.
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 2019 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 33. Liczba oddziałów i uczniów uczęszczających do szkoły w 2019 roku
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Poniżej „0”
„0”
Razem

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Szkoła Podstawowa
25
26
31
9
41
34
22
31
Przedszkole
44
19
282

2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
17

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 34. Liczba oddziałów i uczniów uczęszczających do szkoły w 2019 roku
Klasa
I
II
III

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Szkoła Podstawowa
10
13
9

1
1
1

IV
V
VI
VII
VIII
Poniżej „0”
„0”
Razem

8
23
18
18
9
Przedszkole
17
22
147

1
1
1
1
1
1
1
10

Źródło: opracowanie własne

• Szkoła Podstawowa w Linowie
Dyrektor Bogdan Zajączkowski
Baza oświatowa:
• 1 budynek szkolny
• Zastępcza sala gimnastyczna w odrębnym budynku
• Boisko szkolne
Tabela nr 35. Liczba oddziałów i uczniów uczęszczających do szkoły w 2019 roku
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Poniżej „0”
„0”
Razem

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Szkoła Podstawowa
3
5
3
0
5
3
3
5
Przedszkole
6
4
37

Źródło: opracowanie własne

• Szkoła Podstawowa w Rumach
Dyrektor Hanna Fabiańska
Baza oświatowa:
• 1 budynek szkolny
• 1 budynek dla oddziału przedszkolnego
• Plac zabaw
• Boisko szkolne

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

Tabela nr 36. Liczba oddziałów i uczniów uczęszczających do szkoły w 2019 roku
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Poniżej „0”
„0”
Razem

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Szkoła Podstawowa
3
4
4
6
5
4
7
7
Przedszkole
8
3
51

1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
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 37. Liczba oddziałów i uczniów uczęszczających do szkoły w 2019 roku
Klasa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Poniżej „0”
„0”
Razem

Liczba uczniów

Liczba oddziałów

Szkoła Podstawowa
8
0
8
4
7
7
6
7
Przedszkole
11
3
61

1
0
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
8

Źródło: opracowanie własne

Koszt dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Dźwierzuty w 2019 r. 449.440,07
zł w tym dowóz uczniów niepełnosprawnych 111.678,62 zł.
Liczba dowożonych uczniów do szkół na terenie Gminy Dźwierzuty wg stanu na IX/2019
- 321, w tym 19 uczniów niepełnosprawnych.

19 grudnia 2019 r. Rada Gminy Dźwierzuty podjęła Uchwałę Nr XIV/117/19 w
sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Linowie z siedzibą w miejscowości Linowo
40, 12-120 Dźwierzuty. Podjęto się zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Linowie z dniem
31 sierpnia 2020 r. Zapewniono w niej wszystkim uczniom uczęszczającym do tej szkoły
możliwość kontynuowania nauki od dnia 1 września 2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Dźwierzutach z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 2A, 12-120 Dźwierzuty oraz w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach z siedzibą w miejscowości Orzyny 34, 12-120
Dźwierzuty. Zobowiązano także i upoważniono Wójta Gminy Dźwierzuty do dokonania
czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o
zamiarze likwidacji Szkoły rodziców uczniów oraz do wystąpienia do Warmińsko –
Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie i właściwych organizacji związkowych w celu
uzyskania opinii w sprawie likwidacji szkoły.
Przy podjęciu decyzji o zamiarze likwidacji szkoły brano pod uwagę przede wszystkim
dobro ucznia umożliwiając mu wyrównanie szans edukacyjnych i stworzenie optymalnych
warunków do jak najlepszego rozwoju. Obowiązkiem gminy jako organu prowadzącego jest
konieczność dostosowywania sieci szkół do realnych potrzeb wynikających z zachodzących
zmian demograficznych.
Obwód Szkoły Podstawowej w Linowie obejmuje miejscowości: Linowo, Dąbrowa,
Nowe Kiejkuty, Stankowo. Z obwodu szkoły 60,66% zamieszkałych uczniów, uczęszcza do
innych szkół na terenie Gminy Dźwierzuty.
Mała liczebność klas nie jest gwarancją dobrych wyników osiąganych przez uczniów.
Szkoła Podstawowa w Linowie nie należy do szkół osiągających wysokie wyniki w nauczaniu.
W 2016 r. Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie w oparciu o analizę
wyników uzyskiwanych na sprawdzianie zewnętrznym w ostatnich trzech latach przez Szkołę
Podstawową w Linowie, stwierdził niedostateczne efekty kształcenia. W związku z tym polecił
dyrektorowi opracowanie programu naprawczego oraz harmonogramu poprawy
efektywności kształcenia. Nie przyniosło to jednak znacznej poprawy.
Uczniowie dojeżdżający będą mieli zapewniony transport do nowej szkoły zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Od 1 września 2017 r. obowiązkiem gminy jest zapewnienie
dzieciom od 3 lat możliwości realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.
Koszty dojazdu pokrywa gmina tylko i wyłącznie za dzieci, które realizują roczny obowiązek
przedszkolny.
W związku z realizacją zajęć dydaktycznych w obydwu szkołach nie przewiduje się zwiększenia
liczby oddziałów, a jedynie ich dopełnienie. Liczba uczniów w poszczególnych klasach będzie
wynosiła max. 25 osób. Przewidywana likwidacja nie pogorszy warunków do nauki.
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.
Kontynuacja projektu „Nowoczesne przedszkolaki w Orzynach” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Finansowanie w 2019 r.:
• Z wkładu własnego Lidera – 6.846,46 zł (koszt części wynagrodzenia eksperta ds.
metod i form nauczania oraz kosztów pośrednich)
• Z wkładu własnego Partnera – 5.392,72 zł ( użyczenie sal na zajęcia realizowane w
ramach projektu oraz część wynagrodzenia nauczycieli uczestniczących w działaniach
projektu oraz praca wolontariuszy na rzecz projektu)
Kontynuacja projektu „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 2019 r.:
• Z wkładu własnego Lidera – 20.073,08 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)
Kontynuacja projektu „Nowoczesne przedszkolaki
w Dźwierzutach” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Finansowanie w 2019 r.:
• Z wkładu własnego Lidera – 28.300,44 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

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 części oświatowej subwencji ogólnej
Dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i
placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku
z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe lub art. 20 ww. ustawy Karta nauczyciela.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach
Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w wysokości 41.796,00 zł. przyznano
6.090,00 zł.
Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.
Szkoła Podstawowa w Rumach
Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w wysokości 101.449,00 zł. przyznano
63.764,00 zł.
8.3. Poziom wydatków na oświatę i zrealizowane inwestycje
Tabela nr 38. Poziom wydatków przeznaczonych na oświatę w budżecie gminy na 2019 rok
L.p

Wyszczególnienie

1

Szkoły podstawowe

2
3

Plan w zł

Wykonanie
Kwota w zł
%

6 208 494,27

6 145 633,20

99,0

Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych

353 209,69

349 526,24

99,0

Przedszkola

833 564,57

781 317,29

93,7

4

Gimnazja

5

1 263 583,23

1 262 457,75

99,9

Dowożenie uczniów do szkół

518 999,90

466 539,97

89,9

6

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

34 616,22

19 608,80

56,6

7

Stołówki szkolne i przedszkolne

17 936,21

12 558,97

70,0

8

Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych formach wychowania przedszkolnego

59 337,56

40 180,06

67,7

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

434 781,54

280 437,42

64,5

Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w gimnazjach

25 395,02

8 836,96

34,8

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

37 836,21

37 546,98

99,2

Pozostała działalność

476 589,16

244 423,22

51,3

9

10

11

12

Razem

9 649 066,86

Źródło: opracowanie własne na podstawie budżetu gminy na rok 2019

Remonty
• Remont podłóg korytarza na II piętrze w Zespole Szkół Podstawowych w Dźwierzutach
- kwota 80 341,35 zł,
• Naprawa rynien, uszczelnienie połaci dachu, montaż obróbek dekarskich – sala
gimnastyczna użytkowana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach – kwota
2 500,00 zł,
• Wymiana kotła c.o. w budynku przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolny w
Orzynach – kwota 5 325,90 zł.
Zakupy inwestycyjne
• Zakup urządzenia do czyszczenia dużych powierzchni w Zespole Szkolno-Przedszkolny
w Orzynach – kwota 11 500,50 zł.

8.4. Osiągnięcia dzieci i młodzieży szkół z terenu gminy
Tabela nr 39. Ważniejsze osiągnięcia uczniów szkół z terenu gminy Dźwierzuty w przeglądach,
konkursach
Nazwa konkursu
Szczebel
Osiągnięcia
Szkoła Podstawowa w Kałęczynie
Konkurs Piosenki patriotycznej

gminny – GOK Dźwierzuty

Konkurs Piosenki Patriotycznej „Kocham Cię
Polsko!”

ogólnopolski – Fundacja „Honor
Pomagania Dzieciom”

Konkurs Plastyczny „Bezpieczeństwo w
rolnictwie”
Konkurs Plastyczny „Kreatywni na „101”

regionalny - KRUS

I i II miejsce

Ogólnopolski – Agencja WTEM
Maciej Lawenda
powiatowy – pod patronatem
Starosty szczycieńskiego

Szkoła jako 1 z 10 laureatów
konkursu
wyróżnienie

Przegląd Kolęd i Pastorałek

I miejsce w kategorii
klas I-III
I miejsce w kategorii
klas IV-VIII
I miejsce w kategorii
klas VII-VIII
II miejsce – dofinansowanie
klasie II do wycieczki
na Roztocze do Kawęczynka

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach
Konkurs recytatorski „Jan Paweł II –
pamiętamy”
Konkurs piosenki patriotycznej

gminny – GOK Dźwierzuty

I miejsce

gminny – GOK Dźwierzuty

I miejsce

Konkurs plastyczny – „Maszyna pracuje, a
dziecko obserwuje”
Konkurs plastyczny – „Maszyna pracuje, a
dziecko obserwuje”

wojewódzki – KRUS Olsztyn

I miejsce

ogólnopolski - KRUS
laureatka

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach
Konkurs na najokazalszą palmę

gminny – GOK Dźwierzuty

I miejsce

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
„Bezpieczeństwo na wsi: maszyna pracuje,
dziecko obserwuje”

ogólnopolski - KRUS

II miejsce

Szkoła Podstawowa w Rumach
Malowniczy Kalendarz

gminny – GOK Dźwierzuty

3 laureatki

Szkoła Podstawowa w Linowie
Gminny Konkurs Wielkanocny „Najokazalsza
Palma 2019”
Źródło: opracowanie własne

gminny – GOK Dźwierzuty

I miejsce klasa VIII
I miejsce klasa IV

Tabela nr 40. Ważniejsze osiągnięcia uczniów szkół z terenu gminy Dźwierzuty w sporcie
Nazwa zawodów
Szczebel
Osiągnięcia
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach
Mistrzostwa Polski Juniorów Karate
Konkurs na najbardziej usportowioną
Szkołę w Powiecie Szczycieńskim
Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe

ogólnopolski
powiatowy – Powiatowe Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie
wojewódzki – Szkolny Związek
sportowy

I miejsce
II miejsce
VII miejsce

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach
Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w
Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i
Chłopców
Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w
Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i
Chłopców
Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w
Indywidualnych Biegach Przełajowych
Dziewcząt i Chłopców
Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w
„2” Siatkarskich Dziewcząt i Chłopców
Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w
Drużynowym Tenisie Dziewcząt i Chłopców
Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w
Indywidualnych
Zawodach
Lekkoatletycznych

powiatowy – Powiatowe Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie

I miejsce dziewczęta

powiatowy – Powiatowe Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie

I miejsce chłopcy

powiatowy – Powiatowe Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie

I miejsce (2 uczennice)

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

I miejsce dziewczęta
I miejsce chłopcy
I miejsce dziewczęta

Gminny
Turniej
Tenisa
Stołowego
Dziewcząt i Chłopców w Puchar Wójta
Gminy Dźwierzuty
Mistrzostwa Powiatu szczycieńskiego w
Sztafetowych
Biegach
Przełajowych
Dziewcząt – Igrzyska Dzieci
Mistrzostwa Województwa Warmińsko –
Mazurskiego w Trójboju Lekkoatletycznym
Plebiscyt
„Najbardziej
Usportowiona
Szkoła Powiatu Szczycieńskiego do 150
uczniów”

