Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie
gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Dziemiany w roku 2018.

Ogólna charakterystyka gminy Dziemiany
Gmina Dziemiany położona jest w powiecie kościerskim, w południowej części województwa
pomorskiego. Sąsiaduje z gminami Lipusz, Kościerzyna, Karsin (powiat kościerski), Studzienice
(powiat bytowski) oraz z miastem Brusy (powiat chojnicki).
Gmina ma charakter rolniczo-turystyczny. Prawie połowa gminy znajduje się na terenie
Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.
Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 235 łącząca Korne z Chojnicami, droga
powiatowa łącząca Dziemiany z Bytowem oraz linia kolejowa Kościerzyna - Chojnice.
Gminę zamieszkuje 4407 osób (stan na 31.12.2018 r.). Największym sołectwami są
Dziemiany liczące 1971 mieszkańców (44,72% ludności gminy) oraz Kalisz – 994 (22,56% ludności
gminy) mieszkańców. Zdecydowana większość mieszkańców gminy posiada kaszubskie korzenie.
Kultura kaszubska podtrzymywana jest przez miejscowy Oddział Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Dziemianach, Koło Gospodyń Wiejskich w Dziemianach oraz uczniów, którzy uczą
się języka kaszubskiego w szkołach. Na terenie całej gminy ustawione są dwujęzyczne polskokaszubskie tablice wjazdowe i kierunkowe.
Powierzchnia całkowita gminy obejmuje obszar 125 km2. Gęstość zaludnienia gminy wynosi
35,26 os./km²
Teren gminy podzielony jest na 8 sołectw: Dziemiany, Jastrzębie Dziemiańskie, Kalisz,
Piechowice, Płęsy, Schodno, Raduń i Trzebuń. Dziemiany, będące siedzibą władz samorządowych,
położone są niemal centralnie w stosunku do obszaru gminy. Umożliwia to łatwość komunikowania
się ze wszystkimi sołectwami.
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Demografia
Liczba ludności
Nazwa Sołectwa/ liczba mieszkańców
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.)
1971

DZIEMIANY
JASTRZĘBIE DZIEMIAŃSKIE

37

KALISZ

994

PIECHOWICE

453

PŁĘSY

22

SCHODNO

52

RADUŃ

444

TRZEBUŃ

434
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Przyrost naturalny
2015

2016

2017

2018

Urodzenia

65

70

55

74

Zgony

37

28

29

38

Seniorzy (stan na 31 grudnia 2018)

60 +

Kobiety

Mężczyźni

427

356

Przedział wiekowy

Liczba osób

0-6 lat

436

7-18 lat

683

19-59 lat

2505

60 +

783

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego w Dziemianach zajmuje się rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów,
które nastąpiły na terenie gminy Dziemiany. Od 1 marca 2015 r. rejestracji dokonuje się w Rejestrze
Stanu Cywilnego w formie aktów stanu cywilnego. Rejestr Stanu Cywilnego jest prowadzony w Bazie
Usług Stanu Cywilnego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Czynności z zakresu
rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik USC lub jego zastępca. Odpisy aktów stanu cywilnego
oraz zaświadczenia można pobierać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Przed wydaniem odpisu
dokonuje się migracji aktu stanu cywilnego, czyli przeniesienia do Rejestru Stanu Cywilnego. W roku
2018; 10 urodzeń, 22 małżeństw i 17 zgonów.
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY DZIEMIANY


Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach

Szkoły:



Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach ( w skład wchodzi Szkoła Podstawowa
oraz Przedszkole)
Szkoła Podstawowa im. Gen. S. Sosabowskiego w Kaliszu
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Instytucje kultury:



Ośrodek Kultury i Sportu w Dziemianach
Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach

ROK 2018
Budżet Gminy Dziemiany na koniec 2018 roku zamknął się następującymi kwotami:
1. Dochody ogółem: 33.749.150,36 zł, w tym:
- dochody bieżące: 24.509.616,33 zł
- dochody majątkowe: 9.239.534,03 zł
2. Wydatki ogółem: 36.437.062,02 zł , w tym:
- wydatki bieżące: 21.946.442,03 zł
- wydatki majątkowe: 14.490.619,99 zł.
Z powyższych danych wynika, że Gmina Dziemiany rok 2018 zakończyła deficytem budżetowym
w kwocie 2.687.911,66 zł.
Na przestrzeni 2018r. Gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 5.000.000,00 zł w Banku
Spółdzielczym w Kościerzynie na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczkę w WFOŚiGW w Gdańsku na rekultywację gminnego
składowiska odpadów w Dziemianach w kwocie 225.000 zł.
W 2018r. Gmina spłaciła 1.082.845,00 zł wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
zgodnie z zawartymi umowami.
Zadłużenie Gminy Dziemiany z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień
31.12.2018r. wynosiło 6.319.970 zł, (5.555.000 zł kredyty, 577.332 zł pożyczki WFOŚiGW oraz
187.638 zł. pożyczka z EFRWP), co stanowiło 18,78% planowanych dochodów Gminy i 18,73%
wykonanych dochodów Gminy.
Dochody majątkowe gminy Dziemiany w roku wyniosły 9.239.534,03 zł. w tym ze sprzedaży
mienia 4.870,00 zł.
Dochody własne Gminy wyniosły 7.336.734,29 zł. Składały się na nie:
1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.319.575,00 zł,
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych –
108.183,85 zł,
3. Dochody ze sprzedaży majątku – 4.870,00 zł,
4. Podatki i opłaty – 3.370.512,77 zł.
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Subwencje i dotacje, jakie otrzymała Gmina Dziemiany w roku 2018 wyniosły 17.172.877,04
zł.
Procentowy podział wykonanych dochodów przedstawia wykres nr 1.

Procentowy podział wykonanych dochodów
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27,377
Dochody majątkowe
Dotacje i subwencje

50,884

Dochody własne bieżące

21,739
1

Wykres nr 1.
Środki pozyskane przez Gminę Dziemiany w 2018r., które wpłynęły na rachunek bankowy, stanowiły
kwotę 9.890.726,09 zł i składały się na nie:


dofinansowanie na zakup aparatu powietrznego z butlą kompozytową i sygnalizatorem
bezruchu, 2 prądownic typu „Turbojet”, 20 szt. węży o średnicy 42 mm, 5 szt. węży W-75 dla
OSP Dziemiany – 15.000,00 zł,



dofinansowanie z Nadleśnictwa Lipusz na modernizację dróg – 1.392.505,25 zł,



dofinansowanie z Nadleśnictwa Lipusz na remont dróg – 361.420,54 zł,



dofinansowanie z budżetu państwa modernizacji dróg gminnych po nawałnicy – 3.601.104 zł



dofinansowanie z budżetu państwa zakupu tablicy multimedialnej dla ZKiW w Dziemianach –
14.000 zł



dofinansowanie z budżetu państwa zniszczeń w ŚDS w Trzebuniu – 50.000 zł



dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku na usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Dziemiany powstałych w wyniku nawałnicy – 18.446,03 zł



dofinansowanie z UE na: Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji
Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalisz i Raduń wraz
z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowie, budowę punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (PSZOK), realizacja projektów „Akademia nauki” i „Akademia
Przedszkolaka”, zakończenie projektu „Słońce dla Dziemian”, Kompleksowa modernizacja
systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne – 4.453.250,27 zł.
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Na wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowano kwotę 15.393.924 zł, a wykonano
14.490.619,99 zł, czyli 94,13%. Wykonane wydatki majątkowe stanowiły 39,77% wszystkich
wykonanych wydatków w budżecie Gminy Dziemiany w 2018 roku, co prezentuje wykres nr 2.
Struktura wydatków wykonanie

39,77%
wydatki majątkowe wg Rb-28S
wydatki bieżące wg Rb-28S
60,23%

Wykres nr 2.
Podstawowe inwestycje, które były realizowane w Gminie Dziemiany w 2018 roku przedstawiono
tabelarycznie z wyszczególnieniem nazwy zadania oraz kwoty, za którą zostało ono zrealizowane.

Inwestycje zrealizowane w Gminie Dziemiany w 2018 roku
L

Nazwa zadania

Wydatki

p.

1

Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji
Dziemiany poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej
oczyszczalni ścieków w Parowie

2

Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie

3

Modernizacja dróg gminnych-fundusz sołecki

4

Modernizacja dróg gminnych po nawałnicy

5

2. dokumentacja projektowa
3. Przebudowa dróg gruntowych
Przebudowa drogi gminnej Dywan w kierunku Śluza 650m

6

Przebudowa drogi gminnej Dunajki-skrzyżowanie z drogą
powiatową Dziemiany-Trzebuń-Sominy na odcinku 2000m
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Plan na 2018
rok (zł)

Wykonanie na
2018 rok

5.335.349

5.109.648,60

265.606

261.270,38

9.202

9.199,99

4.601.104

4.591.622,69

113.466

113.465,31

288.055

288.054,53
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7

Odbudowa drogi gminnej Dywan Dziemiany na długości 1750m

991.914

991.239,25

8

Budowa domku ratownika na kąpielisku w Dziemianach

199.227

27,00

9

Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób
niepełnosprawnych

66.800

66.800,00

10

Budowa boksu remizy strażackiej w Kaliszu

6.202

6.202,00

11

Zakup defibrylatora dla OSP Raduń

6.000

5.995,08

12

Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach

11.070

11.070,00

13

Zakup i wymiana pieca c.o. w ŚDS Trzebuń

20.000

20.000,00

14

Budowa kanalizacji deszczowej w Raduniu w kierunku na
Główczewice

39.000

36.855,58

15

Budowa PSZOK w gminie Dziemiany

718.740

700.943,13

16

Zakup pojemników na odpady stałe

60.000

59.239,58

17

Zakup i montaż lamp solarnych

30.000

28.002,28

18

Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego
na energooszczędne

552.062

477.950,00

19

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Dziemianach

708.868

707.022,91

20

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Dziemiany powstałych w wyniku nawałnicy z sierpnia 2017

20.412

18.446,03

21

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piechowicach

4.000

3.979,62

22

Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z
zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości
Dziemiany

336.619

331.590,82

23

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia izb pamięci z
funkcją sal edukacyjno-konferencyjnych w miejscowościach
Dziemiany i Piechowice

98.231

92.146,46

24

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w gminie

38.000

37.998,70

Tabela nr 1.

