ZARZĄDZENIE NR 85/2021
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Raportu o stanie Gminy Dębnica Kaszubska za 2020 rok
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713
i 1378) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przedstawia się Raport o stanie Gminy Dębnica Kaszubska za 2020 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.

Z up. Wójta Gminy Dębnica Kaszubska
Zastępca Wójta Gminy Dębnica Kaszubska

Karol Żukowski

50f3ae86-0ec2-eb11-94f0-000c29c1b099 Podpisany

Strona 1

RAPORT
O STANIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
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I.

WSTĘP
Raport o stanie gminy Dębnica Kaszubska za rok 2020 jest podsumowaniem działalności Wójta. Przedstawia
główne inwestycje i osiągnięcia naszej gminy w zakresie infrastruktury, działań społecznych, ochrony
środowiska, kultury, sportu i oświaty.
Zrealizowane zadania wynikają z planów przyjętych przez Radę Gminy. W Raporcie uwzględnione zostały
informacje o stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy oraz
funduszu sołeckiego. Raport stanowi uzupełnienie corocznego sprawozdania finansowego, które jest
obligatoryjnym dokumentem prezentującym stan budżetu gminy w minionym roku.
Chciałabym, aby ten dokument stanowił źródło wiedzy o naszej Gminie oraz o zmianach zachodzących w jej
różnych obszarach. Zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w Raporcie pozwoli na przyjrzenie się
efektom działań Wójta Gminy w 2020 r. Mam nadzieję, że lektura dokumentu zachęci mieszkańców do dyskusji,
do zgłaszania propozycji i pomysłów mających na celu dalszy rozwój naszej Gminy.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.

Z wyrazami szacunku
Iwona Warkocka
Wójt Gminy Dębnica Kaszubska
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II.

INFORMACJE OGÓLNE

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy
należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, mające na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.
Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy Dębnica Kaszubska, który realizuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy
w Dębnicy Kaszubskiej, gminnych jednostek organizacyjnych oraz spółki komunalnej z o.o.
Dębnica Kaszubska to gmina wiejska położona w północnej Polsce, w województwie pomorski powiecie słupskim. Swoim
zasięgiem obejmuje obszar o pow. 29966.80 ha, tj. ok. 300 km2, co stanowi 13,02% powierzchni powiatu słupskiego i
1,64% powierzchni województwa pomorskiego. Ludność gminy zamieszkuje w 44 miejscowościach na obszarze 22
sołectw. Miejscowości nie zaludnione, to: Budówko, Grabówek, Starniczki, Zakłodno, Piaszki, Sulin, Gałęźnik i Łoźnik.
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, Struga Warblewska, Kamienna, a także inne
niewielkie cieki. Rzeki znajdujące się na terenie gminy mają, zwłaszcza w górnych biegach, dno kamieniste i żwirowe. W
dolnych odcinkach cieków często występują torfy. Słupia w całym biegu na terenie gminy objęta jest ochroną
przeciwpowodziową. Jest to konieczne dla ochrony obiektów hydroenergetycznych i zbiorników retencyjnych.
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Uzupełnieniem sieci hydrograficznej, będącymi 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 systemu elektrowni wodnych.
Na terenie Gminy Dębnica Kaszubska znajdują się 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.

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 gminy znajduje
się 36,9% całkowitej powierzchni tego zbiornika.
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Gmina

Dębnica

Kaszubska

graniczy

z

następującymi gminami:
➢ od

północy – z gminami: Słupsk i

➢ ze

wschodu – z gminami: Potęgowo

Damnica,

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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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, 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.

W Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce (najnowsza publikacja Dz.U. z 2019 r. poz. 2360) figurują 52 nazwy
miejscowości leżących na terenie Gminy Dębnica Kaszubska. 6 z tych nazw miejscowości nie było powszechnie
używanych, tj. Gałęźnik, Łoźnik, Piaszki ,Sulin, Zakłodno i Łosinko.
Miejscowości: Gałęźnik, Łoźnik, Piaszki, Sulin i Zakłodno dawno straciły swoje dotychczasowe funkcje – są
niezamieszkane, zabudowania zostały zburzone lub samoistnie uległy zniszczeniu, a obszar po tych miejscowościach
posiada inne przeznaczenie lub brak jest możliwości określenia lokalizacji przestrzennej ich położenia.
W przypadku miejscowości Łosinko, okazało się, w trakcie przygotowywania danych wyjściowych do Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, że budynek oznaczony numerem 45 w miejscowości Podwilczyn położony jest
na terenie stanowiącym miejscowość Łosinko, która wg opisu rodzaju miejscowości jest częścią wsi Podwilczyn,
faktycznie stanowi odrębną miejscowość. W związku z powyższym dokonano korekty zameldowania osób pod adresem
Podwilczyn 45 na Łosinko 1.
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III.

DEMOGRAFIA
Według danych Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, na koniec
Liczba ludności w sołectwach
stan na 31.12.2020 r.

Sołectwo

Dębnica Kaszubska
Motarzyno
Budowo
Brzeziniec- Borzęcinko
Gogolewo
Niepoględzie
Starnice
Skarszów Górny
Dobieszewo
Łabiszewo
Podole Małe
Gałęzów
Mielno
Kotowo
Podwilczyn
Gogolewko
Krzywań
Jawory
Dobra
Grabin
Skarszów Dolny
Żarkowo

2020
3745

851
687
417
408
309
237
274
312
249
213
209
183
170
157
148
148
150
110
114
59

roku

na

terenie

Gminy

Dębnica

Kaszubska

w

44

miejscowościach zamieszkiwało 9196 osób. Dla porównania,
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku na terenie całej gminy
zameldowanych na stałe było 9272 osób, co uwidacznia ubytek w
stosunku do roku poprzedniego o 76 osób. W samej miejscowości
Dębnica Kaszubska mieszkało 3745 osób, co stanowiło 41 % ogółu
mieszkańców

gminy.

ukształtowała się

Gęstość

zaludnienia

w 2020 roku na

w

poziomie

całej

gminie

31 os/km².

Jak pokazuje analiza zmian w liczbie mieszkańców w 2020 roku,
większy odpływ mieszkańców miał miejsce z terenów miejscowości
okalających miejscowość Dębnica Kaszubska. Przewagę liczebną w
Gminie stanowią osoby w wieku produkcyjnym, 62% ogółu
mieszkańców. Tendencja spadkowa liczby mieszkańców utrzymuje
się od roku 2009 i spowodowana jest różnicą pomiędzy ilością

46

Liczba mieszkańców

zgonów

a

urodzeń,

a

także

migracją

mieszkańców.

Rycina 2. Liczba mieszkańców na terenie poszczególnych sołectw Gminy Dębnica Kaszubska według stanu na 31.12.2020 roku. Dane na
podstawie rejestru mieszkańców.
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9650

9606

9518

9488
9365

Demografia w liczbach 2014-2019

31.12.2014
9650

31.12.2015
9606

31.12.2016
9518

31.12.2017
9488

9272
31.12.2018
9365

31.12.2019
9272

9196
31.12.2020
9196

Rycina 3. Demografia w liczbach 2014 -20120

W ostatnich latach 2017-2021 obserwuje się

napływ cudzoziemców, zamieszkujących na terenie Gminy Dębnica

Kaszubska. Oficjalne dane dotyczące osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Dębnica
Kaszubska, nie dają pełnego obrazu ilości osób, pochodzących z innych państw, które przebywają na terenie Gminy. Nie
wszyscy bowiem dokonują zameldowania w miejscu pobytu. Poza tym występuje duża rotacja przebywających osób,
najczęściej są to pobyty krótkoterminowe do 90 dni na podstawie wizy. Z danych rejestru mieszkańców wynika, że na
dzień 31.12.2020 r. na pobyt stały lub czasowy zameldowanych było –15 cudzoziemców, na dzień 31.12.2019 – 14.

Rok
2020

Ilość osób
czasowo
zameldowanych
15

2019

14

2018
2017

12
7

Dla przykładu można podać dane dotyczące obywatelstwa
cudzoziemców zameldowanych na terenie Gminy Dębnica
Obywatele
Ukrainy, Gruzji
Ukrainy, Indii, Gruzji, Wielkiej
Brytanii
Ukrainy, Białorusi, Włoch, Indii,
Albanii, Niemiec
Ukrainy, Indii, Albanii, Włoch, Niemiec

Kaszubska:
Przypływ osób z zagranicy w głównej mierze spowodowany
jest zapleczem logistycznym i bazą inwestorów oferujących
pracę.
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Struktura wiekowa ludności
stan na 31.12.2020 r.
mężczyzn

Przyrost naturalny

kobiet

2020

42

3073

2018

1040

1028 994

2017

Przedprodukcyjny (0 Produkcyjny (M-19- Poprodukcyjny (M- 18)
65; K-19-60)
66 i więcej; K-61 i
więcej)

29
41

Grupa wiekowa
Rycina 4. Struktura wiekowa ludności

32
40

2008

56
57
56

38

469
2016

56
67
48
63
53

2019

2592

83

49

35

zgony mężczyzna
zgony kobieta
urodzenia mężczyzna

48
49

urodzenia kobieta

48
48
56
76
76

Rycina 5. Przyrost naturalny na przestrzeni lat

Jak wynika z pierwszego zestawienia w Gminie Dębnica Kaszubska, na przestrzeni 13 obserwuje się depopulację liczby
mieszkańców. W 2019 roku odnotowano ujemny przyrost naturalny. W strukturze demograficznej kobiet jest więcej o 56
od mężczyzn (4626 kobiet i 4570 mężczyzn). Przy czym największa różnica istnieje w grupie wieku tzw. poprodukcyjnym
(więcej kobiet).W 2020 roku liczba małżeństw zawartych na terenie Gminy wynosiła 22 (cywilnych - 12
i konkordatowych- 10). Z kolei mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska, którzy zawarli związek małżeństwo to 63 osoby
(34 kobiety i 29 mężczyzn).
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IV.

ZARZĄDZANIE GMINĄ

Organem uchwałodawczym Gminy Dębnica Kaszubska jest piętnastoosobowa Rada Gminy Dębnica Kaszubska,
a organem wykonawczym Wójt Gminy Iwona Warkocka, która wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy
w Dębnicy Kaszubskiej.
Przewodniczący Rady Gminy Dębnica Kaszubska Krzysztof Badowski pełnił swoją funkcję do 31 stycznia 2021 r. Mandat
Przewodniczącego Rady Gminy wygasł w dniu 31 stycznia 2021 r, na mocy postanowienia nr 17/2021 z dnia
8

lutego

2021

r.

Komisarz

Wyborczy

w

Słupsku,

z

powodu

złożenia

pisemnego

zrzeczenia

się

jego.

W dniu 25 lutego 2021 r. odbyły się wybory na Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Ireneusz
Ziółkowski objął funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, a Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został Witold Leśniewski.
W kadencji 2018 – 2023 władze uchwałodawczą w Gminie stanowi Rada Gminy w osobach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Badowski Krzysztof
Batóg Marian
Cech Roman
Horuń Kamil
Knitter Rafał
Kołacki Mateusz
Krycki Adam
Lejczak Jadwiga
Leśniewski Witold
Olech Marcin
Paczesny Piotr
Sowińska Beata
Szerlowski Mateusz

do dnia 31 stycznia 2021 r.
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14.
15.

