Wstęp

3

Demografia

4

Jednostki organizacyjne w Gminie Dziemiany

5

Budżet Gminy w 2021 roku

6

Inwestycje zrealizowane w 2021 roku

15

Infrastruktura drogowa

20

Gospodarka wodno-ściekowa

21

Gospodarka odpadami komunalnymi

23

Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych

25

Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu

32

Ochotnicze straże pożarne

35

Fundusz sołecki

37

Biblioteka

42

Oświata

45

Żłobek gminny

51

Rada Gminy

56

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

59

Ośrodek Kultury

62

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach

74

2

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 4406 osób (stan na

31.12.2021 r.). Największym sołectwami są

Dziemiany -liczące 1923 mieszkańców oraz Kalisz – 1016 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
35,37 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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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 2021: 2 urodzenia,
25 małżeństw i 29 zgonów.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY MIESZKAŃCÓW GMINY DZIEMIANY

LICZBA MIESZKAŃCÓW

0-6 lat

430

7-18 lat

693

19-59 lat

2429

60 +

854

LICZBA LUDNOŚCI
NAZWA SOŁECTWA/MIEJSCOWOŚĆ

LICZBA LUDNOŚCI (na dzień 31.12.2021)

DZIEMIANY

1923

JASTRZĘBIE

35

KALISZ

1016

PIECHOWICE

469

PŁĘSY

26

SCHODNO

48

RADUŃ

454

TRZEBUŃ

435

Przyrost naturalny 2021: Urodzenia 57, Zgony 56
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach
Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu
Gminny Żłobek 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 w Dziemianach
Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach
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Budżet Gminy Dziemiany na koniec 2021 roku zamknął się następującymi kwotami:
1. dochody ogółem: 32.951.108,88 zł, w tym:
dochody bieżące: 29.894.953,11 zł
dochody majątkowe: 3.056.155,77 zł.
2. wydatki ogółem: 30.748.966,87 zł , w tym:
wydatki bieżące: 26.519.211,63 zł
wydatki majątkowe: 4.229.755,24 zł.
Z powyższych danych wynika, że Gmina Dziemiany rok 2021 zakończyła nadwyżką
budżetową w kwocie 2.202.142,01 zł.
W 2021r. Gmina spłaciła 785.003,00 zł wcześniej zaciągniętych kredytów i
pożyczek, zgodnie z zawartymi umowami.
Zadłużenie Gminy Dziemiany z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień
31.12.2021r. wynosiło 4.623.373 zł, (4.370.000 zł kredyty,

161.939 zł pożyczki z

WFOŚiGW, 91.434 zł. oraz pożyczka z NFOŚiGW), co stanowiło 14,9% planowanych
dochodów Gminy i 14% wykonanych dochodów Gminy.

Dochody majątkowe gminy Dziemiany w roku wyniosły 3.056.155,77 zł. z czego ze
sprzedaży mienia 193.693,70 zł.
Dochody własne Gminy wyniosły 8.782.790,87 zł. Składały się na nie:
1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.026.430,00 zł,
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych –
214.770,15 zł,
3. inne dochody bieżące – 5.541.590,72 zł.
6

Subwencje i dotacje jakie otrzymała Gmina Dziemiany w roku 2021 wyniosły
21.112.162,24 zł. w tym:

dotacje z udziałem środków budżetu UE

w wysokości

701.159,60 zł. oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 w kwocie 192.120 zł.
Procentowy podział wykonanych dochodów przedstawia wykres nr 1.
Procentowy podział wykonanych dochodów
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

9,2748

Dochody majątkowe

63,3712

Dotacje i subwencje
Dochody własne bieżące

27,354
1

Wykres nr 1.
Środki pozyskane przez Gminę Dziemiany w 2021r., które wpłynęły na rachunek
bankowy, stanowiły kwotę 3.338.793,18 zł i składały się na nie:


dofinansowanie na zakup pomocy dla uczniów w ramach projektu „Laboratoria
przyszłości” – 163.800,00 zł.,



dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.615.123,00 zł.,



dofinansowanie z RFIL – 650.000 zł.



dofinansowanie z „MALUCH+” – 79.926,19 zł.



dofinansowanie z UE na budowę PSZOK w Dziemianach – 38.474,39 zł., realizacja
projektu „Dziemiany wspierają niesamodzielnych i niepełnosprawnych” –
701.159,60 zł.



dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w
obrębie geodezyjnym Trzebuń na działce nr 517 – 90.510,00 zł.

