ZARZĄDZENIE NR 58/2020
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Raportu o stanie Gminy Dębnica Kaszubska za 2019 rok
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Przedstawia się Raport o stanie Gminy Dębnica Kaszubska za 2019 rok, stanowiący załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Raport o stanie Gminy Dębnica Kaszubska podlega przedłożeniu Radzie Gminy Dębnica Kaszubska oraz
publikacji na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska

Iwona Warkocka

3f68addf-91a1-ea11-94ca-000c29c1b099 Podpisany

Strona 1
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do zarządzenia nr 58/2020
Wójta Gminy Dębnica Kaszubska
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I.

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina zajmuje obszar 300 km2, co stanowi 13,02% powierzchni powiatu słupskiego i 1,64%
powierzchni województwa pomorskiego. Ludność gminy zamieszkuje w 43 miejscowościach na
obszarze 22 sołectw. Tylko 3 miejscowości, nie są zaludnione, tj. Budówko, Grabówek, Starniczki.
Największą część pokrycia terenu gminy stanowią lasy 15371 ha, co stanowi 51,23 % jej
powierzchni, następnie grunty rolne 12815 ha (42,71%) i pozostałe 1816 ha (6,06%). Nadaje to
gminie, na tle powiatu słupskiego charakter leśno-rolniczy. Lasy znajdują się głównie w
południowej
i środkowej części gminy i pokrywają się z przebiegiem dolin dwóch głównych rzek: Słupi i Skotawy.
Teren gminy Dębnica Kaszubska należy do zlewni rzeki Słupi. Niewielki fragment w północno –
wschodniej części gminy należy do zlewni rzeki Łupawy, natomiast w części południowo – zachodniej
niewielki obszar należy do dorzecza rzeki Wieprzy. Sieć hydrograficzną gminy tworzy głównie Słupia
wraz z jej największym dopływem – rzeką Skotawa, oraz mniejszymi rzekami - na badanym obszarze
są: Maleniec, Graniczna, Warblewska Struga, Kamienna, a także inne niewielkie cieki. Rzeki
znajdujące się na tym terenie mają, zwłaszcza w górnych biegach, dno kamieniste i żwirowe. W
dolnych odcinkach cieków na obszarze gminy często występują torfy. Słupia w całym biegu na terenie
gminy objęta jest osłoną przeciwpowodziową. Jest to konieczne dla ochrony obiektów
hydroenergetycznych i zbiorników retencyjnych.
Uzupełnieniem sieci hydrograficznej, będącym znaczącymi komponentami przyrodniczymi
gminy, są jeziora, zbiorniki zaporowe oraz jeziora lobeliowe, a także licznie występujące oczka
wodne i stawy śródleśne. Największą liczbę jezior stanowią te, do 5 ha powierzchni. Na terenie gminy
istnieje pięć jezior o powierzchni pow. 10 ha. Są to jeziora oraz zbiorniki wodne spiętrzone w ramach
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systemu elektrowni wodnych.
Na terenie Gminy Dębnica Kaszubska posiadamy następujące jeziora:
1. Jezioro Grabówko” (J. Pląsno), dz. nr 182 obręb Niepoględzie, własność Gmina Dębnica
Kaszubska,
2. Jezioro Godzież Mała (J. Dręczno), dz. nr 209 obręb Niepoględzie, własność Gmina Dębnica
Kaszubska,
3. Jezioro Głębokie, dz. nr 1 obręb Gałęzów, własność Skarb Państwa,
4. Jezioro Kunitowskie, dz. nr 2 obręb Niepoględzie, własność Skarb Państwa,
5. Jezioro Gałęźno (J. Wiejskie) miejscowość Gałęzów, dz. nr 1 obręb Niepoględzie, własność Skarb
Państwa,
6. Jezioro Czarna Woda, przy granicy z Gminą Kołczygłowy (na linii między Goszczynem a
Gałęźnią), dz. nr 382/1 obręb Niemczewo-Goszczyno, własność Skarb Państwa (zarząd Nadleśnictwo Leśny Dwór)
7. Jezioro dzierżawione przez Gminę od Starostwa w Niemczewie, bez nazwy, dz. nr 25, obręb
Niemczewo-Goszczyno, własność Skarb Państwa, dzierżawi Gmina Dębnica Kaszubska,
8. Jezioro Krzynia, dz. nr 253/11 obręb Krzynia, własność Skarb Państwa, Gmina Dębnica
Kaszubska,
9. Jezioro Rybiec, dz. nr 146/1 obręb Podwilczyn, własność Skarb Państwa
10.

Jezioro Dobrskie (j. Dobra), dz. nr 187 obręb Dobra, własność Skarb Państwa.
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W granicach gminy Dębnica Kaszubska znajduje się udokumentowany zbiornik wód podziemnych o
nazwie Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 117 „Bytów”, o zasobach dyspozycyjnych 140 tys.
m3/d. Na obszarze omawianej gminy znajduje się 36,9% całkowitej powierzchni tego zbiornika.

Gmina Dębnica Kaszubska graniczy z
następującymi Gminami:





od północy – z gminami: Słupsk i Damnica,
ze wschodu – z gminami: Potęgowo i Czarna
Dąbrówka,
od południa z gminami: Borzytuchom,
Kołczygłowy, Trzebielino,
z zachodu – z gminą Kobylnica.

Rycina 1. Lokalizacja Gminy Dębnica Kaszubska na tle województwa pomorskiego i powiatu słupskiego (źródło: Wikipedia)
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Liczba ludności w sołectwach
stan na 31.12.2019 r.
Dębnica Kaszubska

3758

Motarzyno

851

Budowo

703

Brzeziniec- Borzęcinko

422

Gogolewo

412

Sołectwo

Niepoględzie

310

Starnice-Troszki

281

Skarszów Górny

273

Dobieszewo

271

Łabiszewo

252

Podole Małe

217

Gałęzów

210

Mielno

191

Kotowo

170

Podwilczyn

165

Gogolewko

150

Krzywań

150

Jawory

147

Dobra

121

Grabin

112

Skarszów Dolny

59

Żarkowo

47

Na obszarze Gminy Dębnica
Kaszubska funkcjonują 22 sołectwa:
Brzeziniec
- Borzęcinko, Budowo,
Dębnica
Kaszubska,
Dobieszewo,
Dobra, Gałęzów, Gogolewko, Gogolewo,
Jawory, Kotowo, Krzywań, Grabin,
Łabiszewo,
Mielno,
Motarzyno,
Niepoględzie, Podole Małe, Podwilczyn,
Skarszów Górny, Skarszów Dolny,
Starnice-Troszki, Żarkowo. Organizują
one życie społeczne na swoim obszarze
i wspierają instytucje gminne.
25 marca 2020 roku Rada Gminy
Dębnica Kaszubska podjęła uchwałę nr
XVIII/141/2020 w sprawie wyłączenia
miejscowości Troszki ze struktury
dotychczasowego Sołectwa Starnice Troszki i przyłączenia jej do Sołectwa
Dobieszewo
oraz
zmiany
nazwy
Sołectwa Starnice -Troszki na Starnice.

Liczba mieszkańców

Rycina 2. Liczba mieszkańców na terenie poszczególnych sołectw Gminy Dębnica Kaszubska według stanu na 31.12.2019 roku

6

II.

DEMOGRAFIA

Liczba stałych mieszkańców w dniu 31.12.2019 r. wynosiła: 9272 osoby.

Demografia w latach 2014 - 2019
9678

9650

9606
9518

9488
9365
9272

31.12.2013 r.

31.12.2014 r.

31.12.2015 r.

31.12.2016 r.

31.12.2017 r.

31.12.2018 r.

31.12.2019 r.

stan na dzień

Rycina 3. Demografia w liczbach 2014 -2019
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Struktura wiekowa ludności
stan na 31.12.2019

Przyrost naturalny

3126

2008

2606
2016
995 1039

1036

2017

76
76

35

56
40

32
41
29

470
2018
Przedprodukcyjny (0 18)

Produkcyjny ( K-1960;M-19-65;)

Poprodukcyjny ( K-61 i
więcej; M-66 i więcej;)

2019

48
48

urodzenia
urodzenia

49
48

zgony
56
57
56

38

53
48

zgony
63
67

Grupa wiekowa

Rycina 4. Struktura wiekowa ludności

Rycina 5. Przyrost naturalny na przestrzeni lat

Jak wynika z pierwszego zestawienia w Gminie Dębnica Kaszubska, na przestrzeni 5 lat obserwujemy
depopulację liczby mieszkańców na poziomie 1%. W stosunku do roku 2018 liczba stałych
mieszkańców zmniejszyła się o 93 osoby. W 2019 roku odnotowano dodatni przyrost naturalny na
poziomie 1%. Jest on znaczący w stosunku roku ubiegłego, kiedy był ujemny. Struktura
demograficzna kobiet i mężczyzna jest na równym poziomie (4689 kobiet i 4676 mężczyzn). Przy czym
największa różnica istnieje w grupie wiekowej w wieku tzw. poprodukcyjnym (więcej mamy kobiet).
W 2019 roku liczba małżeństw zawartych na terenie Gminy wynosiła 30 (cywilnych i
konkordatowych). Z kolei liczba mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska, które zawarli małżeństwo to
107
osób
(54 kobiety i 53 mężczyzn).
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III. ZARZĄDZANIE GMINĄ
W Gminie Dębnica Kaszubska Wójtem Gminy w roku sprawozdawczym była Iwona Warkocka,
Rada Gminy składała się z 15 radnych, którym przewodniczy Krzysztof Badowski.
Od 2019 roku funkcjonuje również Młodzieżowa Rada Gminy I kadencji (2019 -2021), w skład której
wchodzi 14 radnych, funkcje Przewodniczącej pełni Julia Formela.
Wykonywanie zadań samorządu spoczywa na ośmiu jednostkach organizacyjnych Gminy:
 Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
(realizowane zadania: administracja, obsługa finansowa, obsługa inwestycyjna)
 Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, Dyrektor Anna Pietrzak
(realizowane zadania: działalność kulturalna i biblioteczna)
 Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej sp. z o.o., Prezes
Kurzawa- Gerczak
(realizowane zadania: gospodarka wodociągowo – kanalizacyjna)

Anna

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, Kierownik Krystyna Szustak
(realizowane zadania: wsparcie społeczne mieszkańców)
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie, Mirosław Turczyński
(realizowane zadania: wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych)
 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej, Dyrektor Izabela Krawczyk
(realizowane zadania: edukacja szkolna i przedszkolna)
 Zespół Szkół w Gogolewie, Dyrektor Justyna Kośla
(realizowane zadania: edukacja szkolna i przedszkolna)
 Zespół Szkół w Motarzynie, Dyrektor Gabriel Konkel
(realizowane zadania: edukacja szkolna i przedszkolna)
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IV.