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) jako narzędzie planowania średniookresowego
w jednostkach samorządu terytorialnego jest sporządzana od 2011 r. Według art. 226 ustawy z dnia
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27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokument składa się z trzech podstawowych części:
finansowej obejmującej dochody i wydatki, przychody i rozchody w szczegółowości określonej
w ustawie, prognozy kwoty długu według tytułów dłużnych określonych w rozporządzeniu ministra
finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych
zaliczanych do państwowego długu publicznego oraz załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć,
który obejmuje nazwę i cel, okres realizacji, limity wydatków w latach oraz limity zobowiązań.
Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata
budżetowe. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się
na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Uszczegółowienie tego
zawarto w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Artykuł ten określa zasady ustalania
indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego poziomu zadłużenia dla Gminy.
Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz
w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym
roku budżetowym (art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych; dalej: uofp):
• spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 uofp oraz art. 90 uofp,
wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art.
89 ust. 1 i art. 90 uofp,
• wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4
oraz art. 90 uofp wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych
emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 uofp,
• potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla
ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku
oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru.

Wzór. Obliczenie relacji łącznej kwoty dochodów przypadających w danym roku budżetowym do
planowanych dochodów ogółem budżetu.
Przy obliczaniu tych relacji dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane
wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu
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terytorialnego, a więc nie obejmują one faktycznego wykonania wydatków za ten rok. Do obliczenia
relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane, wynikające ze sprawozdań
rocznych, a więc wartości wykonane.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dziemiany została uchwalona na lata 2018 – 2031.
Wskaźniki, liczone dla Gminy Dziemiany na podstawie w/w wzoru wynoszą odpowiednio:
1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1
ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok – 3,57%,
2. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy
rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) –
10,29%.
Natomiast wskaźnik jednoroczny, czyli wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze
sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla
danego roku (wskaźnik jednoroczny) wyniósł na koniec 2018 roku 2,81%.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Wartość początkowa majątku Gminy Dziemiany na dzień 1 stycznia 2018r. wynosiła
67.009.465,65 zł. Natomiast na dzień 31 grudnia 2018r. stanowiła kwotę 76.384.952,65 zł, co oznacza
wzrost o 13,99% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. Zestawienie zmian wartości
środków trwałych przedstawia tabela nr 2.
Zestawienie zmian wartości środków trwałych
Gru
pa

Nazwa

Stan na

Zwiększenia

0

Grunty

17.250.108,67

56.054,89

9.382,00

17.296.781,56

1-2

Budynki, lokale i obiekty
inżynierii
lądowej
i
wodnej

41.316.727,43

8.142.417,89

0

49.459.145,32

3-6

Urządzenia techniczne i
maszyny

5.917.374,67

552.288,66

0

6.469.663,33

01.01.2018

Zmniejszeni
a

Stan na
31.12.2018

7

Środki transportu

490.514,31

440.400,00

293.600,00

637.314,31

8

Inne środki trwałe

2.034.740,57

499.642,22

12.334,66

2.522.048,13

Razem

67.009.465,65

9.690.803,66

315.316,66

76.384.952,65

Tabela nr 2.
Strukturę środków trwałych Gminy Dziemiany przedstawia wykres nr 3.
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Struktura Środków Trwałych na dzień 31.12.2018r.

Grunty
Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe

Wykres nr 3.
W skład majątku wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych. Gmina Dziemiany posiada 1.963
udziałów w spółce ZZO Sierżno o wartości 196.300 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi
Wprowadzenie obowiązku segregacji odpadów od 2013 roku. Od dnia 1 lipca 2013 roku na
terenie Gminy Dziemiany funkcjonuje tzw. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi,
którym zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Dziemiany uchwałami objęte zostały wszystkie
nieruchomości zamieszkałe, niezamieszkałe i letniskowe. Liczba mieszkańców stałych objętych
systemem wynosi 4057 osób, 457 nieruchomości letniskowych oraz 162 firmy. Według danych
zawartych w sprawozdaniu Wójta Gminy Dziemiany z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi Gmina Dziemiany w 2018 roku osiągnęła wszystkie wymagane przepisami
prawa poziomy odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Gmina także, na podstawie
powierzonych ustawą zadań corocznie prowadzi edukację ekologiczną wśród mieszkańców.
Ilość zebranych odpadów z terenu gminy w 2018 roku:
1. Odpady komunalne niesegregowane – 813,23 Mg
2. Odpady segregowane – 465,16 Mg, w tym:
a) szkło – 82,7 Mg,
b) odpady z budowy – 11,19 Mg,
c) popioły – 157,34 Mg,
d) zmieszane odpady opakowaniowe – 187,71 Mg,
e) inne – 26,22 Mg,
3. Odpady z PSZOK – 55,58 Mg.
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A. INFRASTRUKTURA DROGOWA
DROGI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH NA TERENIE GMINY DZIEMIANY:
1. Drogi krajowe 0 km.
2. Drogi wojewódzkie ok. 12 km (droga nr 235).
3. Drogi powiatowe ok. 7,5 km (droga nr 2402G) oraz ok. 9,2 km (droga nr 1780G).
4. Drogi gminne 141,12 km, w tym:
a) gruntowe – 103,5 km,
b) bitumiczne – 19,52 km,
c) inne – 18,1 km.
Mapa sieci drogowej na terenie gminy Dziemiany

Wydatki poniesione na utrzymanie dróg:
1. Zimowe utrzymanie dróg – 15.370 zł
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2. Usługi i remonty bieżące – 62.001 zł (profilowanie dróg, utwardzanie, czyszczenie dróg,
utrzymanie kanalizacji deszczowej, badania dotyczące widoczności dróg, przegląd dróg)
3. Materiały na utrzymanie dróg – 50.960 zł (tłuczeń, gruz, znaki drogowe, itp.)
B. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
SIEĆ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA W GMINIE DZIEMIANY
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest realizowane przez gminę Dziemiany
Na terenie Gminy Dziemiany eksploatowane są 3 ujęcia komunalne: w Dziemianach, Kaliszu
i Schodnie.
Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) wynosi ok. 41,9 km.
Dane dotyczące wodociągów na terenie Gminy Dziemiany:
- długość czynnej sieci rozdzielczej - 41,9 km
- połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – ok. 801 szt.
- woda dostarczona gospodarstwom domowym – 79,6 tys. m3
- ludność korzystająca z sieci wodociągowej – ok. 3200 osób
- zużycie wody na 1 mieszkańca - 25 m3

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE DZIEMIANY
W zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków Gmina Dziemiany eksploatuje
następujące obiekty:
Oczyszczalnia ścieków w Dziemianach.
Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z pogłębionym usuwaniem związków biogennych
w procesie defosfatacji, nitryfikacji i denitryfikacji w technologii niskoobciążonego osadu czynnego.
W oczyszczalni prowadzona jest również przeróbka osadów ściekowych w warunkach stabilizacji
tlenowej oraz odwadnianie osadów na prasie taśmowej.
Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie następujących miejscowości: Dziemiany,
Trzebuń, Kalisz, Piechowice, Raduń.
Oczyszczalnia ścieków w Schodnie.
Oczyszczalnia typu „BIO-FIT 130, w skład, której wchodzą osadnik wstępny i złoże biologiczne
z drenażem rozsączającym. Oczyszczalnia obsługuje miejscowość Schodno.
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Dane dotyczące kanalizacji na terenie Gminy Dziemiany:
- długość czynnej sieci sanitarnej - 44,1 km
- połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – ok. 735 szt.

C. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to strategiczny dokument dla gminy, mający wpływ na
lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. PGN zawiera informacje o ilości wprowadzonych do
powietrza pyłów i gazów cieplarnianych na terenie gminy, podając jednocześnie propozycje
konkretnych działań ograniczających te ilości.
Z przeprowadzonej inwentaryzacji wielkości emisji dwutlenku węgla dla Gminy Dziemiany wynika,
iż:


Całkowita emisja CO2 z obszaru gminy Dziemiany w 2006 r. wyniosła 9420 Mg.



Zużycie energii finalnej z obszaru gminy Dziemiany w 2006 r wyniosła 64151 MWh.



Całkowita ilość wyprodukowanej energii przy użyciu instalacji OZE na obszarze gminy
Dziemiany w 2013 r. wyniosło 42 450 MWh.

Głównymi efektami ekologicznymi i ekonomicznymi wdrożenia określonych w Planie gospodarki
niskoemisyjnej dla gminy Dziemiany działań jest:


redukcja emisji gazów cieplarnianych,



zwiększenie udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych,



redukcją zużycia energii elektrycznej i cieplnej,



poprawa jakości powietrza atmosferycznego,

także:


oszczędności, dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii finalnej,



zwiększenia sprawności wytwarzania ciepła,



ograniczenia strat w ogrzewanych budynkach.

Dobrze realizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Dziemiany
i podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii
Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020.
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14

https://www.dziemiany.pl/

D. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach
Pomoc społeczna jest określana jako „instytucja polityki społecznej Państwa, mająca na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są
w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia”.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach został powołany uchwałą nr X/36/90 Gminnej
Rady Narodowej w Dziemianach z dnia 28 marca 1990r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dziemianach.
OPS w Dziemianach realizuje zadania własne gminy finansowane z budżetu gminy oraz zadania
zlecone, finansowane z budżetu państwa. Ośrodek realizuje w szczególności:
1)

zadania własne gminy i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy
z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej, w tym programy rządowe i gminne strategie;

2)

zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

3)

zadania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego;

4)

zadania wynikające z ustawy z dnia 12 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych;

5)

zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych;

6)

zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;

7)

zadania wynikające z ustawy z dnia 07 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów;

8)

zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie;

9)

zadania wynikające z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej;

