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W 2019 ROKU
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Z dniem 31 stycznia 2018r. weszła w życie Ustawa o
zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i
kontrolowania niektórych organów publicznych, która
wprowadziła zmiany między innymi do ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28aa ustawy
Wójt Gminy co roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie
gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w
roku poprzednim.

2

SPIS TREŚCI

Wstęp ...................................................................................................................4
Demografia….……................................................................................................5
Jednostki organizacyjne w Gminie Dziemiany .....................................................6
Budżet Gminy w 2019 roku ..................................................................................7
Inwestycje zrealizowane w 2019 roku ..................................................................9
Informacje o stanie mienia komunalnego ...........................................................12
Infrastruktura drogowa.........................................................................................14
Gospodarka wodno-ściekowa ............................................................................15
Gospodarka odpadami komunalnymi .................................................................16
Gminny program wspierania rodziny ..................................................................17
Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych................................22
Współpraca z organizacjami pozarządowymi ....................................…………..29
Rada Gminy Dziemiany ......................................................................................32
Współpraca partnerska .......................................................................................32
Kultura, turystyka, sport i rekreacja ....................................................................34
Ochotnicze straże pożarne .................................................................................40
Fundusz sołecki .................................................................................................44
Oświata................................................................................................................49
Biblioteka ............................................................................................................56
Zakończenie……..……….…………………………………………………………....58

3

WSTĘP
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 zamieszkuję 4432 osób (stan na 31.12.2019 r.). Największym sołectwami są Dziemiany liczące
1980 mieszkańców (44,72% ludności gminy) oraz Kalisz – 997 (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 polsko-kaszubskie 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
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 2019: 4 urodzenia, 31 małżeństw i 13 zgonów.

LICZBA LUDNOŚCI
NAZWA
LICZBA
SOŁECTWA/MIEJSCOWOŚĆ
LUDNOŚCI (na dzień
31.12.2019)

DZIEMIANY
JASTRZĘBIE DZIEMIAŃSKIE
KALISZ
PIECHOWICE
PŁĘSY
SCHODNO
RADUŃ
TRZEBUŃ

1980
38
997
462
23
51
444
437

PRZYROST NATURALNY
2016
2017
2018
URODZENIA
70
55
74
ZGONY
28
29
38
Przedział wiekowy

Liczba osób

0-6 lat

449

7-18 lat

690

19-59 lat

2487

60 +

806
5

2019
63
23

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
W GMINIE 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

Instytucje kultury:




Ośrodek Kultury i Sportu w Dziemianach
Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach
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BUDŻET GMINY W 2019 ROKU
Budżet Gminy Dziemiany na koniec 2019 roku zamknął się następującymi kwotami:
1. dochody ogółem: 27.440.325,07 zł, w tym:
dochody bieżące: 26.824.547,07 zł
dochody majątkowe: 615.778,00 zł.
2. wydatki ogółem: 24.389.096,76 zł , w tym:
wydatki bieżące: 23.108.645,05 zł
wydatki majątkowe: 1.280.451,71 zł.
Z powyższych danych wynika, że Gmina Dziemiany rok 2019 zakończyła nadwyżką budżetową w
kwocie 3.051.228,31 zł.
Na przestrzeni 2019r. Gmina zaciągnęła pożyczkę w NFOŚiGW w Gdańsku na rekultywację
gminnego składowiska odpadów w Dziemianach w kwocie 367.434 zł.
W 2019r. Gmina spłaciła 670.764,00 zł wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie
z zawartymi umowami.
Zadłużenie Gminy Dziemiany z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień
31.12.2019r. wynosiło 6.016.640 zł, (5.210.000 zł kredyty, 411.800 zł pożyczki WFOŚiGW, 275.434 zł
pożyczki NFOŚiGW oraz 119.406 zł. pożyczka z EFRWP), co stanowiło 22,12% planowanych dochodów
Gminy i 21,93% wykonanych dochodów Gminy.
Dochody majątkowe gminy Dziemiany w roku 2019 wyniosły 615.778,00 zł.
Dochody własne Gminy wyniosły 8.151.983,65 zł. Składały się na nie:
1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.752.235,00 zł,
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych –
79.489,97 zł,
3. podatki i opłaty – 3.713.852,40 zł.
Subwencje i dotacje jakie otrzymała Gmina Dziemiany w roku 2019 wyniosły 18.090.921,08 zł.
Gmina Dziemiany pozyskała również dotacje z udziałem środków budżetu UE w wysokości
214.264,34 oraz środki z Funduszu Solidarności UE w kwocie 367.378 zł.
Procentowy podział wykonanych dochodów przedstawia wykres nr 1.
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1
Wykres nr 1.
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Środki pozyskane przez Gminę Dziemiany w 2019r., które wpłynęły na rachunek bankowy, stanowiły
kwotę 1.205.082,34 zł i składały się na nie:
 dofinansowanie na zakup ubrania specjalnego 1 kpl. oraz 3 par butów strażackich
sznurowanych dla OSP Raduń – 1.540,00 zł.,
 dofinansowanie z Nadleśnictwa Przymuszewo na modernizację dróg – 100.000 zł.,
 dofinansowanie z Funduszu Solidarności remont dróg gminnych po nawałnicy – 361.228 zł.
 dofinansowanie z Funduszu Solidarności remont ogrodzenia przy ZKiW w Dziemianach –
6.150 zł.
 dofinansowanie z Funduszu Solidarności jako refundacja poniesionych wydatków po
nawałnicy – 19.173 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 projektu „Akademia Przedszkolaka”, zakończenie
projektów „Modernizacja budynku UG w Dziemianach”, „Przebudowa sceny estradowej

oraz rozbudowa widowni wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w
miejscowości Dziemiany” oraz „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia izb
pamięci z funkcją sal edukacyjno-konferencyjnych w miejscowościach Dziemiany i
Piechowice” – 652.519,34 zł.


dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kaliszu dz. 743 –
64.472,00 zł.