Gminny – GOK Dźwierzuty

I miejsce dziewczęta (skok
w dal)
II miejsce chłopcy (bieg na
100 m)
II miejsce chłopcy (bieg na
200m)
I miejsce (4 uczennice)
I miejsce chłopcy

powiatowy – Powiatowe Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie

II miejsce dziewczęta

wojewódzki – warmińsko – Mazurski
Szkolny Związek Sportowy
powiatowy

VIII miejsce dziewczęta
I miejsce

Szkoła Podstawowa w Rumach
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta
Gminy Dźwierzuty
Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego
Indywidualna Lekkoatletyka Chłopców –
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Plebiscyt
„Najbardziej
Usportowiona
Szkoła Powiatu Szczycieńskiego do 150
uczniów

Gminny – GOK Dźwierzuty

I miejsce

powiatowy – Powiatowe Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie

I miejsce chłopcy (bieg na
100m)

powiatowy

II miejsce

Szkoła Podstawowa w Linowie
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta
Gminy Dźwierzuty
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
(w debla)
Źródło: opracowanie własne

gminny
powiatowy – Powiatowe Centrum
Rekreacji w Szczytnie

I miejsce uczeń klasy VII
I miejsce uczeń klasy VIII
I miejsce uczniowie klasy
VIII

Tabela nr 41. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora
Oświaty
Nazwa konkursu
Osiągnięcia
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy język angielski – 2 finalistów
język niemiecki - 1 finalista
Źródło: opracowanie własne

W 2019 roku Wójt Gminy Dźwierzuty przyznał Nagrody Wójta dla Uzdolnionych
Uczniów w kategoriach: nauka, wyniki z egzaminu gimnazjalnego, wyniki z egzaminu
ósmoklasisty oraz za osiągnięcia w konkursach wojewódzkich.
W kategorii nauka stypendia otrzymało 4 uczniów uczęszczających do gimnazjum i 11 uczniów
z klas IV-VIII. W kategorii wyniki z egzamin gimnazjalny 1 uczeń, w kategorii egzamin
ósmoklasisty 3 uczniów. Natomiast w kategorii konkurs wojewódzki nagrodę otrzymało 2
uczniów z klasy VIII. Łącznie Nagrody Wójta dla Uzdolnionych Uczniów zostały przyznane 21
uczniom . Łączna kwota przyznanych nagród to 7.000,00 zł.
8.5. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach
W roku 2019 ze wszystkich zaplanowanych imprez, konkursów, wydarzeń nie udało się
zrealizować Gminnego Przeglądu Poezji oraz uroczystości 3-majowych. Związane to było
z trwającym w tym czasie strajkiem nauczycieli. Pozostałe przedsięwzięcia odbyły się w
planowanych terminach, zgodnie z planem finansowym na rok 2019.
Tabela nr 42. Zestawienie działalności kulturalnej, wydawniczej oraz imprez zorganizowanych
oraz współorganizowanych przez GOK w Dźwierzutach w 2019 roku
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj działalności

Działalność wydawnicza
Prelekcje, spotkania, wykłady
Występy i koncerty na terenie gminy w wykonaniu
własnych zespołów
4.
Występy i koncerty w wykonaniu własnych zespołów
poza gminą
5.
Występy amatorskich zespołów
6.
Występy i koncerty artystów profesjonalnych
7.
Przeglądy
8.
Konkursy, turnieje i zawody
9.
Imprezy taneczne
10.
Imprezy okolicznościowe
11.
Festyny wiejskie
12
Wypoczynek letni
13
Wystawy i plenery
14
Warsztaty
15
Wycieczki
Źródło: opracowanie własne Dyrektora GOK w Dźwierzutach

5 wydawnictw
69

Przybliżona liczba
odbiorców/ilość
produktów
5000 egzemplarzy
4000

33

3400

22

4000

19
20
9
7
7
20
8
2
2
11
3

2700
9000
700
500
2200
9300
1600
330
150
600
150

Ilość

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
• Biuletyn informacyjny gminy – Nasza Gmina Dźwierzuty – kwartalnik, 4 numery . Nakład
1000 egz./nr
• Kalendarz Gminy Dźwierzuty 2019 – Mazurskie krajobrazy, grudzień 2019. Nakład 1000 egz.
PRELEKCJE, SPOTKANIA, WYKŁADY
• Spotkania członków Koła Emerytów i Rencistów – 12.
• Wynajem odpłatny sal na pokazy, szkolenia, zajęcia, spotkania okolicznościowe – 50
• Wynajem nieodpłatnie pomieszczeń GOK – spotkania Rady Sołeckiej, OSP, UG – 6.
• Namiot wiedzy – IV FKSiP, 6 lipca 2019
WYSTĘPY I KONCERTY NA TERENIE GMINY W WYKONANIU WŁASNYCH ZESPOŁÓW GOK
• Orszak Trzech Króli – Zespół Śpiewaczy Wrzosy – 6 stycznia 2019
• Wystawienie spektaklu "Klaun" Grupa Teatralna "Inanis" – 19 stycznia 2019
• WOŚP – 13 stycznia 2019: Cyrla, Wrzosy, Grupa Taneczna STiDM, Dźwierzuckie Iskierki,
Dzieci z GOK
• Dzień babci i dziadka w Linowie – Yanko Kapela
• Dzień kobiet w GOK – Yanko Kapela - 8 marca 2019
• Wagary z Kulturą – 21 marca 2019: Dzieci z GOK
• Gminne Dni Rodziny – 2 czerwca 2019: Zespół Dźwierzuckie Iskierki, Dzieci z GOK, Yanko
Kapela
• Dni Rodziny w Stankowie – Yanko Kapela
• Osiedle rozkręca wakacje – Zespół Dźwierzuckie Iskierki, Yanko Kapela – 29 czerwca 2019
• IV Jarmark Smaku – 22 września 2019: Wrzosy, Jaś-Werka
• Premiera spektaklu "Każdy ja", Grupa Teatralna "Inanis" – 6 grudnia 2019
• IV Wigilia Gminna – Zespół Śpiewaczy Wrzosy, Dźwierzuckie Iskierki, Dzieci z GOK, Jaś-Werka
– 14 grudnia 2019
• Festyn Pierogowy Targowo – Zespół Jaś-Werka: Targowo
• Festyn Rodzinny Miętkie – Jaś-Werka: Miętkie
• Święto Grzyba Jeleniowo – Jaś-Werka: Jeleniowo
• Nakarm Zwierzaka Bezdomniaka –Yanko Kapela, Wrzosy, Dźwierzuckie Iskierki, Dzieci z GOK
– 24 listopada 2019
• Dożynki wiejskie w Rumach – Zespół Rumianki
• Dzień Papieski w Rumach – Zespół Rumianki
• Weczór czuwania w Dźwierzutach – Zespół Rumianki
WYSTĘPY I KONCERTY W WYKONANIU WŁASNYCH ZESPOŁÓW POZA GMINĄ
• Zespół Wrzosy – 12 występów - m.in. w Bartoszycach, Szczytnie, Jedwabnie, Olsztynie,
Ostródzie, Dźwierzutach, Stawigudzie, Pisz, Rozogi, Ełk.
• Zespół Cyrla – 5 występów: Szczytno, Grom, Pasym, Olsztyn
• Zespół Jaś-Werka – 1 występ: Jerutki
• Janko Kapela – 1 występ: Szczytno
• Występ dzieci z GOK w Olsztynie na Dzień babci i dziadka w Olsztynie 30 stycznia 2019
• Występ dzieci z GOK na pożegnanie wakacji w Szczytnie 7 września 2019
• Występ dzieci z GOK na Święto pieczonego ziemniaka w Szczytnie 28 września 2019

WYSTĘPY AMATORSKICH ZESPOŁÓW
• WOŚP: Szkoły Podstawowe z terenu gminy, Miętkowianki
• Gminne Dni Rodziny – 2 czerwca 2019: Krzysztof Ambroziak
• Dożynki Powiatowe – 25 sierpnia 2019: Węgojska Strużka
• IV Jarmark Smaku – 23 września 2019 – Kapela Kurpiowska
• Poetic Tour – 3 listopada 2019 – MSTW
• Akademia z okazji 11 Listopada: Grupa Teatralna z ZSP w Orzynach – 11 listopada 2019
• Nakarm Zwierzaka Bezdomniaka: Szkoły Podstawowe z terenu gminy, Miętkowianki
• IV Wigilia Gminna – Szkoły, Miętkowianki
WYSTĘPY I KONCERTY ARTYSTÓW PROFESJONALNYCH
• Koncert Bartosza Abramskiego – 13 stycznia 2019
• Koncert zespołu Project NEWI – 13 stycznia 2019
• Spektakl dla dzieci "Lusterko" Studia SMYK – 22 styczni
• Koncert Doroty Osińskiej – 16 lutego 2019
• Koncert Adama Gałki/Polski Elvis – 1 marca 2019
• Koncert Beaty Bednarz – 30 marca 2019
• Koncert zespołu Paweł Kadłub Stankiewicz Trio – 5 maja 2019
• Koncert Art'n'Voices – 24 maja 2019
• Koncert muzyki dawnej – Viatores – 6 lipca 2019
• Koncert zespołu Bartosz Abramski – 27 lipca 2019
• Cykl Koncertów Organowych – lipiec-sierpień 2019
• Koncert Zespołu FoX – 25 sierpnia 2019
• Koncert Ivana Komarenko – 25 sierpnia 2019
• Koncert grupy Szafa Gra – 25 sierpnia 2019
• Koncert zespołu Taki Band – 25 sierpnia 2019
• Koncert zespołu Kapela Jędrka – 25 sierpnia 2019
• Koncert zespołu ANDYMIAN – 3 listopada 2019
• Koncert Agnieszki Szczuckiej – 11 listopada 2019
• Koncert Fabrizio Walker – 16 listopada 2019
• Koncert Chłopcy Kontra Basia – 13 grudnia 2019
PRZEGLĄDY
• III Wiosenny Przegląd Szkół – Wagary z Kulturą – marzec 2019, organizator
• Wernisaż Wielkanocny – konkurs na Palmę dla szkół z terenu gminy Dźwierzuty – kwiecień
2019, Rola GOK: organizator.
• Przegląd Piosenki Polskiej "Talenty Mazurskiej Krainy"– etap gminny – kwiecień 2019. Rola
GOK - organizator
• Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych KURLANTKA w Stawigudzie – maj 2019. Rola:
uczestnik
• Przegląd Środowiskowych Domów Samopomocy "Kabareton" – maj 2019. Rola GOK organizator
• III Gminny Przegląd Papieski – Jan Paweł II Pamiętamy – październik 2019. Rola GOK:
organizator
• II Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej – listopad 2019. Rola GOK – współorganizator

• III Przegląd Kolęd i Pastorałek Szymany – styczeń 2019 – uczestnik
• IX Artystyczny Przegląd Emeryckich Zespołów Folklorystycznych w Piszu – czerwiec 2019,
uczestnik
KONKURSY, TURNIEJE, ZAWODY
• Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty – turniej szkół (Sala
gimnastyczna gimnazjum w Dźwierzutach) – marzec 2019. Rola GOK: współorganizator
• Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty – marzec 2019. Rola
GOK: współorganizator
• Gminne Zawody Ratownictwa Przeciwpożarowego – czerwiec 2019. Rola GOK nagłośnienie
• Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty – czerwiec 2019. Rola GOK –
współorganizator
• Otwarty Konkurs Kulinarny w czasie Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Pruskiej – lipiec 2019.
Rola GOK – organizator
• Konkurs Kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich w czasie Jarmarku Smaku – wrzesień 2019. Rola
GOK – organizator
• Konkurs Plastyczny: Malowniczy Kalendarz 2020. Mazury pod ochroną – 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 powiatowych
• Andrzejkowe Party
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
• 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – styczeń 2019r.
• Dzień Babci i Dziadka
• Zabawa choinkowa dla dzieci z gminy – Targowo – styczeń 2019
• Mecz Charytatywny dla Wioli Wiszowatej – Szczytno (współorganizator) – luty 2019
• Dzień Kobiet w GOK – 8 marca
• Wagary z kulturą – 21 marca 2019
• MotorSTART – 5 maja 2019
• IV Festiwal Kultury Słowiańskiej i Pruskiej – lipiec 2019
• Disco Day Dźwierzuty – lipiec 2019
• Dożynki Powiatowe – sierpień 2019
• IV Jarmark Smaku – wrzesień 2019
• I Mazurski Festiwal Czekolady – wrzesień 2019, współorganizator
• 11 listopada – akademia
• II Nakarm Zwierzaka Bezdomniaka – akcja społeczna, zbiórka karmy dla zwierząt
pozostających pod opieką gminy Dźwierzuty
• IV Wigilia Gminna i Kiermasz Bożonarodzeniowy – grudzień 2019