10) zadania wynikające z ustawy z dnia 25 października 2018 r o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci;
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11) zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem”;
12) zadania wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów;
13) zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny ;
14) zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty;
15) zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start";
16) inne zadania i programy osłonowe o charakterze własnym i zleconym;
17) niektóre zadania wynikające z ustawy z dnia 16 września 2011r., o szczególnych
rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi;
18) niektóre zadania wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne;
19) zadania dotyczące prac społecznie - użytecznych oraz aktywizacja środowiska lokalnego;
20) inne zadania powierzone na podstawie ustaw lub innych aktów prawnych
W roku 2018 kadra Ośrodka Pomocy Społecznej składała się z:
 kierownika,
 2 starszych pracowników socjalnych,
 podinspektora ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych,
 księgowej OPS,
 referenta zajmującego się obsługą programu rodzina 500 plus i Dobry Start,
 pracownika zajmującego się funduszem alimentacyjnym,
 2 opiekunek środowiskowych.
Ponadto kadrę Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią 4 osoby zatrudnione w ŚDS w Trzebuniu.
W 2018r. świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych, zadań własnych (bez względu na
ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) otrzymało 152 rodziny.
Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą przedstawia się następująco: rodziny
wielodzietne – 35 rodzin, bezrobocie – 47 rodzin, rodziny niepełne – 6 rodzin, niepełnosprawność –
43 rodziny, długotrwała choroba – 23 rodziny, sieroctwo – 0 rodzin, bezdomność – 0 rodzin,
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 13
rodzin, alkoholizm – 8 rodzin.
W ramach zadań jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach świadczy pomoc
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finansową w zakresie:
- zasiłki stałe – 13 osób 67.883,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11 osób 6.386,00 zł
- usługi opiekuńcze dla 3 osób na kwotę 47. 843,00 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi – 1 rodzina – 5.000,00 zł
- zasiłki celowe i w naturze – – zakup węgla, drewna, odzieży, obuwia i żywności - 89 osób na
kwotę 114. 591,00 zł
- dożywienie dzieci – 188 dzieci na kwotę 75 857,00 zł (w tym: dotacja 50.000,00 zł oraz
środki własne 25.857,00 zł)
- zasiłki okresowe – 13 rodzin na kwotę 10. 379,00 zł
- świadczenia w formie ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy
Społecznej otrzymały 3 osoby – łączna odpłatność wyniosła 70. 285,00 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca również świadczenie rodzinne, wraz z przysługującymi
dodatkami, świadczenie wychowawcze oraz dodatki mieszkaniowe.
W 2018r. wypłacono świadczeń rodzinnych na kwotę 6.395.874,24 zł w tym:
- 6628 zasiłków rodzinnych na kwotę 750. 397,76 zł
- 3525 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 387. 260,78 zł
- 1728 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 273. 307,00 zł
- 282 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 415. 980,00 zł
- 51 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 51. 000,00 zł
- 150 specjalny zasiłek opiekuńczy – 79.685,00 zł
- 253 zasiłek dla opiekuna - 133.203,00 zł
- 138 świadczenia rodzicielskie – 123.831,00 zł
- 8276 świadczenia wychowawcze – 4.177.209,70 zł
- 1 świadczenie za życiem – 4.000,00 zł
- 686 świadczenia – Program Dobry start – 205,800,00 zł.
Wypłacono 433 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 173. 110,00 zł
Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 52. 397,00 zł
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Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 7.710,00 zł
Składki emerytalno- rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego 14.838,00 zł
Składki zdrowotne od Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego 3.730,00 zł
Składki społeczne od zasiłku dla opiekuna 15.610,00 zł
Składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna 3.758,00 zł
W 2018r. Ośrodek Pomocy społecznej w Dziemianach przyznał pomoc w postaci dodatku
mieszkaniowego 8 rodzinom na łączną kwotę 11. 430,95 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach został Uchwałą XLII/239/10 z dnia 29
października 2010r. Rady Gminy Dziemiany upoważniony do realizacji zadania o charakterze
socjalnym „Pomoc o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.
W 2018r. pomoc tą otrzymało 136 dzieci na łączna kwotę 33 740,00 zł, (z czego 24 764,00 zł. –
dotacja, 8976,00 zł wkład własny gminy).
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach jest jednostką gdzie umiejscowiony jest Zespół
interdyscyplinarny, który został powołany Uchwałą Rady Gminy Dziemiany z dnia 25 maja 2011r.
W skład zespołu wchodzi 10 osób, które reprezentują różne instytucje m.in. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dziemianach, Sąd Rejonowy w Kościerzynie, Posterunek Policji w Dziemianach,
Ośrodek Zdrowia w Dziemianach, szkoły z terenu Gminy Dziemiany, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kościerzynie. W 2018r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 4 Niebieskie Karty
(3 z Policji, 1 ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie). W związku z tym Zespół
Interdyscyplinarny odbył 9 posiedzeń.
Ośrodek Pomocy społecznej w Dziemianach współpracuje również z lokalną organizacją
pozarządową - Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany w zakresie realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, który współfinansowany jest z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pracownicy socjalni wydają skierowania dla osób
spełniających warunki dochodowe Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
W 2018r. z pomocy żywnościowej w ramach programu skorzystało 198 rodzin – 633 osób
w rodzinach. W 2018r. wydano 29,6763 ton żywności. W ramach tej pomocy podopieczni otrzymali
produkty:
1. Art. warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy,
buraczki wiórki, powidła śliwkowe).
2. Art. skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany, ryż biały, kasza gryczana,
herbatniki maślane).
3. Art. mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy).
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4. Art. mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe,
filet z makreli w oleju).
5. Cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy).
6. Tłuszcze (olej rzepakowy).
7. Dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
Gmina Dziemiany jest jednostką samorządu terytorialnego prowadzącą ośrodek wsparcia dla osób
psychicznie chorych i upośledzonych intelektualnie – Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu,
który jest jednostką podległą Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dziemianach.
ŚDS w Trzebuniu jest ośrodkiem wsparcia dla 20 osób z terenu gminy Dziemiany.
Na podstawie porozumienia między gminami uczestnikami Domu mogą być również mieszkańcy
gminy Lipusz, w razie wolnych miejsc w Domu.
Placówkę tą prowadzi kierownik wraz z trzema pracownikami – 2 instruktorów terapii zajęciowej oraz
asystent osoby niepełnosprawnej.
Łączna kwota wydatków w ŚDS w roku 2018 – 418.650,62 zł
Dane statystyczne.
● Ogólna liczba uczestników zajęć w roku sprawozdawczym – 22 osoby
● rodzaje treningów, jakie realizuje ŚDS
▪ trening funkcjonowania w życiu codziennym – 19 osób,
▪ trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów – 18 osób,
▪ trening spędzania wolnego czasu – 20 osób,
- pracownie:
▪ pracownia kulinarna, gospodarstwa domowego – 12 osób,
▪ pracownia plastyczna i techniczna – 16 osób,
▪ pracownia szkła – 3 osoby,
▪ pracownia komputerowa – 9 osób,
- terapii ruchowej – 17 osób,
- aktywizacji zawodowej – 3 osoby,
- terapie specjalistyczne - arteterapii – 14 osób,
innych:
- terapia ogrodnicza – 10 osób,
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E. GMINNY PROGRAM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLICZNYCH
Uchwała Nr XLIII/222/17 Rady Gminy Dziemiany w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziemiany na rok 2018
Celami, które zostały założone do wykonania w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziemiany w 2018r. były:
a) wzmacnianie roli szkół poprzez działania profilaktyczne,
b) dostarczenie wiedzy mieszkańcom Gminy o szkodliwości i skutkach nadużywania alkoholu
i używania innych substancji psychoaktywnych,
c) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu:
- współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego w zakresie leczenia i terapii osób
uzależnionych od alkoholu oraz z biegłymi sądowymi w zakresie opinii w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
- współpraca z placówkami ochrony zdrowia w zakresie lecznictwa osób uzależnionych
oraz dotkniętych przemocą w rodzinie,
- gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy dla osób
dotkniętych uzależnieniem od alkoholu, oraz kompetencjach poszczególnych instytucji,
- podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych,
przeprowadzanie

rozmów

i

wywiadów

środowiskowych

w

sprawach

osób

nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- motywowanie osób nadużywających alkoholu do dobrowolnego podjęcia leczenia
odwykowego,
- przyjmowanie wniosków dotyczących kierowania na obowiązkowe leczenie odwykowe,
- kierowanie osoby zgłoszonej na badania poprzez lekarza biegłego i psychologa w celu
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania zakładu leczniczego,
- kierowanie wniosków do sądu o poddanie obowiązkowemu leczeniu odwykowemu osób
uzależnionych,

d) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
- podejmowanie interwencji indywidualnej w sprawach mieszkańców związanych
z problemem alkoholowym,
- pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
- wdrażanie procedury Niebieskiej Karty, podejmowanie interwencji w rodzinach, gdzie
Raport o Stanie Gminy Dziemiany

20

https://www.dziemiany.pl/

występuje przemoc,
- pogadanki tematyczne prowadzone w szkołach na godzinach wychowawczych,
- współpraca

z

zespołem

interdyscyplinarnym

zgodnie

z

przepisami

Ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dziemianach,
Posterunkiem Policji w Dziemianach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołem
Kuratorów Sądowych, przedstawicielami ochrony zdrowia,
- prowadzenie edukacji społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie, mechanizmów
przemocy i możliwości uzyskania pomocy,

e) prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i

edukacyjnej

w

zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży – w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci,
uczestniczących

w

pozalekcyjnych

programach

opiekuńczo

–

wychowawczych

i socjoterapeutycznych:
- realizacja w szkołach programów profilaktycznych,
- organizowanie i wspieranie form spędzania wolnego czasu (festyny, wycieczki, wyjazdy
na spektakle, do kina, na basen, konkursy, mikołajki dla dzieci itp.),
- organizowanie i wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych popularyzujących trzeźwy
i zdrowy styl życia (zawody sportowe, zawody strażackie, Dni Dziemian, turnieje,
konkursy, Święto Szkoły, festyny itp.),
- współorganizacja wypoczynku połączonego z realizacją programów profilaktycznych dla
młodzieży, dzieci oraz wszelkich organizacji działających na terenie Gminy Dziemiany,
- zakup materiałów oświatowo-edukacyjnych dotyczących profilaktyki przeciwalkoholowej
(broszury, plakaty, ulotki, płyty, kasety video, poradniki, przewodniki, książki itp.),
- projekcja filmów antyalkoholowych, przedstawienia teatralne, kampanie edukacyjne,
spektakle profilaktyczne,
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych,
- zakup niezbędnego wyposażenia szkolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin
patologicznych,
- zakup środków rzeczowych na realizację programów profilaktycznych.
- wspieranie przedsięwzięć i kampanii propagujących ideę trzeźwości, szkodliwość
alkoholu, i innych środków psychoaktywnych,
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f) wspomaganie

działalności

instytucji,

stowarzyszeń

i

osób

fizycznych

służących

rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
- dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu i materiałów pomocniczych dla lokalnych
stowarzyszeń

i

instytucji

realizujących

działania

z

zakresu

przeciwdziałania

alkoholizmowi,
- stała współpraca z Policją, OPS, Szkołami, przedstawicielami służby zdrowia, radami
sołeckimi, klubami sportowymi w zakresie działań związanych z przemocą w rodzinie
i ich skuteczności,
- kontynuacja

współpracy

w

zakresie

rozwiązywania

problemów

alkoholowych

z instytucjami zajmującymi się profilaktyką przeciwalkoholową,
- wspieranie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego,
- wspieranie programów innych instytucji, stowarzyszeń, inicjatyw i działań związanych
z promocją aktywnych form spędzania wolnego czasu, profilaktyką i pracą z grupami
ryzyka, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, rehabilitacją osób uzależnionych itp.
- wspieranie uczestnictwa osób po leczeniu w tzw. terapii pogłębionej,

g) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących prowadzenia
sprzedaży napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego:
- prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z przepisami
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- spotkania z właścicielami punktów sprzedaży alkoholi,
- prowadzenie działań edukacyjnych i kontrolnych,

skierowanych do sprzedawców

mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzegania
zakazu sprzedaży alkoholu poniżej 18 roku życia,
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych,
- rozpatrywanie wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- przestrzeganie limitu stałych punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
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W celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi podejmowane
były poniżej przedstawione działania.
Lp Nazwa Programu