Na wydatki majątkowe w 2019 roku zaplanowano kwotę 3.176.781 zł, a wykonano
1.280.451,71 zł, czyli 40,31%. Wykonane wydatki majątkowe stanowiły 5,25% wszystkich
wykonanych wydatków w budżecie Gminy Dziemiany w 2019 roku, co prezentuje wykres nr 2.

Struktura wydatków wykonanie

5,25%

wydatki majątkowe wg Rb-28S
wydatki bieżące wg Rb-28S

94,75%

Wykres nr 2.

Podstawowe inwestycje, które były realizowane w Gminie Dziemiany w 2019 roku przedstawiono
tabelarycznie z wyszczególnieniem nazwy zadania oraz kwoty, za którą zostało ono zrealizowane.
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INWESTYCJE
ZREALIZOWANE W 2019
Lp.

Nazwa zadania

1

Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w gminie
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Kaliszu dz. 743
Modernizacja dróg gminnych- fundusz sołecki

2
3
4

5
6

Modernizacja dróg gminnych
 dokumentacja projektowa
 Przebudowa dróg gruntowych
Odbudowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej
nr 195018G-etap1
Budowa domku ratownika na kąpielisku w

Wydatki
Plan na
Wykonanie
2019 rok
na 2019
(zł)
rok
171.090
170.015,80
163.323

163.322,83

30.000

30.000,00

351.157

110.391,40

155.000

154.931,74

207.336

207.196,34

Dziemianach
7

Wykup gruntu

10.000

0

8

Budowa boksu remizy strażackiej w Kaliszu

19.787

19.787,00

9

Zakup wyposażenia do nowego samochodu

30.000

30.000,00

strażackiego dla OSP Dziemiany
10

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzebuń

110.300

110.256,00

11

Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach

1.700.000

69.000,00

12

Zakup zestawów multimedialnych i sieci wi-fi oraz

173.001

173.000,47

23.000

22.302,09

14.787

14.748,04

modernizacja budynku przedszkola- Akademia
przedszkolaka
13

Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej przy ul.
Lipowej w Kaliszu

14

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w
gminie

Tabela nr 1
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Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) jako narzędzie planowania średniookresowego
w jednostkach samorządu terytorialnego jest sporządzana od 2011 r. Według art. 226 ustawy z dnia
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
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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
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 2019 – 2029.
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
– 4,85%,
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) – 22,96%.
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 dla 2019 roku 22,05%.
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INFORMACJA O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO
Wartość początkowa majątku Gminy Dziemiany na dzień 1 stycznia 2019r. wynosiła
76.384.952,65 zł. natomiast na dzień 31 grudnia 2019r. stanowiła kwotę 82.310.677,03 zł. co oznacza
wzrost o 7,76% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. Zestawienie zmian wartości
środków trwałych przedstawia tabela nr 2.

Zestawienie zmian wartości środków trwałych
Grupa Nazwa
0
1-2

3-6

7
8

Stan na
01.01.2019
17.296.781,
56

Zwiększenia

Budynki,
49.459.145,32
lokale
i
obiekty
inżynierii
lądowej
i
wodnej
Urządzenia
6.469.663,33
techniczne i
maszyny
Środki
637.314,31
transportu
Inne środki 2.522.048,13
trwałe
Razem
76.384.952,65

Grunty

146.712,50

Zmniejszeni
a
249.080,00

Stan na
31.12.2019
17.194.414,0
6

5.810.283,15

0

55.269.428,47

0

70.873,28

6.398.790,05

140.256,00

51.597,00

725.973,31

240.296,77

40.273,76

2.722.071,14

6.337.548,42

411.824,04

82.310.677,03

Tabela nr 2.
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Strukturę środków trwałych Gminy Dziemiany przedstawia wykres nr 3.

Struktura Środków Trwałych na dzień 31.12.2019r.

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 udziały w spółce ZZO Sierżno o
wartości 196.300 zł.
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INFRASTRUKTURA DROGOWA
DROGI W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH NA TERENIE GMINY
DZIEMIANY W 2019 ROKU:
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 142 km, w tym:
a) gruntowe – 71,78 km,
b) bitumiczne – 19,52 km,
c) inne – 50,70 km.

WYDATKI PONIESIONE NA UTRZYMANIE DRÓG:
1. Wydatki na utrzymanie dróg i ulic w 2019 r. wynosiły ogółem 966.368,57 zł, z
czego:
a) wydatki inwestycyjne – 295.323,14 zł
b) wydatki bieżące 279.800,93 zł (w tym zimowe utrzymanie dróg – 27.810 zł)
c) remonty dróg po nawałnicy – 385.756,14 zł
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GOSPODARKA WODNOŚCIEKOWA
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. 44,85 km.
Dane dotyczące wodociągów na terenie Gminy Dziemiany:
- długość czynnej sieci rozdzielczej - 44,85 km
- połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – ok. 840 szt.
- woda dostarczona gospodarstwom domowym – 85,6 tys. 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.
Dane dotyczące kanalizacji na terenie Gminy Dziemiany:
- długość czynnej sieci sanitarnej - 44,85 km
- połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – ok. 778 szt.
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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 nieruchomości mieszkańców stałych objętych system wynosi 987, 472
nieruchomości letniskowych oraz 162 firmy. Według danych zawartych w sprawozdaniu Wójta Gminy
Dziemiany z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Dziemiany w 2019
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 2019 roku:
1. Odpady komunalne niesegregowane – 731 Mg
2. Odpady segregowane – 403 Mg, w tym:
a) szkło –51 Mg
b) popioły – 151 Mg
c) zmieszane odpady opakowaniowe – 184 Mg
d) inne – 17 Mg
3. Odpady z PSZOK – 117 Mg
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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 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 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne;
18) zadania dotyczące prac społecznie użytecznych oraz aktywizacja środowiska lokalnego;
19) inne zadania powierzone na podstawie ustaw lub innych aktów prawnych

W roku 2019 kadra Ośrodka Pomocy Społecznej składała się z:

 Kierownika,
 3 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,
 1opiekunki środowiskowej
Ponadto kadrę Ośrodka Pomocy Społecznej stanowiły 4 osoby zatrudnione w ŚDS w Trzebuniu.
W 2019r. świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych, zadań własnych (bez względu na
ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) otrzymało 171 rodzin.
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Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą przedstawia się następująco: rodziny
wielodzietne – 33 rodziny, bezrobocie – 52 rodzin, rodziny niepełne – 8 rodzin, niepełnosprawność –
54 rodzin, długotrwała choroba – 42 rodzin, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego – 12 rodzin, alkoholizm – 14 rodzin.