INFORMACJE FINANSOWE
IV.1.BUDŻET GMINY W ROKU 2019

Politykę finansową Gminy Dębnica Kaszubska kształtowała Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy
Dębnica Kaszubska z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębnica
Kaszubska na 2019 rok.
Bilans dochodów i wydatków gminy w 2019 roku ilustrują poniższe wykresy.
Bilans dochodów i wydatków budżetowych
za rok 2019
60.258.413,72
52.135.109,72

Struktura dochodów i wydatków
w podziale na
bieżące i majatkowe

58.376.421,43
51.846.908,12

49.258.422,20

47.466.021,85

10.910.399,58

8.123.304 6.629.513,31

Dochody

Wydatki
Plan budżetowy

Wykonanie budżetu

Deficyt

2.588.485,92
Bieżące

Majątkowe
Dochody

Wydatki

Rycina. 6 i 7. Porównanie poziomów dochodów i wydatków gminy (w tys. zł), na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Dębnica Kaszubska za rok 2019
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Z powyższego zestawienia wynika, że w 2019 roku Gmina Dębnica Kaszubska zrealizowała dochody
budżetowe o 288.201,60 zł niższe od zaplanowanych natomiast wydatki budżetowe niższe
o 1.881.992,29 zł od przyjętych w planie wydatków. Pozwoliło to zmniejszyć zaplanowany deficyt
budżetowy z poziomu 8.123.304 zł do poziomu 6.629.513,31 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina posiada zobowiązania pieniężne wobec instytucji finansowych
w wartościach określonych w tabeli:
Wierzyciel
BOŚ – ugoda
NFOŚiGW pożyczka
BGK – kredyt
Różnice
kursowe
BGK -kredyt
PKO BP S.A. obligacje
PKO BP S.A. obligacje
PKO BP S.A. obligacje
PKO BP S.A. obligacje
PKO BP S.A. obligacje
RAZEM

Stan na dzień
01.01.2019 r.
1 419 600,00
22 973,80

Spłata w 2019
roku
-354 900,00
-22 973,80

Stan na dzień
31.12.2019 r.
1 064 700,00
0,00

2005-2023

2 936 192,74

-503 711,99
-9 268,20

2 432 480,75
-9 268,20

2007- 2023
2010 – 2027

1 111 878,00

-222 375,60

889 502,40

Okres
zobowiązania
2004-2021
2005-2019

Poziom zadłużenia Gminy

53,99%

2011 – 2027

10 463 249,76

-495 937,56

9 967 312,20

2012 – 2027

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

2018 – 2029

4 850 000,00

+2 500 000,00

7 350 000,00

2019 – 2031

0,00

+3 300 000,00

3 300 000,00

23 803 894,30

+4 200 101,05

27 994 727,15

X

Zobowiązania do wykonania dochodu

Tabela 1. Zobowiązania finansowe

Rycina 8. Poziom zadłużenia Gminy
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Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień
31.12.2019 r. wynosił 27.994.727,15 zł co stanowi 53,99 % zrealizowanych w 2019 roku dochodów
budżetowych ogółem oraz 56,83 % zrealizowanych dochodów bieżących. Dopuszczalny wskaźnik spłat
zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego pierwszy rok wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2031 (wskaźnik ustalony w
oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi ok. 10,8% natomiast wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 tej ustawy do dochodów ogółem wynosi
niecałe 4%. Zatem poziom zadłużenia Gminy Dębnica Kaszubska na koniec 2019 roku utrzymywał się w
granicach limitów określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych. Oceniając sytuację finansową
Gminy należy stwierdzić, że jest ona stabilna. O tym fakcie świadczy pozytywna opinia organu nadzoru tj.
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
Udział poszczególnych składników w dochodach gminy:

Dotacje bieżące
pozostałe dochody
udział w podatku osób prawnych

opłaty za zagospodarowanie odpadów…
podatki i opłaty lokalne

1.825.721,85
(1.352.833,72
)

1.748.924,17
35.591,14

udział w podatku osób fizycznych

dochód z najmu i dzierżawy mienia…

Dochody majatkowe

dotacje inwestycyjne (w tym z UE)

5.764.184,00
424.719,35
1.145.675,77
4.803.030,20

subwencja ogólna
dotacje na cele bieżące
Rycina 9. Struktura zrealizowanych dochodów bieżących

16.977.562,00

ze sprzedaży majatku

762.764,07

18.358.735,57

Rycina 10. Struktura zrealizowanych dochodów majątkowych
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Według założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 dochody Gminy planowane są w
granicach 57.580.597-60.049.215 zł - w zależności od analizowanego roku budżetowego.

Wydatki na projekty z UE

Wydatki

wkład własny

majątkowe

518.622,27

10.910.399,58
47.466.021,85
(614.278,54)

bieżące (w tym
obsługa zadłużenia)

Rycina 11. Struktura zrealizowanych wydatków

środki z UE

1.541.639,68

Rycina 12. Struktura zrealizowanych wydatków na projekty UE

Wszystkie wydatki inwestycyjne gminy wyszczególnione zostały
z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za rok 2019 r.

w

Sprawozdaniu

rocznym
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IV. 2. DOTACJE I ŚRODKI POZABUDŻETOWE W STRUKTURZE REALIZACJI INWESTYCJI
L.p.
1

2

3

Nazwa zadania
Rozbudowa i modernizacja
wraz z wyposażeniem PSZOK
w Dębnicy Kaszubskiej
Przebudowa drogi w
Troszkach
Budowa obiektu kulturowego
powiązanego z rybactwem
nad jeziorem Dobra

Wartość
zadania
1.540.809 zł

181.825 zł

Dofinansowanie

Opis

Regionalny Program Operacyjny Wykonanie robót
Województwa Pomorskiego na lata budowlanych oraz
2014-2020
wyposażenie obiektu
1.301.522 zł
Budżet Województwa Pomorskiego Przebudowa drogi o
nawierzchni z betonu
83.869 zł
asfaltowego, długość 500 m,
szerokość 3,0 m
Europejski Fundusz Morski i
Budowa budynku świetlicy
Rybacki
wiejskiej

476.010 zł
219.900 zł

4

5

Termomodernizacja budynku
OPS w Dębnicy Kaszubskiej
w ramach projekt pn.
Poprawa efektywności
energetycznej Obszaru
Funkcjonalnego Miasta
Słupska poprzez
termomodernizację
budynków.
Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Motarzyno

Zadanie realizowane w
latach 2019 – 2020
Regionalny Program Operacyjny Remont dachu wraz z
Województwa Pomorskiego na lata wykonaniem ocieplenia OPS
2014-2020
218.699 zł

90.178,55 zł

Fundusz Dróg Samorządowych
641.377 zł

308.446 zł

Przebudowa drogi o
nawierzchni z betonu
asfaltowego, długość 934 m,
szerokość 4,5 – 5,0 m,
14

6

7

8

9.

10.

Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej u
zbiegu ulic Skarszewskiej,
Kościelnej i Sobieskiego w
Dębnicy Kaszubskiej
Modernizacja przepompowni
ścieków przy ul. Jagiełły i
przy ul. Młyńskiej w Dębnicy
Kaszubskiej
Modernizacja oświetlenia
ogólnodostępnej przestrzeni
publicznej na terenie Gminy
Dębnica Kaszubska w
ramach projektu pn. Poprawa
efektywności systemów
oświetlenia zewnętrznego na
terenie Obszaru
Funkcjonalnego
Miasta Słupska
Modernizacja źródła ciepła w
Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Dębnicy
Kaszubskiej w systemie
zaprojektuj-wybuduj
Przebudowa istniejącego
parkingu pomiędzy
budynkiem Urzędu Gminy a

14.697 zł

135.300 zł

55.794 zł

1.629.750 zł
47.225,91 zł
w tym
wartość

chodnik długości 320 m,
szerokości 1,5 – 2,0m
Budżet Województwa Pomorskiego Zagospodarowanie terenu
Aktywne sołectwo
poprzez wykonanie
nawierzchni utwardzonych
10.000 zł
chodników, montaż ławek,
koszy oraz nasadzenia
zieleni
Modernizacja istniejących
przepompowni – wykonanie
nowych zbiorników
betonowych, wyposażenie
przepompowni.
Regionalny Program Operacyjny Modernizacja oświetlenia:
Województwa Pomorskiego na lata Stadion w DK
2014-2020
GOK w DK
ZGK w DK
45.767,88 zł
Zespół Szkół w Gogolewie

Regionalny Program Operacyjny Montaż pompy ciepła
Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020
Zadanie realizowane w
latach 2019 – 2020
1.105.000 zł
7.864,30 zł udział środków Poczty Przebudowa nawierzchni
Polskiej zgodnie z umową
miejsc postojowych i ciągu
partnerską.
komunikacyjnego poprzez
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budynkiem Poczty Polskiej.

robót
budowlanych
wykonanych
w gruncie
Poczty: 7
864,30 zł

wykonanie nawierzchni z
kostki betonowej o
powierzchni 273 m2

Inne:
1) Aktualizacja dokumentacji technicznej na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w ciągu ulic Sosnowej i
Kasztanowej w Dębnicy Kaszubskiej” - pozwolenie na budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz zgłoszenie
robót budowlanych polegających na przebudowie drogi – koszt aktualizacji 3.075,00 zł
2) Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania „Budowa drogi gminnej na ul. Jarzębinowej w
Dębnicy
Kaszubskiej”
koszt dokumentacji 33.210,00 zł.
3) Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Maleniec” pozwolenie na budowę, koszt dokumentacji 16.605,00 zł.
4) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa zagospodarowania terenu obok UG - pozwolenie na budowę,
koszt dokumentacji 41.820,00 zł.
5) Uzyskano dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 modernizacji źródeł ciepła w
budynkach użyteczności publicznej – tj. Przedszkole w Budowie, Dom Ludowy w Budowie, Szkoła
Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gogolewie, Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w
Motarzynie. W ramach zadania przewiduje się wymianę istniejących kotłów na nowe, spalające biomasę.
Planowany termin realizacji zadania – 2021 rok
6) Gmina zrealizowała projekt pn.: „Dębnica Akademia Lokalnych Liderów II” dofinansowany w ramach
KSOW. Był to cykl szkoleń i wyjazdów studyjnych dla lokalnych liderów. Szkolenia dotyczyły
komunikacji, identyfikacji lokalnych zasobów, zarządzania projektami i podmiotów ekonomii społecznej.
Odbyły się również dwa wyjazdy studyjne do Dobrzycy i wioski tematycznej – Mikorowo Wioska Ziół i
Kwiatów. Wartość projektu 21.354,92 zł, dofinansowanie 18.024 zł, wkład własny gminy niefinansowy.
7) Sala gimnastyczna w Gogolewie – Gmina otrzymała dofinansowanie budowy kompleksu sportowego przy
Szkole Podstawowej w Gogolewie w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej
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infrastruktury sportowej” – GRUPA I – zadania przyszkolne – budowa sali wraz z boiskiem
wielofunkcyjnym. Wartość projektu 4 618 784 zł, przyznane dofinansowanie 2 274 800 zł
8) Zorganizowano kampanię edukacyjną w ramach projektu: „Rozbudowa i modernizacja wraz z
wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej”, której celem było przybliżenie tematyki związanej z
ekologią, w tym przede wszystkim z zakresu segregacji i zagospodarowania odpadów oraz zwiększenie
świadomości i aktywności mieszkańców.
9) Gmina złożyła wniosek o dofinasowanie budowy i wyposażenia Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w
Dębnicy Kaszubskiej. Wartość złożonego projektu 2 532 248. Zadanie bez udziału finansowego wkładu
własnego

IV.3. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W 2019 roku Gmina Dębnica Kaszubska przeprowadziła 14
postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 12 odbyło się w
ramach przetargów nieograniczonych, 2 jako zamówienia z wolnej
ręki.
Wartość zawartych umów:
 roboty budowlane – 2.506.912,55 netto, tj. 3.083.502,44
brutto,
 dostawy – 813.568,86 netto, tj. 1.000.689,70 brutto,
 usługi -2.290.413,83 netto, tj. 2.473.646,94 brutto.
W trakcie roku zostały przeprowadzone 5 postępowania z udziałem
środków Unii Europejskiej w drodze przetargu nieograniczonego.