Miejsce realizacji

Uczestnicy

Koszt
programu

1

Opłaty za badania w przedmiocie NZOZ
Przychodnia Osoby dorosłe
uzależnienia od alkoholu
Kościerzyna

140,00 zł

2

Zakup koszulek z okazji Dnia ZKiW w Dziemianach
Niepodległości

580,00 zł

3

OSP (festyn strażacki)

4

Dofinansowanie
działalności ŚDS Trzebuń
Środowiskowego
Domu
Samopomocy w Trzebuniu (Turniej
Tenisa Stołowego)

Osoby
niepełnosprawne

5

Ośrodek Kultury
Dzień Dziemian)

Prix, Dziemiany

Osoby
młodzież

dorosłe, 14.563,49 zł

6

Festyny

Dziemiany,
Raduń,
Kalisz

Trzebuń, Osoby
Piechowice, młodzież

dorosłe, 14.561,31 zł

7

Dofinansowanie
albumu Dziemiany,
promującego atrakcje turystyczne Raduń,
w naszej Gminie
Kalisz

Trzebuń, Osoby
Piechowice, młodzież

dorosłe, 1.995,00 zł

8

Zawody wędkarskie

Dziemiany

Dzieci, młodzież

745,69 zł

9

ZKiW, Szkoła Podstawowa Kalisz

Dziemiany, Kalisz

Dzieci, młodzież

5.908,44 zł

10

Spływ kajakowy

Dziemiany

Osoby
młodzież

11

Spektakl profilaktyczny

ZKiW w Dziemianach, Dzieci, młodzież
Szkoła
Podstawowa
Kalisz

3.733,50 zł

12

Klub Relax

ZKiW w Dziemianach

Dzieci, młodzież

2.300,00 zł

13

Młodzieżowa Drożyna Pożarnicza

ZKiW w Dziemianach

Dzieci, młodzież

2.300,00 zł

14

Dofinansowanie działalności KGW Dziemiany

Osoby starsze

32.000,00 zł

15

Konkurs Profilaktyczny

ZKiW w Dziemianach, Dzieci, młodzież
Szkoła
Podstawowa
Kalisz

16

Festyn Parafialny

Dziemiany

(Grand
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Młodzież szkolna

Trzebuń, Dorośli i młodzież

1.658,40 zł
697,72 zł

dorosłe, 749,99 zł

779,78 zł

Osoby
dorosłe, 2.810,00 zł
młodzież,
dzieci,
osoby starsze
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Działalność GKRPA
GKRPA została powołana na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizowała zadania wyznaczone
w ww. ustawie , zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 oraz
Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.

W zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień w szczególności :
- opiniowała zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem
zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
Podejmowała m.in. czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Komisja skierowała 4 osoby na badania w kierunku uzależnienia przez biegłych sądowych.
Lp

Wyszczególnienie

2018

1

Liczba posiedzeń

12

2

Liczba wydanych postanowień administracyjnych w sprawie 3
wydania opinii dot. zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

3

Liczba wniosków skierowanych do GKRPA o zastosowanie 4
leczenia odwykowego

4

Liczba osób z problemem alkoholowym analizowanych na 4
posiedzeniach Komisji

5

Liczba osób, z którymi
interwencyjno-motywujące

6

Liczba osób skierowanych na badania przez biegłych 2
sądowych ( psychiatrę, psychologa)

7

Liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego 0
w sprawie leczenia odwykowego

8

Liczba przeprowadzonych kontroli w punktach sprzedaży 1
napojów alkoholowych

przeprowadzono

rozmowy 4

Członkowie Komisji przeprowadzili 1 kompleksową kontrolę punktu sprzedaży alkoholu.
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Prowadziła postępowanie w sprawie motywowania osób zgłoszonych do Komisji, do podjęcia
współpracy z terapeutami lub leczenia odwykowego. Rozmowy były prowadzone metodą dialogu
motywującego.
W ramach inicjowania i realizacji zadań ustawowych dotyczących rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania przemocy , Komisja współpracowała z następującymi instytucjami:
1. Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie wsparcia ofiar przemocy domowej
i zmotywowania sprawców przemocy nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia
odwykowego.
2. Posterunkiem Policji w przedmiocie wymiany informacji dotyczących interwencji domowych
w stosunku do osób będących pod wpływem alkoholu.
3. OPS w zakresie wymiany informacji nt. przebiegu procedury wobec osób zgłoszonych przez
te instytucje.
4. Sądem Rejonowym w Kościerzynie w zakresie leczenia odwykowego.
5. Kuratorską Służbą Sądową w zakresie kurateli nad osobami nadużywającymi alkoholu.

Finansowanie programu
Na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w 2018
roku ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 74.260,00 zł

F. PROGRAM WSPOŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Od 2005 roku w Gminie Dziemiany uchwalany jest roczny program współpracy Gminy
Dziemiany z organizacjami pozarządowymi. Celem głównym dokumentu jest zaspokajanie
potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz wzmocnienie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego

poprzez

budowanie

i

umacnianie

partnerstwa

pomiędzy

gminą,

a organizacjami pozarządowymi.
Współpraca pomiędzy Gminą Dziemiany, a organizacjami pozarządowymi ma charakter
finansowy i pozafinansowy. Finansowa współpraca obejmuje zlecanie realizacji zadań
publicznych w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert,
w latach 2015 – 2018 Gmina Dziemiany przekazała lokalnym stowarzyszeniom dotacje
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z budżetu jst, głównie na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej. Pozafinansowa współpraca obejmuje m.in. konsultowanie projektów uchwał;
wzajemne informowanie o kierunkach planowanej działalności; udzielanie informacji
i

pomocy merytorycznej

przez pracowników

urzędu;

użyczanie,

wynajmowanie

i udostępnianie lokali i budynków komunalnych na cele statutowe; promocję działalności
i

osiągnięć

organizacji

pozarządowych;

przekazywanie

materiałów

informacyjno-

promocyjnych.

Realizacja programu współpracy
Program współpracy Gminy Dziemiany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XLII/214/17 Rady Gminy Dziemiany z dnia 27 listopada
2017 r. Przed przyjęciem na sesji uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu
współpracy Gminy Dziemiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 na 2018 rok”, Program był konsultowany z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.450 ze zm.). Projekt uchwały
w sprawie Programu został umieszczony w BIP – ie Urzędu Gminy i był do wglądu w biurze
Rady. Do projektu w ustawowym terminie nie zgłoszono uwag.
Celem głównym programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz
wzmocnienie współpracy pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi.
Celami szczegółowymi programu są;
 poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,
 umocnienie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój
lokalnego środowiska,


wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań służących rozwojowi

lokalnej społeczności,
 integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i gminy, dążące do
realizacji sfery zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust.1 ustawy,
 wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.
Program współpracy szczegółowo określa obszary, w ramach których realizowane są zadania
przekazywane przez Gminę organizacjom pozarządowym. Zakres tych zadań obejmuje:
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1.

Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.

2. Realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Współpraca Gminy Dziemiany w 2018 r. odbywała się poprzez wspieranie realizacji zadań
publicznych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonych przez Wójta Gminy i obejmowała
zadania z zakresu:
1. Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.
2.

Realizacja

gminnego

programu

profilaktyki

i

rozwiązywania

problemów

alkoholowych,
Realizacja programu współpracy trwała od 01 stycznia 2018 roku, program realizowany był ze
środków własnych gminy.
Gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania realizacji
zadań publicznych w formie dotacji.

W budżecie gminy na rok 2018 na w/w cele zaplanowano:
Lp.

Stan środków do podziału na

Nazwa zadania

2018 rok

1.

Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej

2.000,00

2.

Realizacja
gminnego
programu
profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

13.000,00

Razem:

15.000,00

W ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych wpłynęła jedna oferta, która
została odrzucona z przyczyn formalnych.
W 2018 roku została podjęta współpraca z takimi organizacjami jak: Uczniowski Klub
Sportowy Relaks Dziemiany, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Klub Sportowy
Kaliszanka Dziemiany, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany, Polski Związek
Wędkarski, Polski Związek Łowiecki.
Ważną częścią współpracy pozafinansowej jest wsparcie podejmowanych działań przez
organizacje pozarządowe. Jest to promocja ich działań, pomoc przy organizacji przedsięwzięć
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(przeprowadzanie imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych) w tym poprzez informowanie
mieszkańców za pomocą stron internetowych oraz wsparcie w rozpropagowaniu zaproszeń i plakatów.
Gmina Dziemiany wspólnie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami organizuje
w ciągu roku cykl imprez, do których w 2018 roku należały m.in.:
1. Orszak Trzech Króli,
2. Blok sportowo – rekreacyjny z okazji Świąt Majowych,
3. Festyn gminno – parafialny,
4. Festyn pożarniczo – sportowy,

Rada Gminy w Dziemianach w roku 2018 podjęła 81 uchwał, z czego:

1. 41 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku;
2. 23 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
W 2018 r. nie stwierdzono nieważności uchwał przez organy nadzoru lub sądy
administracyjne.