W ramach zadań jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach świadczy pomoc w
zakresie:
- zasiłki stałe - 11 osób 58.221,45 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – 5.192,39 zł
- usługi opiekuńcze dla 5 osób na kwotę 52.268,68 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi –
6.000,00 zł
- zasiłki celowe i w naturze – 32 osoby na kwotę 89.189,00 zł.
- Posiłek w szkole i w domu – 75.322,25 zł (w tym: dotacja 60.000,00 zł. oraz środki własne
15.322,25 zł)
- zasiłki okresowe – 16 rodzin na kwotę 17.220,97 zł
- Domy pomocy społecznej (2 osoby) – 75.000,10 zł
- schronienie (3 osoby) – 6.290,00 zł
- rodziny zastępcze (3 osoby) – 11.969,00 zł

Zadania realizowane ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych i
świadczeń wychowawczych:

- 6284 zasiłków rodzinnych na kwotę 710.210,09 zł
- 3573 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 392.089,98 zł
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- 1804 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 341.428,44 zł
 328
 41

świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 514.230,30 zł

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 41.000,00 zł

 158 specjalnych zasiłków opiekuńczych – 96.631,23 zł
 218 – zasiłków dla opiekuna – 135.160,00 zł
 145 – świadczeń rodzicielskich – 131.124,26 zł
 9483 – świadczenia wychowawcze – 4.935.961,20 zł
 682 – świadczeń Dobry Start – 204.600 zł

- 1 świadczenie za życiem – 4.000,00 zł

Wypłacono 218 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 152.710,00 zł.
Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 67.472,92 zł
Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 8.690,67 zł
Składki emerytalno- rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego 16.922,22 zł
Składki zdrowotne od Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego 5.022,00 zł
Składki społeczne od zasiłku dla opiekuna 14.673,32 zł
Składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna 4.017,60 zł

Wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu 446.142,11 zł

W 2019r. Ośrodek Pomocy społecznej w Dziemianach przyznał pomoc w postaci dodatku
mieszkaniowego 8 rodzinom na łączna kwotę 11. 781,17 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 2019r. pomoc tą otrzymało 116 dzieci na łączna kwotę 36.280,00 zł
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Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziemianach funkcjonuje Zespół interdyscyplinarny, który
został powołany Uchwałą Rady Gminy Dziemiany z dnia 25 maja 2011r. W skład zespołu wchodzi 11
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 2019r. do
Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 5 Niebieskich Kart . W związku z tym Zespół
Interdyscyplinarny odbył 5 posiedzeń, ponadto odbyły się spotkania członków w formie grup
roboczych.

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 2019r. z pomocy żywnościowej w ramach programu skorzystało 176 rodzin – 585 osób w
rodzinach. W 2019r. wydano 17,27315 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)
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)

Ponadto Ośrodek Pomocy realizuje zadania związane z Kartą Dużej Rodziny. W 2019 roku do tut.
Urzędu wpłynęło 121 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
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GMINNY PROGRAM
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Uchwała II/8/18 Rady Gminy Dziemiany w sprawie przyjęcia Gminnego Programu i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziemiany na rok 2019
Celami, które zostały założone do wykonania w Gminnym Programie Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziemiany w
2019r. 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,
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-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
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

socjoterapeutycznych:
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opiekuńczo

–

wychowawczych

i

-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,

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
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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 w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży.

W celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi podejmowane
były poniżej przedstawione działania.
25

Lp

Nazwa Programu

Miejsce realizacji

1

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

2
Opłaty za sprawy sądowe

Uczestnicy

Koszt programu

Sąd
Rejonowy Osoby dorosłe
Kościerzyna

140,00 zł

Dziemiany,
Trzebuń , Raduń

Dorośli i młodzież

4.230,11 zł
1.655,57 zł

3

OSP (festyn strażacki)

4

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

Osoby
niepełnosprawne

5

Ośrodek Kultury (Grand Prix, Dziemiany
Dzień Dziemian)

Osoby
młodzież

6

Festyny

7

dofinansowanie albumu
młodzieży z naszej Gminy

8

zawody wędkarskie

9

ZKiW,
Kalisz

10

Zakup pieczątek GKRPA

Dziemiany, Trzebuń Osoby
młodzież

Szkoła

1.400,00 zł

Osoby
dla Dziemiany,
Trzebuń , Raduń, młodzież
Piechowice, Kalisz
Dziemiany

Podstawowa Dziemiany, Kalisz
„Nandruk”
Kościerzyna

dorosłe, 21.179,01 zł

dorosłe, 8.770,99 zł
dorosłe, 997,50 zł

Dzieci, młodzież

980,37 zł

Dzieci, młodzież

7.986,55 zł

Osoby
młodzież

250,92 zł

dorosłe,

11

spektakl profilaktyczny

ZKiW
w Dzieci, młodzież
Dziemianach,
Szkoła Podstawowa
Kalisz

3.000,00 zł

12

Klub Relax

ZKiW
Dziemianach

w Dzieci, młodzież

4.600,00 zł

13

Zakup
komiksów ZKiW
profilaktycznych dla dzieci i Dziemianach
młodzieży

w Dzieci, młodzież
492,00 zł

14

Dzień seniora

Dziemiany

15

Konkurs Profilaktyczny

ZKiW
w Dzieci, młodzież
Dziemianach,
Szkoła Podstawowa
Kalisz
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Osoby starsze