Udział procentowy zawartych umów

[PROCENT
OWE]

[PROCENT
OWE]

[PROCENT
OWE]

roboty budowlane

dostawy

usługi
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IV.4. FUNDUSZ SOŁECKI

W ramach budżetu Gminy Dębnica Kaszubska funkcjonuje wyodrębniona jego część –
fundusz sołecki. Jego łączna wartość jest uzależniona od liczby mieszkańców
w poszczególnych sołectwach i w roku 2019 wynosiła: 510.560,51 zł. Podział środków
na poszczególne sołectwa na dzień 1 stycznia 2020 roku przedstawiono poniżej:
Fundusz sołecki 2019
Dębnica Kaszubska
Motarzyno
Budowo
Brzeziniec- Borzęcinko
Gogolewo
Niepoględzie
Starnice-Troszki
Skarszów Górny
Dobieszewo
Łabiszewo
Podole Małe
Gałęzów
Mielno
Kotowo
Podwilczyn
Gogolewko
Krzywań
Jawory
Dobra
Grabin
Skarszów Dolny
Żarkowo

47.043,26
47.043,26
43.515,02
30.860,38
29.260,91
24.697,71
23.051,20
22.768,94
22.957,11
21.875,12
20.510,86
19.570,00
18.629,13
17.782,35
17.547,14
16.841,49
16.324,01
16.418,10
14.865,67
14.912,71
12.184,20
11.901,94

Rycina 13. Podział środków funduszu sołeckiego w roku 2019
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Fundusz sołecki jest ważnym elementem wdrażania i finansowania rozwoju sołectw.
Dzięki niemu możliwe jest budowanie tożsamości poszczególnych sołectw, rozwoju
infrastruktury technicznej i społecznej, waloryzacja krajobrazu i architektury, wykonanie
przedsięwzięć poprawiających warunki materialne (standard życia). Wpływa na wartości
niematerialne (jakość życia), takie jak poczucie wspólnoty, współodpowiedzialność,
wzorce wychowawcze, więzi międzypololeniowe.
Mieszkańcy samodzielnie podczas zebrań wiejskich decydują o podziale kwot na
poszczególne potrzeby w sposób demokratyczny. Efekty realizacji funduszu sołeckiego w
Gminie Dębnica Kaszubska:
 remonty dróg i chodników oraz odwadnianie terenów sołeckich: wartość 143 096,60 zł,
 wykonanie oświetlenia: wartość 7 134,00 zł,
 zakup i montaż małej infrastruktury rekreacyjnej: wartość 105 839,28 zł,
 estetyzacja sołectw: wartość 123 820,28 zł,
 działalność kulturalna oraz organizacja integracyjnych imprez sołeckich: wartość
125 676,92 zł
Wykorzystana kwota funduszu sołeckiego na 31.12.2019 r to 505 567,08.
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V.
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIE PRZESTRZENNE
V.1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Równie istotne w ocenie sytuacji finansowej Gminy jest posiadany przez Gminę stan mienia
komunalnego i jego wartość.
Wartości księgowe składników mienia będącego własnością Gminy Dębnica Kaszubska według stanu
na dzień 31 grudnia 2019 roku, stanowiącego nieruchomości, łącznie wynoszą 161.280.420,41 zł.
Na tę sumę składają się:
 wartość gruntów: 93.952.380,75 zł
Zasób gminnych gruntów obejmuje 24 obręby ewidencyjne, w skład których wchodzą działki
o ogólnej powierzchni 607,4237 ha.
 wartość budynków, budowli, infrastruktury: 67.328.039,66 zł
W skład mienia Gminy Dębnica Kaszubska wchodzą budynki i lokale (budynki techniczne,
budynki ośrodków zdrowia, remizy, świetlice, przystanki autobusowe, lokale mieszkalne,
budynki gospodarcze). W posiadaniu Gminy są również środki trwałe dotyczące sieci wodnych
i kanalizacyjnych, dróg, boisk sportowych, placów zabaw, placów, oświetlenia, PSZOK-u i in.).
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Dochody uzyskane z mienia w 2019 roku łącznie wyniosły 1.112.908,85 zł, w tym:






z tytułu sprzedaży działek – 664.997,00 zł (w tym za działki rolne – 153.975,83 zł),
z tytułu użytkowania wieczystego dotyczącego gruntów w 2019 roku - 22.439,77 zł,
z tytułu trwałego zarządu - 1.796,59 zł,
z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 6.735,75 zł,
z tytułu najmu i dzierżawy w roku 2019 - 416.939,74 zł, w tym za grunty rolne 108.178,11 zł.

Poniżej przedstawiono udziały poszczególnych gruntów w zależności od ich przeznaczenia. Zauważalny jest
znaczący udział gruntów zajętych pod drogi – ok. 50% posiadania oraz gruntów rolnych – ok. 30% posiadania.
Mocną stroną Gminy Dębnica Kaszubska jest stopień zwodociągowania i skanalizowania Gminy.

Rycina 14. Udział gruntów w zależności od przeznaczenia, będący własnością Gminy
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Gmina Dębnica Kaszubska posiada:
 56 lokali mieszkalnych
(w miejscowościach: Borzęcino 17, Budowo 3, Dębnica Kaszubska 5, Dobra 1, Gałęzów 4, Gogolewko
1, Gogolewo 1, Kotowo 4, Krzywań 1, Motarzyno 10, Mielno 1, Niepoględzie 4, Ochodza 1, Podwilczyn
2, Troszki 1).
W 2019 roku gmina sprzedała 8 lokali mieszkalnych na rzecz najemcy z możliwością skorzystania
z preferencyjnej dla nich bonifikaty, realizując uchwałę Rady Gminy Dębnica Kaszubska
nr XXXIII/275/2017 dnia 29 listopada 2017 r., w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2018-2022.
 16 obiektów świetlicowych
(w miejscowościach: Borzęcino, Budowo, Gałęzów, Gogolewko, Gogolewo, Jawory, Kotowo,
Niepoględzie, Łabiszewo, Mielno, Motarzyno, Podole Małe, Podwilczyn, Skarszów Górny, Starnice,
Żarkowo).
 3 ośrodki zdrowia,
(w miejscowościach: Dębnica Kaszubska, Borzęcino, Budowo)
 3 kompleksy edukacyjno – sportowe,
(w miejscowościach: Dębnica Kaszubska, Gogolewo, Motarzyno).
 122 km sieci wodociągowej obsługującej 99% mieszkańców,
 103 km sieci kanalizacyjnej obsługującej 90% mieszkańców w aglomeracji i 67% ogółem,
 16 ujęć wody (w miejscowościach: Borzęcino, Budowo, Dębnica Kaszubska, Dobieszewo, Gogolewo,
Jamrzyno, Krzynia, Krzywań, Leśnia, Łysomice, Maleniec, Podwilczyn, Skarszów Dolny, Spole,
Niepoględzie).
 3 oczyszczalnie ścieków (w miejscowościach: Dębnica Kaszubska, Gogolewo i Podwilczyn).
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V.2. ŁAD PRZESTRZENNY
Podstawowy dokument planistyczny Gminy Dębnica Kaszubska – Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska został ustanowiony w drodze
uchwały Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr XLI/296/2014 z dn. 26.03.2014 r. oraz zarządzenia
Wojewody Pomorskiego z dn. 13.06.2018 r.
Studium określa politykę przestrzenną Gminy wskazując, które obszary będą podlegać
urbanizacji, które przeznaczone są pod produkcję rolną, a które pod lokalizację przemysłu. Studium
uwzględnia również naturalne uwarunkowania jak obszary leśne i wodne, a także stanowiska
archeologiczne. To w oparciu i na podstawie Studium opracowywane są miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, ich braku wydawane są indywidualne decyzje o warunkach
zabudowy lub decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Każda zatem planowana inwestycja
np. budowa domu jednorodzinnego, fabryki, drogi musi być spójna ze sposobem oznaczenia działki w
Studium, gdyż bez tej spójności nie
dojdzie
do
uchwalenia
planu
Obszary w Studium
miejscowego lub wydania decyzji.

3%

Zieleni i wód

Mieszkaniowe

 W obszarze Gminy Dębnica Kaszubska
dominują tereny o rolniczym i leśnym
wykorzystaniu.
 Znikomy ułamek stanowią obszary
zabudowane lub planowane pod zabudowę, w
tym przemysłową.

53%

39%
2%

Wnioski:

3%
Przemysłowe

Rolne

Inne
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Rycina 15. Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska

Dokumentami o większym stopniu szczegółowości, które umożliwiają inwestorom bezpośrednie
prowadzenie prac projektowych przy planowanych inwestycjach są miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej Gmina posiada uchwalonych przez Radę Gminy
Dębnica Kaszubska 13 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na łącznym
obszarze 598 ha. Szczegółowe zestawienie przeznaczenia gruntów w planach zawiera poniższy
wykres.
W sytuacji, w której na danej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego inwestor jest zobowiązany wystąpić do Wójta Gminy o warunki zabudowy dla
standardowego przedsięwzięcia lub dla inwestycji typu drogi, sieci, budynki publiczne o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zestawienie wydanych w 2019 roku decyzji z podziałem na
funkcje przedstawia poniższe zestawienie.
Decyzje:

Obszary w planach

3%

26%

44%
9%
18%
Zieleni i wód

Mieszkaniowe

Rolne

Przemysłowe

 Wydano 14 decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na
łącznym obszarze 196 ha.

Wydano 78 decyzji o warunkach
zabudowy na łącznym obszarze
491,8 ha,
w tym:

47 dla budownictwa jednorodzinnego,

2 dla budownictwa wielorodzinnego,

4 dla zabudowy usługowej,

Infrastruktury
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25 dla zabudowy pozostałej np. mała

architektura.