Gmina Dziemiany ma podpisane umowy partnerskie z czterema samorządami z kraju i Europy: Lohra
(Niemcy), Káloz (Węgry), Landrecies (Francja) i Werbkowice (Polska)

Wyjazd Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej do Niemczech:
W dniach 22.06 – 28.06.2018 dwunastu przedstawicieli naszej Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej wraz z trzema opiekunami – nauczycielami z Zespołu Kształcenia i Wychowania
w Dziemianach, wzięli udział w spotkaniu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Schweinsberg
w Niemczech.
Wymianę Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wsparła finansowo Polsko – Niemiecka
Współpraca Młodzieży w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Kościerzynie oraz Gmina Dziemiany.
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Międzynarodowa wystawa prac artystów amatorów:
W dniach od 06. do 09. września 2018 r. w partnerskiej gminie Lohra miała miejsce
międzynarodowa wystawa prac lokalnych artystów amatorów z Dziemian (Polska), Lohra (Niemcy),
Vivonne (Francja). Swoje prace prezentowali obok koleżanek i kolegów z innych krajów mieszkańcy
naszej gminy – Pani Dorota Kaźmierczak (malarstwo), Pani Teresa Knopik (malarstwo na drewnie),
Pani Gabriela Dąbrowska (rękodzieło artystyczne), Pani Ewa Słomińska (malarstwo ikon), Pan Antoni
Lubecki (rzeźba). Wystawa ta miała formułę spotkania oraz wymianę doświadczeń osób amatorsko
zajmujących się sztuką oraz była okazją do bliższego poznania partnerskiej gminy Lohra oraz Powiatu
Marburg – Biedenkopf. Prace naszych artystów cieszyły się wielkim zainteresowaniem licznej grupy
zwiedzających wystawę osób, co mamy nadzieję przyczyni się do większego spopularyzowania
aktywności innych artystów amatorów z naszej gminy i zachęci ich do uczestnictwa w podobnych
przedsięwzięciach w przyszłości.
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REALIZACJA INWESTYCJI I REMONTÓW
Najważniejsze inwestycje realizowane 2018 roku
Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Dziemiany poprzez budowę
sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej
oczyszczalni ścieków w Parowie.
Wartość inwestycji: 5.109.648,60 zł.
W efekcie realizacji inwestycji wybudowano 7,3 km sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Kalisz oraz 1,4 km w miejscowości Raduń. Wykonano 4 przepompownie ścieków.
Długość wybudowanej sieci wodociągowej wynosi 3,5 km w Kaliszu oraz 1,40 km w Raduniu.
Zmodernizowana została również oczyszczalnia w Parowej, głównie poprzez ulepszenie technologii
oczyszczania ścieków dowożonych z przydomowych szamb, montaż nowych urządzeń. Na drodze
dojazdowej do oczyszczalni wykonano asfalt. Na realizację inwestycji Gmina Dziemiany uzyskała
dofinansowanie w kwocie: 3,2 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 –
2020” (umowa o dofinansowanie projektu: RPPM.11.03.00-22-0018/16-00 z dnia 18.11.2016 r.).

Modernizacja dróg gminnych po nawałnicy
W roku 2018 dokonano modernizacji dróg, które uległy zniszczeniu w wyniku nawałnicy w sierpniu
2017 roku. Łącznie zmodernizowano 31,7 km dróg gruntowych oraz 1,75 km dróg asfaltowych.
Wykonane odcinki wyszczególniono w poniższej tabeli. Na wszystkie zadania Gmina Dziemiany
otrzymała dofinansowanie.
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Lp.
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

Droga

Wartość

Przebudowa drogi gminnej nr 195011G Dunajki skrzyżowanie z drogą powiatową Dziemiany
Trzebuń - Sominy nr 1780G na odcinku 2000 m
Odbudowa odcinkowa drogi gminnej nr 195018G
Dywan-Dziemiany
Przebudowa drogi gminnej nr 195013G Dywan w kierunku Śluza na odcinku 650 m
Odbudowa drogi gminnej nr 195004G Kalisz Schodno w km od 0+550 do 4+350 (dz. nr 81,
450/4, 450/3, 476/6, 473/5, 473/4, 473/3, 473/2,
557/2, 641/6, 620, 607 obręb ew. Kalisz oraz dz.
nr, 2 obręb ew. Schodno)
Odbudowa drogi gminnej przy ul. Klonowej
w miejscowości Kalisz w km od 0+620
do 1+120 (dz. nr 4 obręb ew. Kalisz)
Odbudowa drogi gminnej Kalisz-Stare Słone
w km od 0+000 do 1+500 (dz. Nr 666, 841,
837, 387/3, 920, obręb ew. Kalisz)
Odbudowa drogi gminnej Kalisz-Metłe w km od
0+000 do 0+755 (dz. nr 357, 356/3 obręb ew.
Kalisz)
Odbudowa drogi gminnej przy ul. Wrzosowej
w Dziemianach w km od 0+000 do 0+350
(dz. nr 250/13 obręb ew. Dziemiany)
Odbudowa drogi gminnej nr 195040G przy ul.
Kard. St. Wyszyńskiego w km od 0+000 do 0+350
Odbudowa drogi gminnej w Dziemianach przy
ul. Osiedle Nowiny w km od 0+000 do 1+500
(dz. nr 378/1, 375/4, 378/5, 385/26, 388/2, 381,
384,
392/5, obręb ew. Dziemiany)
Odbudowa drogi gminnej nr 195026G Raduń
-Główczewice w km od 0+390 do 0+860
Odbudowa drogi gminnej nr 195024G Dziemiany
-Jastrzębie w km od 0+000 do 3+800
Odbudowa drogi gminnej nr 195003G Piechowice
-Szablewo w km od 0+000 do 2+800
Odbudowa drogi gminnej nr 195028G Szablewo
-Jastrzębie-Czarne w km od 0+000 do 1+800
(dz. Nr 397, 440/2, 776/3, 788/4)
Odbudowa drogi gminnej nr 195019G Trzebuń
-Zimny Dwór w km 0+140 do 0+890
Odbudowa drogi gminnej nr 195019G Zimny
Dwór-Dywan w km od 0+890 do 2+590
Odbudowa drogi gminnej Trzebuń-Lampkowo
w km od 0+000 do 1+500 (dz. nr 192, 196, 122,
obręb ew. Trzebuń)
Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Dywan
w km od 0+000 do 2+650 (dz. nr 1024, 1025,
756/1,368/10, dz. nr 785/1, 335/3, 363/1, 368/10
obręb ew. Trzebuń, wraz z odbudową przepustu

288.054,53
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Dofinansowanie
80% Środki
z budżetu
państwowego

991.239,25
113.465,31
564.627,58

89.163,95
222.650,25
134.775,50
64473,53
64.473,53
260.768,30

83.335,63
543.086,84
400.755,93
258.425,01
132.975,98
295.342,40
242.772,54
470.949,85
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drogowego na dz. nr 1024, obręb ew. Trzebuń)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Odbudowa drogi gminnej nr 195020G Trzebuń
- Dzika Zagroda w km od 0+300 do 0+950
Odbudowa drogi gminnej nr 195021G TrzebuńWilczewo w km od 0+215 do 1+165
Odbudowa drogi gminnej nr 195010G TrzebuńGzykowo w km od 0+000 do 1+100
Odbudowa drogi gminnej w Trzebuniu w km
0+000 do 0+900(dz. nr 477, obręb ew. Trzebuń)
Odbudowa drogi gminnej Kalisz-Jałowe w km od
0+000 do 1+300 (dz. nr 114, 112 obręb ew.
Kalisz)
Przebudowa
odcinkowa
chodnika
przy
ul. Wyzwolenia w Dziemianach
Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej
w m. Raduń
Przebudowa drogi gminnej w kierunku Śluza
650m
Przebudowa
drogi
gminnej
Dunajki
–
skrzyżowanie z drogą powiatową DziemianyTrzebuń-Sominy na odcinku 2000m
Odbudowa drogi gminnej Dywan Dziemiany na
długość 1750m

101.971,08
148.005,71
171.023,02
140.333,27
201.712,79
9.199,99
36.855,58
113,465,31
288.054,53
991.239,25

Sfinansowano
w 100% ze
środków
Nadleśnictwa
Lipusz

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
Wartość projektu: 146.800,00 zł
Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie: 80.000,00 zł w ramach PFRON.

Raport o Stanie Gminy Dziemiany

32

https://www.dziemiany.pl/

Budowa PSZOK w gminie Dziemiany
Wartość inwestycji: 700.943,13 zł.
W Dziemianach przy ul. Słonecznej wybudowany został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
komunalnych. Ogrodzony i utwardzony kostka brukową obiekt zajmuje powierzchnię 300 m2.
Na terenie obiektu powstała również wiata i zakupiono kontenery do zbierania odpadów
wielkogabarytowych, budowlanych, opon samochodowych, elektronicznych, zielonych,
akumulatorów, baterii, przeterminowanych leków i inne. Obiekt wyposażono w niezbędne media,
przyłącze wodociągowe oraz energetyczne. Dla uruchomienia PSZOKu konieczne było również
wybudowanie placu manewrowego dla pojazdów dowożących i odbierających odpady oraz drogi
wewnętrznej z ulicy Słonecznej. Projekt otrzymał wsparcie dotacyjne w wysokości 0,5 mln zł
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 11 Środowisko,
Działanie 11.02 Gospodarka odpadami (umowa o dofinansowanie nr RPPM.11.02.00-22.0007/16-00
z dnia 01.03.2017 r.)
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Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne
Wartość inwestycji: 477.950,00 zł.
Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 423 675,00 zł w ramach umowy
nr RPPM.10.04.00-22.0014/16-00 z dnia 07.06.2017 r. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.04 Redukcja emisji.