Tutak Bartłomiej
Ziółkowski Ireneusz

Kadencja Rady Gminy oraz Wójta jest pięcioletnia (2018 –2023). Rada Gminy w Dębnicy Kaszubskiej działała w roku
2020 na mocy Statutu Gminy Dębnica Kaszubska, uchwalonego uchwałą nr XXIV/173/2020 Rady Gminy Dębnica
Kaszubska

z

dnia

30

września

2020

r.

w

sprawie

uchwalenia

Statutu

Gminy

Dębnica

Kaszubska

(Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. poz. 4421) oraz zmian wprowadzonych uchwałą nr XXV/180/2020 Rady Gminy Dębnica
Kaszubska z dnia 28 października 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/173/2020 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z
dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dębnica Kaszubska (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz.
4660). W 2020 roku w VIII kadencji Rady Gminy odbyło się 12 sesji Rady. Podjętych w tym okresie zostało 70 uchwał (w
2019 podjętych zostało 95 uchwał).
Wysokość diet radnych Rady Gminy Dębnica Kaszubska określa uchwała nr XIII/88/2019 Rady Gminy w Dębnicy
Kaszubskiej z dnia 13 października 2019 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla Radnych
Rady Gminy Dębnica Kaszubska, zmieniona uchwałą nr XVII/132/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę
nr XIII/88/2019 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad
przyznawania i wysokości diet dla Radnych Rady Gminy Dębnica Kaszubska. Rada przy uchwalaniu diet bierze pod
uwagę funkcje pełnione przez radnego.
Podejmując działania na rzecz wpierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodych mieszkańców Gminy
w 2019 r. uchwałą Rady Gminy powołana została Młodzieżowa Rada Gminy. Jest ona organem konsultacyjnodoradczym, a zarazem reprezentacją młodzież Gminy. Dzięki niej młodzi ludzie tuż przed wkroczeniem w dorosłość mogą
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czynnie uczestniczyć w życiu Gminy i inicjować działania takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne czy
społecznościowe
Ograniczenia związane ze stanem pandemii COVID-19 w roku 2020 r., zmusiły Młodzieżową Radę do zawieszenia
działania. Wykonywanie zadań samorządu spoczywa na siedmiu jednostkach organizacyjnych Gminy i jednej spółce
komunalnej z o.o.
➢ 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)
➢ Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, Kierownik Piotr Reszka
(realizowane zadania: wsparcie społeczne mieszkańców)
➢ Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie, Kierownik 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 Krajewska
(realizowane zadania: edukacja szkolna i przedszkolna)
➢ Zespół Szkół w Motarzynie, do 31.08.2020 r. Dyrektor Gabriel Konkel, od 01.09.2020 r. Dyrektor
Magdalena Łangowska
(realizowane zadania: edukacja szkolna i przedszkolna).
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IV.

INFORMACJE FINANSOWE
IV.1.BUDŻET GMINY W ROKU 2020
Politykę finansową Gminy Dębnica Kaszubska kształtowała Uchwała nr XVI/128/2020 Rady Gminy Dębnica Kaszubska
z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębnica Kaszubska na 2020 rok.
Bilans dochodów i wydatków gminy w 2020 roku ilustrują poniższe wykresy.
Struktura dochodów i wydatków
w podziale na
bieżące i majatkowe

Bilans dochodów i wydatków
budżetowych za rok 2020
57.588.401,64
59.986.748,64
54.340.935,74
56.209.617,70

51.753.449,99 50.608.826,55

2.398.347
Dochody

Wydatki

Plan budżetowy

Deficyt

Wykonanie budżetu

4.456.167,71

1.868.681,96
Nadwyżka

Bieżące

3.732.109,19

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 2020

Z powyższego wykresu wynika, że w 2020 roku Gmina Dębnica Kaszubska zrealizowała dochody budżetowe
o 1.378.783,94 zł niższe od zaplanowanych natomiast, wydatki budżetowe niższe o 5.645.812,90 zł od przyjętych w
planie wydatków. Pozwoliło to zamknąć wykonanie budżetu gminy nadwyżką w wysokości 1.868.681,96 zł zamiast
deficytu w kwocie 2.398.347 zł.
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Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina posiadała zobowiązania pieniężne wobec instytucji finansowych w wartościach
określonych w tabeli:
Wierzyciel
BOŚ –
ugoda
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
PKO BP S.A.
obligacje
RAZEM

Okres
zobowiązania
2004-2021

Stan na dzień
01.01.2020 r.
1 064 700,00

Spłata w 2020
roku
-354 900,00

Stan na dzień
31.12.2020 r.
709 800,00

2 423 212,55

-529 977,10
+ 207 530,79

} 2 100 766,24

-222 375,60

667 126,80

-495 937,56

9 471 374,64

2005-2023

2007- 2023
2010 – 2027
2011 – 2027

889 502,40
9 967 312,20

2012 – 2027

3 000 000,00

0,00

3 000 000,00

2018 – 2029

7 350 000,00

- 2 500 000,00

7 100 000,00

2019 – 2031

3 300 000,00

0,00

3 300 000,00

2020 - 2032

0,00

+ 3 300 000,00

3 300 000,00

27 994 727,15

+1 654 340,53

29 649 067,68

X

Tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy

Poziom zadłużenia
Gminy

53%

Dochód
47%

Zobowiązania do wykonania dochodu

Rycina 8. Poziom zadłużenia gminy
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Poziom zadłużania Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 29.649.067,68 zł, co stanowi ok. 52,75% zrealizowanych w
2020 roku dochodów budżetowych.
Oceniając sytuację finansową Gminy należy stwierdzić, że jest ona stabilna. O tym fakcie świadczy pozytywna opinia
organu nadzoru tj. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz wskaźniki dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań
wynikające z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2020 r.
wynosił 29.649.067,68 zł, co stanowi 52,75 % zrealizowanych w 2020 roku dochodów budżetowych ogółem oraz
57,29 % zrealizowanych dochodów bieżących. Dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań dla roku 2020 określony w
art.243 ustawy o finansach publicznych obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2020-2032 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi
11,95%, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 tej ustawy
do dochodów ogółem wynosi 7,33%. Zatem poziom zadłużenia Gminy Dębnica Kaszubska na koniec 2020 roku
utrzymywał się w granicach limitów określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych. Wszystkie wskaźniki
poziomu spłaty zadłużenia dla lat 2021-2032 utrzymują się w granicach limitów określonych w ustawie o finansach
publicznych.
Według założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2020-2032 dochody Gminy planowane są w granicach

59.104.327-64.854.721 zł - w zależności od analizowanego roku budżetowego.
Udział poszczególnych składników w dochodach gminy:
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Dotacje bieżące
pozostałe dochody
udział w podatku osób prawnych
udział w podatku osób fizycznych
dochód z najmu i dzierżawy mienia
komunalnego
opłaty za zagospodarowanie odpadów
komunalnych
podatki i opłaty lokalne

Dochody majatkowe

6.663.654,58

3.777.148,59
(208.146,39)

24.898,40
dotacje inwestycyjne (w tym z UE)

5.921.378
531.803,80
1.679.755,83
6.410.041,80

subwencja ogólna
dotacje na cele bieżące

Rycina 9. Struktura zrealizowanych dochodów bieżących

16.151.168
20.826.917,29

ze sprzedaży majatku

461.150,64

Rycina 10. Struktura zrealizowanych dochodów majątkowych

Według założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032 dochody Gminy planowane są w granicach
59.104.327 – 64.854.721 zł - w zależności od analizowanego roku budżetowego.
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Wydatki

Wydatki na projekty z UE

wkład własny
majątkowe

3.732.109,19

bieżące (w tym
obsługa
zadłużenia)

Rycina 11. Struktura zrealizowanych wydatków

201.636,77

50.608.826,55
(608.442,11)
742.776,61
środki z UE

Rycina 12. Struktura zrealizowanych wydatków na projekty UE

Wszystkie wydatki inwestycyjne gminy wyszczególnione zostały w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu
Gminy Dębnica Kaszubska za rok 2020 r.
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IV. 2. DOTACJE I ŚRODKI POZABUDŻETOWE W STRUKTURZE REALIZACJI INWESTYCJI
L.p.

Nazwa zadania

Wartość
zadania

Dofinansowanie
Budżet Województwa Pomorskiego
99 999 zł

1

Przebudowa drogi w Troszkach

2

Przebudowa drogi gminnej, ul.
Zajęcza w miejscowości Dębnica
Kaszubska

3

Modernizacja źródła ciepła w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Dębnicy Kaszubskiej w
systemie zaprojektuj-wybuduj

4

5

6

Budowa drogi w miejscowości
Maleniec
Przebudowa pokrycia dachu
kotłowni w Zespole Szkół w
Dębnicy Kaszubskiej
Budowa obiektu kulturowego
powiązanego z rybactwem nad
jeziorem Dobra

216 956 zł

532 551 zł

1 629 750 zł

203 226 zł

37 006 zł

501 505 zł

Środki Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19
99 999
Fundusz Dróg Samorządowych
248 913 zł
Środki Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19
266 901 zł
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020
1 383 992 zł
Środki Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19
147 999 zł
Środki Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19
37 006 zł
Europejski Fundusz Morski i
Rybacki
219 900 zł

Opis
Przebudowa drogi o
nawierzchni z betonu
asfaltowego, długość 575 m,
szerokość 3,0 m
Przebudowa drogi o
nawierzchni z betonu
asfaltowego, długość 488 m,
szerokość 5,0 m
Montaż pompy ciepła
Zadanie realizowane w latach
2019 – 2021
Budowa drogi o nawierzchni
z kruszywa betonowego,
długość 402 m
Przebudowa pokrycia dachu
kotłowni
Budowa budynku świetlicy
wiejskiej
Zadanie realizowane w latach
2019 – 2020
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Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020
7

OZE w Gminie Dębnica
Kaszubska (fotowoltaika)

3 668 060 zł

Wkład UE 2 885 358 zł
Wkład mieszkańców Gminy
711 721 zł

8

9

10

11

Budowa sali gimnastycznej wraz
z boiskiem wielofunkcyjnym
przy Zespole Szkół w Gogolewie
Gmina Dębnica Kaszubska

Modernizacja instalacji co i cwu
w obiektach użyteczności
publicznej w Gminie Dębnica
Kaszubska

Rozbudowa i modernizacja wraz
z wyposażeniem PSZOK w
Dębnicy Kaszubskiej
- doposażenie
Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej przy ulicy Kamiennej
w Dębnicy Kaszubskiej

Ministerstwo Sportu i Turystyki
4 629 253 zł
2 274 800 zł

465 615 zł

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020
250 590,12 zł

1 540 809 zł

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020

Wykonanie instalacji
fotowoltaicznych na obiektach
użyteczności publicznej (4
instalacje) oraz budynkach
mieszkalnych (165 instalacji)
w Gminie Dębnica Kaszubska
Zadanie realizowane w latach
2020 – 2021
Budowa sali gimnastycznej z
zapleczem sanitarnym i
technicznym oraz budowa
boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkół w Gogolewie
Zadanie realizowane w latach
2020 – 2022
Wymiana istniejących kotłów
wraz z niezbędnymi
instalacjami na kotły na
biomasę (pellet) w Przedszkolu
w Budowie oraz Domu
Ludowym w Budowie
Zadanie realizowane w latach
2019 – 2021
Dostawa wyposażenia - rębak