Rycina 16. Kierunki zagospodarowania przestrzennego według planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębnica
Kaszubska

VI. ŚRODOWISKO
VI.1 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
Program ochrony środowiska Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2018 – 2021 z perspektywą do
roku 2025 został ustanowiony uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr III/20/2018 z dnia 28
grudnia 2018 roku.
Za cele Programu oraz obszary interwencji uznano: zmniejszenie emisji gazów i zanieczyszczeń
do powietrza, ograniczenie hałasu, ograniczenie emisji promieniowania elektromagnetycznego,
uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami,
ochronę wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, ochronę gleb i zasobów geologicznych, ochronę
obszarów cennych przyrodniczo oraz przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii.
Na przestrzeni 2019 roku Gmina Dębnica Kaszubska skutecznie realizowała zadania wpisujące
się w założenia Programu ochrony środowiska poprzez:
 realizację
inwestycji
termomodernizacyjnych
budynków
użyteczności
publicznych,
zwiększających efektywność energetyczną i ograniczającą emisję CO2,
 kontynuowanie prac przygotowawczych w zakresie mikroinstalacji OZE, mających zastąpić
konwencjonalne źródła energii,
 działalność na rzecz modernizacji dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, które
spowodowały ograniczenia hałasu transportowego,
 dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, z myślą o ochronie wód i gleb na
obszarach pozbawionych kanalizacji sanitarnej,
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 zamontowanie na budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska sensora jakości powietrza,
monitorującego całodobowo poziom zanieczyszczeń w powietrzu, celem podniesienia
świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza na terenie gminy,
 zrealizowanie inwestycji polegającej na modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
w Dębnicy Kaszubskiej, z myślą o prawidłowej gospodarce odpadami.
 inwestycje w infrastrukturę turystyczną służącą usystematyzowaniu sposobu korzystania
z obszarów przyrodniczych w celu ochrony zasobów naturalnych,
 prowadzenie postępowań administracyjnych nakładających na inwestorów określone obowiązki
w zakresie oddziaływania na środowisko, co ogranicza możliwość występowania awarii
i potencjalnych szkód,
 przeprowadzenie kampanii edukacyjnej z zakresu tematyki związanej z ekologią, w tym przede
wszystkim z zakresu segregacji i zagospodarowania odpadów oraz zwiększenie świadomości
i aktywności mieszkańców.
VI.2. OCHRONA POWIETRZA
Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom
dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu została uchwalona
uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 353/XXXIII/17 z dnia 27 marca 2017 roku.
Za cele Programu uznaje się zmniejszenie emisji gazów i zanieczyszczeń do powietrza oraz określenie
działań ochronnych dla grup ludności wrażliwych na przekroczenia, obejmujących w szczególności
osoby starsze i dzieci. Głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej
Polskiej, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem ochrony środowiska,
z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
W ramach sprawozdawczości z realizacji założeń Programu w roku 2019 Gmina Dębnica Kaszubska
wykazała następujące zadania:
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 obniżenie emisji w budynkach użyteczności publicznej:
• termomodernizację budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej (redukcja
emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz B(a)P – 33,71 kg/rok),
 utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez remonty i
poprawę stanu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska,
 prowadzenie kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania
odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych z ogrodów na powierzchni ziemi.
 prowadzenie postępowań administracyjnych nakładających na inwestorów określone obowiązki
w zakresie oddziaływania na środowisko uwzględniające konieczność ograniczania emisji
zanieczyszczeń do powietrza (szczególnie pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu),
 zawieranie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez: odpowiednie
przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które uwzględniały potrzeby
ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem:
• w przetargu dotyczącym odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy
Dębnica Kaszubska jednym z kryteriów wyboru jest aspekt środowiskowy w zakresie ilości
pojazdów spełniających normy emisji spalin minimum EURO 5, przy pomocy których
świadczone będą usługi przedmiotu zamówienia.,
• w przetargu dotyczącym dowozu dzieci/uczniów do szkół i przedszkoli, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Dębnica Kaszubska w roku szkolnym 2019/2020, jednym z kryteriów
wyboru jest aspekt środowiskowy w zakresie ilości autobusów spełniających normy emisji spalin
minimum EURO 4, przy pomocy których świadczone będą usługi przedmiotu zamówienia
 prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych mających na celu poprawę świadomości oraz
kształtowanie prawidłowych postaw wśród mieszkańców poprzez:
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• zakładkę „proekologia” na stronie Gminy w dziale odpadów zawierającą informacje dotyczące
gromadzenia odpadów oraz postępowania z nimi a także czym grozi spalanie śmieci w domu,
• zamontowanie na budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska sensora jakości powietrza,
monitorującego całodobowo poziom zanieczyszczeń w powietrzu, celem podniesienia
świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza na terenie gminy.

VI.3. OCHRONA PRZYRODY
Obszar gminy Dębnica Kaszubska charakteryzuje się różnorodnością i bogactwem szaty roślinnej.
Głównymi czynnikami które mają wpływ na obecny kształt szaty roślinnej mają: urozmaicona rzeźba
terenu oraz zróżnicowane warunki glebowe i stosunki wodne. Kluczowym elementem szaty roślinnej
gminy są lasy, które zajmują ponad połowę powierzchni gminy. Kompleksy leśne są rozmieszczone
nierównomiernie.
Obszar gminy to obszar cenny przyrodniczo. Gmina Dębnica Kaszubska położona jest na terenie
obszarów chronionych Parku Krajobrazowego Dolina Słupi i Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 (SOO PLH 220052 „Dolina Słupi” z I Dyrektywy Siedliskowej, SOO PLH220002 z II
Dyrektywy Ptasiej). Przyrodnicze obszary chronione zajmują łącznie aż 40,7% powierzchni gminy
Dębnica Kaszubska. Składają się na nie obok Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” i ochrony
gatunkowej także takie formy ochrony przyrody, jak użytki ekologiczne i liczne pomniki przyrody. Na
terenie gminy wyróżniono również korytarze ekologiczne rangi krajowej, regionalnej oraz lokalnej. Do
bardzo interesujących formacji roślinnych należą torfowiska, a wśród nich szczególnie cenne
fragmenty torfowisk wysokich.
Ochrona zadrzewień realizowana jest w ramach obowiązujących przepisów ustawy o ochronie
przyrody, zgodnie z którymi jednym z obowiązków gminy jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem
i bogactwem narodowym. W trakcie oględzin drzew będących przedmiotem zgłoszeń dotyczących
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zamiaru ich usunięcia pracownicy urzędu starają się edukować wnioskodawców w zakresie
racjonalnej gospodarki drzewostanem.
Wydane decyzje Zgłoszenia zamiaru
usunięcia drzewa
24

54

Wnioski Gminy do
Starosty Słupskiego

Ilość drzew
wyciętych przez
Gminę

Liczba drzew
posadzonych

9

221

137

Tabela 2. Gospodarka drzewostanem

VI.4.OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI
ZWIERZĄT
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Dębnica Kaszubska na rok 2019 został ustalony w uchwale Rady Gminy Dębnica Kaszubska
nr VI/49/2019 z dnia 27 marca 2019 roku.
W trakcie 2019 roku Gmina Dębnica Kaszubska realizowała zadania programu, którymi były:
 odławianie oraz zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z ternu
Gminy, w wyniku interwencji przekazano do schroniska 19 psów (5 suczek, 14 psów), z czego
zaadoptowanych zostało 12 osobników (5 suczek, 7 psów),
 zapewnienie opieki weterynaryjnej, w tym dla zdarzeń drogowych z udziałem zwierzęcia,
odnotowaliśmy w ubiegłym roku jeden przypadek potrącenia, wykonaliśmy także 4 zabiegi
sterylizacji i kastracji kotów,
 opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, w okresach niekorzystnych
warunków atmosferycznych w miejscach bytowania wykładana była karma dla zwierząt,
 zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim pozostawionym bez schronienia, w 2019
roku zawarliśmy umowę z gospodarstwem rolnym posiadającym warunki do udzielenia
schronienia, lecz przypadków porzucenia zwierzęcia nie odnotowaliśmy.
29

Na zadania Programu łącznie wydatkowano kwotę: 38.935,83 zł

VI.5. OCHRONA WÓD
VI.5.1.PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
W 2019 roku Gmina Dębnica Kaszubska realizowała zadanie dot. przyznania dotacji na
dofinansowanie kosztów przydomowych oczyszczalni ścieków – inwestycji służących ochronie
środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.
Przyznanie dotacji odbywało się zgodnie z Uchwałą Nr V/35/2019 Rady Gminy z dnia
27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dębnica
Kaszubska na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska poprzez budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w roku budżetowym 2019,
zmienionej uchwałą NRVI/50/2019 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 marca 2019 r.
O dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków mogły ubiegać
się:


osoby fizyczne, które są właścicielem lub współwłaścicielem albo użytkownikiem wieczystym
lub współużytkownikiem wieczystym nieruchomości na terenie Gminy Dębnica Kaszubska,
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (w rozumieniu ustawy z dnia
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7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) – oddanym do użytkowania, w którym w dacie złożenia
wniosku zamieszkują mieszkańcy,
wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dębnica Kaszubska,
jeżeli dysponują tytułem prawnym uprawniającym do reprezentacji właścicieli lokali w zakresie
dysponowania rzeczą wspólną na potrzeby realizacji dofinansowania.

Maksymalna wartość dotacji wynosiła: 50% udokumentowanych kosztów poniesionych na budowę
przydomowej oczyszczalni jednak nie więcej niż:




3.000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwała nieruchomość zabudowaną budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym,
5.000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwała nieruchomość zabudowaną budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym.

Z programu skorzystało 8 mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska, których koszty wynosiły:
 przyjęty koszt wg umowy / wniosku – 56.700 zł,
 poniesiony koszt wg przedłożonych faktur (koszt kwalifikowany) – 46.099,24 zł,
 wkład własny Gminy – 19.913,36 zł.
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VII. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Program współpracy to dokument programowy, określający zasady współpracy organu administracji
publicznej z organizacjami pozarządowymi. Roczny program współpracy Gminy Dębnica Kaszubska
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
na 2019 rok został ustanowiony w uchwale Rady Gminy Dębnica Kaszubska Nr XLV/360/2018 z
dnia 14 listopada 2018 roku.
W ramach jego postanowień Gmina Dębnica Kaszubska prowadziła współpracę z NGO na
płaszczyźnie finansowej: udzielając w trybie konkursowym dotacji na realizację przedsięwzięć
mieszczących się w kategorii zadań publicznych oraz na płaszczyźnie pozafinansowej: wspierając
organizacyjnie stowarzyszenia w ich inicjatywach i aktywnie uczestnicząc w wydarzeniach przez nich
organizowanych.
Zasadnicza część współpracy opierała się na wyłanianiu w drodze konkursów parterów w realizacji
zadań: z zakresu organizacji sportu i rekreacji na terenie Gminy oraz z obszaru kultury i wydarzeń
integracyjnych mieszkańców.
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Dotacja w zakresie sportu
KS "SMOKI"
UKS "START"
KS "Dolina…

8.500,00
6.722,50
18.600,00

KS BŁĘKITNI…

23.500,00

KS SKOTAWA-…
KS "Dębnickie…
KS SKOTAWIA

23.500,00
16,560,00
40.317,50

Rycina 17. Wysokość rozdysponowanych środków w zakresie upowszechniania sportu

W 2019 roku odbył się konkurs na realizację zadań w zakresie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych
w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, wystaw: nauki, edukacji, oświaty,
wychowania dzieci i młodzieży; ochrony zdrowia mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem
działań na rzecz osób niepełnosprawnych i w jego wyniku:
Polski Związek Wędkarski Okręg Słupsk Koło Gminne PZW Dębnica Kaszubska-„Organizacja
biwaku wędkarskiego dla młodzieży klas od VI do VIII i gimnazjalnej z terenu gminy Dębnica
Kaszubska połączonego z obchodami Dnia Dziecka” – 5.000,00 zł,
 Stowarzyszenie „Wiatr w Żagle”- Święto Pstrąga – 2.500,00 zł,
 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Motarzyno - Organizacja imprezy plenerowej „Festyn
Rodzinny w Motarzynie” – 2.500,00 zł.


Gmina w ramach konkursu na wsparcie lokalnego przedsięwzięcia w zakresie rozwoju kultury, sztuki
i tradycji udzieliła dotacji Stowarzyszeniu SPERANDA na budowę „Społecznego centrum aktywności
i innowacyjności lokalnej w Gałęzowie”. Stowarzyszenie na ten cel pozyskało środki w ramach
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inicjatywy LEADER finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dotacja
gminna stanowiła dofinansowanie do wkładu własnego Stowarzyszenia. Obiekt będzie pełnił funkcję
świetlicy. Będzie to ogólnodostępna, niekomercyjna infrastruktura społeczno – kulturalna prowadzona
przez
społeczność
lokalną.
Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 498.670 zł, z czego dotacja udzielona przez Gminę
to 273.670 zł – 194.845 zł wypłacono w 2019 roku, a 78.825 zł w 2020 roku.