• Cykl koncertów Kultura za kurtyną – 5 koncertów
FESTYNY
Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach wspierał działania sołectw oraz szkół i wspomagał
przy organizacji festynów wiejskich w: Jeleniowie, Miętkich, Julianowie, Łupowie, Linowie,
Targowie, Stankowie i Dźwierzutach. 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 ramach półkolonii GOK przez całe wakacje odbywały się zajęcia edukacyjne, warsztatowe,
rekreacyjne, artystyczne na Świetlicy Osiedlowej. Ośrodek włączył się również w organizację
akcji "Wakacje dla rodaka".
WYSTAWY I PLENERY
• Wystawa fotograficzna Koła Fotograficznego – 5 kwietnia 2019
• Wystawa fotografii przyrodniczej Związku Fotografików Przyrody – 14 czerwca 2019
14. WARSZTATY
• Tkackie – 6 lipca 2019
• Archeologiczne – 6 lipca 2019
• Łucznicze – 6 lipca 2019
• Fechtunku – 6 lipca 2019
• Garncarskie – 6 lipca 2019
• Wikliniarskie – 6 lipca 2019
• Świecownicze – 6 lipca 2019
• Kulinarne – 6 lipca 2019
• Fotograficzne – styczeń-czerwiec – 15 osób
• Komputerowe – listopad-grudzień – 3 osoby
• Rozwojowe – grudzień – 8 osób
WYCIECZKI
• Współorganizacja wycieczek z KEiR o Dźwierzuty:
• Lipiec 2019 – Lublin i Zamość
• Wrzesień 2019 – Frombork i Krynica Morska
• Grudzień 2019 – Białystok
WYKAZ STAŁYCH KÓŁ ZAINTERESOWAŃ DZIAŁAJĄCYCH PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY
W DŹWIERZUTACH W ROKU 2019 Z PODZIAŁEM NA GRUPY WIEKOWE DZIECI
• Sekcja taneczna – Szkoła Tańca i Dobrych Manier Wasilewski-Felska Olsztyn. Liczebność
grupy: 40 osób
• Sekcja karate – Szczycieński Klub Karate Kyokushin. Liczebność grupy 30
• 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 i Radosław Dąbrowski.

Liczebność grupy: 4 osoby.
• Język angielski. Lektor SJ Lingualand. Liczebność grupy: 10
• Kostka Rubika – Grzegorz Pacewicz. Liczebność grupy: 5
RAZEM: 124 OSÓB
• MŁODZIEŻ
• Zajęcia świetlicowe w GOK – Anna Weichhaus. Liczebność grupy: 5 osób.
• Grupa teatralna INANIS – Radosław Dąbrowski. Liczebność grupy: 2 osoby.
• Kostka Rubika – Grzegorz Pacewicz. Liczebność grupy: 5
RAZEM: 12 OSÓB
• DOROŚLI
• Zespół śpiewaczy WRZOSY – Janusz Ałaj. Liczebność grupy: 9 osób.
• Zespół CYRLA – Janusz Ałaj. Liczebność grupy: 4 osoby
• Zespół JaśWerka – Janusz Ałaj. Liczebność grupy: 3 osoby
• Grupa teatralna INANIS – Radosław Dąbrowski. Liczebność grupy: 10 osób
• Koła Gospodyń Wiejskich – (Linowo, Miętkie, Targowo, Dźwierzuty) Spotkania
okolicznościowe i integracyjne – Anna Weichhaus. Liczebność grupy: 30 osób
RAZEM: 56 OSÓB
WYKAZ STOWARZYSZEŃ I KÓŁ DZIAŁAJĄCYCH PRZY GOK
GMINNY ODDZIAŁ ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW. Liczebność grupy 40 osób
Tabela nr 43. Plan wydatków oraz wykonanie za 2019 rok
Konto
Plan
Nazwa
księgowe
na rok 2018
4

Koszty według rodzajów

Wykon.
za 2019 r.

Wykonanie
%

524 600,30

522 417,83

99,58 %

54 716,64

54 581,59

99,75 %

140 937,51

138 890,09

98,55 %

401

Zużycie materiałów i energii

402

Usługi obce

403

Podatki i opłaty

726,00

726,00

100 %

404

Wynagrodzenia

265 487,29

265 487,29

100 %

405

Ubezpieczenia
świadczenia

49 332,06

49 332,06

100 %

409

Pozostałe koszty rodzajowe

13 400,80

13 400,80

100 %

i

inne

Źródło: opracowanie własne Dyrektora GOK

Plan finansowy przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach za 2019 rok,
po dokonaniu zmian wynosi 520 701,08 zł z tego :
- dotacje z Urzędu Gminy w Dźwierzutach w kwocie 489 880,50 zł,
- pozostałe przychody (wpływy za wynajem sali widowiskowej, świetlicy osiedlowej, wpływy
od osób fizycznych i prawnych, odsetki od kapitału, darowizny, sponsoring imprez)
w kwocie 30 820,58 zł.
Plan przychodów w 2019 roku wykonano w kwocie 520 701,08 zł co stanowi 100 % wykonania
planu.
Koszty działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach w 2019 roku po dokonaniu
zmian wynoszą :

- planowane 524 600,30 zł,
- wykonane 522 417,83 zł stanowi to 99,58 % wykonania planu.
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 2019 roku do biblioteki zakupiono 756 vol. na łączna kwotę 16405,03 zł. Na koniec
roku księgozbiór liczył 13968 vol.
Tabela nr 44. Działalność GBP w Dźwierzutach w 2019 roku

2019

Czytelnicy

Odwiedziny

Wypożyczenia
ogółem

Odwiedziny w prac.
komputerowej

Usługi

433

8789

10649

779

767

Źródło: opracowane własne Dyrektora GBP w Dźwierzutach

DODATKOWE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI
• CAŁOROCZNE:
Dyskusyjny Klub Książki
Koordynatorem DKK jest Instytut Książki. Dyskusyjne Kluby Książki to: grupa osób, które lubią
czytać i rozmawiać o literaturze, poznawać nowych autorów i gatunki literackie oraz spotykają
się aby rozmawiać o książkach. Celem DKK jest promocja kultury literackiej i czytelnictwa.
W 2019 odbyło się 10 spotkań. W GRYWALIZACJI w naszym województwie zajęliśmy 4
miejsce. (http://www.wbp.olsztyn.pl/dkk/index.php?cnt=aktualnosci&grp=main&top)
„Akcja Cała Polska czyta dzieciom”
W 2019 spotykałyśmy się z: klasami I - III, oddziałami przedszkolnymi (maluszki, starszaki,
zerówka) z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach oraz z przedszkolakami z Szkół
Podstawowych w Linowie i w Rumach. W ramach tej akcji odbyło się 251 co tygodniowych
spotkań. Raz w miesiącu, w czasie tych spotkań dzieci wykonują jakieś prace związane z danym
tekstem np. koty, bałwanki, muchy itp. Również z w ramach tej akcji zawoziłam książki dla
przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzynach – 2 wyjazdy.
Wizyty w bibliotece
W ubiegłym roku odnotowaliśmy 22 wizyty klas szkół podstawowych z terenu Gminy
Dźwierzuty w bibliotece.
Imprezy różne
•
przez cały rok w bibliotece była wystawa dotycząca jubileuszu biblioteki 70-lecia (1949)
„Zgrana biblioteka” - piątkowe południa z grami (21 spotkań- godz. 15-17)

•

odbyły się 3 spotkania z pisarzami:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

marzec z Małgorzatą Manelską,
kwiecień z Grażyną Mączkowską
wrzesień z Joanną Jax ( w ramach DKK)
zawiązał się Klub Robótek Ręcznych – odbyło się 6 spotkań
w styczniu odbyło się Pasowanie na czytelnika – dwie klasy II
marzec - teatrzyk dla przedszkolaków (55 osób)
kwiecień – strajk nauczycieli (13 dni)
maj Tydzień Bibliotek – czytanie bajek przez osoby nie związane z pracą w bibliotece
konkurs o tytuł „Pożeracza książek” (klasy I -III)
czerwiec „Noc w bibliotece” (godz. 18-21)
wrzesień Narodowe Czytanie (8 nowel)
wrzesień wyjazd DKK do Szczytna (Muzeum Mazurskie i Chata Mazurska)
akcja „Mała książka – wielki człowiek” organizowana przez Instytut Książki zachęcająca
do wspólnego czytania.
październik „Noc bibliotek” ogólnopolska akcja pod hasłem „Znajdźmy wspólny język!„
zajęcia w ferie zimowe oraz w wakacje.

•
•

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W DŹWIERZUTACH ZA 2019 ROK
Tabela nr 45. Plan przychodów oraz wykonanie za 2019 rok
Konto
Plan
Nazwa
księgowe
na 2019 rok
7

Przychody

Wykonanie
za 2019 rok

165 188,67

165 188,67

158 649,35

158 649,35

4 020,00

4 020,00

740

Dotacje i środki na inwestycje

700

Sprzedaż usług statutowych

1 633,56

710

Sprzedaż pozostałych usług

101,80

750

Przychody finansowe

760

Pozostałe przychody
operacyjne

2 519,32

83,52

Wykonanie
%
100 %
100 %

100 %

700,44

Źródło: Opracowanie wykonane przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach

Tabela nr 46. Plan wydatków oraz wykonanie za 2019 rok
Konto
Plan
Nazwa
księgowe
na rok 2019
4

Koszty według rodzajów

401

Zużycie materiałów i energii

402

Usługi obce

403

Podatki i opłaty

Wykonanie za
2019 rok

Wykonanie
%

167 005,72

166 273,27

99,56%

35 520,03

34 787,58

97,94%

7 376,20

7 376,20

100 %

726,00

726,00

100 %

404
405
409

Wynagrodzenia
Ubezpieczenia i inne
świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe

100 718,93

100 718,93

100 %

22 137,16

22 137,16

100 %

527,40

527,40

100 %

Źródło: Opracowanie wykonane przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach

9. Polityka społeczna
9.1. Ocena zasobów pomocy społecznej
Na pomoc społeczną w roku 2019 przeznaczono łącznie kwotę 11.080.818,11 zł.
Na zdania zlecone w pomocy społecznej wydatkowano kwotę ogółem 8.945.594,87 zł.
(z dotacji rządowej ) z tego:
– świadczenia wychowawcze 500+ - 5.307.334,04 zł, w tym koszty obsługi 68.263,69 zł.
– ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne –
57.527,14 zł.
– świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3.001.439,85 zł., w tym
składki emerytalno – rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 168.961,03 zł. i koszty obsługi – 89.617,61 zł.
– dodatki energetyczne – 568,71 zł. (wypłata dodatków wraz z kosztami obsługi tj. 2% od
wypłaconych dodatków).
– karta dużej rodziny – 474,80 zł. ( koszty obsługi).
– świadczenie „Za życiem” - 8.240,00 zł. (wypłata świadczeń oraz koszty obsługi – 3%
otrzymanej dotacji).
– świadczenia Dobry start + 300 – świadczenia – 234,900,00 zł. oraz koszty obsługi – 7,830,00
zł. (10 zł. od wydanej decyzji).
– ubezpieczenie zdrowotne – 438,00 zł. – koszty wydania decyzji o ubezpieczeniu
zdrowotnym dla osób nie posiadających ubezpieczenia, nie więcej niż 30,00 zł. od wydatnej
decyzji.
(ze środków własnych gminy) - pochodzących z wpływów [tj. 40% z funduszu alimentacyjnego
i 50% z zaliczki alimentacyjnej] przeznaczono na obsługę wydatków dłużników alimentacyjnych
w kwocie – 8.000,00 zł.
Do zadań własnych gminy realizowanych przez pomoc społeczną w roku 2019 na kwotę
1.283.795,43 zł. ze środków własnych oraz rządowych – należą:
• dodatki mieszkaniowe ( 34 rodziny ) - gmina wydatkowała 44.072,72 zł.
• zasiłki jednorazowe ( 119 rodzin ), okresowe (84 rodziny ) i zasiłki stałe (63 osoby ) – to
kwota 570.828,94 zł.
w tym: środki rządowe (zasiłki okresowe) – 181.550,40 zł., (zasiłki stałe) – 342.163,47 zł.
środki własne (zasiłki jednorazowe) w wys. 47.115,07 zł. wydatkowano m. in. na: opłaty
za leki i energię elektryczną, zakup opału, artykuły żywnościowe, wypłaty zasiłków na zakup
żywności i odzieży oraz zdarzenia losowe, opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych.
• prace społecznie użyteczne (18 osób) – wydatkowano środki własne w kwocie
13.179,68 zł.
• dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych (211 uczniów ) – wyasygnowano na ten
cel kwotę: 184.675,64 zł., w tym: środki własne na dożywianie 37.000,00 zł. , środki
rządowe – 147.675,64 zł.