1.407,67
657,13 zł

Dziemiany

Dzieci, młodzież

3.073,77 zł

17

Dofinansowanie
wycieczki Dziemiany
profilaktycznej ministrantów

Dzieci, młodzież

1.000,00 zł

18

Dofinansowanie
pierwszej pomocy

kursu Dziemiany

Dzieci, młodzież

1.100,00 zł

19

Organizacja
dzieci

dla Schodno

Dzieci, młodzież

497,66 zł

20

Dofinansowanie poczęstunku Dziemiany- Wiele
uczestników pieszej pielgrzymki

16
Dofinansowanie
strojów dla Scholi

zakupu

Mikołajek

Młodzież,
dorosłe,
starsze

osoby 500,13 zł
osoby

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

2019

1

Liczba posiedzeń

9

2

Liczba wydanych postanowień administracyjnych w 1
sprawie wydania opinii dot.zezwolenia na sprzedaż
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napojów alkoholowych
3

Liczba wniosków skierowanych do GKRPA o zastosowanie 9
leczenia odwykowego

4

Liczba osób z problemem alkoholowym analizowanych na 9
posiedzeniach Komisji

5

Liczba osób, z którymi
interwencyjno-motywujące

6

Liczba osób skierowanych na badania przez biegłych 8
sądowych ( psychiatrę, psychologa)

7

Liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w 3
sprawie leczenia odwykowego

8

Liczba przeprowadzonych kontroli w punktach sprzedaży 0
napojów alkoholowych

przeprowadzono rozmowy 8

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 tę
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 2019 roku
ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 66.159,38 zł
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WSPÓŁPRACA 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 – 2019 Gmina Dziemiany przekazała lokalnym stowarzyszeniom dotacje 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 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr LIV/278/18

Rady Gminy Dziemiany z dnia 25

października 2018 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 2019 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 na BIP – ie Urzędu Gminy i był do wglądu w
biurze Rady. Do projektu w ustawowym terminie nie zgłoszono uwag.
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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 zadania
związane z:
1.

upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej

2. realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Współpraca Gminy Dziemiany w 2019 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 2019 roku, program realizowany był ze
środków własnych gminy.
Gmina współpracowała z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania realizacji
zadań publicznych w formie dotacji.
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W budżecie gminy na rok 2019 na w/w cele zaplanowano:

Lp.

Stan środków do podziału na

Nazwa zadania

2019 rok

1.

Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej

2.

Realizacja
gminnego
programu
profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych

2.000,00
i

Razem:

13.000,00
15.000,00

W ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonego przez Wójta
Gminy Dziemiany nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym unieważniono otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych.
W 2019 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, Polskim Związek
Wędkarski, Polskim Związek Łowiecki.
Ważną częścią współpracy pozafinansowej jest wsparcie podejmowanych działań przez
organizacje pozarządowe. Jest to promocja ich działań, pomoc przy organizacji przedsięwzięć
(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 2019 roku należały m.in.:

1. Dni Dziemian
2. Blok sportowo – rekreacyjny z okazji Świąt Majowych,
3. Festyn pożarniczo – sportowy,
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RADA GMINY DZIEMIANY
Rada Gminy w Dziemianach w roku 2019 podjęła 74 uchwał, z czego:

8. 28 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku;
9. 38 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
W 2019 r. nie stwierdzono nieważności uchwał przez organy nadzoru lub sądy
administracyjne.

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

6 kwietnia 2019 r. do Gminy Dziemiany zawitali nasi przyjaciele z partnerskiej gminy
Landrecies we Francji. Nasi goście przywieźli ze sobą około 1000 szt. sadzonek sosny czarnej,
które są nie tylko dowodem sympatii dla naszej gminy, ale przede wszystkim poczucia
jedności i solidarności po tragicznej i niszczycielskiej nawałnicy sprzed dwóch lat, która
odarła nasz krajobraz z lasów. Termin wizyty był nieprzypadkowy, ponieważ okres wiosenny
od marca do maja jest optymalną porą dla przeprowadzania nasadzeń drzew i tak w
poniedziałkowe przedpołudnie (08.04.2019 r.) delegacja z Francji wraz z przedstawicielami
naszego samorządu udali się na przygotowany wcześniej gminny teren i wspólnie posadzili
większą ilość drzewek.
Podpisane przed laty partnerstwo o przyjaźni i współpracy między naszymi społeczeństwami
jest dobrym powodem, aby zapoznać przedstawicieli Gminy Landrecies z kulturą i tradycjami
naszego kraju. Podczas tego pobytu delegaci zwiedzili Toruń wraz z Obserwatorium
Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika oraz zabytkową część toruńskiej starówki.
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Kolejnego dnia odbyła się wycieczka do Sopotu, gdzie oprócz spaceru po słynnym
„Monciaku” odwiedzili bajkowy krzywy domek i wizytówkę kurortu – liczące 511 metrów
sopockie molo.
Ostatnim punktem programu pobytu naszych gości był udział w uroczystej VIII sesji Rady
Gminy Dziemiany, bezpośrednio po której na terenie przyległym do Urzędu w pobliżu
pomnika ku czci ofiar obozu Sophienwalde zostały posadzone 3 symboliczne sadzonki sosny
przywiezione przez naszych przyjaciół z Francji.

WIZYTA W TORUNIU

SYMBOLICZNE SADZENIE SOSNY
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KULTURA, TURYSTYKA,
SPORT I REKREACJA
Ośrodek Kultury w Dziemianach działa jako Instytucja Kultury 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.

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;
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- 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
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Mistrzostwa Polski w Koszeniu Zboża Metodą Tradycyjną

Mistrzostwa Kaszub w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
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Dzień Dziemian

Dożynki Gminne
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Cykle turniejów w piłce halowej

Konkurs Prozy i Poezji Polskiej dla dzieci szkół
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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 z
kawiarenki internetowej, oglądać wystawy oraz zapoznać się z materiałami promującymi
Gminy Dziemiany, a także poznać ofertę turystyczną naszej gminy i okolic oraz skorzystać z
wypożyczalni rowerów.

W okresach około świątecznych Ośrodek Kultury angażuje się w promocję
regionalnych zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem czy Wielkanocą.
Ośrodek Kultury jest zaangażowany w organizację Żywej Szopki, zlokalizowanej przy parafii
świętego Antoniego w Dziemianach, a także promuje tę inicjatywę w lokalnych mediach
poprzez nagrywanie dwóch teledysków z kolędami wykonanych przez dzieci.
W okresie wielkanocnym podejmuje działania związane z promocją wiosennych zwyczajów.
Przygotowuje wielkanocne ozdoby, stawia Ogromne Pisanki czy organizuje konkurs na
Wielkanocną.Palmę.