VIII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI PRZY REALIZACJI INWESTYCJI
Współpraca Gminy Dębnica Kaszubska z innymi społecznościami odbywa się na dwóch
płaszczyznach. Pierwszą stanowi ścisła współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego oraz
Starostwem Powiatowym w Słupsku, a także z innymi gminami regionu. Druga płaszczyzna polega na
aktywnym uczestnictwie na forum organizacji pozarządowych i wspólnym realizowaniu projektów i
przedsięwzięć.
W roku 2019 Gmina Dębnica Kaszubska podejmowała oraz kontynuowała współpracę z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla, z Wojewodą Pomorskim oraz różnymi
organizacjami. Jednym z efektów współpracy są wspólnie realizowane projekty. Poniżej przedstawiono
projekty rozpoczęte oraz kontynuowane w 2019 roku.
 Ochrona różnorodności biologicznej w gminach powiatu słupskiego, w ramach którego wykonano
infrastrukturę nad jeziorami Gałęzów, Dobra, Podwilczyn, przeprowadzono kampanię
edukacyjną oraz zabiegi czynnej ochrony przyrody poprzez usuwanie rdestowca i wykaszanie łąk
na łączną wartość: 515.000 zł – projekt realizowany w partnerstwie z gminami: Ustka, Słupsk,
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Damnica
i Kobylnica
Pomorskie Szlaki Kajakowe, w ramach którego wykonano przystanie kajakowe nad jeziorem
Głębokim oraz w Leśnym Dworze i Krzyni na łączną wartość: 610.130 zł – projekt realizowany w
partnerstwie z gminami: Słupsk i Kobylnica oraz miastem Słupsk i Ustka.
„Przebudowa Drogi Wojewódzkiej 210 w Dębnicy Kaszubskiej” oraz przebudowa głównej
magistrali wodociągowej w Dębnicy Kaszubskiej na łączną wartość: 16.219.367 zł – projekt
realizowany w partnerstwie z samorządem województwa pomorskiego
„Termomodernizacja budynku OPS w Dębnicy Kaszubskiej w ramach projekt pn. Poprawa
efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację
budynków” o wartości: 218.699 - projekt realizowany w partnerstwie z gminami: Słupsk,
Damnica i Kobylnica oraz miastem Słupsk i Ustka.
projekt „Upowszechniania edukacji przedszkolnej w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Miasta Słupska” w Przedszkolach w Dębnicy Kaszubskiej, Borzęcinie i Budowie o wartości:
501.145 zł projekt realizowany w partnerstwie z gminami: Słupsk i Kobylnica oraz miastem
Słupsk
i Ustka.
„OZE w gminach powiatu słupskiego” z udziałem gmin: Ustka, Słupsk, Potęgowo i Kobylnica,
o łącznej wartości: 12.075.730 zł, z czego wartość projektu realizowanego na terenie Gminy
wyniesie: 8.009.128 zł.
Modernizacja źródła ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej w systemie
zaprojektuj-wybuduj w ramach projektu „OZE w gminach powiatu słupskiego” o wartości
1.629.750 zł.
Przebudowa istniejącego parkingu pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy a budynkiem Poczty
Polskiej o wartości 47.225,91 zł.

35

 Modernizacja oświetlenia ogólnodostępnej przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dębnica
Kaszubska w ramach projektu pn. Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na
terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska o wartości: 55.794 zł
 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G ul. Leśna w m. Dębnica Kaszubska (Gmina
Dębnica Kaszubska)” na które Gmina wydatkowała kwotę: 100.000,00 zł . Gmina
dofinansowywała również rozgrywki Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół
podstawowych,
i ponadgimnazjalnych w kwocie 3.000,00 zł.

IX. CZŁONKOSTWO GMINY W ORGANIZACJACH
 Stowarzyszenie „Bank Żywności w Słupsku” z/s przy ul. Słonecznej 16 E w Słupsku
Obszary współpracy: zapobieganie marnotrawieniu żywności i wyzwalanie postaw jej poszanowania,
zmniejszenie obszarów niedożywienia i pomoc osobom potrzebującym, promocja wolontariatu służącego
wsparciu ww. działań.
Koszt uczestnictwa w 2019 roku: 2.354,25 zł.
 Związek Gmin Pomorskich z/s przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku
Obszary współpracy: reprezentowanie interesów samorządu terytorialnego w obszarach współpracy
z administracją rządową, wspieranie rozwoju ekonomicznego i społecznego w samorządach, współpraca z
instytucjami Unii Europejskiej i międzynarodowa na poziomie lokalnym.
Koszt uczestnictwa w 2019 roku: 3 277,75 zł.
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 Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” z/s Łupawsko 12 w gm. Czarna Dąbrówka
Obszary współpracy: działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów gospodarczo związanych
z rybactwem, rozbudowa infrastruktury i wykorzystanie zasobów lokalnych, ochrona wód i promowanie
właściwych postaw społecznych.
Koszt uczestnictwa w 2019 roku: 5 619,00 zł.
 Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi z/s Krzynia 16 w gm. Dębnica
Kaszubska
Obszary współpracy: działanie na rzecz rozwoju obszaru partnerstwa i regionu, aktywizacja i edukacja
społeczeństwa, poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie inicjatyw społecznych, rozbudowa
infrastruktury i wykorzystanie zasobów lokalnych.
Koszt uczestnictwa w 2018 roku: 7 715,20 zł.
 Stowarzyszenia „KRÓLESTWO NATURY” z/s w gm. Dębnica Kaszubska
Obszary współpracy: działanie na rzecz rozwoju lokalnego Gminy Dębnica Kaszubska,
a w szczególności wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego kulturalnego
i gospodarczego gminy Dębnica Kaszubska.
Koszt uczestnictwa w 2019 roku: 7 492,00 zł.

Poniżej przedstawiono korzyść społeczną uzyskanego dofinasowania w projektach infrastrukturalnych
i społecznych zrealizowanych dzięki aktywnemu wsparciu Gminy przez opisywane społeczności.
L.p.

Nazwa zadania

Wartość
zadania

Dofinansowanie

Opis
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1. TU MIESZKAM TU ZMIENIAM
zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w centrum Dębnicy
Kaszubskiej

Fundacja SANTANDER
5.000,00 zł

Zagospodarowanie poprzez
niwelację terenu i nasadzenia
wraz z montażem
infrastruktury (ławki i kosze)

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach inicjatywy LEADER

Remont pomieszczeń Izby
Regionalnej oraz zakup
wyposażenia

160.000,00 zł
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach inicjatywy LEADER
dla zadań realizowanych
w ramach projektu grantowego

W ramach projektu
zorganizowane zostało
szkolenie dla członków
Młodzieżowej Rady Gminy

10.000,00 zł
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach inicjatywy LEADER

Budowa budynku świetlicy
wiejskiej

5.045,36 zł

Stowarzyszenie Królestwo
Natury
2. Izba Regionalna w Motarzynie
Stowarzyszenie Królestwo
Natury

166.375,68 zł

3. Utworzenie Młodzieżowej Rady
Gminy Dębnica Kaszubska
Stowarzyszenie Królestwo
Natury
4. Utworzenie Społecznego
Centrum Aktywności i
Innowacyjności Lokalnej w
Gałęzowie

12.437,05 zł

498.670 zł

225 000,00 zł

Zadanie realizowane w latach
2019 – 2020

Stowarzyszenie SPERANDA
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5. Reaktywacja na obcasach.
Stowarzyszenie Królestwo
Natury

8.735,56 zł

6. Teatr ŻE HO HO i Śpiewający
Seniorzy na scenie
Stowarzyszenie Królestwo
Natury

25.639,93 zł

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach inicjatywy LEADER
dla zadań realizowanych w
ramach projektu grantowego
7.900,00 zł
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach inicjatywy LEADER
dla zadań realizowanych w
ramach projektu grantowego

Projekt szkoleniowy

Zakup sceny na potrzeby
grupy teatralnej i zespołu

24.339,00 zł
 Innymi stowarzyszeniami działającymi w obszarze i na rzecz mieszkańców Gminy
Stowarzyszenia: „BUDZIMY KULTURĘ”, „WIATR W ŻAGLE”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa
Motarzyno, Polski Związek Wędkarski Okręg Słupsk Koło Gminne PZW Dębnica Kaszubska, Ochotnicze Straże
Pożarne.
Klubami sportowymi: „SKOTAWIA”, „Dębnickie Orły”, „Błękitni Motarzyno”, „SKOTAWA-BUDOWO”, „Dolina
Sperandy”, „SMOKI” Podole Małe.

X. POMOC SPOŁECZNA ORAZ REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH
Sferą bieżącej działalności Gminy Dębnica Kaszubska w 2019 roku, ściśle związaną z poprawą jakości
życia mieszkańców oraz zabezpieczeniem elementarnych ich potrzeb, jest wykonywanie zadań z
zakresu pomocy społecznej oraz wyznaczenie działań w programach i strategiach prospołecznych. W
roku sprawozdawczym realizowane były:
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 Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2016 –
2020, przyjęta uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr XVI/132/2016 z dn. 31 maja
2016r.,
 Program wspierania rodziny w Gminie Dębnica Kaszubska na lata 2019 – 2021, przyjęty
uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr VII/54/2019 z dn. 24 kwietnia 2019 r.
 Gminny Program Profilaktyki Uzależnień w Gminie Dębnica Kaszubska na rok 2019,
przyjęty uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr III/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej odbywała się w formach, zakresie oraz na
podstawie sytuacji mieszkańców Gminy zdiagnozowanej według poniższych zestawień:
Liczba świadczeniobiorców
1900

1806

1726

Struktura wiekowa świadczeniobiorców
283

1672

1604

229
1388

748

729

706

693

680

172

170

595
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Przedprodukcyjny (0 - 18)
2014

2015

2016

Liczba wspieranych rodzin

2017

2018

2019

18

Produkcyjny ( K-19-60;M-19- Poprodukcyjny ( K-61 i więcej;
65;)
M-66 i więcej;)

Liczba wspieranych osób w rodzinie
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Wskaźnik bezrobocia na dzień 31.12.2019 r.

Odsetek bezrobotnych
klientów pomocy społecznej

234

75%

142

76%

71%

65%

59%
42%

34

24

kobiety

mężczyźni

bezrobotni ogółem

z prawem do zasiłku

2014

Rodzaje świadczeń pomocy społecznej

29%
71%

2014
2015
2016

2018
2019
pieniężne

2016

2017

2018

2019

Wysokość wypłacanych świadczeń pomocy społecznej

2017

niepieniężne

2015

1.705.713,00
2.007.259,00
2.052.197,00
1.940.238,00
1.823.616,00
1.928.448,00
świadczenia pieniężne

2.446.833,00
2.486.472,00
2.520.616,00
2.530.862,00
2.473.496,00
2.716.326,00
świadczenia niepieniężne

Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter obligatoryjny, a inne
fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki będące podstawą ich
przyznania. Wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń: w naturze, w usługach i pieniężne.
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Udzielane są bezpłatnie, odpłatnie lub za częściową odpłatnością.
Rodzaje świadczeń pieniężnych:









zasiłek stały – przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu
niepełnosprawności lub z powodu wieku (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat – w przypadku, gdy nie
nabyli świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego),
zasiłek okresowy – przyznawany jest ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność,
bezrobocie, ewentualnie możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego,
zasiłek celowy – świadczenie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w
szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału,
odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a
także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy można również otrzymać na pokrycie wydatków związanych
ze zdarzeniami losowymi, np. gdy spalił się dom oraz w przypadku klęski żywiołowej np. powodzi,
gradobicia itp.,
specjalny zasiłek celowy – świadczenie o szczególnym charakterze, przyznawane wyjątkowo
osobom i rodzinom, które nie spełniają kryterium dochodowego,
wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną wypłacane opiekunowi
prawnemu w wysokości ustalonej przez sąd.