1 301 522 zł

16 255,40 zł

Budżet Województwa Pomorskiego w
ramach programu
Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020
10 000,00

Zagospodarowanie terenu
poprzez wykonanie
nawierzchni utwardzonych
chodników, montaż ławek,
stołu do gry w szachy, koszy
oraz nasadzenia zieleni
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Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania nieinwestycyjne
1) Gmina otrzymała grant w wysokości 60 000 zł z Ministerstwa Cyfryzacji i zakupiła 21 laptopów w ramach
rządowego programu Zdalna Szkoła. Komputery trafiły do szkół, a następnie do najbardziej potrzebujących
uczniów, którzy takiego sprzętu nie posiadają.
2) Gmina otrzymała grant w wysokości 105 000 zł z Ministerstwa Cyfryzacji z przeznaczeniem na zakup 38 laptopów
w ramach rządowego programu Zdalna Szkoła+. Komputery trafiły poprzez wszystkie szkoły z terenu Gminy do
dzieci z rodzin wielodzietnych
3) Gmina otrzymała grant w wysokości 84 000 zł i zrealizowała projekt Akademia Kompetencji Cyfrowych - E-aktywni
mieszkańcy Gminy Dębnica Kaszubska. Projekt zakładał podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy
poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 150 mieszkańców. W ramach projektu gmina otrzymała 10 laptopów, które
po zakończeniu projektu stały się własnością gminy. Projekt dofinansowany w 100% w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa.
4) Gmina zrealizowała projekt pn.: „Błękitno – zielona przestrzeń – szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Gminy
Dębnica Kaszubska” dofinansowany w ramach KSOW. Był to cykl szkoleń i warsztatów z zakresu minimalizacji
skutków zmian klimatycznych w skali lokalnej oraz zakładania ogrodów deszczowych i łąk kwietnych dla
mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska. Wartość projektu 42 431,50 zł, dofinansowanie 38 407,50 zł, wkład
własny gminy niefinansowy 4 024 zł.
5) Gmina otrzymała dofinansowanie (w partnerstwie z Gminą Potęgowo) w ramach RPO WP Działanie 6.2.2. Rozwój
Usług Społecznych na realizację projektu pn. „Społeczni do Potęgi”. Projekt wspierać będzie rodziny zagrożone
wykluczeniem społecznym oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z terenu gminy Dębnica
Kaszubska i Potęgowo. Planowane działania to m.in.;
➢ zajęcia opiekuńczo – animacyjne dla dzieci i młodzieży w świetlicach,
➢ utworzenie Klubu Życzliwości promującego aktywność społeczną i integrację mieszkańców,
➢ utworzenie Klubu Animacji Artystycznej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Motarzynie, w ramach
którego odbywać się będą zajęcia animacyjne dla podopiecznych oraz integrujące ich ze społecznością lokalną,
➢ utworzenie Szkoły dla rodzica - usługi wsparcia rodzin, poprzez stworzenie specjalistycznych punktów
wspierania rodzin (świetlice wiejskie), w tym min.: porady psychologa, warsztaty tematyczne np. nabywania
umiejętności radzenia sobie z rolami społecznymi, w tym małżeńskimi i rodzicielskim.
W ramach projektu, poza działaniami „miękkimi”, zaplanowano remont i doposażenie dziesięciu świetlic oraz dwóch
placów rekreacyjnych. Łączna wartość remontów to kwota 600 000 zł, wartość doposażenia świetlic – 296 000 zł,
placów rekreacyjnych – 40 000 zł.
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Całkowita wartość projektu dotycząca zakresu Gminy Dębnica Kaszubska to kwota 1 834 706 zł. Wkład własny
Gminy niefinansowy. Okres realizacji lata 2020-2023usługi wsparcia rodziny.
Inne działania:
1) Przebudowa drogi w miejscowości Budowo – przebudowa drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, długość 403
m, szerokość 3,0 m – koszt 115 248 zł
2) Budowa punktu czerpania wody do celów przeciwpożarowych w miejscowości Gałęzów - koszt 73 972 zł
3) Budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w m. Dobra – koszt 4 920 zł
4) Opracowanie koncepcji technologii kuchni w budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej
– koszt dokumentacji 6 150,00 zł
5) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznych na
budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Dobra – koszt dokumentacji 1 845,00 zł
6) Opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznych na
obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ul. Jana III Sobieskiego 3– koszt
dokumentacji 3 075,00 zł
7) Opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi w m. Dobra. Wartość
dokumentacji 23 370,00 zł
8) Gmina w ramach Funduszu Dróg Samorządowych złożyła dwa wnioski o dofinansowanie
➢ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobra, Gmina Dębnica Kaszubska, wartość inwestycji 555 598
zł – droga rekomendowana do wsparcia
➢ Przebudowa dróg gminnych - ulicy Sosnowej i Kasztanowej w Dębnicy Kaszubskiej, Gmina Dębnica
Kaszubska, wartość inwestycji 1 461 134 zł – droga rekomendowana do wsparcia
9) Gmina złożyła wniosek o środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i otrzymała kwotę w
wysokości 1 533 579 zł z przeznaczeniem na gminne inwestycje
10) Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 100 000 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Strudze Warblewskiej w Dębnicy Kaszubskiej – obszar pomiędzy
budynkiem Urzędu Gminy, ul. Strażacką i ul. Kościelną.
11) Gminy złożyła trzy wnioski o uzyskanie wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek
samorządu terytorialnego na realizację gminnych inwestycji.
➢ Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębnica Kaszubska – wartość inwestycji 5 750 250 zł
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➢ Przebudowa dróg w miejscowości Dębnica Kaszubska – ul. Malinowa i ul. Piaskowa – wartość inwestycji 1
614 177 zł.
➢ Przebudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej w celu utworzenia kuchni
i stołówki szkolnej – wartość inwestycji 1 400 000 zł.
12) Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej na zadanie „Budowa dróg na Osiedlu Północ wraz z
infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów w Dębnicy Kaszubskiej – dokumentacja budowlana” w ramach
„Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2024”. Wartość dokumentacji
221 300 zł, wnioskowane dofinansowanie 177 040 zł
13) Gmina otrzymała dofinansowanie na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla 3 obiektów: Zespół Szkolno
– Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej (zabezpieczenie pod pompę ciepła), świetlica wiejska w Dobrej oraz Centrum
Partnerstwa Lokalnego w Krzyni. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
Całkowita wartość projektu 341 763,66 zł, przyznane dofinansowanie 273 376 zł. Termin realizacji 2021 rok
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IV.3. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W 2020 roku Gmina Dębnica Kaszubska przeprowadziła 9 postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach
przetargów nieograniczonych, w tym: 7 zamówień klasycznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy PZP, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP i 2 zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP.
Wartość zawartych umów:

Udział procentowy zawartych umów
w 2020

➢ Roboty budowlane – 4 041 961,72 netto, tj. 4 971 612,92 zł
brutto
➢ Dostawy – 3 532 746,48 netto, tj. 3 900 833,73 zł brutto

34%

37%

➢ Usługi – 4 136,798,80 netto, tj. 4 596 033,00 zł brutto
29%

W trakcie roku zostały przeprowadzone 3 postępowania z udziałem
środków Unii Europejskiej w drodze przetargu nieograniczonego.

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 wyliczana na każdy rok według wzoru
zapisanego w art. 3.1 ustawy o Funduszu Sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. W roku 2020 ogólna kwota przypadająca
na 22 sołectwa w Gminie Dębnica Kaszubska wynosiła: 540 520,23 zł.

Fundusz sołecki 2020
Dębnica Kaszubska
Motarzyno
Budowo
Brzeziniec- Borzęcinko
Gogolewo
Niepoględzie
Starnice
Skarszów Górny
Dobieszewo
Łabiszewo
Podole Małe
Gałęzów
Mielno
Kotowo
Podwilczyn
Gogolewko
Krzywań
Jawory
Dobra
Grabin
Skarszów Dolny
Żarkowo

50.182,40
50.182,40
45.665,98
32.367,65
31.213,45
25.894,12
24.338,46
24.037,37
23.786,46
22.883,17
21.879,53
20.775,51
19.771,87
18.768,82
18.467,12
17.664,20
17.468,48
17.463,48
16.108,55
15.857,64
13.097,61
12.645,96

Rycina 13. Podział środków funduszu sołeckiego w roku 2020
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Fundusz sołecki jest ważnym elementem wdrażania i finansowania rozwoju sołectw. Dzięki niemu możliwa jest budowa
tożsamości poszczególnych sołectw, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, waloryzacja krajobrazu i architektury,
realizacja przedsięwzięć poprawiających warunki mieszkańców (standard życia). Wpływa na wartości niematerialne
(jakość życia), takie jak poczucie wspólnoty, współodpowiedzialność, wzorce wychowawcze, więzi międzypokoleniowe.
Mieszkańcy samodzielnie podczas zebrań wiejskich decydują o podziale kwot na poszczególne potrzeby w sposób
demokratyczny.
Efekty realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Dębnica Kaszubska to przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę
drogową. W 2020 roku sołectwa przeznaczyły na ten cel 115 143,28 zł. Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę
103 567,23 zł na doposażenie istniejących placów zabaw na terenie gminy oraz wybudowano nowy plac w m. Dobieszewo
– koszt przedsięwzięcia 21 279,00 zł. Ze środków funduszu wybudowano wiatę biesiadną w m. Mielno, dokonano zakupu
i zmiany systemu ogrzewania w remizo-świetlicy w m. Starnice, czy zamontowano lampę solarną przy budynku w
Borzęcinie.

Wykorzystana kwota funduszu sołeckiego na 31.12.2020 r to 535.596,29, tj. 99,09% zaplanowanej kwoty na ten cel.
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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 2020 roku, stanowiącego nieruchomości, łącznie wynoszą 161.804.917,92 zł.
Na tę sumę składają się:
➢ wartość gruntów: 93.457.579,99 zł
Zasób
gminnych
gruntów
obejmuje
o ogólnej powierzchni 602,7246 ha.
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obręby

ewidencyjne,

w

skład

których

wchodzą

działki

➢ wartość budynków, budowli, infrastruktury: 68.347.337,93 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.).
Dochody uzyskane z mienia w 2020 roku łącznie wyniosły 974.084,06 zł, w tym:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

z tytułu sprzedaży działek – 429.048,81 zł
z tytułu użytkowania wieczystego dotyczącego gruntów - 16.099,79 zł,
z tytułu trwałego zarządu – 1.947,41 zł,
z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 5.549 zł,
z tytułu najmu i dzierżawy - 489.337,22 zł, w tym za grunty rolne 61.009,45 zł,
z przekształcenia użytkowania wieczystego – 27.142,51 zł
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Poniżej przedstawiono wykaz gruntów będących w zasobie Gminy Dębnica Kaszubska na dzień
31.12.2020 r. w podziale na ich rodzaj.
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Rodzaje gruntów i ich oznaczenia
tereny przemysłowe - Ba
inne tereny zabudowane - Bi
nieużytki - N
rowy - W
sady - S
łąki - Ł
pastwiska - Ps
grunty orne zabudowane - Br
lasy - Ls
grunty niezabudowane zurbanizowane Bp
tereny rekreacyjno-użytkowe - Bz
tereny różne - Tr
grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz
użytek kopalny -K
wody stojące - Ws
tereny mieszkaniowe - B
grunty rolne - R
drogi - DR
RAZEM na dzień 31.12.2020 r.