Ośrodek Kultury współpracuje z wszystkimi organizacjami, instytucjami i
stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Dziemiany. Głównym przesłaniem takiej
działalności jest wspieranie aktywności mieszkańców gminy oraz umacnianie tradycji
kaszubskich i świątecznych.
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OCHOTNICZE STRAŻE
POŻARNE
Do usuwania skutków różnych sytuacji kryzysowych w Gminie Dziemiany funkcjonuje
5 jednostek OSP zrzeszających ogółem 255 członków, 82 osoby mogą brać bezpośredni
udział w akcjach ratowniczych. Osoby te posiadają aktualne badania lekarskie, odbyły
niezbędne szkolenia pożarnicze i posiadają kwalifikacje. Prowadzone działania gaśnicze i
ratunkowe wykonywane są pod nadzorem KP PSP w Kościerzynie. Do poszczególnych
interwencji dobierane są osoby i sprzęt o potrzebnych kwalifikacjach i predyspozycjach w
celu udzielenia jak najszybszej i skutecznej pomocy. Strażacy wyposażeni są w pojazdy oraz
sprzęt posiadający aktualne atesty, badania techniczne oraz są zgodne z aktualnymi
przepisami prawa. W Gminie Dziemiany prowadzona jest Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza,
która bierze czynny udział w szkoleniach oraz zawodach. Jej zadania to nabieranie
doświadczenia w akcjach ratowniczych.
Ilość interwencji jednostek OSP w 2019r.

L.p Jednostka

KSRG

Pożary

1.
2.
3.
4.
5.

TAK
TAK
NIE
NIE
NIE

32
21
14
10
2
79

Dziemiany
Raduń
Piechowice
Trzebuń
Kalisz
Razem

Inne
zdarzenia
42
23
9
3
4
81

Alarmy
fałszywe
3
0
1
1
0
5

Uwagi

Wydatki rzeczowe i inwestycyjne poniesione przez Gminę Dziemiany na ochronę przeciwpożarową,
przeciwpowodziową i inne zdarzenia losowe:

L.p

Gmina

1.

Dziemiany
Razem

Wydatki
rzeczowe
136 203,76 zł
136 203,76 zł
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Wydatki
inwestycyjne
169 114,99 zł
169 114,99 zł

Liczba
mieszkańców
4432
4432

Wydatki rzeczowe i inwestycyjne poniesione na działalność OSP z podziałem na
poszczególne paragrafy oraz jednostki:

Realizacja wydatków OSP Dziemiany za 2019 rok
Klasyfikacja
budżetowa
Dz.

R.

P.

Półroc
ze
I

754

75412 4210

II
I

75412 4210

II
I

75412 4260

75412 4270

II

6067,35

OSP
Raduń

OSP
Trzebuń

1129,63

1874,44

OSP
Piechowice

OSP
Kalisz

Zarząd
OSP

997,9

2704,52

462,6

457,4

362,35

5499,78

9098,27

2372,36

16547,19

2495,62

264,62

76,8

55,46

2057,35

1028,21

1458,69

178,38

1177,26

724,42

502,89

170,91

I

3009,67

221,29

200

200

II

2646,47

996,2

467,4

664,2

I
75412 4300

OSP
Dziemiany

2092

1294

Razem
półrocze
10069,32

355,3
1
1981,
64
50,82
152,5
7
101,6
4

4342,18
845

36344,24

161,69

3105,01

2677,12

7 745,37 zł

3630,96
4774,27
1631,
6

2808,25

1584,6

II

2748,14

204

I

400

3360

1500

1512

1500

1512

1512

1500

1512

150

8 405,33 zł

9810,45
3102,14

12 912,59 zł

9384

3360

1500

I

2575,43

2813,96

75412 3020

II

8188,56

4243,15

I

184,5

184,5

75412 4360

II

177,12

177,12

3231,91

54 951,69 zł

4875,2

II

75412 4170

Razem rok

9384

168

5557,39

1756,31

17419,93

18 768,00 zł

22 977,32 zł

361,62 zł

I
75412 4110

II

519,84

75412 4410

75412 4430

519,84 zł

0
I

2340

II

7222

- zł

9 562,00 zł

SUMA

136 203,76 zł

I
754

75495 6050

II

26186,77

110256

3813,23

19787

156229,
77
3813,23

160 043,00 zł

I
75495 4210

II

9071,99

SUMA

169 114,99 zł
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JEDNOSTKA OSP DZIEMIANY

OSP TRZEBUŃ
42

OSP RADUŃ

OSP KALISZ

OSP PIECHOWICE
43

FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z Uchwałą Nr. VII/27/15 Rady Gminy Dziemiany z dnia 30 marca 2015r.
wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki.
Na podstawie art. 3 ust. 12 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim
(Dz.U. poz.301) oraz uchwały Nr. VII/27/15 Rady Gminy Dziemiany z dnia 30.03.2015r. Wójt
Gminy Dziemiany przekazuje informację o wysokości funduszu sołeckiego na 2019r.

Obliczenie funduszu sołeckiego Gminy Dziemiany na rok 2019.
1.
2.
3.
4.

Kwota wykonanych dochodów bieżących za rok 2017 (Skarbnik UG) - 27 683 728,68 zł
Liczba mieszkańców gminy 31.12.2017r. (dane GUS) – 4340 os.
Kwota bazowa (komunikat GUS) za rok 2017 – 3536,87 zł
Liczba mieszkańców gminy na dzień 30.06.2018r. (stali i czasowi – ewidencja ludności
UG Dziemiany) – 4422 os.
5. Kwota bazowa Gminy Dziemiany Kb= 27 683 728,68/4340=6 378,74
6. Dziesięciokrotność kwoty bazowej = 63 787,40zł

Wyszczególnienie sołectwa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dziemiany 63 787,00 zł
Jastrzębie 15 118,00 zł
Kalisz 63 787,00 zł
Schodno 16 266,00 zł
Piechowice 41 398,00 zł
Płęsy 14 288,00 zł
Raduń 40 760,00 zł
Trzebuń 41 270,00 zł

Razem: 296 675,00 zł
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Do 31.07.2018 Wójt Gminy Dziemiany przekazał informację o wysokości środków do
realizacji FS na rok 2019 poszczególnym sołtysom w Gminie Dziemiany i do Wojewody
Pomorskiego.
Zgodnie z ustawą sołtysi byli zobowiązani do zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie i
złożyć wnioski o przyznanie środków w roku budżetowym na realizację przedsięwzięć
uchwalonych przez Zebranie Wiejskie.