Świadczenia niepieniężne
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Obok świadczeń pieniężnych, Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia niepieniężne. Udzielenie
tych świadczeń nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, a jedynie od wystąpienia
okoliczności faktycznie uzasadniających przyznanie danej pomocy.
Rodzaje świadczeń niepieniężnych:












praca socjalna – świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku
społecznym. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich
aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy
i koordynacji działań instytucji i organizacji, istotnych dla zaspokajania potrzeb członków
społeczności. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny i jest świadczona
bez względu na posiadany dochód,
składki na ubezpieczenie zdrowotne – przyznawane osobom pobierającym zasiłek stały,
uchodźcom oraz osobom objętym indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub
realizującym kontrakt socjalny,
składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe – przyznawane osobom, które zrezygnują z
zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem
lub rodzeństwem,
sprawienie pogrzebu – pochówek realizowany jest przez pomoc społeczną w przypadku, gdy
najbliższa rodzina nie ma możliwości wykonania go we własnym zakresie np. z powodów
finansowych lub osobistych,
poradnictwo specjalistyczne – osoby zainteresowane mogą uzyskać nieodpłatnie poradę prawną w
zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz ochrony praw
lokatorów, mogą również skorzystać z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego,
schronienie, posiłek, niezbędne ubranie – udzielany osobom tego pozbawionym.
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usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – udzielane osobom, które z powodu wieku, choroby
lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w
zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację
oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi te są odpłatne w części lub
całości, jeżeli dochód osoby zainteresowanej przekracza kryterium dochodowe,
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – tak jak usługi zwykłe udzielane są
osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
Jednakże usługi te wyróżniają się dostosowaniem do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju
schorzenia lub niepełnosprawności oraz świadczone są przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem zawodowym. Usługi te są odpłatne w części lub całości, jeżeli dochód osoby
zainteresowanej przekracza kryterium dochodowe,
domy pomocy społecznej – przeznaczone są dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu
wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w życiu
codziennym i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Domy
pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na: domy dla osób w
podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych,
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
oraz osób niepełnosprawnych psychicznie.
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Ośrodek pomocy społecznej realizuje również pomoc w formie świadczenie rodzinne – zasiłek rodzinny
oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, zapomoga wypłacana przez gminy oraz
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, do których prawo nabywa się w sposób określony
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Jedną z grup świadczeń rodzinnych są świadczenia opiekuńcze w formie:
1. Specjalny zasiłek opiekuńczy (przyznawany zależnie od spełnienia kryterium dochodowego).
Prawo do zasiłku przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia
25 lutego 1964 r.; Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 303) ciąży obowiązek
alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania
stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
2. Świadczenie pielęgnacyjne(przyznawane niezależnie od dochodu).
Zgodnie z zapisami ustawy, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
- matce albo ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną (dziadkowie, rodzeństwo),
-innym osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży
obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
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jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad osobą:
- legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
- osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
3. Zasiłków pielęgnacyjnych (przyznawane niezależnie od dochodu).
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, bez względu na dochód rodziny, posiadają:
- niepełnosprawne dziecko;
- osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21
roku życia;
-osoba, która ukończyła 75 lat.
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W kontekście przestawionej sytuacji mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska wyszczególnić należy
następujące powody udzielenia pomocy i wsparcia rodzinom w 2019 roku oraz wysokość naliczonych
i wypłaconych świadczeń opiekuńczych klientom pomocy społecznej:

Przyczyny wspierania rodzin w ramach
pomocy społecznej
249

115

Ilość udzielonych świadczeń opiekuńczych
(rodzinnych)

363
112

323

37
298

490

specjalny zasiłek opiekuńczy

560

świadczenie pielęgnacyjne
zasiłek pielęgnacyjny dla umiarkowanie
niepełnosprawnych

1595

bezradnosć w sprawowaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego
potrzeba ochrony macierzyństwa

zasiłek pielęgnacyjny znacznie
niepełnosprawnych

1814

niepełnosprawnosć

zasiłek pielęgnacyjny dla dzieci
niepełnosprawnych

ubóstwo

1108

długotrwała lub ciężka choroba
zasiłek pielęgnacyny powyżej 75 roku życia
bezrobocie

65

inne
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Gmina jako jednostka zobowiązania do realizacji polityki społecznej państwa w 2019 roku prowadziła
również obsługę programów i zadań rządowych wspierających rodziny.
Do najważniejszych zrealizowanych działań zaliczyć należy naliczenie i wypłatę świadczeń
wychowawczych tzw. 500+, wypłatę zasiłków rodzinnych i tzw. becikowego oraz wypłatę świadczeń
alimentacyjnych. Zakres udzielonego wsparcia i liczba beneficjentów przedstawia się następująco:
 W 2019 roku naliczono i wypłacono świadczenia wychowawcze, tzw. 500+ dla 1077 rodzin, na
łączną wartość: 8.318.537 zł. Jest to wartość wyższa niż w 2018 roku, kiedy wynosiła ona
6.719.923 zł.
 W 2019 roku naliczono i wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz jednorazowe zapomogi
z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe dla 1542 rodzin, na łączną wartość: 1.616.031 zł i jest
to wartość niższa niż w 2018 roku, kiedy wynosiła ona 1.952.982 zł.
 W 2019 roku naliczono i wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 130 osób, na łączną wartość:
529.315 zł, jest to wartość wyższa niż w 2018 roku, kiedy wynosiła ona 528.810 zł.
 Wydano 410 Kart Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień
dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
 Realizowano rządowy program „Dobry start”, to jest 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku
wszystkim uczniom. Wypłacono świadczenie 1.221 osobom na kwotę 366.300,00 zł.
 Realizowano program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023” jako wsparcie i posiłek
adresowany do dzieci i młodzieży oraz do osób starszych. Posiłek otrzymało 385 dzieci na łączną
kwotę 132.147 zł. Pomoc celową na żywność otrzymało 388 osób na łączną kwotę 450.382 zł, co
stanowiło 2.731 świadczeń.
 W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu
do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc
materialna. Świadczeniami pomocy materialnej są: stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny.
Wypłacono stypendia i zasiłki szkolne dla 270 osób w ilości 2.109 świadczeń na kwotę
260.160,00 zł, z tego: stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymało 265
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dzieci w ilości 2.104 świadczeń na kwotę 257.160,00 zł, zasiłek szkolny otrzymało 5 osób w ilości
5 świadczeń na kwotę 3.000,00 zł
 Realizacja „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie
najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w
ramach środków towarzyszących. W 2019 r. Programem objęto 1478 osób i wydano 9653
paczek.
 Realizacja Programu „Opieka 75+” na kwotę 31.255,38 zł. Strategicznym celem Programu jest
poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla
osób w wieku 75 lat i więcej. Usługami objęto 11osób.
 Realizacja Programu „ Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019” na
kwotę 16.315,88 zł). Świadczono usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze
(rehabilitacja w domu – 6 osób) dla osób w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, jak również z orzeczeniami równoważnymi oraz dla dzieci do 16 r.ż.
z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami. Usługami objęto
łącznie14osób.
Działalność Gminy Dębnica Kaszubska w obszarze pomocy społecznej oparta jest również na realizacji
programów i strategii lokalnych.
Jednym z ważniejszych programów realizowanych przez Gminę jest Program Wspierania Rodziny
w Gminie Dębnica Kaszubska na lata 2019 - 2021. Adresatami programu są w szczególności
rodziny niezaradne życiowo, które nie posiadają zdolności wychowawczych i popełniają błędy
wychowawcze. Celem główny m jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.
W ramach jego założeń w roku sprawozdawczym 2019 udzielono wsparcia:
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 191 rodzinom z problemami wychowawczymi lub dysfunkcyjnych poprzez objęcie ich pracą
socjalną,
 29 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wspierał
asystent rodziny,
 5 dzieciom i młodzieży dotkniętym problemami rodzinnymi poprzez organizację wyjazdów
kolonijnych,


sfinansowano wydatki 34 dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej w ilości 390 świadczeń na
kwotę 233.886,17 zł.

Programem realizowanym w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom w Gminie Dębnica Kaszubska w
2019 roku był Gminny Program Profilaktyki Uzależnień w Gminie Dębnica Kaszubska na rok
2019. W programie zostały określone cele szczegółowe oraz harmonogram ich realizacji. Łącznie na
zadania programu w roku sprawozdawczym przeznaczono kwotę: 65.938,00 zł, z w ramach którego
zrealizowano:
 Pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od
alkoholu. W jej ramach finansowano usługi psychologów i psychiatrów oraz szkolenia osób
pracujących z uzależnionymi.
 Pomoc psychospołeczną i prawną rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, narkomanii i
przemocy w rodzinie. W trakcie 2019 roku prowadzony był punkt informacyjno – konsultacyjny z
„telefonem zaufania”, utworzono też grupę wsparcia w Dębnicy Kaszubskiej.
 Zadania informacyjne i edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień poprzez
spotkania z młodzieżą szkolną, prowadzenie zajęć wychowawczych w świetlicach wiejskich,
finasowanie wyjazdów na kolonie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i udziału ich w koncertach.
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 Wsparcie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych działających na rzecz
rozwiązywania problemów uzależnień poprzez stałą współpracę z Policją, Zespołem
Interdyscyplinarnym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, Sądem Rejonowym
w Słupsku i Prokuraturą, a także organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz
abstynencji.
 Kontrole i interwencje w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
W ramach tego punktu opiniowano wnioski o udzielenie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
kontrolowano podmioty prowadzące handel alkoholem oraz prowadzono wobec osób
uzależnionych postępowania służące ich rehabilitacji.
Gmina Dębnica Kaszubska realizowała również w 2019 roku założenia Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2016 – 2020. W jej treści określono
jedenaście celów operacyjnych stale wykonywanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, które
można podzielić na następujące kategorie:
 Wspieranie rodzin w kryzysie, rodzin z zaburzeniami funkcji opiekuńczo – wychowawczych lub z
osobą niepełnosprawną i zaburzoną psychicznie, w tym zakresie:
 świadczenia usług opiekuńczych i gospodarczych na rzecz osób potrzebujących w wymiarze:
25.847 godzin, objęto 72 osoby starsze usługami opiekuńczymi,
 objęto 37 rodzin pomocą wynikająca z bezradności życiowej, a 29 rodzinom przypisano
asystenta rodziny,
 założono łącznie 36 tzw. „Niebieskich Kart”,
 Wpieranie i aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, a także
pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym poprzez:
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 wsparcie finansowe dla 595 rodzin w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych i pomoc w
naturze na kwotę 885.228 zł.,
 przyznanie dla 47 rodzin dodatków mieszkaniowych i energetycznych na łączną kwotę 89.695
zł.,
 zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacenie składki zdrowotnej dla 174 osób na łączną
kwotę 110.101 zł.
 zawarcie 12 kontraktów socjalnych. Kontrakt socjalny jest umową zawartą przez pracownika
socjalnego z rodziną lub osobą ubiegającą się o pomoc. Jego celem jest przezwyciężenie trudnej
sytuacji życiowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 realizację umowy partnerskiej z Fundacją Partycypacji Społecznej w Poznaniu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Najtrudniejszy pierwszy krok III”
poprzez przeprowadzenie rekrutacji 26 uczestników projektu zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność z terenu gminy Dębnica
Kaszubska w celu wdrażania kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.
 skierowanie 17 osób niepełnosprawnych do ŚDS w Motarzynie,
 skierowanie 21osób bezdomnych do schroniska dla osób bezdomnych i poniesiono koszt
156.167 zł.,
 skierowanie 14 osób starszych, niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej i poniesiono
koszt 394.191 zł.,
 wspieranie inicjatyw oddolnych oraz budowanie tożsamości lokalnej.


na przestrzeni 2019 roku zorganizowano i przeprowadzono 1 kampanię promującą wolontariat
w zakresie pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym,
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 zawarto 29 porozumień o współpracy pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębnicy
Kaszubskiej a wolontariuszem.