Pow. w ha
2,5740
13,6108
18,1108
14,0831
1,5489
12,1727
18,0271
6,3254
7,2486
13,8973
32,1852
2,6260
1,1356
3,6160
29,2191
5,1290
122,1267
299,0883
602,7246

Wartość
151 487,52 zł
3 412 043,00 zł
116 419,20 zł
186 494,57 zł
17 121,70 zł
161 220,05 zł
300 604,84 zł
13 023,48 zł
72 156,88 zł
5 493 107,27 zł
1 510 346,05 zł
55 770,00 zł
2 710,61 zł
1 588 764,00 zł
376 208,30 zł
1 414 955,41 zł
289 552,81 zł
78 295 594,30 zł
93 457 579,99 zł

Rycina 14. Udział gruntów w zależności od przeznaczenia, będący własnością Gminy
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Gmina Dębnica Kaszubska posiada:
➢

55 lokali mieszkalnych
(Ilość lokali mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach będących przedmiotem umów najmu: Borzęcino – 16,
Budowo – 3, Dębnica Kaszubska – 6, Dobra – 1, Gałęzów – 4, Gogolewko – 1, Gogolewo – 1, Kotowo – 4, Krzywań 1, Motarzyno – 10, Mielno – 1, Niepoględzie – 4, Podwilczyn – 2, Troszki -1).

➢ W 2020 roku gmina sprzedała 1 lokal mieszkalnych na rzecz najemcy z możliwością skorzystania
z

preferencyjnej

dla

najemcy

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 oraz nabyła 1 budynek mieszkalny w Dobieszewie.
➢ 16 obiektów świetlicowych
(w miejscowościach: Borzęcino, Budowo, Gałęzów, Gogolewko, Gogolewo, Jawory, Kotowo, Niepoględzie, Łabiszewo,
Mielno, Motarzyno, Podole Małe, Podwilczyn, Skarszów Górny, Starnice, Żarkowo, Dobra).
W 2020 roku do zasobu mienia doszła świetlica w miejscowości Dobra.
➢ 3 ośrodki zdrowia (w miejscowościach: Dębnica Kaszubska, Borzęcino, Budowo)
➢ 3 kompleksy edukacyjno – sportowe (w miejscowościach: Dębnica Kaszubska, Gogolewo, Motarzyno).
➢ 110,41 km sieci wodociągowej obsługującej 99% mieszkańców,
➢

128,40 km sieci kanalizacji sanitarnej

➢ 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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Mienie Gminy służące świadczeniu usług zdrowotnych zostało wydzierżawione na podstawie umów, które dotyczą
używania rzeczy i regulują prawa oraz obowiązki obu stron. Obiekty te znajdują się w miejscowości Dębnica Kaszubska,
Budowo, Borzęcino. W budynkach tych oprócz lokali użytkowych znajduje się 5 lokali mieszkalnych, które są
przedmiotem umów najmu. W majątku gminnym, w grupie środków trwałych dotyczących ochrony zdrowia, obiekty te
mają wartość 1.800.895,75 zł.
Budynki, które stanowią remizy strażackie Gmina przekazała do korzystania podległym jednostkom strażackim na
podstawie umów użyczenia, w których użyczająca zobowiązała się zezwolić biorącemu w użyczenie bezpłatne używanie
rzeczy. Wartość środków trwałych w tej grupie wynosi - 797.131,51 zł.
Świetlice wiejskie stanowiące majątek gminny przekazane są do korzystania poszczególnym sołectwom. Świetlice
znajdują się w miejscowościach Borzęcino - dz. nr 32/43, Budowo – dz. nr 223/2, Dobra – dz. nr 176/1, Gałęzów – dz.
nr 656/1 i 4/25, Gogolewko – dz. nr 23/3, Gogolewo – dz. nr 5/34, Jawory – dz. nr 44, Kotowo – dz. nr 103/6, Łabiszewo
– dz. nr 2/4, Mielno – dz. nr 58, Motarzyno – dz. nr 107/4, Niepoględzie – dz. nr 167/13, Podole Małe - dz. nr 65,
Podwilczyn – dz. nr 52/1, Skarszów Górny – dz. nr 34/17, Starnice – dz. nr 1/46, Żarkowo – dz. nr 62. Świetlice
w miejscowościach Gałęzów i Niepoględzie, zostały przekazane umową użyczenia do korzystania przez stowarzyszenie.
Wartość majątku dotyczącego świetlic wynosi 5.095.410,31 zł.
Na zmianę w majątku dotyczącego świetlic miała wpływ budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobra,
na dz. nr 176/1.
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Mienie gminne w grupie dotyczącej turystyki i sportu posiada wartość 3.121.653,80 zł. Zalicza się w tej grupie
środki trwałe dotyczące: placów zabaw, ogrodów rekreacyjnych, zagospodarowanej przestrzeni publicznej, przystani
wodnych i kajakowych (Podwilczyn, Gałęzów ,Dobra, Łysomiczki i Krzynia), siłowni zewnętrznych, boisk.
W 2020 roku na zwiększenie wartości tej grupy miały wpływ środki trwałe dotyczące utworzenia zagospodarowania
przestrzeni publicznej w miejscowości Dębnica Kaszubska (dz. nr 336, ul. Kamienna), wykonanie wiaty biesiadnej
w miejscowości Mielno (dz. nr 58), plac zabaw w Dobieszewie (dz. nr 130/3).
Wartość majątku dotyczącego środków związanych z drogami, przepustami i chodnikami wynosi 15.895.433,09 zł.
Na zmianę wartości tej grupy w 2020 roku miała między innymi wpływ budowa drogi gminnej w miejscowości
Budowo (dz. nr 231), wykonanie chodnika w miejscowości Gogolewo, przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Brzeziniec, modernizacja dróg gminnych w Dębnicy Kaszubskiej (ul. Przemysłowa, ul. Zielona, ul. Tulipanowa),
modernizacja dróg w miejscowości Gałęzów.
W skład majątku wchodzą również przystanki, place, parkingi położone na terenie gminy. Na zwiększenie wartości
w 2020 roku miała wpływ nowa inwestycja, jaką jest wiata przystankowa w miejscowości Niemczewo. Łączna wartość
środków trwałych z tej grupy wynosi 408.296,62 zł.
Gmina w swoim majątku posiada również środki trwałe dotyczące oświetlenia ulicznego o wartości 1.126.454,55
zł. Na zmianę wartości tej grupy środków trwałych w 2020 roku miało wpływ ujęcie zadania polegającego na wykonaniu
oświetlenia parkowego na działce nr 109/4, w miejscowości Budowo.
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Wartość mienia dotyczącego infrastruktury związanej z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, przepompowniami,
hydroforniami, ujęciami wody, zbiornikami, studniami wynosi 32.147.279,01 zł. Częścią tych środków trwałych zarządza
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o..
W okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 zmianie uległa ilość i wartość środków trwałych
dotyczących infrastruktury wod.-kan. stanowiącej własność Gminy Dębnica Kaszubska. Między innymi wykonano
przyłącze wodociągowe do nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobra.
W skład majątku wchodzą również inne budynki oraz obiekty, które wykorzystywane są do realizacji zadań
publicznych o wartości 4.126.043,37 zł. Zalicza się tutaj między innymi budynki administracyjne, budynki użytkowe i
inne obiekty. Obiekty oświatowe w Dębnicy Kaszubskiej, Gogolewie, Borzęcinie, Budowie, Motarzynie zostały przekazane
w trwały zarząd jednostkom oświatowym umożliwiając w ten sposób władanie nieruchomością gminną nie posiadając
osobowości prawnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej również dysponuje mieniem gminnym
na podstawie trwałego zarządu. Trwały zarząd nieruchomością zabudowaną budynkiem oznaczonym numerem
porządkowym 35 w miejscowości Motarzyno (dz. nr 1/1), ustanowiono na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w
Motarzynie.
Na stan mienia gminnego ma również wpływ inwestycja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w miejscowości Dębnica Kaszubska, przy ul. Przemysłowej (dz. nr 1259). Wartość środka trwałego
dotyczącego tej inwestycji zwiększyła majątek o kwotę 1.003.697,00 zł.
Gmina Dębnica Kaszubska posiada prawa majątkowe w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej
Spółka z o. o., z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej przy ulicy Przemysłowej 1, w której Gmina ma 100 % udziałów.
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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, a w przypadku 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 miejscowego lub wydania decyzji.
Wnioski:

Obszary w Studium

3%
53%

39%
2%
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.

3%
Przemysłowe

Rolne

Inne

Rycina 15. Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska
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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 2020
roku decyzji z podziałem na funkcje przedstawia poniższe zestawienie.
Decyzje:

Obszary w planach

3%

➢ Wydano 25 decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego na
łącznym obszarze 646,3 ha.
➢ Wydano 74 decyzje warunkach
zabudowy na łącznym obszarze 270,7ha
w tym:
▪ 49 dla budownictwa jednorodzinnego,
▪ 5 dla zabudowy usługowej,
▪ 20 dla zabudowy pozostałej np. mała
architektura.

26%

44%
9%
18%
Zieleni i wód

Mieszkaniowe

Infrastruktury

Rolne

Przemysłowe

Rycina 16. Kierunki zagospodarowania przestrzennego według planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska
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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 2020 roku Gmina Dębnica Kaszubska skutecznie realizowała zadania wpisujące się w założenia Programu
ochrony środowiska poprzez:
− realizację inwestycji wymiany pieców w budynkach użyteczności publicznej, zwiększających efektywność
energetyczną i ograniczającą emisję CO2 (demontaż pieca węglowego oraz instalacja kotła centralnego ogrzewania
zasilanego na pellet),
− realizacja prac w zakresie mikroinstalacji OZE, mających zastąpić konwencjonalne źródła energii – montaż paneli
fotowoltaicznych na 3 budynkach użyteczności publicznej (wraz z kaskadą pomp ciepła) oraz 165 budynkach
indywidualnych,
− 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,
− 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 zwiększenia świadomości i aktywności mieszkańców.
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VI.2. OCHRONA POWIETRZA
W roku 2020 obowiązywała 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 2020 Gmina Dębnica Kaszubska wykazała
następujące zadania:
− obniżenie emisji w budynkach użyteczności publicznej:
• demontaż pieca węglowego w budynku oddziału Przedszkola w Budowie, instalacja kotła centralnego ogrzewania
zasilanego na pellet, zaworów i orurowania c.o., (redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz B(a)P – 34,52 kg/rok),
• demontaż pieca węglowego w budynku Domu Ludowego w Budowie, instalacja kotła centralnego ogrzewania
zasilanego na pellet, zaworów i orurowania c.o., (redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz B(a)P – 38,87 kg/rok),
−
utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez remonty i poprawę stanu
nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska,
− 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),
− prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych mających na celu poprawę świadomości oraz kształtowanie
prawidłowych postaw wśród mieszkańców poprzez:
• 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,
• udostępnianie mieszkańcom danych z sensora jakości powietrza, monitorującego całodobowo poziom
zanieczyszczeń w powietrzu, celem podniesienia świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza na terenie
gminy.
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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 zamiaru ich usunięcia
pracownicy urzędu starają się edukować wnioskodawców w zakresie racjonalnej gospodarki 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 2020 został ustalony uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr XVIII/138/2020 z dnia 25 marca
2020 roku.
W trakcie 2020 roku Gmina Dębnica Kaszubska realizowała zadania programu, którymi było:
−
odławianie oraz zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z ternu Gminy, w wyniku interwencji
przekazano do schroniska 11 psów, z czego zaadoptowanych zostało 7 osobników,
− zapewnienie opieki weterynaryjnej, w tym dla zdarzeń drogowych z udziałem zwierzęcia, odnotowano w ubiegłym
roku trzy przypadki potrącenia, wykonano także 25 zabiegów sterylizacji i kastracji kotów,
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zapewnienie opieki 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 2020 roku zawarto umowę
z gospodarstwem rolnym posiadającym warunki do udzielenia schronienia, lecz przypadków porzucenia zwierzęcia
nie odnotowano.
Na zadania Programu łącznie wydatkowano kwotę: 40.102,43 zł
−