Łączne zestawienie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w
Gminie Dziemiany w 2019 roku:

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 rok
Klasyfikacja
budżetowa

Nazwa
sołectwa

Nazwa zadania,
przedsięwzięcie

Dziemiany

Zakup wyposażenia
do samochodu
strażackiego inwestycja.
Dofinansowanie do
otwartych
wyjazdów na
zawody Nordic
Walking- marsz z
kijkami- usługi
Dofinansowanie do
imprez sportowych
związanych z
wędkarstwemmateriały
Rozbudowa parku
siłowni
zewnętrznej przy
ul.Robotniczejzakup usług z
materiałami do
utwardzenia
drogi,budowa
schodów,
oświetlenia i tablicy
informacyjnej z
instruktażeminwestycja

Plan
wydatków na
2019 r.

Wykonanie na dzień
31.12.2019 r.

30 000,00 zł

30 000,00 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

3 000,00 zł

2 995,97 zł

14 787,00 zł

14 748,04 zł
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Wskaźnik
wykonania

Zakup i montaż
lampy elektrycznej
ledowej przy
przepompowni
ścieków ul.
Kaszubska -usługa z
mater.
Zakup usługi z
materiałami do
przeprowadzenia
naprawy urządzeń
na placu zabaw
przy amfiteatrze
Razem
Jastrzębie

Kalisz

Remont dróg
gruntowych w
sołectwie
Jastrzębie
Zakup ławek i
tablicy
informacyjnej z
mapą
Zakup materiałów
do bieżącego
utrzymania dróg tłuczeń, piasek
Razem
Modernizacja drogi
Jutrzenki
Trzebiatowskiego
(polbruk lub płyty)
Zakup i montaż
lampy solarnej ul.
Gryfa- usługa z
materiałem
Rozbudowa aneksu
OSP przy świetlicy
brama garażowa i
m-ły budowlanowykończenioweinwestycja.
Zakup wyposażenia
placu zabaw przy
świetlicymateriały
Organizacja 2
festynów
rodzinnychmateriały, usługi

3 000,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

63 787,00 zł

63 744,01 zł

10 000,00 zł

10 000,00 zł

3 118,00 zł

3 118,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

99,93

100
15 118,00 zł

15 118,00 zł

30 000,00 zł

30 000,00 zł

5 000,00 zł

4 858,50 zł

19 787,00 zł

19 787,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

3 000,00 zł

2 888,11 zł
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materiały, usługi
Razem
Piechowice

Zakup materiałów i
sprzętu dla
strażaków,
Remont odcinka
drogi gminnej
Piechowice –
Mikołajczyk- Synak,
Remont świetlicy
wiejskiej - zakup
materiałów,
wyposażenia i
usług
wykończeniowych
Remont drogi
gruntowej
Dąbrówka- Kalisz ,
zakup tłucznia
kamiennego
Organizacja
festynów
rodzinnych
sportoworekreacyjnych i
dożynek zm.90,00zł
na m-ły
Razem

Raduń

Odcinkowa
naprawa dróg
gminnych RaduńKalwaria
Nagłośnienie,
ogrodzenie

Cykl spotkań i
wyjazdów
Zjazd do jeź.
Wsilkowo
Zakup i montaż 2
lamp solarnych
Wyposażenie
świetlicy
Zakup i montaż
urządzeń siłowni

99,6
63 787,00 zł

63 533,61 zł

12 000,00 zł

12 000,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

10 000,00 zł

9 904,93 zł

4 398,00 zł

4 390,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

6 000,00 zł

5 998,02 zł

41 398,00 zł

41 292,95 zł

8 000,00 zł

7 999,33 zł

1 515,35 zł

1 500,00 zł

800,00 zł

800,00 zł

2 360,00 zł

2 360,00 zł

7 500,00 zł

7 500,00 zł

8 720,00 zł

8 718,14 zł

4 664,65 zł

4 664,65 zł

7 200,00 zł

7 200,00 zł

99,74
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zewnętrznej
Razem
Schodno

Trzebuń

Płęsy

Naprawa odcinka
drogi gruntowej w
Schodnie- zakup
usługi z materiałem
Organizacja festynu
rodzinnego
Mikołajki dla dzieci
i dla seniorów
Razem
Zakup używanego
samochodu
strażackiegoinwestycja
Organizacja
spotkania
rodzinnego z okazji
Dnia Dziecka
Razem
Remont odcinków
dróg gruntowych w
sołectwie Płęsy –
zakup usług z
materiałem
Razem

99,95
40 760,00 zł

40 742,12 zł

14 500,00 zł

14 500,00 zł

1 766,00 zł

1 654,12 zł

99,31
16 266,00 zł

16 154,12 zł

40 000,00 zł

40 000,00 zł

1 271,00 zł

1 271,00 zł

100
41 271,00 zł

41 271,00 zł

14 288,00 zł

14 288,00 zł

14 288,00 zł

14 288,00 zł

296 675,00 zł

296 143,81 zł

100

Ogółem
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OŚWIATA

Stan organizacji i baza lokalowa
W 2019 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 i klasy gimnazjalne).

Tabela nr 1. Stan organizacji placówek oświatowych
L.p Placówka oświatowa

Liczba
Liczba
oddziałów uczniów 0*

W tym
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

1.

Szkoła Podstawowa im.
Gen. St. Sosabowskiego
w Kaliszu

10

141

24

13

14

14

7

28

17

14

11

2.