XI.

EDUKACJA
System oświaty w Gminie Dębnica Kaszubska funkcjonuje w oparciu o trzy Zespoły Szkół
o charakterze publicznym i jedną Społeczną Szkołę Podstawową i Niepubliczne Przedszkole
w Niepoględziu, który posiada charakter szkoły niepublicznej i przedszkola.
W skład publicznych Zespołów Szkół wchodzą:

 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej (z/s przy ul. Jana III Sobieskiego 3,
76-248 Dębnica Kaszubska) – prowadzący edukację przedszkolną, szkolną.)
 Obwód szkoły: miejscowości Dargacz, Dębnica Kaszubska, Dobrzykowo, Dudzicze, Grabin,
Krzynia, Krzywań, Leśna Polana, Łysomice, Łysomiczki, Mielno, Podwilczyn, Skarszów Dolny,
Skarszów Górny, Starnice, Starniczki.
Rok
2018
2019

Populacja ludności w
obwodzie
4.980
4.982

Liczba uczniów w szkole

Liczba dzieci w przedszkolu

361
365

162
169

 Zaplecze szkoły: kompleks edukacyjny zlokalizowany przy ul. Jana III Sobieskiego w Dębnicy
Kaszubskiej składa się z kilku budynków z salami dydaktycznymi, halą widowiskowo – sportową,
pomieszczeniami gospodarczymi i administracyjnymi. Stan techniczny szkoły i wyposażenie jest w
stanie dobrym. Budynek przedszkola zlokalizowany przy ul. ks. Antoniego Kani 53 w Dębnicy
Kaszubskiej, dostosowywany i modernizowany w ostatnich latach. Stan techniczny i wyposażenia jest
na wysokim poziomie.
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 Kadra Zespołu:
(ilość etatów przeliczeniowych)

Rok

Nauczyciele

Pracownicy administracji i
obsługi

2018
2019

67,12
64,73

24
27
( w tym 2 etaty na zastępstwo)

 Koszty funkcjonowania Zespołu:

Rok

2018

2019

Wydatki

Zadania
zł
Zadania
zł
Zadania
zł
Zadania
zł

zlecone

4.707.113

własne

2.212.987

zlecone

5.583.010

własne

2.444.878

Z subwencji i
dotacji

Dochody

Środki Gminy

4.430.422 zł
517.621 zł

41.686 zł
193.822 zł

235.003 zł
1.501.543 zł

Procentowy
udział
środków
Gminy
4,99
67,85

4.750.937 zł
549.444 zł

31.935 zł
177.694 zł

800.138 zł
1.717.740 zł

14,33
70,26

 Zespół Szkół w Gogolewie (z/s Gogolewo 40, 76 – 248 Dębnica Kaszubska) – prowadzący
edukację przedszkolną, szkolną).
 Obwód szkoły: miejscowości Boguszyce, Borzęcinko, Borzęcino, Brzeziniec, Dobieszewko,
Dobieszewo, Dobra, Dobrzec, Gogolewko, Gogolewo, Leśnia, Łabiszewo, Maleniec, Podole Małe,
Troszki, Żarkowo.
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Rok

Populacja ludności w obwodzie

Liczba uczniów w szkole

Liczba dzieci w przedszkolu

2018
2019

1.975
1.963

133
136

58
58

 Zaplecze szkoły: budynek zlokalizowany w Gogolewie 40 składający się z sal dydaktycznych,

pomieszczeń gospodarczych i administracyjnych, nieposiadający sali gimnastycznej. Stan
techniczny szkoły i wyposażenie na dobrym poziomie. Budynek przedszkola zlokalizowany w
Borzęcinie 33, stan techniczny i wyposażenia na dobrym poziomie.

 Kadra Zespołu:
(ilość etatów przeliczeniowych)

Rok

Nauczyciele

Pracownicy administracji i
obsługi

2018
2019

21,39
22,54

8
9 (w tym 1 zastępstwo)

 Koszty funkcjonowania Zespołu:
Rok

2018
2019

Łącznie

Zadania
Zadania
Zadania
Zadania

zlecone
własne
zlecone
własne

1.805.471 zł
532.105 zł
1.932.638 zł
629.129 zł

Z subwencji i
dotacji

Dochody

1.789.288 zł
163.118 zł
1.832.340 zł
148.626 zł

15.687
12.598
12.239
12.562

zł
zł
zł
zł

Środki Gminy

495 zł
356.388 zł
88.059 zł
467.941 zł

Procentowy
udział
środków
Gminy
0,03
66,98
4,56
74,38

55

 Zespół Szkół w Motarzynie (z/s Motarzyno 9a, 76 – 248 Dębnica Kaszubska) – prowadzący
edukację przedszkolną, szkolną).
 Obwód szkoły: miejscowości Budowo, Budówko, Gałęzów, Goszczyno, Grabówko, Jamrzyno,
Jawory, Kotowo, Motarzyno, Niemczewo, Niepoględzie, Ochodza, Spole, Strzegomino.
Rok
2018
2019

Populacja ludności
w obwodzie
2.410
2.408

Liczba uczniów w szkole

Liczba dzieci w przedszkolu

108
112

44
34

 Zaplecze szkoły: budynek zlokalizowany w Motarzynie 9a składający się z sal dydaktycznych,
pomieszczeń gospodarczych i administracyjnych, posiadający salę gimnastyczną. Stan
techniczny szkoły i wyposażenie jest na dobrym poziomie. Budynek przedszkola zlokalizowany w
Budowie 52, modernizowany w ostatnich latach. Stan techniczny budynku jest na dobrym
poziomie, wymagane są nakłady w wykończeniu wnętrza budynku i wyposażenia.
 Kadra Zespołu:
Rok
Nauczyciele
Pracownicy administracji i
(ilość etatów przeliczeniowych)
obsługi
2018
19,71
8
2019
17,39
8
 Koszty funkcjonowania Zespołu:
Rok

Łącznie

Z subwencji i
dotacji

Dochody

2018 Zadania zlecone 1.766.948 zł 1.538.801
zł 13.890
Zadania własne
484.459 128.114 zł
10.392 zł
zł
2019 Zadania zlecone
1.915.674 1.759.780
zł 11.761
zł
112.286 zł
9.154 zł

Środki Gminy

zł 214.256
345.953 zł

Procentowy
udział
środków
Gminy
zł 12,13
71,41

zł 144.133
414.026 zł

zł 7,52
77,32
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Zadania własne
zł

535.466

W skład niepublicznych placówek wchodzą:

 Społeczna

Szkoła
Podstawowa
i
Niepubliczne
Przedszkole
w
Niepoględziu
(z/s Niepoględzie 19, 76-248 Dębnica Kaszubska) – niepodlegający organizacyjnie Gminie.
Zadaniem Gminy wobec szkoły niepublicznej jest naliczenie, przekazanie i kontrola
wydatkowania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli. Na przestrzeni lat 2018-2019
wysokość przekazywanej dotacji dla jednostek oświatowych w Niepoględziu kształtowała się
następująco:
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Rodzaje zadań
Gminy w zakresie
oświaty

Łączny
koszt
realizacji
zadań

Rok
Zadania
2018 Zadania
Zadania
2019 Zadania

zlecone
własne
zlecone
własne

2 141 925
790 374
2 395 391
798 903

Zwrot dotacji
za przedszkole
Z subwencji
za dzieci
Środki Gminy
i dotacji
spoza gminy
Dębnica
Kaszubska
2 126
225
2 245
214

370
416
872
960

0
168 391
0
162 182

15 555
396 567
149519
421 761

Procentowy
udział
środków
Gminy
0,73
50,17
6,24
52,79

Prezentując system gminnej oświaty warto zauważyć, że obserwowaliśmy niekorzystną tendencję
demograficzną w populacji obwodów z mniejszymi miejscowościami – oddalonymi od Dębnicy
Kaszubskiej oraz w liczbie urodzeń dzieci, co bezpośrednio wpływa na liczbę uczniów w szkołach. O ile
w 2008 roku odnotowaliśmy 158 urodzeń (w 2009 – 135, 2010 – 130), o tyle w latach 2016 – 2018
było to już poniżej 100, natomiast pocieszające jest to, że liczba urodzeń w roku 2019 wzrosła do 116.
Niepokojące jest też wyludnianie się mniejszych miejscowości.

W przypadku Gminy Dębnica Kaszubska zadania zlecone to głównie zadania z zakresu prowadzenia
szkół, w tym realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, jak i możliwość
z korzystania ze świetlicy szkolnej.
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Zadania zlecone
11 826 712
10 471 028
9 986.447

9 785 089 10 588 930
9 555 559

514 854
228 792
poniesione wydatki

otrzymana subwencje
2017

2018

1 181 850

dopłata ze środków gminy
2019
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Zadania własne
4 170 8114 408 377
3 871 971