VI.5. DOFINANSOWANIA DO INWESTYCJI PROŚRODOWISKOWYCH
VI.5.1.PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
W 2020 roku Gmina Dębnica Kaszubska realizowała dot. przyznania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy
oczyszczalni ścieków – inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Dębnica
Kaszubska.
Przyznanie dotacji odbywało się zgodnie z Uchwałą Nr XXI/158/2020 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2020 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 2020.
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 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) – oddanym do
użytkowania, w którym w dacie złożenia wniosku zamieszkują mieszkańcy,
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➢

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:
5.000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwała nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym,
➢ 7.000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwała nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym.
➢

Z programu skorzystał 1 mieszkaniec Gminy Dębnica Kaszubska, który otrzymał dotację w wysokości 5.000 zł.
VI.5.2 USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
W 2020 roku Gmina Dębnica Kaszubska realizowała program pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Dębnica Kaszubska – edycja 2019 i 2020”.
Zakres prac obejmował:
- demontaż, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – z terenu 9 nieruchomości;
- transport i utylizację– z terenu 30 nieruchomości.
Unieszkodliwiono 75,44 Mg wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 40 544,20 zł, z czego otrzymano
dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
pn.: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”
– dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku w wysokości
30 243,00 zł. Pozostałą kwotę, tj. 10 301,20 zł pokrywają uczestnicy ww. Programu.
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VII. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi to dokument, 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 2020 rok został ustanowiony w uchwale Rady Gminy
Dębnica Kaszubska Nr XIV/100/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku.
Program określa szczegółowo zakres przedmiotowy, zasady współpracy, okres realizacji programu; sposób realizacji jego
i oceny programu oraz wysokość środków planowanych na jego realizację w 2020 roku.

Program powstał w oparciu o

przepisy określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020, poz. 1057), poprzedzony konsultacjami społecznymi z przedstawicielami organizacji pozarządowych
zgodnie z art. 5a ust. 2 ww. ustawy.
Gmina Dębnica Kaszubska w 2020 roku wspierała organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
w dwóch formach: finansowej i pozafinansowej.
W 2020 roku przez wzgląd na sytuację epidemiczną w kraju i wprowadzone obostrzenia przeprowadzono tylko
jeden konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu. Oferty w ramach konkursu złożyło
sześć organizacji, którym komisja konkursowa przyznała dofinansowanie.
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Dotacja w zakresie sportu
UKS "START"

3.000,00

KS "Dolina Speranda"
KS BŁĘKITNI MOTARZYNO
KS SKOTAWA-BUDOWO
KS "Dębnickie Orły"

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
12.000,00
12.000,00

5.741,42
9.500,00

KS SKOTAWIA

Kwota wykorzystana

22.545,89
25.500,00

Kwota przyznana

Rycina 17. Wysokość rozdysponowanych środków w zakresie upowszechniania sportu

Gmina dokonała wypłata II transzy dofinansowania w kwocie 78 825,00 zł na wsparcie lokalnego przedsięwzięcia w
zakresie rozwoju kultury, sztuki tradycji – budowy i wykończenia świetlicy wiejskiej w Gałęzowie. Gmina
dofinansowała wkład własny organizacji pozarządowej do projektu współfinasowanego ze źródeł zewnętrznych, który
służy realizacji zadań publicznych Gminy Dębnica Kaszubska pn. Utworzenie Społecznego Centrum Aktywności i
Innowacyjności Lokalnej w Gałęzowie zgodnie z umową nr 184/2019.
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W 2020 roku Gmina Dębnica Kaszubska udzieliła dotacji w trybie uproszczonym (pozakonkursowym) na realizację
zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Wysokość przyznanej dotacji: 11 410,00 zł.
Jednostka OSP z Gminy Dębnica
Kaszubska

Kwota dotacji z budżetu
gminy

Ochotnicza Straż Pożarna w Motarzynie
Ochotnicza Straż Pożarna w Budowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Mielnie
Ochotnicza Straż Pożarna w Dębnicy
Kaszubskiej
Ochotnicza Straż Pożarna w Podwilczynie

4 140,00 zł
100,00 zł
3 170,00
3 000,00 zł
1 000,00 zł

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 2020 Gmina Dębnica Kaszubska podejmowała oraz kontynuowała współpracę z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego oraz z różnymi organizacjami. Jednym z efektów współpracy są wspólnie realizowane projekty. Poniżej
przedstawiono projekty rozpoczęte oraz kontynuowane w 2020 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
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przyrody poprzez usuwanie rdestowca i wykaszanie łąk na łączną wartość: 515.000 zł – projekt realizowany w
partnerstwie z gminami: Ustka, Słupsk, 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.
− „OZE w gminach powiatu słupskiego”, w ramach którego zamontowano pompę ciepła w obiekcie Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej oraz wykonano instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności
publicznej (4 instalacje) oraz budynkach mieszkalnych (165 instalacji) w Gminie Dębnica Kaszubska o łącznej
wartości: 9.009.890 zł, z czego wartość projektu realizowanego na terenie Gminy wyniosła: 5.356.657 zł. – projekt
realizowany w partnerstwie z gminami: Ustka, Słupsk, Potęgowo i Kobylnica
− „Modernizacja instalacji co i cwu w powiecie słupskim” w ramach którego wykonano modernizację źródła ciepła w
budynku szkoły w Budowie oraz w Domu Ludowym w Budowie oraz planuje się wykonanie w 2021 roku
modernizacji źródła ciepła w budynkach szkół w Motarzynie i Gogolewie na łączną wartość: 465.615 zł – projekt
realizowany w partnerstwie z gminami: Słupsk i Damnica
− „Społeczni do Potęgi” - projekt wspiera rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym oraz podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy. Planowane działania to m.in. zajęcia opiekuńczo – animacyjne dla dzieci i
młodzieży w świetlicach, utworzenie Klubu Życzliwości promującego aktywność społeczną i integrację
mieszkańców, utworzenie Klubu Animacji Artystycznej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Motarzynie,
oraz utworzenie Szkoły dla rodzica. Poza działaniami „miękkimi”, zaplanowano również remont i doposażenie
dziesięciu świetlic oraz dwóch placów rekreacyjnych.

Całkowita wartość projektu dotycząca zakresu Gminy
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Dębnica Kaszubska to kwota 1 834 706 zł. Wkład własny Gminy niefinansowy. Okres realizacji lata 2020-2023 projekt realizowany w partnerstwie z gminą Potęgowo
− Gmina Dębnica Kaszubska rozpoczęła realizację projektu Srebrna Sieć II współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś
priorytetowa 6 Działanie 6.2 Usługi społeczne Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.
Budżet projektu 573 635,00 zł w tym wkład własny 22 750,00zł
Projekt skierowany do osób niesamodzielnych, osamotnionych, zagrożonych wykluczeniem seniorów 60+
realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.
Głównymi założeniami projektu jest:
− zapewnienie osobom w wieku 60+ wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu dostępu do
zindywidualizowanych, wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej;
-przeciwdziałanie marginalizacji i osamotnieniu seniorów;
− podniesienie kompetencji i wiedzy specjalistycznej przez opiekunów faktycznych osób starszych;
− aktywizacja środowisk senioralnych i wspieranie współpracy pomiędzy gminnymi radami seniorów;
− promocja i rozwój wolontariatu senioralnego.
W ramach projektu doposażona będzie również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczalnia mieści się w
siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy. Projekt będzie realizowany od grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r.
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➢ Obszarem współpracy z Powiatem Słupskim była inwestycja w infrastrukturę drogową tj. „Budowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej nr 1177G w m. Gogolewo Gmina Dębnica Kaszubska, na które Gmina wydatkowała
kwotę: 50 001,00 zł ( 17 259,00 zł to wartość zakupionych materiałów, a 32 742,00 zł środków finansowych w
formie wkładu własnego).

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 2020 roku: 9.343,00 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 2020 roku: 3.245,20 zł.
➢ Rybacka Lokalna Grupa Działania „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 2020 roku: 5.563,20 zł.
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➢ 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 2020 roku: 7 451,20 zł.
➢ Stowarzyszenia „KRÓLESTWO NATURY” z/s w gm. Dębnica Kaszubska
Obszary
a

w

współpracy:

szczególności

działanie

wspieranie

na

rzecz

wszechstronnego

rozwoju
i

lokalnego

zrównoważonego

Gminy
rozwoju:

Dębnica

Kaszubska,

społecznego

kulturalnego

i gospodarczego Gminy Dębnica Kaszubska.
Koszt uczestnictwa w 2020 roku: 7.417,60 zł.
Poniżej przedstawiono korzyści społeczne uzyskanego dofinansowania w projektach infrastrukturalnych i społecznych
zrealizowanych dzięki aktywnemu wsparciu Gminy przez opisywane społeczności.
Lp.

1.

Nazwa Zadania
Budowa zielonej siłowni w
miejscowości Dębnica Kaszubska

Wartość
zadania

24 078,16 zł

Stowarzyszenie Królestwo Natury
Reaktywacja na obcasach II
2.

9 962,90 zł
Stowarzyszenie Królestwo Natury

Dofinansowanie
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach inicjatywy
LEADER
23 500,00 zł
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach inicjatywy
LEADER

Opis
Zakup elementów
siłowni zewnętrznej
przy stadionie w
Dębnicy Kaszubskiej

Projekt szkoleniowy
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3.

Strefa aktywności dla seniorów w
Gminie Dębnica Kaszubska

26 324,06 zł

Stowarzyszenie Królestwo Natury

4.

Aby chciało się chcieć – promocja
wolontariatu w Gminie Dębnica
Kaszubska

2 700,00 zł

9 200,00 zł
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach inicjatywy
LEADER
24 950,00 zł
Fundusz AKUMULATOR
SPOŁECZNY
2 700,00 zł

Stowarzyszenie Królestwo Natury
5.

Klub Ogrodnika – aktywizacja osób
niepełnosprawnych

26 307,76 zł

Stowarzyszenie w Starym Kinie

6.

Budowa Aktywnej Strefy Mieszkańca
na Osiedlu Północ w Dębnicy
Kaszubskiej

26 317,36 zł

Klub Sportowy Dębnickie Orły

7.