•

usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych (9 osób) - gmina wydatkowała na ten
cel kwotę 85.575,95 zł . przy zatrudnieniu 8 opiekunek na umowę zlecenie.
• opłata za pobyt osób w domach pomocy społecznej (11 osób) – wydatkowano środki
własne gminy w kwocie 272.801,72 zł.
• ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały (56 osób) – środki
własne gminy w kwocie 28.051,22 zł.
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wydatki w kwocie 3.063,10 zł.
• asystent rodziny – (umowa cywilno-prawna) 31.492,14 zł. w tym: środki własne gminy
– 30.874,14 zł., dotacja – 618,00 zł.
• rodziny zastępcze (11-cioro dzieci w rodzinach zastępczych oraz 1 dziecko w Domu dla
Dzieci) – 50.054,32 zł. [gmina jest zobowiązana do partycypacji w ponoszonych
kosztach tj. 10 % w pierwszym roku, 20% - w drugim roku a w trzecim i następnych
latach 30%].
Na pomoc społeczną dla najuboższych mieszkańców w ramach zadań własnych gmina
wydatkowała kwotę: 583.736,70 zł., a uzyskane dofinansowanie do zdań własnych gminy to
kwota 700.058,73 zł.
Bezpośrednio na beneficjentów GOPS-u ze środków własnych i rządowych
wydatkowano łącznie kwotę 1.283.795,43 zł.
Wydatki pośrednie na pomoc społeczną to wydatki na utrzymanie GOPS-u w kwocie:
606.413,13 zł., w tym środki z dotacji 115.494 zł., środki własne 490.919,13 zł.
– płace i pochodne pracowników – 494.062,81 zł. (środki własne: 378.568,81 zł.)
– wydatki rzeczowe – 105.750,32 zł. (środki własne: 105.750,32 zł.)
– wydatki pozostałe – wynagrodzenie kuratora za sprawowanie opieki nad osobą częściowo
ubezwłasnowolnioną – 6.600,00 zł.
Poniesiono również wydatki w Dz.854 rodz.85415 na pomoc stypendialną dla 254
uczniów w kwocie – 164.091,13 zł., w tym: ze środków własnych gminy – 16.409,12 zł. oraz
dotacji – 147.682,01 zł.
W Dz.853 rozdział 85395 realizowano projekt „Mój cel – lepsza przyszłość w Gminie
Dźwierzuty” . W roku 2019 poniesione zostały wydatki na kwotę – 72.923,55 zł., w tym wkład
własny to kwota 16.100,00 zł. oraz środki unijne – 56.823,55 zł.
W strukturze świadczeń za 2019 rok dominują zasiłki stały i okresowy oraz wydatki
w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Natomiast w przeliczeniu na
1 osobę korzystającą, najwięcej środków przeznaczono na opłacenie pobytu mieszkańców
gminy w DPS-ach. Oprócz świadczeń z pomocy społecznej wypłacane są również świadczenia
w postaci zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz stypendiów socjalnych.
Struktura i wysokość świadczeń potwierdzają niejako, iż dominującymi problemami
społecznymi w gminie są ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałe choroby oraz
niezaradność życiowa. Uwagę zwraca znaczna grupa dorosłych niezdolnych do pracy z powodu
wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy, które otrzymują zasiłek stały, a także duża liczba
osób korzystających z zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia. Niepokojąco duża jest również
liczba osób korzystających z zasiłków pielęgnacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci
i dorosłych, a także ze wsparcia funduszu alimentacyjnego. To znaczy, że wielu rodziców
uchyla się od obowiązku łożenia środków na opiekę i wychowanie swoich dzieci. Największa
wartość świadczeń była jednak udzielana w ramach świadczeń rodzinnych, mających na celu
częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych nie są wyróżniane w jakiś szczególny
sposób ze względu na to, że najczęściej osoby te są członkami rodzin korzystających z wielu
różnych form wsparcia OPS i niepełnosprawność jest oznaczana jako jeden z kilku powodów
przyznania świadczenia.
Szczególną formą wspierania osób niepełnosprawnych jest kierowanie do uczestnictwa
w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach. W roku 2019 wydano 73
decyzje kierujące, 3 ustalające odpłatność lub z niej zwalniające (2) w sytuacjach tego
wymagających i 69 o odstąpieniu od ustalenia odpłatności ze względu na spełnianie kryterium
dochodowego.
9.2. Działania mające na celu wspieranie rodziny
Wydatki poniesione przez Gminę Dźwierzuty w roku 2019 z tytułu pobytu 11-ciorga
dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i zawodowych stanowiły kwotę: 49.502,34 zł.
Wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej stanowiły
kwotę 275,99 zł. (dziecko umieszczone w Domu dla Dzieci w Pasymiu od dnia 12 grudnia 2019
roku).
Szczególne potrzeby związane z realizacją zadań to: zatrudnienie asystenta rodziny
w ramach umowy o pracę w systemie zadaniowym w pełnym wymiarze czasu pracy, pozyskanie
do współpracy rodzin wspierających oraz zwiększenie dostępności specjalistycznego
poradnictwa i placówek wsparcia dziennego.
W roku 2019 do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło
8 „Niebieskich Kart-A” - wszczynających procedurę, założonych przez przedstawicieli Policji.
W związku z założonymi ,,NK- A” w roku 2019 sporządzono 7 kart ,,NK- C ” i 5 kart ,,NK- D ”.
Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, utworzono 7 grup roboczych Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz zwołano 19 posiedzeń grup roboczych. Liczba osób w rodzinie
(dotkniętych przemocą) i objętych pomocą grup roboczych w roku 2019 to 7 osób.
Z poradnictwa psychologicznego, prawnego, socjalnego skorzystało ogółem 27 osób.
W Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym w Dźwierzutach prowadzonym przez:
terapeutę udzielono wsparcia indywidualnego 13 osobom dotkniętych przemocą w rodzinie
w związku z prowadzoną procedurą „Niebieskiej Karty”.
15 osobom dotkniętych przemocą udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej przez
pracowników socjalnych GOPS w Dźwierzutach. Ponadto 7 rodzin zostało objętych pomocą
grup roboczych.
W 2019 roku żaden ze sprawców przemocy nie wyraził zgody na skorzystanie
z programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy realizowanego w PCPR
Szczytno.
W 2019 roku 14 osób (członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Dźwierzuty)
skorzystało ze szkolenia pt.: ,,Praca nad Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Skuteczna realizacja procedury Niebieskiej Karty” oraz
4 członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy skorzystało ze
szkolenia ,,Wpływ najnowszych zmian legislacyjnych, regulacji prawnych i bieżących praktyk
na działania profilaktyczne, terapeutyczne oraz interwencyjne – podejście teoretyczne oraz
praktyczne”. W szkoleniu ,,Funkcjonowanie i zakres prac Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy” wzięło

udział 2 członków GKRPA będących również członkami ZI.
W 2019 roku podczas posiedzeń grup roboczych podjęto decyzje o zakończeniu
procedury ,,Niebieskiej Karty” w 5 rodzinach, w tym 3 karty zamknięto na skutek ustania
przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania
przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy oraz 2 karty zostały zamknięte
z powodu rozstrzygnięcia członków ZI o braku zasadności podejmowania działań w ramach
procedury NK (przy zamykaniu kart uwzględniono karty założone we wcześniejszych latach,
gdzie trwała procedura).
Program rządowy pn. „Posiłek w szkole i w domu” i jego realizacja
Uchwałą Nr 140 z dnia 15 października 2018 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni
rządowy programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007),
który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku. Od tego też dnia utraci moc dotychczas
obowiązująca uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Program będzie realizowany w latach 2019-2023 i obejmie swoim zasięgiem
mieszkańców Gminy Dźwierzuty, a jego celem jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom
i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.
Środki na realizację programu pochodzą ze środków własnych gminy oraz z dotacji
budżetu państwa otrzymanej w ramach wsparcia finansowego gminy w zakresie zadań
własnych o charakterze obowiązkowym. W roku 2019 objęto wsparciem w zakresie
dożywiania 211 dzieci. Kwota wydatkowana w ramach programu to 184 675,64 zł., w tym ze
środków własnych 37 000,00 zł., ze środków rządowych 147 675,64 zł.
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) i jego realizacja
Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację Podprogramu 2019 w kraju
to ok. 390 000 000,00 PLN, w tym: - kwota przeznaczona na zakup artykułów spożywczych
w procedurze zamówień publicznych ok. 354 545 455,00 PLN.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach od lat współpracuje w zakresie
pomocy żywnościowej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Oddział w Olsztynie jako
organizacją partnerską.
Osoby potrzebujące wsparcia otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, zbożowe,
mleczne, mięsne, rybne a także cukier i olej, mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub
warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego
odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu
żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.
W 2019 roku z pomocy udzielanej w ramach programu skorzystało 355 rodzin lub
gospodarstw jednoosobowych zamieszkujących na terenie Gminy Dźwierzuty (854 osoby), tj.
ok. 15% mieszkańców gminy. Od stycznia do czerwca 2019 wydano 45 089,14 ton żywności w
ramach edycji FEAD 2018. Od września 2019 rozpoczęła się kolejna edycja FEAD 2019 jednak
ze względu na opóźnienia niezależne od organizacji partnerskiej wydawanie żywności zostało
przesunięte w czasie na początek 2020 roku, nie powoduje to jednak zmniejszenia tonażu
żywności przeznaczonej do wydania w ramach edycji.
Projekt pn. „Mój cel – lepsza przyszłość w Gminie Dźwierzuty” i jego realizacja
Projekt pn. „Mój cel - lepsza przyszłość w Gminie Dźwierzuty” realizowany był od