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Dziemianach
Wartość inwestycji: 707.022,91zł.
W wyniku realizacji inwestycji całkowicie zrekultywowane zostało składowisko
o powierzchni 1,36 ha. Prace rekultywacyjne wykonane zostały zgodnie z technologią zawartą w
decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-SO.7241.3.2016.AŁ z dnia 13.09.2016 r. .
Wykonawcą całości zadania był Zakład Usługowo-Handlowy TOMBET Tomasz Gwóźdź.
Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości:
367 434,00 zł ze środków NFOŚiGW oraz 225 000,00 zł ze środków WFOŚiGW.
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Przebudowa sceny estradowej oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu
w miejscowości Dziemiany
W ramach projektu zdemontowano istniejącą drewnianą konstrukcję estrady i wybudowano
nowy obiekt w technologii murowanej. Do obiektu doprowadzono niezbędne media oraz podjazd dla
osób niepełnosprawnych. Koszt wykonanych prac wynosił 331.590,82 zł. Na dofinansowanie projektu
podpisana została umowa o przyznaniu pomocy nr 00047-6935-UM1110241/6 w dniu 01.06.2017 r.,
zgodnie z którą Gmina otrzymała dotację w kwocie 77.449,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia izb pamięci z funkcją sal edukacyjno –
konferencyjnych w miejscowości Dziemiany i Piechowice
W budynku OSP w Dziemianach oraz byłym budynku szkoły w Piechowicach wykonano
drobne prace budowlane polegające m.in. na wymalowaniu ścian i położeniu nowych posadzek.
Dodatkowo w Piechowicach urządzono pomieszczenie socjalne z zapleczem kuchennym. Do obu izb
zakupiono gabloty oraz stoły i krzesła konferencyjne. Wartość projektu wynosiła 92.146,46 zł,
z czego 62 991,00 zł sfinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”, (pomoc przyznana na podstawie umowy nr 00355-6935UM1110637/17 z dnia 14.12.2017 r.)
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OCHOTNICZE STAŻE POŻARNE
Na terenie Gminy Dziemiany działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP
Dziemiany, OSP Raduń, OSP Trzebuń, OSP Piechowice i OSP Kalisz)

Jednostki OSP dysponują następującym sprzętem do działań ratowniczo gaśniczych:
Ochotnicza Straż Pożarna Dziemiany
1. Samochody strażackie- Mercedes 1017GBA, Mitsubishi GLBA 1/12, Ford z hakiem lekki
transportowy – razem 3 szt.
2. Agregaty prądotwórcze mobilne o mocy 2,02-7 KW – razem 5 szt.
3. Zbiornik p.poż 2000litr - 1 szt.
4. Pompy z wężami i oprzyrządowaniem - 6 szt:
 pływające 3 szt.
 szlamowe 2 szt.
 FOX 1200litr/min 1 szt.
5. Drobny sprzęt ratowniczy:
Pilarki spalinowe – 5 szt. w tym:
 do drewna – 3 szt.
 do metalu – 1 szt.
 ratownicza – 1 szt.
Plandeki o wymiarze 8x10 m – 10szt
Wentylator oddymiający- 1 szt. Nożyce hydrauliczne 1 szt.
Detektor prądu 1szt, Czujnik wielogazowy – 1szt,
6. Kamera termowizyjna – 1 szt.
7. Deska ratownicza na lód – 1 szt.
8. Defibrylator – 1szt.
W grudniu 2018 roku zakupiono i oddano do użytku nowy samochód strażacki MAN TGM
oraz aparat powietrzny z butlą i sygnalizatorem bezruchu.

Ochotnicza Straż Pożarna Raduń

1. Samochód strażacki Mercedes 1019 GBA,
2. Agregat prądotwórczy 10KW – 1 szt.
3. Pompy z wężami i oprzyrządowaniem – 2 szt.
- pływająca – 1 szt.
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- szlamowa – 1 szt.
4. Drobny sprzęt ratowniczy:
Pilarki spalinowe 4 szt, w tym:
do drewna – 2 szt,
stali – 1 szt,
ratownicza – 1 szt,
Plandeki 8x10 – 2 szt.
5. Zestaw narzędzi hydraulicznych – kpl 1,
6. Defibrylator – 1 szt.
7. Zestaw ratowniczy medyczny – 2 kpl.

Ochotnicza Straż Pożarna Trzebuń
1 Samochód strażacki Star 244.
2. Agregat prądotwórczy 4 KW – 1 szt.
3. Pompy z wężami i oprzyrządowaniem – 3 szt., w tym
- FOX – 1 szt.
- pływająca – 1 szt.
- szlamowa – 1 szt.
4. Drobny sprzęt ratowniczy:
Pilarki do drewna – 3 szt.
Plandeki – razem 4 szt. w tym (5x8- 2 szt. , 3x4 – 2szt).

Ochotnicza Straż Pożarna Piechowice
1. Samochód strażacki lekki transportowy – 1 szt.
2. Pompy z wężami i oprzyrządowaniem – 3 szt.
- Rosenbauer – 1 szt.
- pływająca – 1szt.
- szlamowa – 1 szt.
3. Drobny sprzęt ratowniczy:
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- Pilarki do drewna – 2 szt,
- Plandeki 5x10 – 2 szt.

Ochotnicza Straż Pożarna Kalisz
1. Samochód strażacki lekki transportowy – 1 szt.
2. Agregat prądotwórczy 5 KW – 1 szt.
3. Pompy z wężami i oprzyrządowaniem – 2 szt., w tym:
- pływająca – 1 szt.
- szlamowa – 1 szt.
4. Drobny sprzęt ratowniczy:
- Pilarka do drewna – 1 szt.

Tabela nr 1. Ilość interwencji OSP w roku 2018
Lp.

Jednostka

KSRG

Pożary

1.

Dziemiany

tak

32

42

3

77

2.

Raduń

tak

20

24

0

44

3.

Piechowice

nie

14

10

1

25

4.

Trzebuń

nie

10

3

1

14

5.

Kalisz

nie

2

4

0

6

78

83

5

166

Razem

Inne
zdarzenia

Alarmy
fałszywe

Razem

Tabela nr 2. Wydatki rzeczowe i inwestycyjne poniesione przez Gminę Dziemiany w roku 2018 na
ochronę przeciwpożarową, przeciwpowodziową i inne zdarzenia losowe.
GMINA

WYDATKI
RZECZOWE

WYDATKI
INWESTYCYJNE

Razem

Dziemiany

138 588,58

384 047,08

522 635,66

Stan bazy lokalowej jednostek OSP
1.Remiza Dziemiany:
- stanowiska garażowe na 3 pojazdy,
- zaplecze socjalne do przechowywania sprzętu strażackiego i umundurowania,
- pomieszczenia sanitarne,
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- pomieszczenia świetlicy z zapleczem kuchennym i sanitarnym.
2. Remiza Raduń :
- stanowisko garażowe na 1 pojazd,
- zaplecze socjalne do przechowywania sprzętu strażackiego i umundurowania,
- pomieszczenia świetlicy z zapleczem kuchennym i sanitarnym.
3.Remiza Trzebuń:
- stanowisko garażowe na 1 pojazd,
- zaplecze socjalne do przechowywania sprzętu strażackiego i umundurowania,
- pomieszczenia świetlicy z zapleczem kuchennym i sanitarnym.
4. Remiza Piechowice
- stanowisko garażowe na 1 pojazd,
- zaplecze socjalne do przechowywania sprzętu strażackiego i umundurowania.
5. Remiza Kalisz- w trakcie budowy
- stanowisko garażowe na 1 pojazd,
- zaplecze socjalne do przechowywania sprzętu strażackiego i umundurowania.

Szkolenia strażaków OSP:
1. W marcu 2018 roku zorganizowano Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież
Zapobiega Pożarom", w którym uczniowie naszej gminy zajęli II miejsce w powiecie
kościerskim.
2. W czerwcu 2018 roku przeprowadzono szkolenia dla jednostek OSP z terenu naszej gminy
w miejscowości Korne, podczas których druhowie OSP Raduń po raz kolejny zwyciężyli
w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych,
3. W wrześniu 2018 roku podczas Wojewódzkich Zawodów Sportowo – Pożarniczych
Ochotniczych Straży Pożarnych województwa pomorskiego OSP Raduń zajęła 7 miejsce.
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ROZWÓJ GOSPODARCZY

BEZROBOCIE W GMINIE DZIEMIANY ZA 2018
Bezrobotni
zarejestrowani wg
stanu na dzień
31.01.2018 r.

DZIEMIANY
Ogółem

Kobiety

104

59

28.02.2018 r.

106

60

31.03.2018 r.

95

52

30.04.2018 r.

94

55

31.05.2018 r.

86

47

30.06.2018 r.

83

46

31.07.2018 r.

87

49

31.08.2018 r.

95

56

30.09.2018 r.

91

55

31.10.2018 r.

90

53

30.11.2018 r.

89

47

31.12.2018 r.

94

53

Ludność w wieku
produkcyjnym na
dzień 30.06.2018
r.**

2.716

1.253

Działalność gospodarcza w Gminie Dziemiany:
Podmioty gospodarcze – osoby fizyczne według GUS
Rok
Liczba podmiotów ogółem

Raport o Stanie Gminy Dziemiany

2014

2015

2016

2017

2018

228

246

244

237

253
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Podmioty gospodarcze obsługa CEIDG przez Urząd Gminy w Dziemianach
Podmioty gospodarcze obsługa CEIDG przez Urząd Gminy w Dziemianach
Rok

2014

2015

2016

2017

2018

Wpis - rozpoczęcie działalności
gospodarczej

27

33

33

25

30

Zmiana - wpisu działalność
gospodarcza

35

53

51

36

43

Zawieszeniedziałalności gospodarczej

39

35

36

33

27

Wznowienie – działalności
gospodarczej

22

24

27

20

20

Wykreślenie –
działalności gospodarczej

24

17

23

27

20

Ogółem

147

162

170

141

140

Tabela przedstawia wpisy dokonywane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej w Urzędzie Gminy w Dziemianach.

OŚWIATA I EDUKACJA
W 2018 roku Gmina Dziemiany była organem prowadzącym Szkoły Podstawowej im.
Generała Stanisława Sosabowskiego
w Kaliszu oraz Zespołu Kształcenia i Wychowania
w Dziemianach (w skład którego wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz klasy gimnazjalne).
Stan organizacji placówek oświatowych
L.p

Placówka oświatowa

Liczba
Liczba
oddziałów uczniów

1.

Szkoła Podstawowa im.
Gen. St. Sosabowskiego
w Kaliszu

9

2.

Zespół Kształcenia
i Wychowania
w Dziemianach

24

119

425

Klasy gimnazjalne
Przedszkole
* - 5 i 6 latkowie.
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W tym
0*

I

II

III

IV

V

VI

VII

18

13

11

7

13

27

14

11

43

51

34

37

52

40

33

34

44

56

122
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Stan bazy lokalowej oświaty
L.p

Placówka oświatowa

Pomieszczenia ilość
Sale
lekcyjne

1

Szkoła Podstawowa im. Gen.
St. Sosabowskiego w Kaliszu

Pracownie
komputero
we

10

Sale
Świetlice Stołówki
gimnastyczne

1

1

1

Biblioteki

-

1

2

Zespół Kształcenia
24
2
1+ 1 małej
1
1
i Wychowania w Dziemianach
powierzchni
Kuchnia przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Dziemianach przygotowywała około 500
posiłków dziennie. Korzystali z nich uczniowie wszystkich szkół z terenu Gminy Dziemiany.

1

Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne.

1

Szkoła
Podstawowa
w Kaliszu

25

14

4

2

Zespół
Kształcenia
i Wychowania
w Dziemianach

169

85

17

9

5+ 3

15

2

15

Kamery
monit.

Woluminy

Ksero

Odtw. DVD,
VHS

Rzutniki
pisma

Ogółem W tym:
do użytku
uczniów

Tablice
interaktywne

Komputery

Kamery
video

Ilość
Projektory
multimed.