Utworzenie Społecznego Centrum
Aktywności i Innowacyjności
Lokalnej w Gałęzowie – budowa
świetlicy
Stowarzyszenie SPERANDA

498 670,00 zł

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach inicjatywy
LEADER
24 934,00
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach inicjatywy
LEADER
24 995,00
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach inicjatywy
LEADER
225 000 zł środki UE

Zakup urządzeń do
ćwiczeń (świetlica w
Budowie, Mielnie i
Gogolewie)
Zakup czapek i
koszulek z logiem dla
Gminnego Klubu
Wolontariatu
Zakup wyposażenia i
sprzętu ogrodniczego
dla Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Motarzynie
Utworzenie placu
zabaw na Osiedlu
Północ w Dębnicy
Kaszubskiej

Budowa świetlicy
wiejskiej w m.
Gałęzów

273 670 zł
wkład Gminy

48

➢ Inne stowarzyszenia działające w obszarze i na rzecz mieszkańców Gminy
Stowarzyszenia: „BUDZIMY KULTURĘ”, „WIATR W ŻAGLE”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa
Motarzyno, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dębnica Kaszubska „AVANTI”, Polski Związek Wędkarski
Okręg Słupsk Koło Gminne PZW Dębnica Kaszubska, Ochotnicze Straże Pożarne.
Kluby Sportowe: „SKOTAWIA”, „Dębnickie Orły”, „Błękitni Motarzyno”, „SKOTAWA-BUDOWO”, „Dolina Speranda.
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X.

POMOC SPOŁECZNA ORAZ REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH

Sferą bieżącej działalności Gminy Dębnica Kaszubska w 2020 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:
➢ 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 2020 przyjęty uchwałą Rady
Gminy Dębnica Kaszubska nr XV/115/2019 z dnia 30 grudnia 2019 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

1672

Struktura wiekowa świadczeniobiorcy
311

1604
1388

1230
189

748

729

706

693

680

595

212

202

533
51
18

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Liczba wspieranych rodzin
Liczba wspieranych rodzin Liczba wspieranych osób w rodzinie

Przedprodukcyjny (0 18)

Produkcyjny (M-19-65;
K-19-60)
mężczyzn

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

kobiet
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Wskaźnik bezrobocia na dzień 31.12.2020 r.

Odsetek bezrobotnych
klientów pomocy społecznej

293

75%

230

76%

71%

65%

59%
42%

35

24

kobiety

mężczyźni

bezrobotni ogółem

z prawem do zasiłku

Rodzaje udzielonych świadczeń
pomocy społecznej

2014

2015

2016

70%

2014

2018

1.705.713,00

2019

2020

2.446.833,00

2015

2.486.472,00
2.007.259,00

2016

2.520.616,00
2052.197,00

2017

1.940.238,00

2018

1.823.616,00

2019

niepienieżne

2017

Wysokość wypłaconych świadczeń (w zł)

30%

pienieżne

49%

1.928.448,00

2.530.862,00
2.473.496,00.
2.716.326,00

2.245.118,00
1.981.099,00

2020
świadczenia niepieniężne

świadczenia pieniężne
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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. Udzielane świadczenia 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.
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,
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•

•

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.

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;
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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, 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.
W kontekście przestawionej sytuacji mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska wyszczególnić należy następujące powody
udzielenia pomocy i wsparcia rodzinom w 2020 roku oraz wysokość naliczonych i wypłaconych świadczeń opiekuńczych
klientom pomocy społecznej:
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Przyczyny wspierania rodzin
bezradność
5%

inne
4%

ubóstwo
23%

Ilość udzielonych świadczeń opiekuńczych
specjalne zasiłki opiekuńcze

255

świadczenie pielegnacyjne

macierzystwo
13%
bezrobocie
15%

niepełnosprawno
sć
19%

choroba
21%

954

zasiłek pielegnacyjny dla umierkowanie
niepełnosprawnych

1625

zasiłek pielegnacyjny dla znacznie
niepełnosprawnych

1703

zasiłek pielegnacyjny dla dzieci
niepełnosprawnych
zasiłek pielegnacyjny powyżej 75 roku
życia

1043
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Gmina jako jednostka zobowiązania do realizacji polityki społecznej państwa w 2020 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 2020 roku naliczono i wypłacono świadczenia wychowawcze, tzw. 500+ dla 1064 rodzin, na łączną wartość:
10.133.853 zł. Jest to wartość wyższa niż w 2019 roku, kiedy wynosiła ona 8.318.537 zł.
➢ W 2020 roku naliczono i wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia
dziecka, tzw. becikowe dla 1712 rodzin, na łączną wartość: 1.742.625 zł i jest to wartość niższa niż w 2019 roku,
kiedy wynosiła ona 1.616.031 zł.
➢ W 2020 roku naliczono i wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 126 osób, na łączną wartość: 520.756 zł, jest to
wartość niższe niż w 2019 roku, kiedy wynosiła ona 529.315 zł.
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➢ Wydano 140 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 1.198 osobom na kwotę 371.410 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 264 dzieci na łączną kwotę 67.729 zł. Pomoc celową na
żywność otrzymało 388 osób na łączną kwotę 353.364 zł, co stanowiło 2.331 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 249
osób w ilości 1.813 zł świadczeń na kwotę 249.591 zł, z tego: stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów
otrzymało 243 dzieci w ilości 1807 świadczeń na kwotę 245.991,00 zł, zasiłek szkolny otrzymało 6 osób w ilości 6
świadczeń na kwotę 3.600,00 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 2020 r. Programem
objęto 442 osób i wydano 1123 paczek.
➢ Realizacja Programu „Opieka 75+” na kwotę 31.847,36 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 11 osób.
➢ Realizacja Programu „ Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2020” na kwotę 25.600 zł).
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 głównym jest wsparcie
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
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W ramach jego założeń w roku sprawozdawczym 2020 udzielono wsparcia:
➢ 199 rodzinom z problemami wychowawczymi lub dysfunkcyjnych poprzez objęcie ich pracą socjalną,
➢ 27 rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez przydzielenie
asystenta rodziny,
➢ 31 dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej poprzez sfinansowanie wydatków w wysokości 255.026,18 zł.
Programem realizowanym w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom w Gminie Dębnica Kaszubska w 2020 roku był
Gminny Program Profilaktyki Uzależnień w Gminie Dębnica Kaszubska na rok 2020. W programie zostały określone
cele szczegółowe oraz harmonogram ich realizacji. Łącznie na zadania programu w roku sprawozdawczym przeznaczono
kwotę: 57.495,16 zł, w ramach którego zrealizowano:
➢ działania zwalczania narkomani na kwotę 174,57 zł w tym realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez
sołectwo Łabiszewo „Malowanie dobrem” (10 uczestników). Realizacja programów profilaktycznych ma na celu
wskazanie młodemu pokoleniu, że do dobrej zabawy nie trzeba wspomagać się innymi środkami dopingującymi,
czyli narkotykami, dopalaczami. Poprzez realizację programów profilaktycznych dąży się do integracji
mieszkańców, upowszechniania i pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży na temat profilaktyki uzależnień oraz
uświadamiania zagrożeń dla zdrowia i życia płynących z nałogów;
➢ przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 57.215,59 zł w tym realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych
przez sołectwo Łabiszewo („Malowanie dobrem” – 10 uczestników), Podwilczyn – („Trzeźwe spojrzenie na życie – 35
uczestników) oraz Budowo (Rodzinny Rajd Rowerowy- 70 uczestników);
➢ prowadzenie Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego i grupy wsparcia na kwotę 10.080,00 zł,
➢ projekt przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej pod nazwą „Spełniamy dziecięce marzenia – Elfy w
trasie” na kwotę 1.498,10 zł
➢ zakup kolorowej kserokopiarki do Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej zgodnie z realizacją projektu
pod nazwą „Używkom mówimy - NIE” na kwotę 10.300,00 zł;
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➢ paczki świąteczne dla dzieci z terenu Gminy Dębnica Kaszubska (ilość 100 sztuk – przedział wiekowy I-V klasa
szkoły podstawowej) na kwotę 8.100,00 zł,
➢ sfinansowano spektakl profilaktyczny w wersji online „Strach ma wielkie oczy” na kwotę 900,00 zł.
➢ 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 2020 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.
➢ 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 2020 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:
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➢ 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: 15.916 godzin, objęto
55 osoby starsze usługami opiekuńczymi,
▪ objęto 36 rodzin pomocą wynikająca z bezradności życiowej, a 27 rodzinom przypisano asystenta rodziny,
▪ założono łącznie 13 tzw. „Niebieskich Kart”,
➢ Wpieranie i aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, a także pomoc osobom
starszym, niepełnosprawnym poprzez:
▪ wsparcie finansowe dla 477 rodzin w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych i pomoc w naturze na kwotę
1.275.416,36 zł.,
▪ przyznanie dla 67 rodzin dodatków mieszkaniowych i energetycznych na łączną kwotę 76.058,53 zł.,
▪ zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacenie składki zdrowotnej dla 116 osób na łączną kwotę 62.081,82
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,
▪ skierowanie 18 osób bezdomnych do schroniska dla osób bezdomnych i poniesienie kosztów w wysokości
173.884,41 zł.,
▪ skierowanie 17 osób starszych, niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej i poniesienie kosztów w wysokości
453.072,13 zł.,
Realizacja programów:
„Opieka 75+” na kwotę 31.847,36 zł. Strategicznym celem programu była poprawa dostępności do usług
opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej;
➢ „Asystent osób niepełnosprawnych – edycja 2019-2020” na kwotę 51.264,00 zł;
➢ „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – „ na kwotę 25.600,00 zł.
Wydatki powyższe poniesiono na zatrudnienie pracowników w celu świadczenia usług opiekuńczych u 56 osób.
➢
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XI.

EDUKACJA
System oświaty w Gminie Dębnica Kaszubska funkcjonuje w oparciu o trzy Zespoły Szkół
o charakterze publicznym i jeden Zespół Szkół w Niepoględziu, który posiada charakter szkoły niepublicznej. 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 podstawową.
▪ Obwód szkoły: miejscowości Dargacz, Dębnica Kaszubska, Dobrzykowo, Dudzicze, Grabin, Krzynia, Krzywań,
Leśna Polana, Łysomice, Łysomiczki, Łosinko, Mielno, Podwilczyn, Skarszów Dolny, Skarszów Górny, Starnice,
Starniczki.
Rok

▪

▪

Populacja ludności w
Liczba uczniów w szkole
Liczba dzieci w przedszkolu
obwodzie
2018
4.980
361
162
2019
4.982
365
169
2020
4.969
372
173
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.
Kadra Zespołu:
Rok
Nauczyciele
Pracownicy administracji i
(ilość etatów przeliczeniowych)
obsługi
2018

67,12

24

2019

64,73

2020

57,44

27
( w tym 2 etaty na zastępstwo)
27
( w tym 2 etaty na zastępstwo)
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▪

Koszty funkcjonowania Zespołu:
Rok

2018
2019
2020

Wydatki

Zadania zlecone
Zadania własne
Zadania zlecone
Zadania własne
Zadania zlecone
Zadania własne