1 sierpnia 2018 roku do 31 lipca 2019 roku przez Fundację Inicjatyw Nieformalnej Edukacji w
Olsztynie w partnerstwie z Gminą Dźwierzuty, którą jako partnera reprezentował Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.
Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00
Włącznie społeczne, Działanie RPWM.11.01.00 „Aktywne włącznie, w tym z myślą
o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na
zatrudnienie”, Poddziałanie RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Instytucją zarządzającą jest
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Głównym wskaźnikiem rezultatu projektu było podjęcie zatrudnienia przez co najmniej
8 osób i wskaźnik został osiągnięty:
• pracę podjęło 8 osób – 2M (umowy o pracę), 6K (umowy cywilno-prawne).
• 18 osób podniosło swoje kwalifikacje (13K, 5M):
Wydano: 12 świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi kotłów
wodnych na paliwa stałe o mocy do 300KW i temperatury wody do 100 wraz z urządzeniami
pomocniczymi – zdany egzamin (10K,2M), 2 świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji: ( 2M),
1 osoba zdała egzamin teoretyczny i praktyczny oraz otrzymała prawo jazdy kat D (1M),
3 osoby zdały egzamin teoretyczny i praktyczny oraz otrzymały prawo jazdy kat. B (3K).
21 osób podniosło swoje kompetencje i wydano:
• 2 zaświadczenia o ukończeniu kursu – Kierowca operator wózków jezdniowych,
• 2 zaświadczenia ukończenia kursu – Sprzedawca magazynier z obsługą komputera i kas
fiskalnych,
• 1 zaświadczenie o ukończeniu kursu – Wizażystka,
• 9 zaświadczeń ukończenia kursu – Stylizacja paznokci i wizaż,
• 1 zaświadczenie ukończenia kursu – Opiekun osób starszych
• 6 zaświadczeń ukończenia kursu – Opiekun dzieci i osób starszych.
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 składa się z 7
osób, tj:
• 1. Przewodniczący Komisji – Mariusz Wożniak (Sekretarz Gminy) do dnia 07.03.2019 r.
Barbara Trusewicz (Sekretarz Gminy) od dnia 08.03.2019 r. do chwili obecnej
2. Sekretarz Komisji – Wioletta Wacławska (Specjalista pracy socjalnej GOPS Dźwierzuty)
3. Członek Komisji – st. sierżant Rafał Sochacki (Policjant KPP Szczytno),
4. Członek Komisji – Małgorzata Dębińska (Specjalista pracy socjalnej GOPS Dźwierzuty),

5. Członek Komisji – Barbara Gójska (Pedagog szkolny).
6. Członek Komisji – Danuta Gutysz (Radna Rady Gminy Dźwierzuty)
7. Członek Komisji - Danuta Skonieczna (Kierownik GOPS Dźwierzuty) od 02.04.2019 r.
Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019
W roku 2019 odbyło się 15 spotkań GKRPA:
1. 24.01.2019 r. w posiedzeniu udział wzięło 3 osoby,
2. 12.02.2019 r. w posiedzeniu udział wzięło 4 osoby,
3. 27.03.2019 r. w posiedzeniu udział wzięło 4 osoby,
4. 16.04.2019 r. w posiedzeniu udział wzięło 7 osób,
5. 28.05.2019 r. w posiedzeniu udział wzięło 7 osób,
6. 12.06.2019 r. w posiedzeniu udział wzięło 6 osób,
7. 27.06.2019 r. w posiedzeniu udział wzięło 5 osób,
8. 10.07.2019 r. w posiedzeniu udział wzięło 4 osoby,
9. 30.08.2019 r. w posiedzeniu udział wzięło 6 osób,
10. 24.09.2019 r. w posiedzeniu udział wzięło 7 osób,
11. 27.09.2019 r. w posiedzeniu udział wzięło 3 osoby,
12. 22.10.2019 r. w posiedzeniu udział wzięło 6 osób,
13. 07.11.2019 r. w posiedzeniu udział wzięło 7 osób,
14. 03.12.2019 r. w posiedzeniu udział wzięło 6 osób,
15. 17.12.2019 r. w posiedzeniu udział wzięło 7 osób.
Tabela nr 47. Ilość rozpatrzonych wniosków na posiedzeniach Komisji
Data

W tym wnioski
Wydane
Ilość
postanowie
rozpatrzonych
nia na
Komenda
Kurator sądowy
Osoby
Inne wnioski tj. GOK, sołectwa, OSP,
sprzedaż
wniosków
GOPS/ZI Prokuratura Powiatowa
Szkoły
i Sąd Rejonowy
prywatne
Parafia, referent ds. sportu, osoby
alkoholu
Policji
prowadzące zajęcia profilaktyczne

24.01.2019 r.

5

-

1

2

-

-

1

-

1

12.02.2019 r.

1

1

-

-

-

-

-

-

-

27.03.2019 r.

8

4

-

-

-

-

1

2

1

16.04.2019 r.

3

-

-

-

-

-

-

3

-

28.05.2019 r.

5

-

-

-

-

-

2

1

2

12.06.2019 r.

2

-

-

1

-

-

-

-

1

27.06.2019 r.

1

1

-

-

-

-

-

-

-

10.07.2019 r.

1

-

-

-

-

-

-

-

1

30.08.2019 r.

3

-

-

-

1

-

2

-

-

24.09.2019 r.

3

-

-

-

-

1

1

1

-

27.09.2019 r.

0

-

-

-

-

-

-

-

-

22.10.2019 r.

5

-

-

-

-

1

-

2

2

07.11.2019 r.

2

-

-

-

-

-

1

1

-

03.12.2019 r.

2

-

-

-

-

-

2

-

-

17.12.2019 r.

2

-

-

-

-

Razem:

43

6

1

3

1

2

2

-

-

12

10

8

Źródło: opracowanie własne Sekretarza GKRPA w Dźwierzutach

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 2019 rozpatrzono 20 wniosków o dofinansowanie bądź zorganizowanie działań
profilaktycznych (w tym 17 pozytywnie i 3 negatywnie).
Zaplanowano 29 rozmów: 16 rozmowy motywujące z osobami nadużywającymi
alkoholu oraz 13 rozmów ze świadkami nadużywania alkoholu przez inne osoby, z czego
przeprowadzono 18 rozmów tj. 10 rozmów motywujących i 8 rozmów ze świadkami.
Kwota wynagrodzeń za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wyniosła 10 500,00 zł. (tj. 150,00 zł brutto dla członka GKRPA za jedno
posiedzenie komisji). Realizacją programu i bieżącej pracy Komisji zajmował się
Przewodniczący GKRPA oraz Sekretarz GKRPA. Kwota wynagrodzenia Sekretarza wyniosła
12.000,00 zł. Ewidencja księgowa z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów
alkoholowych prowadzona jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dźwierzutach.
Dokonano analiz 10 akt osób nadużywających alkohol i 13 wniosków o objęcie
leczeniem odwykowym. Zlecono przeprowadzenie 8 badań i wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu. Za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu komisja
poniosła koszty za 5 osób po 300 zł od osoby co daje łączną kwotę 1 500,00 zł. Komisja nie
poniosła kosztów za 3 osoby skierowanych na badanie, ponieważ nie stawiły się na badanie w
wyznaczonych terminach.
Skierowano 8 wniosków do Sądu Rejonowego w Szczytnie o orzeczenie obowiązku
leczenia odwykowego. Komisja uiściła 8 opłat za złożone wnioski po 46 zł od wniosku, co daje
łączną kwotę 368,00 zł.
Odnośnie postanowień dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych - zaopiniowano pozytywnie 6 wnioski na sprzedaż alkoholu.
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po dokonaniu
analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności
gospodarczej przez podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych (na podstawie art.
47.1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców) przeprowadzili kontrolę w 5
punktach sprzedaży alkoholu
zgodnie z harmonogramem planowanych kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Dźwierzuty w roku 2019 zatwierdzonym
przez Wójta Gminy Dźwierzuty .
W czasie kontroli stwierdzono, że podmioty przestrzegają przepisy prawa wynikające
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. We wszystkich
punktach dokonano wpisu do księgi kontroli.
Podczas przeprowadzonych kontroli przypominano sprzedającym o sankcjach
grożących za sprzedaż alkoholu osobie nieletniej i nietrzeźwej.
Przeprowadzenie kontroli wiąże się z korespondencją z podmiotami prowadzącymi

sprzedaż napojów alkoholowych – wysyłka zawiadomień z informacją o dokonaniu kontroli.
Szkolenia
• Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Gminie Dźwierzuty (w tym członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dźwierzutach "Wpływ najnowszych zmian legislacyjnych, regulacji
prawnych i bieżących praktyk na działania profilaktyczne, terapeutyczne
oraz
interwencyjne" (w szkoleniu wzięło udział 4 członków ZI) – koszt szkolenia 5200,00 zł.
• Szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Dźwierzutach "Funkcjonowanie i zakres prac Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 r." (w szkoleniu wzięło udział 2
członków GKRPA) – koszt szkolenia 2 380,00 zł.
• Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Gminie Dźwierzuty oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dźwierzutach nt. Prace nad Gminnym Programem Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Skuteczna realizacja procedury Niebieskiej
Karty (w szkoleniu wzięło udział 14 osób - członkowie GKRPA i członkowie ZI ) – koszt
szkolenia 2 100,00 zł.
• 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 - koszt 3 075,00 zł.
• Szkolenie dla pedagoga szkolnego do poprowadzenia rekomendowanego programu
profilaktycznego "Przyjaciele Zippiego" – koszt szkolenia 500,00 zł. (ujęte również
w tabeli WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI I INNYMI PLACÓWKAMI)
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
• zatrudniony na umowę zlecenie terapeuta uzależnień przyjmował w terminie od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Punkt był czynny w każdy poniedziałek miesiąca w godz. od
745 do 945. Udzielono 137 porad terapeutycznych, w tym dla osób uzależnionych – 100,
osób współuzależnionych – 22, ofiar przemocy – 4, sprawcy przemocy – 2, DDA – 9. 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.
• zatrudniony na umowę zlecenie Radca Prawny przyjmował w okresie od 01.01.2019 r. do
30.04.2019 r. oraz Kancelaria Prawna z Olsztyna w okresie od 01.06.2019 r. do 31.12.2019
r. Punkt był czynny we wtorki w godz. od 1000 do 1200.
Udzielono 48 porad prawnych, w tym dla osób uzależnionych – 1, osób współuzależnionych –
34, ofiar przemocy 13.
Kwota wynagrodzeń Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego wyniosła: 4 900,00 zł. (porady
terapeutyczne) i 5 720,00 zł (usługi prawne), co daje łączną kwotę 10 620,00 zł.

Grupa wsparcia
Zatrudniony na umowę zlecenie terapeuta uzależnień prowadził zajęcia w grupie
wsparcia dla osób uzależnionych okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w każdą środę
miesiąca w godz. od 14.00 do 1600. Do grupy wsparcia zgłosiło się 24 osoby z terenu Gminy
Dźwierzuty. Na zajęciach systematycznie uczęszczało 5 osób.
Grupa wsparcia była grupą otwartą i w każdej chwili mogły do niej dołączać nowe osoby
potrzebujące pomocy. Celem spotkań była wzajemna pomoc osobom uzależnionym
zachowanie trwałej abstynencji, rozwój osobisty na drodze trzeźwienia, szukanie sposobów
radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach, wzmocnienie samooceny, pogłębienie wiedzy
o chorobie alkoholowej, akceptacja siebie jako osoby uzależnionej, odbudowa poczucia
własnej wartości, poszukiwanie własnej drogi do osiągnięcia trzeźwości, poszukiwanie
sposobów konstruktywnego spędzania czasu, indywidualna pomoc w rozwiązywaniu trudnych
konfliktowych sytuacji rodzinnych jak i sąsiedzkich, wzmocnienie samodzielności,
przełamywanie stereotypów, budowanie pozytywnego myślenia, rozbudowywanie poczucia
odpowiedzialności.
Kwota wynagrodzenia dla opiekuna grupy wsparcia wyniosła 5 000,00 zł.
GRUPY PROFILAKTYCZNE Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII
W roku 2019 r. funkcjonowały 3 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
z wynagrodzeniem dla opiekuna 50,00 zł brutto za jedną godzinę pracy tj.
Tabela nr 48. Uczestnicy grup profilaktycznych
L.p. Miejsce spotkań
Okres prowadzonych zajęć Liczba uczestników
1.

Świetlica Wiejska w Miętkich

marzec – grudzień

20

2.

Świetlica Wiejska w Jeleniowie

marzec – grudzień

7

3.