Lp Placówka
oświatowa

1

2899

3

5920

wizualizery

Kadra i system doskonalenia zawodowego
W 2018 roku w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez
Gminę Dziemiany pracowało 72 nauczycieli oraz 35 pracowników administracji i obsługi.
Zatrudnienie w 2018 roku
Lp. Placówka oświatowa

Zatrudnienie

w tym:
nauczyciele

1.

Szkoła Podstawowa w Kaliszu

pozostali

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

19,45

24

14,45

18

6

6

2.

Zespół Kształcenia i Wychowania
78,09
82
49,09
53
29
29
w Dziemianach
Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania, zgodnie z obowiązującym prawem
i potrzebami wyodrębnione zostały środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek
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22

oświatowych Gminy Dziemiany. W roku 2018 na doskonalenie nauczycieli w Gminie Dziemiany
wydatkowano 28.386,34zł.
System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada już
kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli
posiadających uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów.
Poziom wykształcenia nauczycieli w 2018 r.
Lp Placówka
oświatowa

Poziom wykształcenia (w osobach)
WMPP

Licencjat

SN

Inne

Razem

2018 % ogółu 2018 % ogółu 2018 % ogółu 2018 % ogółu

2018

1

Szkoła
Podstawowa
w Kaliszu

18

100

0

0

0

0

0

0

18

2

Zespół
Kształcenia
i Wychowania
w Dziemianach

46

87%

7

13%

0

0

0

0

53

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2018 r.
Lp Placówka
oświatowa

Stopień awansu zawodowego (w osobach)
Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Razem

2018 % ogółu 2018 % ogółu 2018 % ogółu 2018 % ogółu 2018
1

2

Szkoła
Podstawowa
w Kaliszu

Zespół
Kształcenia
i Wychowania
w Dziemianach
Poziom nauczania

0

0

2

11,2

8

44.4

8

44,4

18

2

3,7

9

16,9

14

26,6

28

52,8

53

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od
zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć
uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz
konkursy przedmiotowe. Od 2017 r. zniesiony został sprawdzian w szkołach podstawowych.

Wyniki egzaminów na zakończenie nauki w gimnazjum w latach 2014-2018
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2018

2017

2015

2018

2017

2016

2016

Województwo
Pomorskie

Powiat Kościerski
2015

2018

2017

2016

2015

Gmina Dziemiany

2018

2017

Część
egzaminu

2016

Lp.

2015

Ilość uczniów

1

język polski

53

48

51

56

60

67

72

66

61

68

68

67

60

67

68

67

2

historia i
wiedza o
społeczeństw
ie

53

48

51

56

62

55

59

57

63

54

59

56

63

55

58

58

3

matematyka

53

48

51

56

52

50

48

43

49

49

49

51

48

48

47

52

4

przedmioty
przyrodnicze

53

48

51

56

48

49

49

49

50

50

53

54

49

50

51

55

5

Język
angielski poziom
podstawowy

53

48

51

56

67

59

71

65

62

57

62

63

66

63

66

67

6

język
niemiecki poziom
podstawowy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

język
angielskipoziom
rozszerzony

53

48

51

56

41

39

49

47

39

35

40

43

48

45

48

52

8

język
niemiecki poziom
rozszerzony

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

W 2018 roku kontynuowana była nauka języka kaszubskiego we wszystkich szkołach, których
organem prowadzącym jest Gmina Dziemiany.

Liczba uczniów uczących się języka kaszubskiego.
Placówka oświatowa

Liczba uczniów 2018 roku

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

80

Szkoła Podstawowa im gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu

77

Razem:

157
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Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół.
W 2018 roku kontynuowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na
rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy Dziemiany było
zabezpieczenie na odpowiednim poziomie szkołom prowadzonym przez gminę środków finansowych
na prowadzenie działalności.
Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub
refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.
Koszty związane z dowozem uczniów do szkół

2018 rok

Dowóz

Refundacja dla rodziców

Dowóz uczniów
niepełnosprawnych

Razem

148.310,16

28.647,-

31.10.400

188.357,16

Liczba uczniów dowożonych do szkół
Lp

Placówka oświatowa

Liczba uczniów

1

Szkoła Podstawowa w Kaliszu

5

2

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

163

Wójt Gminy Dziemiany corocznie przyznaje nagrody uczniom za wybitne wyniki w nauce
i na olimpiadach wiedzy oraz sportowcom za znaczące sukcesy na szczeblach gminy, powiatu,
województwa, kraju bądź we współzawodnictwie międzynarodowym. W 2018 roku w dziedzinie
edukacji nagrody Wójta otrzymało 26 uczniów, natomiast w kategorii sportu nagrody otrzymało
6 sportowców oraz 16 drużyn sportowych.

KULTURA, TURYSTYKA, SPORT I REKREACJA

Ośrodek Kultury i Sportu w Dziemianach
Ośrodek Kultury w Dziemianach jako Instytucja Kultury działa w oparciu o ustawę z dnia 25
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej od 01.05.2012 roku.
Zgodnie z zapisami statutowymi podstawowym zadaniem placówki jest upowszechnianie kultury,
edukacja poprzez sztukę oraz zapoznawanie młodych ludzi z różnymi dziedzinami twórczości,
co pozwala w wartościowy sposób zagospodarować czas, a także energię dzieci, młodzieży
i dorosłych z terenu naszej gminy.
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Ośrodek Kultury realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ogólnonarodowej, regionalnej
i środowiskowej. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należą w szczególności:
- rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań potrzeb kulturalnych;
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie
wiedzą i sztuką;
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej;
- prowadzenie bieżącej informacji kulturalnej;
Zadania te Ośrodek Kultury realizuje m.in. poprzez organizowanie:
- indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze;
- różnorodnych form edukacji kulturalnej, szczególnie dzieci i młodzieży;
- imprez kulturalnych i artystycznych;
- współdziałania z instytucjami oświatowo- wychowawczymi, instytucjami i placówkami
upowszechniania

kultury,

organizacjami społecznymi

młodzieżowymi,

stowarzyszeniami

kulturalnymi.
Swoje działania placówka realizuje na administrowanych przez siebie obiektach, tj.
- Sali Ośrodka Kultury.
- Gminnym Centrum Informacji Turystycznej.
- Amfiteatrze w Dziemianach.
- Kąpielisku w Dziemianach.
- Świetlicy wiejskiej w Kaliszu
- Zespole Boisk Orlik w Dziemianach.
Ośrodek Kultury w Dziemianach jest organizatorem szeregu cyklicznych imprez odbywających się na
terenie gminy Dziemiany, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy Dziemiany harmonogramem.
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim imprezy angażujące całe rodziny. Na
szczególne wyróżnienie zasługują m.in.


Orszak Trzech Króli w Dziemianach;



Blok imprez z okazji obchodów Świąt Majowych;



Festyn Gminno - Parafialny;



Festyny pożarniczo – sportowe;



Dzień Dziecka;



Obchody Nocy Świętojańskiej;



Mistrzostwa Polski w Koszeniu Zboża Metodą Tradycyjną;
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Mistrzostwa Kaszub w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi.



Dni Dziemian.



Dożynki.



Wakacyjne Rajdy Rowerowe.



Zabawy emerytów i rencistów.

Oprócz imprez kulturalnych Ośrodek Kultury w Dziemianach, zgodnie z zapisami statutowymi
prowadzi działalność mającą na celu upowszechnienie sportu, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
Wśród cyklicznych imprez organizowanych przez instytucje można wymienić:


Mistrzostwa Powiatu Kościerskiego w Piłce Plażowej Kobiet i Mężczyzn.



Maraton Zumby.



Wakacyjne Rajdy Rowerowe.



Zawody Nordic Walking.



Cykle turniejów w piłce halowej i piłce nożnej.



Cykle turniejów w tenisie stołowym w 3 kat.: podstawowa, gimnazjum i seniorzy.



Dziemiańska Liga „Baśki”.



Rozgrywki w piłce siatkowej mężczyzn.



Rozgrywki w piłce nożnej mężczyzn.

Samorządowa Instytucja Kultury jest również współorganizatorem konkursów o tematyce
regionalnej, m.in.: Konkurs Recytatorski, Konkurs Rodnej Mowy, Konkurs Prozy i Poezji Polskiej
dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla dorosłych Konkurs Nalewek, Konkurs Bab
i Mazurków Wielkanocnych.
Placówka dba także o miejsca pamięci. Corocznie porządkuje miejsca śmierci partyzantów,
a także dba o pomniki znajdujące się na terenie gminy Dziemiany. W swoich działaniach
podtrzymuje pamięć o działaniach wojennych na terenie gminy, zwłaszcza o funkcjonowaniu filii
obozu Stutthof- Sophienwalde oraz aktywności partyzanckiej.
Poprzez różnorodną działalność Ośrodek Kultury w Dziemianach starał się zaspokajać w ramach
możliwości oczekiwania mieszkańców gminy, aby mieszkańcy mogli stać się nie tylko
obserwatorami, ale i współtwórcami życia artystycznego naszego regionu.
W minionym roku w pełnym wymiarze czasowym tj. w godz. od 10.00 do 16.00 czynne było
Gminne Centrum Informacji Turystycznej, gdzie mieszkańcy oraz turyści mogli korzystać
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z kawiarenki internetowej, oglądać wystawy oraz zapoznać się z materiałami promującymi Gminę
Dziemiany, a także poznać ofertę turystyczną naszej gminy i okolic.

W w/w okresie z myślą o dzieciach i młodzieży szkolnej oraz o osobach dorosłych Ośrodek
Kultury organizuje następujące zajęcia: aerobiku, plastyczne, tenisa stołowego, piłki nożnej, piłki
siatkowej, gry świetlicowe, warcaby, badminton, zumby, taneczne oraz rajdów rowerowych. Ponadto
zajęcia na świeżym powietrzu organizowane na zespole Boisk Orlik 2012 prowadzone przez
Animatorów Ośrodka Kultury.
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Ośrodek Kultury współpracuje z wszystkimi organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami
działającymi na terenie Gminy Dziemiany. Głównym przesłaniem takiej działalności jest wspieranie
aktywności mieszkańców Gminy Dziemiany oraz umacnianie tradycji kaszubskich i świątecznych.