Zespół Kształcenia
i Wychowania
w Dziemianach

21

359

33

49

49

32

38

51

40

33

34

klasy gimnazjalne

3

45

-

-

-

45

-

-

-

-

-

Przedszkole

6

125

* - 5 i 6 latkowie.

Sieć szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Dziemiany w pełni
zabezpieczała aktualne potrzeby mieszkańców. Przedszkole w Dziemianach
zabezpiecza potrzeby mieszkańców gminy. Nieliczna grupa wychowanków przedszkoli
uczęszczała do placówek w innych gminach: Lipuszu, Kościerzynie, Bytowie oraz w
Brusach. Do przedszkola w Dziemianach uczęszczało jedno dziecko z Gminy Lipusz.
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Tabela nr 2. Stan bazy lokalowej oświaty
L.p

Placówka oświatowa

Pomieszczenia ilość
Sale lekcyjne Pracownie
Sale
komputerowe gimnastyczne

Świetlice

Stołówki Biblioteki

1

Szkoła Podstawowa im. Gen.
St. Sosabowskiego w Kaliszu

9

1

1

1

0

1

2

Zespół
Kształcenia
i
Wychowania w Dziemianach

24

2

1+1 małej
powierzchni

1

1

1

Kuchnia przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
przygotowywała około 500 posiłków dziennie. Korzystali z nich uczniowie wszystkich
szkół z terenu Gminy Dziemiany.

Tabela nr 3. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów

bibliotecznych.
Lp

Placówka
oświatowa

Ilość
Komputery
Ogółem

Projektor Rzutniki
y
pisma
W tym: do
multimed.
użytku
uczniów

1

Szkoła
Podstawowa w
Kaliszu

22

11

10

2

Zespół
Kształcenia i
Wychowania w
Dziemianach

169

85

17

Odtw. Ksero
DVD,
VHS

Wolumin Kamery
y
monit.

0

7

0

0

1

2979

0

5+3

20

2

5

3

6158

22

wizualiz
ery

50

Tablice
Kamer
interaktywn y video
e

Kadra i system doskonalenia zawodowego
W 2019 roku w przedszkolach, szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Dziemiany pracowało 72 nauczycieli oraz 36 pracowników administracji i
obsługi.

Tabela nr 4. Zatrudnienie w 2019r.
Lp. Placówka oświatowa

Zatrudnienie

w tym:
nauczyciele

1.

Szkoła Podstawowa w Kaliszu

2.

Zespół Kształcenia i Wychowania w
Dziemianach

pozostali

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

22

28

16,39

22

6

6

78,59

83

49,09

53

29,50

30

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania, zgodnie z
obowiązującym prawem i potrzebami wyodrębnione zostały środki na doskonalenie
zawodowe nauczycieli placówek oświatowych Gminy Dziemiany. W roku 2019 na
doskonalenie nauczycieli
w Gminie Dziemiany wydatkowano 27.345,80 zł.
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.

Tabela nr 5. Poziom wykształcenia nauczycieli w 2019r.
Poziom wykształcenia (w osobach)

Lp Placówka
oświatowa
WMPP

Licencjat

SN

Inne

Razem

2019 % ogółu 2019 % ogółu 2019 % ogółu 2019 % ogółu

2019

1

Szkoła Podstawowa
w Kaliszu

21

95%

1

5%

0

0

0

0

22

2

Zespół Kształcenia i
Wychowania
w
Dziemianach

46

86,79

7

13,21

0

0

0

0

53
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Tabela nr 6. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.
Stopień awansu zawodowego (w osobach)

Lp Placówka
oświatowa
Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany Razem

2019 % ogółu 2019 % ogółu 2019 % ogółu 2019 % ogółu 2019
1

Szkoła Podstawowa
w Kaliszu

1

4,54

2

9,09

10

45,46

9

40,9

22

2

Zespół Kształcenia i
Wychowania
w
Dziemianach

2

3,77

9

16,98

14

26,41

28

52,84

53

Poziom nauczania
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.

Tabela nr 7. Wyniki sprawdzianów na zakończenie nauki w szkole podstawowej
Przedmiot

Szkoła
Zespół
Podstawowa w Kształcenia i
Kaliszu
Wychowania w
Dziemianach

Gmina
Dziemiany

Powiat
kościerski

Województwo
pomorskie

j. polski

75,5

51,6

57

59

62

matematyka

51,2

33,9

38

40

44

j. angielski

70,1

49

54

49

58

52

Tabela nr 8. Wyniki egzaminów na zakończenie nauki w gimnazjum w latach 20182019
Część egzaminu

Ilość uczniów

Gmina Dziemiany

Powiat Kościerski

Województwo
Pomorskie

2018r

2019 r

2018r

2018r.

2018r.

Lp.
2019r.

2019 r.

2019r.

1

język polski

56

45

66

58,10

67

63

67

62

2

historia i wiedza o
społeczeństwie

56

45

57

54,80

56

56

58

58

3

matematyka

56

45

43

39,40

51

41

52

42

4

przedmioty
przyrodnicze

56

45

49

43,10

54

47

55

48

5

język angielski poziom
podstawowy

56

45

65

59,40

63

60

67

68

6

język niemiecki poziom
podstawowy

-

-

-

-

-

-

-

-

7

język angielski poziom
rozszerzony

56

45

47

43,80

43

43

52

53

8

język niemiecki poziom
rozszerzony

-

-

-

-

-

-

-

-

W 2019 roku kontynuowana była nauka języka kaszubskiego we wszystkich
szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Dziemiany .

Tabela nr 9. Liczba uczniów uczących się języka kaszubskiego.
Placówka oświatowa
Zespół Kształcenia
w Dziemianach

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019

i Wychowania

74

Szkoła Podstawowa im gen. St. Sosabowskiego
w Kaliszu

80

Razem:

154

53

Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół.

W 2019 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.