Świetlica Wiejska w Grodziskach

marzec – grudzień

22

RAZEM
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Do realizacji zajęć wykorzystane zostały różnorodne metody aktywizujące, by umożliwić
uczestnikom aktywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć. Wprowadzone
zostały także różne techniki dostosowane do wieku, zainteresowania tematem, umiejętności
radzenia sobie z przedstawionymi problemami. 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 prowadzącej zajęcia praca wychowawcza i socjoterapeutyczna powinna być
w dalszym ciągu organizowana w wymienionych grupach, z zachowaniem systematyczności.
Koszt wynagrodzenia prowadzących zajęcia profilaktyczne z elementami socjoterapii wyniósł
13 150,00 zł.
Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowo - papierniczych i szkolnych do
wyposażenia grup profilaktycznych z elementami socjoterapii (papier ksero, dzienniki zajęć,
nożyczki, temperówki, gumki do ścierania, kredki, pędzelki, ołówki, farby, kleje, kredki, bibuła,
wycinanki, bloki, piłki, gry planszowe itp.) na kwotę 1 500,00 zł.
Sfinansowano wyjazd do Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej w Olsztynie na
artystyczne widowisko malowane śniegiem, piaskiem i światłem dla 4 opiekunów i 36
wytrwałych uczestników zajęć profilaktycznych z elementami socjoterapii w roku 2019 w
ramach Programu Kulturalno – Profilaktycznego na kwotę 4 080,00. tj.
1. Wstęp do Teatru Piasku „Królowa Śniegu”- koszt 3 000,00 zł.
2. Transport – koszt 1 080,00 zł.
ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI
W okresie od czerwca do października 2019 r. dzieci i młodzież z terenu Gminy
Dźwierzuty (44 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 umożliwiającego sprawne
przeprowadzenie zajęć oraz wyjazdu do parku trampolin dla uczestników zajęć zgodnie z
programem uczestników zajęć sportowych z elementami profilaktyki w Gminie Dźwierzuty na
łączną kwotę - 14 367,50 zł.
UDZIAŁ GMINY DŹWIERZUTY W KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ
KAMPANIA ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2019 pod hasłem "Chce mi się chcieć – czyli o
przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności"
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach w 2018 r.
zgłosiła udział Gminy Dźwierzuty w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019 poprzez
zamówienie pakietu bazowego 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 zostały
rozdysponowane wśród wszystkich szkół z terenu Gminy Dźwierzuty w pierwszym kwartale
2019 r. do wykorzystania podczas godzin wychowawczych, zebrań z rodzicami oraz festynów
szkolnych.
W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł w okresie od V do XII/2019 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
otrzymała w maju 2019 r. Dzięki uczestnictwu w diagnozie Gmina Dźwierzuty uzyskała 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
zostały wykorzystane przy opracowaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 na
terenie Gminy Dźwierzuty.
Tabela nr 49. Liczba uczestników kampanii
Szkoła

Liczba uczniów

Liczba nauczycieli

Liczba
Rodziców

Łącznie

Zespół Szkolno – Przedszkolny w
Dźwierzutach

235

24

65

324

Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Orzynach

95

8

54

157

Szkoła Podstawowa
w Rumach

46

10

30

86

Szkoła Podstawowa
w Linowie

24

3

18

45

Szkoła Podstawowa
w Kałęczynie

31

4

15

50
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DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI W RAMACH KAMPANII BIAŁA WSTĄŻKA
W dniu 14 grudnia 2019 roku (sobota) w godz. 9.00 – 13.00 odbył się na dzień otwartych drzwi,
zorganizowany w ramach kampanii Biała Wstążka.
Dyżur tego dnia pełnili: pracownicy socjalni, dzielnicowy, członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz członkowie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dźwierzutach.
GOPS zaprosił wszystkich, którzy szukali pomocy, chcieli wiedzieć więcej na temat procedury
Niebieska Karta, doinformować się na temat praw przysługujących osobom doświadczającym
przemocy w rodzinie.
Poniesiono również wydatki : pochodne wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie
na kwotę: 5 289,96 zł.
Tabela nr 50. Działania profilaktyczne i szkolenia prowadzone w placówkach oświatowych i
instytucjach zlokalizowanych na terenie gminy
Lp.
1.

Szkoła i inne
instytucje wnioskodawcy
Zespół Szkolno –
Przedszkolny
w Dźwierzutach

Rodzaj zajęć/rodzaj dofinansowania
1. Sfinansowanie multimedialnych
materiałów profilaktyczne "Uzależnienia,
Zagrożenia i Choroby XXI wieku" dla
nauczycieli i wychowawców ZSP Dźwierzuty.
2. Sfinansowanie szkolenia dla pedagoga
szkolnego do poprowadzenia
rekomendowanego programu
profilaktycznego "Przyjaciele Zippiego".
3. Sfinansowanie dla uczniów Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Dźwierzutach
zakupu materiałów profilaktycznych do
konkursu "Jak promować zdrowy styl życia
bez nałogów" oraz zakupu upominków za
udział w konkursie plastycznym i
sportowym w ramach obchodów Święta
Szkoły, podczas którego odbyło się
podsumowanie działalności profilaktycznej.
4 Sfinansowanie warsztatów
profilaktycznych dla uczniów pn.
"Narkotykowe dylematy", "Przeciwdziałanie
przemocy i agresji rówieśniczej oraz
cyberprzemocy" szkolenia dla
nauczycieli: pn. "Interwencja profilaktyczna
wobec ucznia eksperymentującego ze
środkami psychoaktywnymi"
i wywiadówki profilaktycznej dla rodziców
"Zagrożenia dzieci i młodzieży we
współczesnym świecie",
5. Sfinansowanie materiałów
profilaktycznych do prowadzenia
rekomendowanego programu "Przyjaciele

Ilość osób objętych
działaniem
profilaktycznym
303 uczniów

- 399,00 zł.

1 nauczyciel

- 500,00 zł.

303 uczniów

- 999,95 zł.

135 uczniów
11 rodziców
27 nauczycieli

- 3 000,00 zł.

32 uczniów

- 330,00 zł.

Kwota
dofinansowania

2.

Zespół Szkolno –
Przedszkolny w
Orzynach.

3.

Szkoła Podstawowa
w Rumach

4.

Szkoła Podstawowa
w Kałęczynie

5.

Szkoła Podstawowa
w Linowie

6.

Świetlica Wiejska
w Dźwierzutach/
GOK Dźwierzuty

Zippiego"
Sfinansowanie warsztatów profilaktycznych
dla uczniów pn. "Narkotykowe dylematy",
"Przemoc, agresja rówieśnicza,
cyberprzemoc – jak skutecznie reagować i
przeciwstawiać się" oraz szkolenia dla
nauczycieli: pn. "Rola, zadanie i obowiązki
oświaty w procedurze "Niebieskie Karty" i
wywiadówki profilaktycznej dla rodziców
"Dzieciństwo bez przemocy”
1. Sfinansowanie warsztatów profilaktyczno
– terapeutycznych dla uczniów, szkolenia
nauczycieli i szkolenia rodziców z zakresu
profilaktyki uzależnień, przemocy i ochrony
zdrowia pt. "Dzień profilaktyki w szkole"
1. Dofinansowanie zakupu pomocy
profilaktycznych tj.
- Edukacja grupowa gra dla dzieci i
młodzieży skłaniająca do zastanowienia i
refleksji nad wartościami życia – doskonałe
narzędzie wychowawcze,
- Multimedialne zajęcia profilaktyczne na
tablicę interaktywną "Pułapki
nowoczesnych technologii",
- Eduterapeutica Uzależnienia – gotowy
program profilaktyki i reagowania na
zdarzenia.
1. Sfinansowanie warsztatów
profilaktycznych dla uczniów SP Linowo z
zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy i
ochrony zdrowia oraz szkolenia nauczycieli
pt. Prawidłowa komunikacja – czyli jak
znaleźć wspólny język z młodzieżą.
2. Sfinansowanie warsztatów profilaktyczno
– terapeutycznych dla uczniów SP Linowo z
zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy i
ochrony zdrowia oraz szkolenia nauczycieli
pt. Zbuntowane dziecko, czyli metody pracy
ze zbuntowanym uczniem.
1. Sfinansowanie działań profilaktycznych
odbywających się w ramach działalności
świetlicy osiedlowej w Dźwierzutach pn.
Wiosenna profilaktyka (tj. cykl 15 spotkań +
impreza podsumowująca "Osiedle rozkręca
wakacje") - zakup artykułów spożywczych,
nagród i baneru.
2. Sfinansowanie programu "Fantastyczne
możliwości" w ramach działań
profilaktycznych w świetlicy osiedlowej w
Dźwierzutach.

68 uczniów
13 nauczycieli
60 rodziców

- 3 000,00 zł.

40 uczniów
15 rodziców
10 nauczycieli

- 2 199,00 zł.

61 uczniów

- 872,00 zł.

27 uczniów
7 nauczycieli

- 1840,00 zł.

27 uczniów
7 nauczycieli

- 1840,00 zł.

30 dzieci

- 2 499,48 zł.

30 dzieci

- 2000,00 zł.

7.

Referent ds. sportu
w Gminie
Dźwierzuty

Dofinansowanie działań profilaktycznych –
sfinansowanie sprzętu sportowego
niezbędnego do przeprowadzenia zajęć
zgodnie z programem uczestników zajęć
sportowych z elementami profilaktyki w
Gminie Dźwierzuty oraz wyjazdu na dla
uczestników zajęć.

44 osoby

- 14 367,50 zł.

Razem

33 846,93 zł
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Plan budżetu w 2019 roku wynosił 123 381,00 zł., wykonanie – 110 609,89 zł.
9.4. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Organizacje pozarządowe w Gminie Dźwierzuty (formalne i nieformalne):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Strzelecki Klub Sportowy Bielik ul. Pasymska 2, 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 61, 12-120 Dźwierzuty
Fundacja „dla Mirka”, Nowe Kiejkuty 17, 12-120 Dźwierzuty
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Dźwierzutach, ul. Strażacka 1, 12-120
Dźwierzuty
Koło Gospodyń Wiejskich w Linowie, Linowo 8, 12-120 Dźwierzuty
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Linowie, 12-120 Dźwierzuty
Koło Łowieckie „Ryś” w Dźwierzutach, ul. Szczycieńska 26/2, 12-120 Dźwierzuty
Fundacja Park Odnowa, Małszewko 5A, 12-120 Dźwierzuty
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Miętkich, 12-120 Dźwierzuty
Fundacja Time Twórczość, Inspiracja, Marzenia, Edukacja, Nowe Kiejkuty 34, 12-120
Dźwierzuty
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowych Kiejkutach, Nowe Kiejkuty 59, 12-120
Dźwierzuty
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rańsku, 12-120 Dźwierzuty
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rumach, Rumy 86, 12-120 Dźwierzuty
Fundacja Mazury Dzieciom, Targowo 27, 12-120 Targowo
Koło Gospodyń Wiejskich w Popowej Woli, Rutkowo 4, 12-120 Dźwierzuty
Koło Gospodyń Wiejskich w Dźwierzutach, ul. Górna 4, 12-120 Dźwierzuty
Koło Gospodyń Wiejskich w Targowie, Targowo 75, 12-120 Dźwierzuty

•

Koło Gospodyń Wiejskich w Miętkich, Miętkie 62/1, 12-120 Dźwierzuty

Program współpracy Gminy Dźwierzuty na rok 2019 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 przyjęto Uchwałą nr IV/29/19 Rady Gminy Dźwierzuty z
dnia 31.01.2019 r. W ramach tego programu ogłoszono konkurs na realizacje zadań
publicznych w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie
Dźwierzuty do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Biskupcu. Zwycięzcą
konkursu zostało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Biskupcu, z którym Gmina Dźwierzuty w dniu 25.03.2019 r. podpisała umowę na
realizacje ww. zadań. Całkowita wartość udzielonego dofinansowania stanowiła kwotę:
17 099,90 zł.
9.5. 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 w 2019 roku była 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.
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 warmińsko-

mazurskiego. 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 31.12.2019 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.
Rysunek nr 3. Mapa gmin członkowskich

Źródło: zgwm.pl

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 2019 roku kwota stawki członkowskiej wyniosła 4 262,05 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 51. Wykaz członków Stowarzyszenia LGD z gminy Dźwierzuty
Sektor publiczny
1. Gmina Dźwierzuty
2. Gminny Ośrodek
Kultury w
Dźwierzutach

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

Źródło: opracowanie własne

Gmina Dźwierzuty co roku płaci składkę członkowską do LGD, która w 2019 roku
wyniosła 6000 zł.

11. Realizacja uchwał Rady Gminy Dźwierzuty
Tabela nr 52. Zestawienie uchwał Rady Gminy Dźwierzuty podjętych w 2019 roku
Numer
Data
Termin
L.p
W sprawie
uchwały
podjęcia
wykonania
1
IV/24/19

31.01.2019 r.

2
IV/25/19

31.01.2019 r.

3
IV/26/19

31.01.2019 r.