Gminna Publiczna Biblioteka w Dziemianach
W 2018 r. na terenie Gminy Dziemiany funkcjonowała jedna biblioteka publiczna, dzieląca
budynek z ośrodkiem kultury przy ulicy 8 Marca 14. Biblioteka posiada osobne wejście, które
dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W celu umożliwienia mieszkańcom dogodnego
dostępu do placówki biblioteka jest otwarta pięć dni w tygodniu, w tym dwa dni w godzinach
popołudniowych od 12:00-20:00. Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie,
opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników.
Biblioteka posiada własną stronę internetową (www.bibliotekadziemiany.pl), na której
dostępny jest m.in. katalog on-line umożliwiający przeglądanie zbiorów oraz dokonywanie ich
rezerwacji. Każdy czytelnik ma również możliwość wglądu do swojego konta czytelniczego po
wcześniejszym otrzymaniu hasła od bibliotekarza.
Biblioteka gromadzi i udostępnia nie tylko tradycyjne książki, ale też audiobooki i zbiory
elektroniczne. Choć istnieje możliwość skorzystania z księgozbioru na miejscu, zbiory głównie
wypożyczane są na zewnątrz. Księgozbiór biblioteki jest uniwersalny, na bieżąco aktualizowany.
W ciągu roku systematycznie dokonywane są selekcje księgozbioru zniszczonego. Gromadzenie
odbywa się zarówno poprzez zakup nowości wydawniczych, jak i dary od użytkowników. Przy
wyborze określonych tytułów brane są pod uwagę sugestie czytelników zgłaszane bibliotekarzowi
osobiście, bądź poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Zakupu dokonuje się
w księgarniach internetowych posiadających specjalne, korzystne rabaty dla bibliotek. Głównym
źródłem finansowania zakupu nowości jest dotacja organizatora oraz dotacja Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Wielkość księgozbioru na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 8402 woluminów, zaś na koniec
roku -9007 woluminów, co w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 193 na początek roku oraz
204 woluminy na koniec 2018 r. W 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach zapewniała
możliwość wypożyczenia 118 zbiorów specjalnych (płyt CD). Z tej oferty skorzystano 11 razy. Zbiory
audiowizualne w 2018 r. zostały wzbogacone o 24 pozycje. Na zakup nowości wydawniczych
przeznaczono w 2018 r. 14757,00 zł, z czego 7500,00 zł biblioteka otrzymała z dotacji Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.
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W 2018 roku zarejestrowano 430 czytelników, co stanowi 9,9 czytelników na 100
mieszkańców. Stworzyli oni łącznie z 4261 zbiorów. Udostępnianie odbywa się w warunkach
wolnego dostępu do półek. Pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki, wyzwala
samodzielność czytelnika. Najliczniejszą grupą wiekową, korzystającą ze zbiorów biblioteki stanowią
czytelnicy pomiędzy 25 a 44 rokiem życia oraz dzieci w wieku od 6-12 lat (kolejno 97 i 95 osób),
a najmniejszą stanowią czytelnicy pomiędzy 20 a 24 rokiem życia (22 osoby). Największy wzrost
liczby czytelników w 2018 roku – o 31, nastąpił w przedziale wiekowym do 5 lat. Spowodowany był
on z udziałem biblioteki w projekcie „Z książką na start”, którego celem jest promocja czytelnictwa
wśród najmłodszych mieszkańców gminy. Natomiast największy spadek liczby czytelników nastąpił
16-19 i 20-24 lata kolejno o 33 i 31 użytkowników. W 2018 r. odnotowano spadek ogólnej liczby
czytelników o 88 w porównaniu z rokiem ubiegłym, na który wpływ niewątpliwie miało czasowe
zmniejszenie liczby godzin otwarcia biblioteki spowodowane dłuższym urlopem pracownika
i czasowym skróceniem godzin otwarcia biblioteki.
Do dyspozycji użytkowników oddanych jest 5 stanowisk komputerowych oraz 3 tablety
z dostępem do Internetu, z których chętnie korzystają mieszkańcy gminy oraz turyści. Ze stanowisk
komputerowych skorzystano w 2018 r. 785 razy. Ponadto w bibliotece istnieje możliwość dokonania
wydruku, ksero i skanu.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach zatrudniała w 2018 r. 3 pracowników łącznie na
1,75 etatu. W ciągu roku struktura zatrudnienia zwiększyła się o 1 z powodu konieczności
zatrudnienia stażysty po odbytym w bibliotece stażu w wymiarze 0,5 etatu.
W 2018 roku biblioteka wzięła udział w kilku wydarzeniach mających na celu rozwój
kulturalny i edukacyjny mieszkańców gminy. Włączając się do ogólnopolskiej kampanii „Tydzień
z Internetem” zorganizowane zostało spotkanie, którego hasłem przewodnim było krytyczne
myślenie. Akcja „Żonkil” upamiętniająca 75 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim była
okazją do przypomnienia użytkownikom biblioteki o tym wydarzeniu. Zorganizowano wystawę
o historii Dziemian w latach II wojny światowej i wręczono czytelnikom symbol pamięci o powstaniu
– żonkil. Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano wystawę pt.
„Kaszubi dla Niepodległej”. Przeprowadzono spotkania w przedszkolu zachęcające do czytania wśród
najmłodszych oraz zostały prowadzone zajęcia w ramach Lokalnych Klubów Kodowania. Wraz
z biblioteką szkolną wzięto udział w Ogólnopolskim Konkursie „ Wielka Liga Czytelników”
przeprowadzając etap szkolny. W imprezach organizowanych przez bibliotekę łącznie wzięło udział
208 osób.
Przystąpienie do projektu Fundacji Metropolia Dzieci „Z książką na start” wyposażyło
bibliotekę w niezbędne materiały i publikacje, będące nagrodami dla najmłodszych, a „Metropolitarna
Karta do Kultury” zapewniła czytelnikom ciekawe rabaty i upusty w wybranych punktach takich jak
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kina, teatry, kawiarnie itp. Projekt „Funenglish w bibliotece” umożliwiał naukę języka angielskiego
dla dzieci w wieku od 6-12 lat. Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach wzięła także udział
w projekcie „Kodowanie w bibliotece”, dzięki któremu została zakwalifikowana wśród 9 bibliotek
w województwie pomorskim i jedynej w powiecie kościerskim do otrzymania sprzętu służącego do
nauki podstaw programowania łącznej wartości 2740,92 zł.
Na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała w 2018 r. 91500,00 zł

BUDŻET OBYWATELSKI I FUNDUSZ SOŁECKI

ZADANIA Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Zgodnie z Uchwałą Nr VII/27/15 Rady Gminy Dziemiany z dnia 30 marca 2015r.
wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki na 2018 rok. Poszczególne sołectwa dysponowały
następującymi środkami finansowymi:
Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2018 rok
MIEJSCOWOŚĆ

KWOTA

Dziemiany

49 202,00zł

Jastrzębie

11 661,00zł

Kalisz

49 202,00zł

Schodno

12 448,00zł

Piechowice

31 735,00zł

Płęsy

11 021,00zł

Raduń

31 293,00zł

Trzebuń

31 637,00zł
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Nazwa sołectwa

Dziemiany

Kalisz

Trzebuń

Raduń

Nazwa zadania , przedsięwzięcia

1. Zakup i montaż lampy solarnej- ul. Jana Pawła
II,
2.Wykonanie projektu na przebudowę
ul. Kaszubskiej,
3. Położenie chodnika ul. Wyzwolenia
4.Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej
przy ul. Robotniczej,
5.Dofinansowanie do otwartych wyjazdów na
zawody Nordic-Walking
6. Dofinansowanie do organizacji spotkań
rodzinnych związanych z promocją wędkarstwa
7. Remont pomieszczeń siedziby oddziału PZW
w Dziemianach

Plan wydatków Wykonanie na
na 2018 r
dzień
31.12.2018r.
5 000,00

4 500,57

7 000,00

7 000,00

9 202,00
15 000,00

9 199,99
15 000,00

10 000,00

7 495,21

1 800,00

1 796,61

1 200,00

1 199,30

Razem

49 202,00

46 191,68

1.Zakup i montaż dwóch lamp solarnych na
skrzyżow. ul Jana Pawła II z Pomorską
i ul Majkowskiego przy osiedlu za torami,
2.Rozbudowa świetlicy wiejskiej- zaplecze dla
OSP,
3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
4.Organizacja cyklu festynów i spotkań
rodzinnych.
5.Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej
przy świetlicy

10 000,00

9 001,14

6 202,00

6 202,00

20 902,00
3 298,00

20 879,08
3 297,37

8 800,00

8 800,00

Razem

49 202,00

48 179, 59

1.Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej
przy świetlicy
2.Remont odcinkowy dróg gminnych gruntowych
w sołectwie,
3.Organizacja imprez rodzinnych sportoworekreacyjnych,
4.Zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej

7 000,00

6 998,70

19 000,00

18 999,99

2 000,00

1 969,95

3 637,00

3 483,87

Razem

31 637,00

31 452,51

1. Zakup defibrylatora dla OSP
2.Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej
3.Zakup kosiarki
4. Zakup i montaż 2 lamp solarnych
5.Porządkowanie placu koło jeziora
6.Organizacja cyklu spotkań rodzinnych, festynów
i wyjazdów integracyjnych .

6 000,00
7 200,00

5 995,08
7 200,00

2 093,00
10 000,00
1 000,00
5 000,00

2 092,01
10 000,00
999,87
4 999,65
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Piechowice

1. Zakup materiałów i sprzętu dla OSP,
2. Remont odcinka drogi gminnej
Piechowice - Parowa ,
3.Remont świetlicy wiejskiej -zakup materiałów
budowlanych do ocieplenia,
4. Uporządkowanie placu koło remizy
5.Organizacja festynów rodzinnych sportoworekreacyjnych,
6. Remont drogi w miejscowości Piechowice
Razem

Schodno

1.Naprawa odcinka drogi gminnej w Schodnie,
2.Organizacja festynu rodzinnego , imprezy
mikołajkowej dla dzieci i dla seniorów

Razem
Jastrzębie

1.Remont odcinków dróg gminnych w sołectwie
Jastrzębie ,
Razem

Płęsy

1.Remont odcinków dróg gminnych gruntowych
Płęsy,
2.Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości
Rów,
Razem
Ogółem
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6 000,00
5 000,00

5 999,25
5 000,00

4 000,00

3 979,65

7 000,00
2 735,00

7 000,00
2526,67

7 000,00

7 000,00

31 735,00

31 505,57

11 000,00

11 000,00

1 448,00

1 447,84

12 448,00

12 447,84

11 661,00

11 661,00

11 661,00

11 661,00

6 021,00

6 021,00

5 000,00

4 500,57

11 021,00

10 521,57

228199

223246,37

https://www.dziemiany.pl/