2 745 940
3 021 469
2 630 530

920 165 1 034 270

poniesione wydatki

1 025 316

otrzymana subwencje

2017

2018

dopłata ze środków gminy

2019

Do zadań własnych gminy w zakresie oświaty należy dowożenie uczniów do szkół, prowadzenie
przedszkoli, w tym realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci w przedszkolach, oraz dowożenie uczniów do szkół jak i pomoc materialna dla uczniów
o charakterze motywacyjnym.
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XV. KULTURA
W roku 2019 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej odbyło się wiele ciekawych
imprez. Tradycyjnie już rok rozpoczęto organizacją kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Dla GOK finał w 2019 roku był po raz kolejny rekordowy, do „wośpowych” puszek trafiła
łącznie kwota 16.158,39 zł; 120,20 funtów i 25,41 euro.
W czasie ferii zimowych zorganizowano dwa turnusy półkolonii wyjazdowych. Rodzice mogli
zapisać dzieci na wybrane terminy11-15.02 i 18-22.02. Łącznie udział wzięło 40 dzieci z terenu
gminy.
W marcu odbyły się uroczystości związane z Gminnym Dniem Kobiet. Tegoroczny program odbył
się pod hasłem „Bella Italia”, w sali przy czerwonej szkole 9 marca zebrało się ponad 300 mieszkanek
z terenu gminy Dębnica Kaszubska.
Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym pierwszego półrocza 2019 roku była Majówka
z Gwiazdą. W nowej formule było to wyzwanie organizacyjne i logistyczne dla GOKu, jako organizatora
imprezy. Majówka miała bowiem charakter festiwalu, a na scenie GOK zaprezentowało się 11 DJ’ów
znanych z kluczowych scen klubowych w Polsce.
Czerwiec to już tradycyjnie miesiąc rozpoczynający się od święta najmłodszych mieszkańców
gminy. Gminny Dzień Dziecka odbył się 1 czerwca o godz. 11.00 na stadionie w Dębnicy Kaszubskiej.
Tegoroczna impreza zorganizowana została w cyrkowym klimacie.
Pracownicy GOK wzięli również czynny udział w organizacji obchodów 30 rocznicy pierwszych
prawie wolnych wyborów w powojennej Polsce, która przypadała 4 czerwca i została zorganizowana
w Sali przy czerwonej szkole.
W lipcu i sierpniu zorganizowane zostały dla dzieci półkolonie. W 4 turnusach wzięło udział 80
dzieci z terenu gminy. Dzieci odwiedziły między innymi: Megalandię w Ustce, Park Dinozaurów w
Łebie, Wioskę Hobbitów w Sierakowie Sławieńskim, Kręgielnię w Redzikowie i Multikino w Słupsku.
Były to zajęcia odpłatne, a ich koszt to 200 zł/ tydzień. W ramach opłaty oprócz przejazdu i biletów
wstępu zapewniono również ciepły posiłek każdego dnia. Półkolonie zostały zgłoszone do Kuratorium
Oświaty w Słupsku. Pracownicy w celu poprowadzenia zajęć przeszli obowiązkowe szkolenia i uzyskali
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certyfikaty MEN oraz badania pod kątem sanitarno – epidemiologicznym zgodnie z wytycznymi
ustawy.
Pracownicy GOK włączyli się również w organizację i przygotowanie pierwszej Gali Najlepszych
Uczniów gminy Dębnica Kaszubska, którym przyznano stypendia Wójta Gminy Dębnica Kaszubska.
Uroczystość zorganizowano w sali przy czerwonej szkole 19 czerwca.
Gminne Święto Plonów 2019 zorganizowane zostało boisku przy stadionie w Dębnicy Kaszubskiej
14 września. Na scenie po części oficjalnej pojawili się: dębniccy seniorzy, Zespół Tańca Pląs, Tube of
Cream (Zespół z Dębnicy Kaszubskiej), Drink Bar, grupa Dallas Country Fajters, InoRos, a po
zaplanowanych koncertach uczestnicy mieli jeszcze okazję do zabawy z DJ’em. Tradycyjnie podczas
dożynek zorganizowana została loteria fantowa. Dochód z loterii 2019 stanowił dofinansowanie
zakupu nowych nasadzeń z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu gminy Dębnica Kaszubska.
Pod koniec 2019 roku w zajęciach dodatkowych organizowanych przez GOK w ciągu tygodnia
brało udział blisko 420 osób. Do wyboru mieszkańcy mieli: naukę języka angielskiego oraz
niemieckiego, zajęcia teatralne, plastyczne, wokalne, rękodzielnicze, taneczne dla dzieci, taniec
towarzyski dla dorosłych, naukę gry na instrumentach klawiszowych, na gitarze, tenis ziemny,
fitness, zajęcia w pracowni gipsowej i ceramicznej, klub seniora. Łącznie prowadzonych było 46 grup.
Październik to również miesiąc ważny dla seniorów. W dniu 19 października zorganizowany został
Gminny Bal Seniora. Podczas tegorocznego balu bawiło się ponad 200 seniorów.
23 października został zorganizowany we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dębnicy
Kaszubskiej „Sąsiedzki wieczór poetycki”. Do sali konferencyjnej GOK zaproszono: Agnieszkę Dul,
Marię Jońce, Teresę Ławecką i Bogumiłę Skomoroko. Prezentacji utworów poetyckich towarzyszył
również wernisaż obrazów Bogumiły Skomoroko i występ wokalny dębnickich seniorów.
Od początku listopada podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie,
korzystali już regularnie z warsztatów organizowanych w pracowniach ceramicznej i gipsowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej.
19 listopada na stronie www Gminnego Ośrodka Kultury oraz FB GOK zachęciliśmy
najmłodszych mieszkańców naszej gminy by po raz kolejny wzięli udział w zabawie „Napisz list do
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Mikołaja”. W internecie został udostępniony gotowy formularz. Do skrzynki trafiło łącznie 90 listów od
dzieci za całej gminy. Zwieńczeniem zabawy była akcja „Elfy w trasie”, która w 2019 roku została
przeprowadzona po raz 3. Łącznie prezenty trafiły do 26 dzieci z różnych gminnych miejscowości.
Ostatnią planową imprezą była Dębnicka Wigilia, która odbyła się 15 grudnia.
W ramach działań promocyjnych wydano w 2019 roku pięć numerów „Wieści Gminnych”.
Przygotowywano od strony graficznej i merytorycznej materiały promujące wydarzenia (plakaty,
banery, zaproszenia, itp.). Rejestrowano wydarzenia gminne o różnym charakterze (zdjęcia i filmy),
które na bieżąco były zamieszczane na fanpagach GOK i Urzędu Gminy na portalu społecznościowym
Facebook oraz na stronie internetowej GOK. Zaprojektowano smycze reklamowe oraz torbę na ramię
promującą GOK i Bibliotekę.
W ramach działalności GOK bez zastrzeżeń funkcjonowała świetlica oraz Gminna Biblioteka
Publiczna w Dębnicy Kaszubskiej i jej filia w Budowie. W ramach środków budżetowych księgozbiory
obu placówek uzupełniano o nowości wydawnicze.
Złożono również wniosek o dofinansowanie na zakup książek do Biblioteki Narodowej. Z obu bibliotek
aktywnie korzystało 460 mieszkańców z terenu całej gminy.
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XVI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
W okresie sprawozdawczym 1 styczeń – 31 grudzień 2019 roku uchwały podejmowała Rada Gminy
Dębnica Kaszubska VIII kadencji – 95 uchwał.
W trakcie 2019 roku uchwalono 40 aktów prawa miejscowego, wśród których najważniejszymi
były: statut Gminy Dębnica Kaszubska, budżet Gminy na 2019 rok, stawki opłat i podatków,
zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Gminę. Równie ważnymi aktami prawa miejscowego
były uchwały ustrojowe dotyczące: organizacji oświaty, komunikacji i spraw społecznych. Wśród
aktów prawa miejscowego znalazły się uchwały nadające nazwy ulic w 7 miejscowościach gminy:
 Gałęzów,
 Skarszów Górny,
 Podole Małe,
 Żarkowo,
 Brzeziniec,
 Gogolewko,
 Niepoględzie.
Pozostałe uchwały w liczbie 55 dotyczyły spraw organizacyjnych Rady Gminy oraz szeregu
dziedzin działalności samorządu natury administracyjnej i finansowej. Wszystkie 89 uchwał
zostało wykonane, 6 jest w realizacji.
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Na poniższych zestawieniach przedstawiono proces pracy Rady Gminy w ujęciu kwartalnym oraz
podział uchwał ze względu na regulowaną materię:

Ilość podjętych uchwał

Rodzaje podjętych uchwał
46
17%

43%

26

16%

18

5

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Finansowe

Organizacyjne

Administracyjne
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XVII.

ZASÓB LUDZKI W SEKTORZE SAMORZĄDOWYM

Stan na dzień Urząd Gminy
w Dębnicy
Kaszubskiej

31.12.2018 r.

31.12.2019 r.

53,36 etaty
(w tym 2
etaty
zastępstwo,
2 etaty
roboty
publiczne
57,41 etaty
( w tym 5
etatów na
zastępstwo,
5 etatów
robót
publicznych

Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Dębnicy
Kaszubskiej

Gminny
Ośrodek
Kultury
w Dębnicy
Kaszubskiej

Środowiskowy
Dom
Samopomocy
w Motarzynie

10 etatów

Zakład
Gospodarki
Komunalnej Sp.
z o.o.
w Dębnicy
Kaszubskiej
23 etaty

33 etaty
( w tym 1
zastępstwo i 7
umów zlecenie
usługi
opiekuńcze)
33 etaty
( w tym 1
zastępstwo i 7
umów zlecenie
usługi
opiekuńcze)

9,5 etatu

23 etaty

4,5 etatu

1¾
etatu

Tabela. 3. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 roku
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XVIII. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
Strategia rozwoju Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2014 – 2020
Dokument strategiczny został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska
nr XLIV/327/2014 z dn. 27.08.2014 r. W jego treści przyjęto następujące cele:
 Umacnianie kapitału społecznego, jako partnera dla samorządu i strefy gospodarczej
poprzez działalność na rzecz stowarzyszeń, partycypacji społecznej mieszkańców i tworzenie
warunków dla młodych, wykształconych mieszkańców.
 Tworzenie dogodnych warunków do lokalizacji inwestycji poprzez wzbudzanie
zainteresowania inwestycjami na terenie gminy i wspieranie przedsiębiorczości młodych ludzi.
 Wykorzystywanie zasobów naturalnych i kulturowych dla tworzenia atrakcyjnych
warunków dla turystyki weekendowej poprzez wypromowanie obszaru gminy i tworzenie
warunków dla rozwoju turystyki.
Oceniając stopień realizacji Strategii, ale również adekwatność założonych celów do uwarunkowań
zmieniającego się otoczenia stwierdzić należy, że działalność Gminy Dębnica Kaszubska jest w pełni
spójna ze Strategią na lata 2014 – 2020. Podkreślenia wymaga, że Gmina w 2019 roku w dalszym
ciągu zacieśniała współpracę z sektorem organizacji pozarządowych poprzez systematyczne wsparcie
finansowe w ramach konkursów na realizację zadań publicznych oraz wspólne realizowanie projektów
społecznych i infrastrukturalnych z dofinasowaniem z Unii Europejskiej (szczegóły w dalszej części).
Ponadto w 2015 roku zdecydowaliśmy o utworzeniu realnego instrumentu finasowania sołectw –
funduszu sołeckiego, który był z powodzeniem kontynuowany w 2019 roku. Dzięki licznym
spotkaniom z mieszkańcami, wspólnej realizacji zadań sołeckich i przekazaniu kompetencji
finansowych społecznościom lokalnym wzrosła świadomość współtworzenia wspólnoty samorządowej
i odpowiedzialności za budowanie rozwoju Gminy.
Zabiegając o aktywność własnych mieszkańców równocześnie dążyliśmy do zaprezentowania
Gminy jako miejsca atrakcyjnego dla potencjalnych nowych mieszkańców i inwestorów umożliwiając
im nabywanie gruntów pod inwestycję. Gmina otwarta jest na inicjatywy, wspierając chętnych do
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lokalizacji u nas biznesu, miejsca zamieszkania lub wypoczynku. Stworzyliśmy miejsca dogodne do
uprawiania rekreacji indywidualnej i grupowej. Powstały obiekty małej architektury turystycznej,
służące pasji wędkarskiej, kajakowej i rowerowej.
Z uwagi na koniec horyzontu czasowego Strategii Województwa Pomorskiego 2020 rozpoczęto prace
nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Nasza Gmina jest członkiem Słupskiego
Subregionalnego Zespołu Roboczego i bierze czynny udział w pracach związanych z
przygotowywaniem tego dokumentu. Równolegle rozpoczęły się prace nad Gminną Strategią Rozwoju.
W tym celu powołany został zespół, który pod koniec roku rozpoczął pracę nad Diagnozą społeczno gospodarczą Gminy Dębnica Kaszubska.
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