Tabela nr 10. Koszty związane z dowozem uczniów do szkół
Dowóz

Refundacja dla rodziców

Razem

2014 rok

136.609,00

35.364,00

171.973,-

2015 rok

139.953,95

33.987,00

173.940,95

2016 rok

153.969,53

35.880,-

189.849.53

2017 rok

147.257,72

34.656,-

181.913,72

2018 rok

160.446,16

28.647,-

189.113.16

2019 rok

195.542,97

18.789,-

214.322,97

Tabela nr 11. Liczba uczniów dowożonych do szkół
Lp

Rok szkolny 2018/2019

Placówka oświatowa

1

Szkoła Podstawowa w Kaliszu

2

Zespół
Kształcenia
Dziemianach

i

6
Wychowania

54

w

154

Zgodnie z dyspozycją art. 90B i art 90m ustawy o systemie oświaty
wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali
uczniowie, którzy zamieszkują Gminę Dziemiany. Kryterium dochodowe uprawniające
do uzyskania pomocy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określone było w kwocie
514,00 zł. na członka rodziny. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu
Wojewody Pomorskiego.

Tabela nr 12. Stypendia szkolne w 2019 roku
Lp. Wyszczególnienie

Stypendium szkolne

1

Liczba złożonych wniosków

53 (110 uczniów)

2

Liczba wniosków pozytywnie załatwionych
ogółem

-

W tym
szkół podstawowych
odnoszących
gimnazjów
się do uczniów:
szkół ponadpodstawowych

53 (110 uczniów)
51 (96 uczniów)
4 (4 uczniów)
10 (10 uczniów)

innych
3

0

Nakłady finansowe (w zł)

28 .150,00

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu
młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Dziemiany
rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70B ustawy o systemie oświaty wnioski
pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli
przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający
uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Tabela nr 13. Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów w 2019r.
Liczba
Liczba
młodocianych,
którzy
pracodawców, ukończyli naukę zawodu:
którzy
Ogółem W tym w cyklu kształcenia
otrzymali
24 mies.
36 mies.
dofinansowanie
2

2

0

2

55

Liczba decyzji
odmawiających
przyznania
dofinansowania

Kwota, jaką w
2019r. wypłacono
pracodawcom w
ramach
dofinansowania

Wysokość
dotacji
pozyskanej w 2019r.
od
Wojewody
Pomorskiego

0

15.713.06 zł.

15.713.06 zł.

BIBLIOTEKA
W 2019 r. na terenie gminy 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.
Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i
przechowywanie materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników. W celu
umożliwienia mieszkańcom dogodnego dostępu do placówki biblioteka otwarta jest pięć dni
w tygodniu, w tym dwa dni w godzinach od 12:00 – 20:00. W ciągu roku godziny pracy
biblioteki uległy skróceniu z powodu zatrudnienia osoby na stanowisku bibliotekarza na ½
etatu przy jednoczesnej nieobecności p.o. dyrektora placówki spowodowanym dłuższym
urlopem wypoczynkowym.
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 2019 r. wynosiła 9007 woluminów, zaś na
koniec roku – 9448 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca łączna liczba woluminów
wynosiła 2,0 na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz 2,15 na dzień 31 grudnia 2019 r. W 2019 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach zapewniała możliwość wypożyczenia 193
zbiorów specjalnych (płyt CD). Z tej ofert skorzystano 23 razy. Zbiory audiowizualne w 2019
r. zostały wzbogacone o 170 pozycji. Na zakup nowości wydawniczych przeznaczono w 2019
r. 13393,07 zł, z czego 5333,00 zł biblioteka otrzymała z dotacji Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych”.
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W 2019 roku zarejestrowano 484 czytelników, którzy skorzystali łącznie z 4659
zbiorów. Najliczniejszą grupą wiekową korzystającą ze zbiorów biblioteki stanowią
czytelnicy pomiędzy 25 a 44 rokiem życia oraz dzieci w wieku od 6-12 lat (kolejno 110 i 96
osób), a najmniejszą stanowią czytelnicy pomiędzy 20 a 24 rokiem życia (25 osób).
Największy wzrost liczby czytelników – o 23, nastąpił w przedziale wiekowym
użytkowników powyżej 60 roku życia oraz o 15 czytelników w przedziale wiekowym 13-15
lat. Pozostałe kategorie wiekowe czytelników korzystających z biblioteki nie uległy
większym zmianom. Udostępnianie odbywa się w warunkach wolnego dostępu do półek.
Pozwala to na wstępne zapoznanie się z zawartością książki, wyzwala samodzielność
czytelnika.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach zatrudniała w 2019 r. 3 pracowników, z
czego 1 osoba kontynuowała zatrudnienie do końca sierpnia 2019 r. po odbytym w bibliotece
stażu. Od 23 września 2019 r. do końca roku w bibliotece odbywała staż 1 osoba.
Biblioteka udostępnia 5 komputerów z dostępem do internetu oraz 3 tablety. W swej
ofercie biblioteka zapewnia możliwość zdalnego zamawiania/rezerwacji poprzez katalog online, katalog on-line zawiera 100% opracowanych zbiorów.
W 2019 roku biblioteka wzięła udział w kilku wydarzeniach mających na celu rozwój
kulturalny i edukacyjny mieszkańców gminy. Włączono się jak co roku do ogólnopolskiej
kampanii „Tydzień z Internetem” i przeprowadzono zajęcia w bibliotece. Przeprowadzono
spotkania w przedszkolu zachęcające do czytania wśród najmłodszych oraz prowadzone były
zajęcia z zakresu biblioterapii dla dzieci i młodzieży. Zostały prowadzone zajęcia w ramach
Lokalnych Klubów Kodowania. Wraz z biblioteką szkolną wzięto udział w Ogólnopolskim
Konkursie „Wielka Liga Czytelników” przeprowadzając etap szkolny, powiatowy oraz
włączono się w kolejną edycję umożliwiającą udział w konkursie również dzieciom w wieku
przedszkolnym. Utworzono przy bibliotece BiSzkoPT- Biblioteczno-Szkolny Powszechny
Teatr i prowadzone zostały zajęcia i warsztaty teatralne dla młodzieży. W imprezach
organizowanych przez bibliotekę łącznie wzięło udział 210 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 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 otrzymania sprzęt służący do nauki podstaw programowania o łącznej wartości
2740,92 zł.
Na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina przeznaczyła w 2019 r.
91500,00 zł.
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