4
IV/27/19

31.01.2019 r.

5
IV/28/19

31.01.2019 r.

IV/29/19

31.01.2019 r.

6

zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata
2019-2029 podjętej uchwałą Nr
III/14/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.
wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Dźwierzuty na 2019 rok
zmiany uchwały Nr XXVIII/246/17 z
dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
Dźwierzuty
wyboru metody płatności opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
od
właścicieli
nieruchomości na terenie gminy
Dźwierzuty
uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi za rok od domku
letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej jedynie przez część
roku
na
cele
rekreacyjnowypoczynkowe
przyjęcia programu współpracy Gminy
Dźwierzuty
na
rok
2019
z
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.. 3
ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie

z dniem podjęcia
z dniem podjęcia,
podlega ogłoszeniu
w Dz.U. Woj..
Warm-Maz.

Podlega
ogłoszeniu

Data ogłoszenia

NIE

TAK

Dz.U. woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
771, data ogłoszenia
05 lutego 2019 r.

TAK

Dz.U. woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
850, data ogłoszenia
08 lutego 2019 r.

TAK

Dz.U. Woj.. Warm.Maz. z 2019 r., poz.
772, data ogłoszenia
05 lutego 2019 r.

po upływie 14 dni
od ogłoszenia w
Dz.U. Woj.. WarmMaz.

TAK

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
773, data ogłoszenia
05 lutego 2019 r.

z dniem podjęcia

NIE

po upływie 14 dni
od ogłoszenia w
Dz.U. Woj.. WarmMaz.
po upływie 14 dni
od ogłoszenia w
Dz.U. Woj.. WarmMaz.

Nadzór

7
IV/30/19

31.01.2019 r.

IV/31/19

31.01.2019 r.

IV/32/19

31.01.2019 r.

IV/33/19

31.01.2019 r.

IV/34/19

31.01.2019 r.

IV/35/19

31.01.2019 r.

IV/36/19

31.01.2019 r.

8

9

10

11

12

13

14

IV/37/19

31.01.2019 r.

IV/38/19

31.01.2019 r.

15

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy na okres do 3 lat cz.
działki nr 114/37 o pow. 0,0464 ha
obręb Popowa Wola
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy na okres do 3 lat
działki nr 228/75 o pow. 0,0359 ha
obręb Rańsk
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy na okres do 3 lat
działki nr 869/4 o pow. 0,4531 ha
obręb Dźwierzuty
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy na okres do 3 lat
działki nr 165/5 o pow. 0,1098 ha
obręb Jeleniowo
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy na okres do 3 lat cz.
działki nr 826/1 o pow. 0,0800 ha
obręb Dźwierzuty
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy na okres do 3 lat cz.
działki nr 454 o pow. 0,0635 ha obręb
Dźwierzuty
ustanowienia wieloletniego gminnego
programu osłonowego w zakresie
dożywiania "Posiłek w szkole i w
domu" na lata 2019-2023
podwyższenia
kryterium
dochodowego uprawniającego do
przyznania świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności dla
osób objętych wieloletnim rządowym
programem "Posiłek w szkole i w
domu" na lata 2019-2023
określenia zasad zwrotu wydatków na
świadczenia w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia
z dniem podjęcia, z
mocą obowiązującą
od dnia 01 stycznia
2019 r.
podlega ogłoszenia
w Dz.U. Woj..
Warm-Maz.,
wchodzi w życie z
dniem podjęcia z
mocą obowiązującą
od dnia 01 stycznia
2019 r.,
podlega ogłoszenia
w Dz.U. Woj..
Warm-Maz.,

NIE

TAK

TAK

produktów żywnościowych dla osób
objętych
wieloletnim
rządowym
programem "Posiłek w szkole i w
domu" na lata 2019-2023

16

IV/39/19

31.01.2019 r.

IV/40/19

31.01.2019 r.

IV/41/19

31.01.2019 r.

V/42/19

26.02.2019 r.

17

18
19

20
V/43/19

26.02.2019 r.

V/44/19

26.02.2019 r.

21

zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
z
wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz
szczegółowe
warunki
częściowego
lub
całkowitego
zwolnienia od opłat i trybu ich
pobierania
uchwalenia
gminnego
programu
profilaktyki
i
rozwiązywania
problemów alkoholowych na terenie
gminy Dźwierzuty na 2019 rok
uchwalenia
gminnego
programu
przeciwdziałania narkomanii na terenie
Gminy Dźwierzuty na 2019 rok
zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata
2019-2029 podjętej uchwałą Nr
III/14/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.

wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Dźwierzuty na 2019 rok
zamiaru
przekształcenia
Szkoły
Podstawowej im. Bogumiła Linki w
Dźwierzutach wchodzącej w skład
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Dźwierzutach,
poprzez
zmianę
siedziby

wchodzi w życie z
dniem podjęcia z
mocą obowiązującą
od dnia 01 stycznia
2019 r.,

podlega ogłoszenia
w Dz.U. Woj..
Warm-Maz.,
wchodzi w życie z
dniem podjęcia z
mocą obowiązującą
od dnia 01 stycznia
2019 r.,

TAK

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

Uchylona
Rozstrzygnięciem
Nadzorczym
Wojewody

z dniem podjęcia,
podlega ogłoszeniu
w Dz.U. Woj..
Warm-Maz.

TAK

z dniem podjęcia

NIE

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
1202,
data
ogłoszenia 05 marca
2019 r.

22
V/45/19

26.02.2019 r.

V/46/19

26.02.2019 r.

V/47/19

26.02.2019 r.

V/48/19

26.02.2019 r.

V/49/19

26.02.2019 r.

V/50/19

26.02.2019 r.

V/51/19

26.02.2019 r.

V/52/19

26.02.2019 r.

23

24

25

26

27

28
29

zamiaru przekształcenia Publicznego
Przedszkola
w
Dźwierzutach
wchodzącego w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w
Dźwierzutach,
poprzez
zmianę
siedziby
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek ew. nr
252/6, 252/7, 252/8, 252/9, 252/10 w
miejscowości
Augustowo,
gm.
Dźwierzuty
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki ew. nr 3/48
w miejscowości Grodziska, gm.
Dźwierzuty
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki ew. nr 7/34
w miejscowości Grodziska, gm.
Dźwierzuty
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki ew. nr 31b
w
miejscowości
Miętkie,
gm.
Dźwierzuty
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki ew. nr 189/2
w
miejscowości
Orzyny,
gm.
Dźwierzuty
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki ew. nr 135/3
w
miejscowości
Rańsk,
gm.
Dźwierzuty
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

30
V/53/19

26.02.2019 r.

31
V/54/19

26.02.2019 r.

32

V/55/19

26.02.2019 r.

33
V/56/19

26.02.2019 r.

VI/57/19

19.03.2019 r.

VI/58/19

19.03.2019 r.

34
35

przestrzennego dla działki ew. nr 44/6
w miejscowości Targowska Wola, gm.
Dźwierzuty
podwyższenia
kryterium
dochodowego uprawniającego do
przyznania świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności dla
osób objętych wieloletnim rządowym
programem "Posiłek w szkole i w
domu" na lata 2019-2023
określenia zasad zwrotu wydatków na
świadczenia w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób
objętych
wieloletnim
rządowym
programem "Posiłek w szkole i w
domu" na lata 2019-2023
zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
z
wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz
szczegółowe
warunki
częściowego
lub
całkowitego
zwolnienia od opłat i trybu ich
pobierania
określenia programu opieki nad
zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Dźwierzuty w 2019
roku
zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata
2019-2029 podjętej uchwałą Nr
III/14/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.
wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Dźwierzuty na 2019 rok

po upływie 14 dni
od ogłoszenia w
Dz.U.
Woj..
Warm.-Maz.
z
mocą obowiązującą
od dnia 01 stycznia
2019 r.,
po upływie 14 dni
od ogłoszenia w
Dz.U.
Woj..
Warm.-Maz.
z
mocą obowiązującą
od dnia 01 stycznia
2019 r.,

TAK

Dz.U. Woj. WarmMaz. z 2019 r., poz.
1233,
data
ogłoszenia
06.03.2019 r.

TAK

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
1234,
data
ogłoszenia
06.03.2019 r.

po upływie 14 dni
od ogłoszenia w
Dz.U.
Woj..
Warm.-Maz.
z
mocą obowiązującą
od dnia 01 stycznia
2019 r.,

TAK

po upływie 14 dni
od ogłoszenia w
Dz.U. Woj. WarmMaz.

TAK

z dniem podjęcia
z dniem podjęcia,
podlega ogłoszeniu

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
1235,
data
ogłoszenia
06.03.2019 r.
Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
1355,
data
ogłoszenia
14.03.2019 r.

NIE
TAK

Dz.U. woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.

w Dz.U. Woj..
Warm-Maz.

36
VI/59/19

19.03.2019 r.

VI/60/19

19.03.2019 r.

37

38
VI/61/19

19.03.2019 r.

39
VI/62/19

19.03.2019 r.

VII/63/19

21.05.2019 r.

40

41
VII/64/19

21.05.2019 r.

VII/65/19

21.05.2019 r.

42

43
VII/66/19

21.05.2019 r.

wniesienia
skargi
na
uchwałę
Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Olsztynie Nr 0102-87/19
przejęcia zadań z zakresu administracji
rządowej, dotyczących obowiązku
utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych
na
terenie
Gminy
Dźwierzuty
określenia wykazu kąpielisk na terenie
Gminy Dźwierzuty oraz sezonu
kąpielowego w 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia warunków oraz trybu
finansowania rozwoju sportu na terenie
Gminy Dźwierzuty
zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata
2019-2029 podjętej uchwałą Nr
III/14/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.

wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Dźwierzuty na 2019 rok
przekazania według właściwości
skargi na niedopełnienie obowiązków
przez Wójta Gminy Dźwierzuty
poboru podatku rolnego, podatku
leśnego i podatku od nieruchomości od
osób fizycznych w drodze inkasa, oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso

1480, data
ogłoszenia 21 marca
2019 r.

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

po upływie 14 dni
od ogłoszenia w
Dz.U. Woj. WarmMaz.

TAK

po upływie 14 dni
od ogłoszenia w
Dz.U. Woj. WarmMaz.

TAK

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia,
podlega ogłoszeniu
w Dz.U. Woj..
Warm-Maz.

TAK

z dniem podjęcia

NIE

po upływie 14 dni
od ogłoszenia w
Dz.U. Woj.. WarmMaz.

TAK

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
1528,
data
ogłoszenia 26 marca
2019 r.
Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
1481,
data
ogłoszenia 21 marca
2019 r.

Dz.U. woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
2694, data
ogłoszenia 24 maja
2019 r.

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
2695,
data
ogłoszenia 24 maja
2019 r.

44
VII/67/19

21.05.2019 r.

45
VII/68/19

21.05.2019 r.

46
VII/69/19

21.05.2019 r.

47
VII/70/19

21.05.2019 r.

48
VII/71/19

21.05.2019 r.

49

VII/72/19

21.05.2019 r.

VII/73/19

21.05.2019 r.

50

poboru w drodze inkasa,
inkasentów
i
wynagrodzenia za inkaso
gospodarowanie
komunalnymi

określenia
wysokości
opłaty za
odpadami

ustalenia zasad sprzedaży lokali i
wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od ceny sprzedaży lokali
mieszkalnych
przekształcenia Szkoły Podstawowej
im. Bogumiła Linki w Dźwierzutach
wchodzącej w skład Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Dźwierzutach
poprzez zmianę siedziby
przekształcenia
Publicznego
Przedszkola
w
Dźwierzutach
wchodzącego w skład Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w
Dźwierzutach poprzez zmianę siedziby
określenia czasu bezpłatnego pobytu
dziecka w przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych
w
szkołach
podstawowych prowadzonych przez
Gminę Dźwierzuty oraz wysokości
opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego
ustalenia
tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów,
doradców zawodowych i terapeutów
pedagogicznych oraz nauczycieli
przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Dźwierzuty
wzoru
wniosku
o
przyznanie
zryczałtowanego
dodatku
energetycznego

TAK

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
2696,
data
ogłoszenia 24 maja
2019 r.

po upływie 14 dni
od ogłoszenia w
Dz.U. Woj.. WarmMaz.