4.707.113 zł
2.212.987 zł
5.583.010 zł
2.444.878 zł
5.051.256 zł
2.402.398 zł

Z subwencji i
dotacji

Dochody

4.430.422
517.621
4.750.937
549.444
5.060.617
546.852

41.686
193.822
31.935
177.694
15.701
103.573

zł
zł
zł
zł
zł
zł

Środki Gminy

zł
zł
zł
zł
zł
zł

235.003
1.501.543
800.138
1.717.740
-25.062
1.751.973

zł
zł
zł
zł
zł
zł

Procentowy
udział
środków
Gminy
4,99 %
67,85 %
14,33 %
70,26 %
0,00 %
72,93 %

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

▪

Populacja ludności w obwodzie

Liczba uczniów w szkole

Liczba dzieci w przedszkolu

2018
1.975
133
58
2019
1.963
136
58
2020
1.933
115
68
Zaplecze szkoły: budynek zlokalizowany w Gogolewie 40 składający się z sal dydaktycznych, pomieszczeń
gospodarczych i administracyjnych, nieposiadający sali gimnastycznej (sala gimnastyczna w trakcie budowy). Stan
techniczny szkoły i wyposażenie na dobrym poziomie. Budynek przedszkola zlokalizowany w Borzęcinie 33, stan
techniczny i wyposażenia na dobrym poziomie.
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▪

▪

Kadra Zespołu:
(ilość etatów przeliczeniowych)

Koszty funkcjonowania Zespołu:
Rok

2018
2019
2020

Łącznie

Zadania
Zadania
Zadania
Zadania
Zadania
Zadania

zlecone
własne
zlecone
własne
zlecone
własne

1.805.471 zł
532.105 zł
1.932.638 zł
629.129 zł
1.920.375 zł
653.134 zł

Rok

Nauczyciele

2018

21,39

Pracownicy administracji i
obsługi
8

2019

22,54

9 (w tym 1 zastępstwo)

2020

21,42

10 (w tym 1 zastępstwo)

Z subwencji i
dotacji
1.789.288
163.118
1.832.340
148.626
1.917.136
138.737

zł
zł
zł
zł
zł
zł

Dochody

15.687
12.598
12.239
12.562
8.736
9.473

Środki Gminy

zł
zł
zł
zł
zł
zł

495
356.388
88.059
467.941
-5.497
504.924

Procentowy
udział
środków
Gminy
0,03 %
66,98 %
4,56 %
74,38 %
0,00 %
77,31 %

zł
zł
zł
zł
zł
zł

➢ Zespół Szkół w Motarzynie (z/s Motarzyno 9a, 76 – 248 Dębnica Kaszubska) – prowadzący edukację
przedszkolną, szkolną podstawową.
▪ Obwód szkoły: miejscowości Budowo, Budówko, Gałęzów, Goszczyno, Grabówko, Jamrzyno, Jawory, Kotowo,
Motarzyno, Niemczewo, Niepoględzie, Ochodza, Spole, Strzegomino.
Rok
2018
2019
2020

Populacja ludności
w obwodzie
2.410
2.408
2.398

Liczba uczniów w szkole

Liczba dzieci w przedszkolu

108
112
114

44
34
34
63

▪

▪

▪

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 na zmianę sposobu użytkowania.
Kadra Zespołu:
Rok
Nauczyciele
Pracownicy administracji i
(ilość etatów przeliczeniowych)
obsługi

Koszty funkcjonowania Zespołu:
Rok

2018 Zadania
Zadania
2019 Zadania
Zadania
2020 Zadania
Zadania

Łącznie

zlecone
własne
zlecone
własne
zlecone
własne

1.766.948
484.459
1.915.674
535.466
1.921.655
446.952

2018

19,71

8

2019

17,39

8

2020

16,19

10 ( w tym 2 na zastępstwie)

Z subwencji i
dotacji
zł
zł
zł
zł
zł
zł

1.538.801
128.114
1.759.780
112.286
1.820.749
117.932

zł
zł
zł
zł
zł
zł

Dochody

13.890
10.392
11.761
9.154
8.528
6.008

Środki Gminy

zł
zł
zł
zł
zł
zł

214.256
345.953
144.133
414.026
92.378
323.012

zł
zł
zł
zł
zł
zł

Procentowy
udział
środków
Gminy
12,13 %
71,41 %
7,52 %
77,32 %
4,81 %
72,26 %

64

➢ Zespół Szkół w Niepoględziu (z/s Niepoględzie, ul. Puttkamerów 2, 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 2018-2020 wysokość
przekazywanej dotacji dla Zespołu Szkół w Niepoględziu kształtowała się następująco:
Zwrot dotacji
za
Procentowy
Rodzaje zadań
Łączny koszt
przedszkole
Z subwencji i
udział
Gminy w
realizacji
za dzieci
Środki Gminy
dotacji
środków
zakresie oświaty
zadań
spoza gminy
Gminy
Dębnica
Rok
Kaszubska
Zadania zlecone
2.141.925 zł 2.126.370 zł
0 zł
15.555 zł
0,73 %
790.374 zł
2018 Zadania własne
225.416 zł
168.391 zł
396.567 zł
50,17 %
Zadania zlecone
2.395.391 zł 2.245.872 zł
0 zł
149.519 zł
6,24 %
798.903 zł
2019 Zadania własne
214.960 zł
162.182 zł
421.761 zł
52,79 %
Zadania zlecone
2.917.247 zł 2.892.612 zł
0 zł
24.635 zł
0,84 %
2020 Zadania własne
962.127 zł
187.982 zł
205.789 zł
568.356 zł
59,07 %
➢ Wydatki oświatowe poniesione przez Gminę Dębnica Kaszubska
W roku 2020 Gmina poniosła wydatki na zadania zlecone w wysokości 564.888 zł z czego kwotę 165.000 zł pokryto z
uzyskanych środków pochodzących z programu „Zdalna szkoła” – 60.000 zł oraz „Zdalna szkoła +” – 105.000 zł.
Natomiast kwotę 889.00 zł pokryto z 1% z otrzymanej dotacji celowej uzyskanej na zakup podręczników i materiałów
ćwiczeniowych. Reszta wydatków zleconych (kwota 398.999 zł) została pokryta ze środków własnych gminy.
W roku 2020 Gmina poniosła wydatki na zadania własne w wysokości 197.844 zł. Kwota 35.969 zł to uzyskany dochód,
zaś kwota 161.875 zł to środki własne Gminy przeznaczone na pokrycie reszty wydatków poniesionych na zadania
własne.
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W przypadku Gminy Dębnica Kaszubska zadania zlecone to zadania głównie 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.

Zadania zlecone
11 826 712 12 375 421
10 471 078

10 724 000

11 857 003

9 785 089

71 353

poniesione wydatki

otrzymana subwencja
i dotacje
2018

55 935 32 965

dochody
2019

1 148 849
514 854

485 453

dopłata ze środków
gminy

2020
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Do zadań własnych gminy w zakresie oświaty należy głównie dowożenie uczniów do szkół, prowadzenie przedszkoli,
w tym realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach
oraz organizacja pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Zadania własne