TAK

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
3073,
data
ogłoszenia
14
czerwca 2019 r.

wchodzi w życie z
dniem 31 sierpnia
2019 r.

NIE

wchodzi w życie z
dniem 31 sierpnia
2019 r.

NIE

po upływie 14 dni
od ogłoszenia w
Dz.U. Woj.. WarmMaz.

podlega ogłoszeniu
w Dz. U. Woj..
Warm-Maz.,
obowiązuje
od
01.09.2019 r.

TAK

podlega ogłoszeniu
w Dz. U. Woj..
Warm-Maz.,
obowiązuje
od
01.09.2019 r.

TAK

po upływie 14 dni
od ogłoszenia w

TAK

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
2955,
data
ogłoszenia
10
czerwca 2019 r.

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
2956,
data
ogłoszenia
10
czerwca 2019 r.
Dz.U. Woj. WarmMaz. z 2019 r., poz.
3211,
data

Rozstrzygnięcie
nadzorcze
PN.4131.301.2019 z
dnia 14 czerwca 2019
r., nieważność § 4 ust.
1 i 5 oraz § 5

ogłoszenia
czerwca 2019 r.

Dz.U. Woj.. WarmMaz.

51
VIII/74/19

14.06.2019 r.

VIII/75/19

14.06.2019 r.

52

53
VIII/76/19

14.06.2019 r.

54

VIII/77/19

14.06.2019 r.

55
VIII/78/19

14.06.2019 r.

VIII/79/19

14.06.2019 r.

56

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Radnego Rady Gminy Dźwierzuty
(Artur Lorenz)
zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata
2019-2029 podjętej uchwałą Nr
III/14/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.

wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Dźwierzuty na 2019 rok
zmieniająca
uchwałę
Nr
XXXVII/308/18
Rady
Gminy
Dźwierzuty z dnia 22 marca 2018 r. w
sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla publicznych i
niepublicznych szkół, przedszkoli i
innych
form
wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez
osoby prawne inne niż Gmina
Dźwierzuty lub przez osoby fizyczne
oraz w sprawie trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania oraz terminu i sposobu
rozliczania dotacji.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty
targowej
zgłoszenia Sołectwa Dźwierzuty i
gminy Dźwierzuty do współpracy w
Inicjatywie Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej
Odnowy
Wsi
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego od 2019 r.

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia,
podlega ogłoszeniu
w Dz.U. Woj..
Warm-Maz.

TAK

po upływie 14 dni
od ogłoszenia w
Dz.U. Woj.. WarmMaz.

TAK

po upływie 14 dni
od ogłoszenia w
Dz.U. Woj.. WarmMaz.

TAK

z dniem podjęcia

NIE

27

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
3119,
data
ogłoszenia
18
czerwca 2019 r.

Dz.U. Woj.. Warm,Maz. z 2019 r., poz.
3120,
data
ogłoszenia
18
czerwca 2019 r.
Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
3121,
data
ogłoszenia
18
czerwca 2019 r.

57
58

VIII/80/19

14.06.2019 r.

IX/81/19

28.06.2019 r.

IX/82/19

28.06.2019 r.

IX/83/19

28.06.2019 r.

IX/84/19

28.06.2019 r.

X/85/19

18.07.2019 r.

59
60
61
62

63
X/86/19

18.07.2019 r.

64
X/87/19

18.07.2019 r.

XI/88/19

19.09.2019 r.

65

66
XI/89/19

19.09.2019 r.

powołania zespołu ds.. zaopiniowania
kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Szczytnie na kadencję
2020-2023
udzielenia
Wójtowi
Gminy
Dźwierzuty wotum zaufania
rozpatrzenia
i
zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Dźwierzuty za 2018 rok
zatwierdzenia
skonsolidowanego
bilansu Gminy Dźwierzuty za 2018 rok
udzielenia
Wójtowi
Gminy
Dźwierzuty absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty
zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata
2019-2029 podjętej uchwałą Nr
III/14/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.

wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Dźwierzuty na 2019 rok
ustalenia planu sieci oraz granic
obwodów
publicznych
szkół
podstawowych od dnia 1 września
2019 r.
zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata
2019-2029 podjętej uchwałą Nr
III/14/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.

wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Dźwierzuty na 2019 rok

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia,
podlega ogłoszeniu
w Dz.U. Woj..
Warm-Maz.

TAK

z dniem 1 września
2019r.,
podlega
ogłoszeniu w Dz.U.
Woj.. Warm-Maz.

TAK

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia,
podlega ogłoszeniu
w Dz.U. Woj..
Warm-Maz.

TAK

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
3759,
data
ogłoszenia 19 lipca
2019 r.
Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
3961,
data
ogłoszenia
05
sierpnia 2019 r.

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
4610,
data
ogłoszenia
23
września 2019 r.

67

XI/90/19

19.09.2019 r.

XI/91/19

19.09.2019 r.

XI/92/19

19.09.2019 r.

XI/93/19

19.09.2019 r.

XI/94/19

19.09.2019 r.

XI/95/19

19.09.2019 r.

XII/96/19

30.10.2019 r.

68

69
70
71
72

73

74
XII/97/19

30.10.2019 r.

XII/98/19

30.10.2019 r.

75

76
XII/99/19

30.10.2019 r.

ustalenia wysokości dopłaty do 1 m3
wody dla miejscowości Rusek Mały
wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku
przetargowego
trybu
zawarcia umowy dzierżawy na czas
dłuższy niż 3 lata działki nr 130 o pow.
6,71 ha obręb Gisiel
nawiązania współpracy partnerskiej
pomiędzy Gminą Dźwierzuty a Gminą
Godów
uznania wniosków za niezasługujące
na uwzględnienie
rozpatrzenia skargi na działalność
pracowników Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dźwierzutach
zmieniająca uchwałę w sprawie
powołania stałych komisji Rady
Gminy Dźwierzuty
zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata
2019-2029 podjętej uchwałą Nr
III/14/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.

wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Dźwierzuty na 2019 rok
dopłat dla wybranej grupy odbiorców
usług określonych w taryfie dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Dźwierzuty
szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla
osób bezdomnych lub w schronisku dla
osób bezdomnych
z usługami
opiekuńczymi

z dniem podjęcia

NIE

z
dniem
27
września 2019 r.

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia,
podlega ogłoszeniu
w Dz.U. Woj..
Warm-Maz.

TAK

z dniem 1 listopada
2019 r.

NIE

po upływie 14 dni
od ogłoszenia w
Dz.U. Woj.. WarmMaz.

TAK

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
5278,
data
ogłoszenia
06
listopada 2019 r.

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
5531,
data
ogłoszenia
18
listopada 2019 r.

77

XII/100/19

30.10.2019 r.

XIII/101/19

29.11.2019 r.

78

79
XIII/102/19

29.11.2019 r.

wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Dźwierzuty na 2019 rok

XIII/103/19

29.11.2019 r.

określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości

XIII/104/19

29.11.2019 r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej
jako
podstawa
obliczania podatku rolnego na 2020
rok

XIII/105/19

29.11.2019 r.

XIII/106/19

29.11.2019 r.

XIII/107/19

29.11.2019 r.

80

81

82

83

84

zwołania zebrania wiejskiego w
Sołectwie Orzyny
zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata
2019-2029 podjętej uchwałą Nr
III/14/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.

85
XIII/108/19

29.11.2019 r.

ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych
przyjęcia programu współpracy Gminy
Dźwierzuty
na
rok
2020
z
organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art.. 3
ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie
zwołania zebrania wiejskiego w
Sołectwie Orzyny
zmieniająca uchwałę w sprawie
określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
z
wyłączeniem

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia,
podlega ogłoszeniu
w Dz.U. Woj..
Warm-Maz.
podlega ogłoszeniu
w Dz.U. Woj..
Warm-Maz.,
obowiązuje od 1
stycznia 2020 r.
podlega ogłoszeniu
w Dz.U. Woj..
Warm-Maz.,
obowiązuje od 1
stycznia 2020 r.
po upływie 14 dni
od ogłoszenia w
Dz.U. Woj.. WarmMaz.

TAK

TAK

TAK

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
5832,
data
ogłoszenia
04
grudnia 2019 r.
Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
5794,
data
ogłoszenia
03
grudnia 2019 r.
Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
5795,
data
ogłoszenia
03
grudnia 2019 r.

TAK

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia
podlega ogłoszeniu
w Dz.U. Woj..
Warm-Maz.,
obowiązuje od 1
stycznia 2020 r.

NIE

TAK

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r.,
poz.6139,
data
ogłoszenia
13
grudnia 2019 r.

86
XIV/109/19

19.12.2019 r.

87
XIV/110/19

19.12.2019 r.

XIV/111/19

19.12.2019 r.

88

89
XIV/112/19

19.12.2019 r.

XIV/113/19

19.12.2019 r.

90

91
XIV/114/19

19.12.2019 r.

92
XIV/115/19

19.12.2019 r.

specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz
szczegółowe
warunki
częściowego
lub
całkowitego
zwolnienia od opłat i trybu ich
pobierania
zmiany
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Dźwierzuty na lata
2019-2029 podjętej uchwałą Nr
III/14/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.

wprowadzenia zmian w budżecie
Gminy Dźwierzuty na 2019 rok
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
finansowej Gminy Dźwierzuty na lata
2020-2030

uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty
na 2020 r.
wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty
do Zakładu Gospodarki Komunalnej
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością na pokrycie straty
bilansowej za 2018 rok
wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki tej
opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności na obszarze
Gminy Dźwierzuty
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
składanej
przez
właścicieli nieruchomości na terenie
gminy Dźwierzuty

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia,
podlega ogłoszeniu
w Dz.U. Woj..
Warm-Maz.

TAK

z dniem 01 stycznia
2020 r.

NIE

z dniem 01 stycznia
2020 r., podlega
ogłoszeniu w Dz.U.
Woj..Warm-Maz.

TAK

z dniem podjęcia

NIE

podlega ogłoszeniu
w Dz.U. Woj..
Warm-Maz.,
obowiązuje od 1
lutego 2020 r.
w terminie 14 dni
od ogłoszenia w
Dz.U. Woj.. WarmMaz.

TAK

TAK

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
6372,
data
ogłoszenia
23
grudnia 2019 r.

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
6373,
data
ogłoszenia
23
grudnia 2019 r.

Dz.U. Woj.. WarmMaz. z 2019 r., poz.
6374,
data
ogłoszenia
23
grudnia 2019 r.
Nieważność uchwały w
całości Nie pisze się "W
TERMINIE" tylko "PO
UPŁYWIE"

93
XIV/116/19

19.12.2019 r.

XIV/117/19

19.12.2019 r.

XIV/118/19

19.12.2019 r.

XIV/119/19

19.12.2019 r.

94
95
96
97
XIV/120/19
19.12.2019 r.
Źródło: opracowanie własne

ustalenia stawki ryczałtowej opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi za rok od domku
letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej jedynie przez część
roku
na
cele
rekreacyjnowypoczynkowe
zamiaru
likwidacji
Szkoły
Podstawowej w Linowie z siedzibą w
miejscowości Linowo 40, 12-120
Dźwierzuty
zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Dźwierzuty
na 2020 rok.
zatwierdzenia planu pracy Komisji
Budżetu i Rozwoju Rady Gminy
Dźwierzuty na 2020 r.
zatwierdzeni planu pracy Komisji
Społecznej Rady Gminy Dźwierzuty
na 2020 r.

podlega ogłoszeniu
w Dz.U. Woj..
Warm-Maz.
i
obowiązuje od 01
stycznia 2020 roku

TAK

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

z dniem podjęcia

NIE

Dz.U. Woj..WarmMaz. z 2019 r., poz.
6375,
data
ogłoszenia
23
grudnia 2019 r.

Spis tabel
Tabela nr 1. Dynamika zmian liczby ludności w latach 2015-2019
Tabela nr 2. Urodzenia w gminie Dźwierzuty
Tabela nr 3. Zgony w gminie Dźwierzuty
Tabela nr 4. Liczba ludności w gminie, z podziałem na miejscowości (stan na 31.12.2019 r.)
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