4 170 811

4 408 377

4 662 455

3 021 469

3 310 140

2 745 940

1 034 270
1 025 316

991 503
385 203 361 592

poniesione wydatki

otrzymana subwencja
2018

dochody
2019

360 812

dopłata ze środków
gminy

2020
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XV. KULTURA
Rok 2020 rozpoczął się w Gminnym Ośrodku Kultury od zorganizowania 12 stycznia finału WOŚP. W organizację
finału włączyli się wolontariusze ze szkolnego koła wolontariatu z Dębnicy Kaszubskiej, strażacy oraz mieszkańcy.
Podczas kwesty do „wośpowych” puszek trafiła łącznie kwota 16.239.89 zł. Podczas 27 finału WOŚP w Dębnicy
Kaszubskiej nie zabrakło atrakcji. W części artystycznej zaprezentowali się uczestnicy zajęć prowadzonych w GOK:
uczestnicy zajęć tanecznych i wokalnych. Działający przy GOK Teatr ŻE HO HO zaprezentował swój spektakl, a młodzi
strażacy z MDP w Dębnicy Kaszubskiej odtańczyli energetyzującą zumbę. W czasie aukcji, oprócz gadżetów ze sztabu
WOŚP, licytowano rękodzieło wytwarzane w pracowniach GOK, vouchery podarunkowe od przedsiębiorców działających
na terenie gminy oraz podarowane przez mieszkańców przedmioty.
W czasie ferii zimowych zorganizowano dwa turnusy półkolonii wyjazdowych. W roku 2020 dzieci wyjeżdżały do
Parku Trampolin, Multikina, fabryki bombek, na lodowisko i do kęgielni. W ramach opłaty dzieci odwiedzały również
restauracje: Mc’Donalds, KCF i Pizzerię Napoli.
Od stycznia przez kolejne miesiące Gminny Ośrodek Kultury ogłaszał zadania w ramach projektu Eko-zadań pn.
„Mieszkam w Królestwie Natury”. Te wydarzenia przez kolejne miesiące miały na celu zmotywowanie mieszkańców gminy
do dbania o środowisko. Wśród ogłoszonych zadań były między innymi: używanie ekologicznych toreb na zakupy, troska
o ptaki, sprzątanie lasu, robienie przemyślanych zakupów aby nie marnować jedzenia, oszczędzanie wody, ograniczanie
w gospodarstwach domowych detergentów, itp.
W dniu 6-go lutego zorganizowano w GOK-u spotkanie poetycko-muzyczne z cyklu „Liryczne wieczory nad Skotawą".
Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Bohaterami spotkania byli: poeci Anna Karwowska i
Zenon Lasoń; poetka, malarka, rzeźbiarka Anna Krawczuk; poetka i wokalista zespołu ludowego ze Słupska " Zgoda"
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Henryka Jurałowicz-Kurzydło. Atrakcją wieczoru był zespół ludowy "Zgoda", który swą muzyką porwał do wspólnej
zabawy.
W dniu 8 marca odbył się Gminny Dzień Kobiet. Tegoroczna uroczystość zorganizowana została pod hasłem
najpiękniejszych piosenek miłosnych dwudziestolecia międzywojennego.
Od połowy marca w związku z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami związanymi z pandemią GOK musiał
przemianować swoją działalność. Odwołane zostały zajęcia dodatkowe prowadzone w GOK-u. Zamknięta została również
Biblioteka i jej filia oraz świetlice, w których zatrudniani byli instruktorzy.
Od 20 marca w związku z problemami związanymi z nabyciem maseczek ochronnych w Gminnym Ośrodku Kultury
przystąpiono do szycia maseczek dla mieszkańców z wykorzystaniem dostępnych w pracowni rękodzieła maszyn oraz
zgromadzonych w niej materiałów. W związku z dużym zapotrzebowaniem materiały do szycia maseczek zostały
zakupione przez gminę oraz sołtysów. Łącznie przez ponad miesiąc w GOKu uszyto 9 tys. maseczek ochronnych.
Maseczki można było odbierać w instytucji po uprzednim umówieniu telefonicznym lub bezkontaktowo brać z tablicy
ogłoszeń, która służyła za „maseczkomat”. W dystrybucję maseczek włączyli się także sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy.
Od marca część pracowników GOKu korzystała z możliwości pracy zdalnej.
Na przełomie marca i kwietnia działalność GOKu w dużej mierze przeniosła się do internetu. Od 19 marca zachęcano
mieszkańców za pośrednictwem profilu FB do włączenia się w akcję „Poczytanki”, w której dorośli mieli czytać dzieciom
fragmenty swoich ulubionych książek z dzieciństwa. Zamieszczano filmy instruktażowe do samodzielnego szycia
maseczek oraz ogłoszono internetowy konkurs fotograficzny na zdjęcie pupila, w którym nagrodą była wizyta w salonie
groomerskim dla zwierząt.
Od 11 maja ponownie uruchomiono Gminną Bibliotekę Publiczną w Dębnicy Kaszubskiej i flię w Budowie. W związku
z zagrożeniem epidemiologicznym, czytelników od tego czasu zaczęły obowiązywać nowe zasady. Przede wszystkim
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biblioteka funkcjonować zaczęła wyłącznie jako wypożyczalnia bez wolnego dostępu do półek. Wyznaczono godziny na
dezynfekcję. Książki wydawano w odpowiednio wyznaczonym miejscu. Czytelnik miał obowiązek zasłonić usta i nos oraz
zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji. Czytelnicy czekający na książki zobowiązani byli zachować odległość między
sobą min. 2 m. Przyjęte od czytelników egzemplarze książek były poddawane kwarantannie na okres 7 dni. Pod koniec
maja zaproponowano czytelnikom również możliwość dowozu książek w ramach akcji „Książka do domu”. Tą propozycję
skierowano zwłaszcza do osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy, by w ten sposób ograniczyć możliwość
zakażenia COVID-19. Dowóz książek odbywał się po uprzednim ustaleniu telefonicznym.
Sytuacja związana z pandemią sprawiła, że po raz pierwszy od wielu lat pracownicy GOK-u nie mogli spotkać się
z dziećmi podczas Gminnego Dnia Dziecka. W związku z tym 1 czerwca postanowiono ruszyć w teren - złożyć życzenia
i wywołać uśmiechy na twarzach zarówno najmłodszych, jak i trochę "starszych" dzieci. Rozdano balony i cukierki, by
zaakcentować, że pomimo trudnej i niespotykanej sytuacji pamiętamy o naszych najmłodszych mieszkańcach.
Od połowy maja podjęto działania, które miały na celu uruchomienie własnego kanału na platformie You Tube. Dzięki
tej akcji pojawiła się możliwość dotarcia do dużej liczby odbiorców treści publikowanych przez GOK. Stworzono czołówkę
filmową reklamującą kanał GOKowrotek, której grafika nawiązuje do loga Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy
Kaszubskiej. W każdym tygodniu publikowano trzy filmy z różnych bloków tematycznych: poniedziałki – rękodzieło; środy
– recenzje książek; piątki – kulinaria. Filmy opublikowane na kanale YT były promowane na fanpagu FB GOK, który ma
aktualnie ponad 1,5 tys. użytkowników. Do montażu filmów zakupiono licencjonowany program.
Wspólnie z Parkiem Krajobrazowym Dolina Słupi 25 czerwca 2020 zorganizowano Dębnicką Noc Nietoperzową pod
Amfiteatr GOK. Spotkanie na wolnym powietrzu z zachowaniem reżimu sanitarnego i odległości rozpoczęło się wykładem,
który poprowadziła mgr Grażyna Sadowska - chiropterolog z Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Potem zapoznano się
ze sprzętem i wyruszono w pobliże rzeki Skotawy na nasłuchy i odłowy.
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W ramach działań promocyjnych wydano w 2020 roku dwa numery „Wieści Gminnych”. Przygotowywano od strony
graficznej i merytorycznej materiały promujące wydarzenia, rejestrowano wydarzenia gminne o różnym charakterze
(zdjęcia i filmy), które na bieżąco były zamieszczane na fanpagach GOK-u i Urzędu Gminy na portalu społecznościowym
Facebook oraz na stronie internetowej GOK-u. Od momentu uruchomienia kanału na YT zajęto się również nagrywaniem,
montażem i publikowaniem filmów w ramach GOKowrotka.
Lipiec, sierpień i wrzesień to czas kiedy intensywnie działano w sieci spotykając się z mieszkańcami Gminy on-line.
W lipcu rozpoczęto akcję szycia wakacyjnych toreb – worków z dębowym listkiem, które można było kupić w GOKu i
tym samym starano się chociaż w części realizować plan i założenia budżetowe.
Październik był miesiącem pracy zdalnej oraz przerwy w działalności GOKu ze względu na przypadki zachorowań
wśród pracowników na COVID-19.
W listopadzie pracownicy aktywnie pomagali w zakupach osobom starszym i będącym na kwarantannie oraz starszym
czytelnikom naszej biblioteki. Przeprowadzano także akcję zbierania osób chętnych na zostanie wolontariuszem i
pomaganiu innym w tym trudnym czasie.
W listopadzie ogłoszono konkurs na Najpiękniejszą Ozdobę Choinkową, zdjęcia prac można było publikować w
komentarzach pod postem konkursowym. Niestety tylko tak, w sposób bezpieczny, można było prowadzić konkursy
rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci i dorosłych.
W dniu 10 grudnia, w związku z wejściem na rynek nowej gry dla młodzieży Cyberpunk 2077 ogłoszono konkurs pn.
„Ekspresowy Wiedźminowski Konkurs”, akcja miał na celu zachęcić szczególnie młodzież do aktywności na stronach
GOK-u i zapoznać się z ofertą zajęć na rok 2021. Duże zainteresowanie konkursem uświadomiło pracownikom GOK-u,
że młodzież przegląda ofertę dla nich przygotowaną i aktywnie interesuje się tym, z czego może korzystać w dziedzinie
kultury.
71

W grudniu przeprowadzono także akcję wspierającą schronisko dla zwierząt w Słupsku. Zbierano karmę oraz koce,
ręczniki i inne przydatne w schronisku rzeczy.
Najważniejszym i najpiękniejszym projektem grudniowym był finał Listu do Świętego Mikołaja – Elfy w trasie.
Przygotowano kilkadziesiąt paczek, które zostały rozwiezione dzieciom z terenu gminy. W tym roku, ze względu na
ograniczoną ilość atrakcji dla dzieci (sytuacja COVID) postanowiono obdarować prezentami wszystkie dzieci, które
napisały list do Mikołaja. Akcję wsparła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz liczni sponsorzy.
W roku 2020 zabrakło organizowanej wspólnie Wigilii Gminnej, na którą wiele osób bardzo czekało. Niestety sytuacja
spowodowana pandemią nie pozwoliła na zorganizowanie tej uroczystości.

72

XVI. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
W okresie sprawozdawczym 1 styczeń – 31 grudzień 2020 roku uchwały podejmowała Rada Gminy Dębnica Kaszubska
VIII kadencji – podjęto 70 uchwał.
W trakcie 2020 roku uchwalono 27 aktów prawa miejscowego, dotyczących m.in.: nadania statutu Gminy, określenia
budżetu Gminy na 2020 rok, przyłączenia miejscowości Troszki do sołectwa Dobieszewo oraz nadania statutu sołectwu
Dobieszewo i Starnice, a także regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, dotacji na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków, stawek opłat i podatków, wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, a także dopłat
dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie
Dębnica Kaszubska.
Pozostałe uchwały w liczbie 43 dotyczyły spraw organizacyjnych Rady Gminy oraz szeregu dziedzin działalności
samorządu natury administracyjnej i finansowej.
Wszystkie 70 uchwał zostało wykonane, 4 uchwały są w trakcie realizacji.
Na poniższych zestawieniach przedstawiono proces pracy Rady Gminy w ujęciu kwartalnym oraz podział uchwał ze
względu na regulowaną materię:
Ilość uchwał
RODZAJ UCHWAŁ
25

20

21

20

20
15

Administracyjne
49%

Finasowe
38%

9
10
5
0

I kwartał

II kwartał

III kwartał

Ilość uchwał

IV kawrtał
Organizacyjne
13%
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XVII. ZASÓB LUDZKI W SEKTORZE SAMORZĄDOWYM
Stan na dzień

Urząd Gminy
w Dębnicy
Kaszubskiej

Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Dębnicy
Kaszubskiej

Gminny Ośrodek
Kultury
w Dębnicy
Kaszubskiej

31.12.2020 r.

56 etatów
( w tym 3 etaty
w ramach
robót
publicznych)

28,5 etaty
( w tym, 5 umów
zleceń)

5,5 etatu

Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z
o.o.
w Dębnicy
Kaszubskiej
19 etatów
5 umów zleceń
1 kontrakt
menadżerski

Środowiskowy
Dom Samopomocy
w Motarzynie
5,5 etatu

Tabela. 3. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 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 ubiegły rok, który dla lokalnej społeczności był czasem próby i mierzenia się z nowymi
wyzwaniami, które stawiały przed mieszkańcami izolacja i różnego rodzaju ograniczenia. Epidemia wirusa SARS-CoV-2
postawiła zarówno Gminę jak i jej mieszkańców w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji. Życie wielu osób zostało
podporządkowane wielu zakazom i nakazom. Paraliż dotknął wszystkich dziedzin życia. Mieszkańcy zmuszeni zostali
pozostać w domu. Zamknęły się placówki oświatowe, urzędy, instytucje kultury. Zaczęto żyć „zdalnie” i na dystans.
Zamiast otwierać i uczestniczyć, zamykano i ograniczano dosłownie wszystko, żeby obronić się przed niewidzialnym
przeciwnikiem. Mieszkańcy zmuszeni zostali

do zminimalizowania kontaktów społecznych, w związku z czym

w minionym roku nie odbyło się wiele spotkań, wydarzeń sportowych, o których zawsze o tej porze roku było głośno.

75

Mijający rok był zakończył okres obowiązywania strategii . Przed nami potrzeba rozpoczęcia prac nad opracowaniem Strategii

Rozwoju Gminy w nowej perspektywie czasowej podyktowana jest upływem okresu obowiązywania dotychczasowej
Strategii wraz z rokiem 2020. Strategia rozwoju nie jest dokumentem o charakterze obowiązkowym, niemniej posiadanie
dokumentu umożliwia pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań własnych Gminy zgodnych ze strategią.
W dniu 13.11.2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1378). Celem ustawy jest
uporządkowanie krajowego systemu dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego
spójności, jak również zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów. Zmiany
prowadzą do konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych
strategii: krajowej. wojewódzkiej i lokalnej.
Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla strategii rozwoju gminy.
Określiła również nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania i zakresu merytorycznego. Dzięki temu gmina
może przygotowywać strategię, która będzie pełnoprawnym dokumentem stanowiącym element nowego zintegrowanego
systemu zarządzania rozwojem kraju, a jednocześnie efektywnym instrumentem pozyskiwania środków zewnętrznych.
Obecnie funkcjonujący dokument strategiczny określający długofalowy rozwój gminy stał się nieaktualny ze względu na
wspomniane zmiany prawne, upływ terminu jego obowiązywania, ale przede wszystkim ze względu na sytuację
gospodarczą, społeczną i przestrzenną gminy, jak i jej otoczenia Nowe są problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców
oraz innych interesariuszy gminy. Zmiany zaszły również na poziomie dokumentów strategicznych szczebla krajowego i
regionalnego, skąd potrzeba powiązania celów i zadań gminy z wyznaczonymi priorytetami zawartymi w dokumentach
nadrzędnych. Pomoże to m.in. w realizacji szansy, jaką dla gminy jest możliwość uzyskania wsparcia z funduszy
zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej
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perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2022 -2027. W związku z tym konieczne jest reagowanie na nowe
warunki rozwojowe i opracowanie strategii rozwoju gminy w oparciu o znowelizowane przepisy (dokument, o którym
mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378).
Strategia, w odróżnieniu od dotychczasowego dokumentu strategicznego określającego długofalowy rozwój gminy, będzie
wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierała trwały zrównoważony rozwój
gminy. Dokument określi ramy finansowe dla jego realizacji oraz potencjalne źródła finansowania.
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