Na wydatki majątkowe w 2021 roku zaplanowano kwotę 4.922.316 zł, a
wykonano 4.229.755,24 zł, czyli 85,93%. Wykonane wydatki majątkowe stanowiły
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13,76% wszystkich wykonanych wydatków w budżecie Gminy Dziemiany w 2021 roku,
co prezentuje wykres nr 2.
Struktura wydatków wykonanie
13,76%

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

86,24%

Wykres nr 2.
Podstawowe inwestycje, które były realizowane w Gminie Dziemiany w 2021 roku
przedstawiono tabelarycznie z wyszczególnieniem nazwy zadania oraz kwoty, za którą
zostało ono zrealizowane.

Inwestycje zrealizowane w Gminie Dziemiany w 2021 roku

Lp.

1

Nazwa zadania

Modernizacja

sieci

Wydatki

wodociągowej

Wykonanie

Plan na

Plan na

01.01.2021

31.12.2021

rok (zł)

31.12.2021

rok (zł)

rok

0

0

190.000

189.777,03

i 200.000

na

kanalizacyjnej w gminie
2

Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości 0
Kalisz – etap II cd.
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3

Wymiana

sieci

wodociągowej

w 200.000

0

0

203.810

198.036,81

30.000

30.000,00

0

0

1.635.906

1.634.574,38

1.215.000

562.083,48

25.000

24.354,00

24.000

23.999,44

Piechowicach
4

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów 0
rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym
Trzebuń na działce nr 517

5

Modernizacja dróg gminnych - fundusz 30.000
sołecki

6

Modernizacja dróg gminnych


dokumentacja projektowa



Budowa

i

900.000

modernizacja

dróg

gminnych
7

Przebudowa ulicy Górnej w Dziemianach 0
poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej
na odc. 0,99 km wraz z rozbudową sieci wodkan.
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Kompleksowe

rozwiązanie

układu 0

komunikacyjnego osiedla w miejscowości
Dziemiany poprzez przebudowę ulic ks.
Podlaszewskiego, kard. St. Wyszyńskiego i
Robotniczej
9

Przebudowa przejść dla pieszych wraz ze 0
strefami oddziaływania na ulicy Wyzwolenia
w m. Dziemiany

10

Rozbudowa i budowa remizy OSP w Raduniu 24.000
i Kaliszu

11

Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach

1.500.000

1.000.000

969.165,83

12

Budowa żłobka w Dziemianach

100.000

105.000

104.824,27

9

13

Zagospodarowanie

terenu

nad

jeziorem 30.500

30.500

29.840,00

Gogolino w Piechowicach – utworzenie strefy
rekreacji
Tabela nr 1.

Gmina Dziemiany w roku 2021 przekazała i rozliczyła dotacje na zadania inwestycyjne:


400 tys. PLN dla Powiatu Kościerskiego na przebudowę drogi powiatowej nr
1780G od drogi wojewódzkiej nr 235 w miejscowości Dziemiany do końca
miejscowości Trzebuń.



50 tys. PLN dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Antoniego Padewskiego w
Dziemianach na remont elewacji kościoła p.w. św. Antoniego Padewskiego w
Dziemianach na budynku zlokalizowanym przy ul. Wyzwolenia 25 w
Dziemianach).

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.
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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
11

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 2021 –
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 – 4,46%,
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) – 16,49%.
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 2021 roku
17,52%.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Wartość początkowa majątku Gminy Dziemiany na dzień 1 stycznia 2021r. wynosiła
86.287.502,79 zł. natomiast na dzień 31 grudnia 2021r. stanowiła kwotę
88.077.143,80 zł. co oznacza wzrost o 2,074% w stosunku do 31 grudnia roku
poprzedzającego. Zestawienie zmian wartości środków trwałych przedstawia tabela nr
2.
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Zestawienie zmian wartości środków trwałych
Grupa Nazwa

Stan na

Zwiększenia

Zmniejszenia

01.01.2021r.

Stan na
31.12.2021r.

0

Grunty

17.216.497,06

224.901,00

93.121,00

17.348.277,06

1-2

Budynki,

58.798.161,82

2.259.988,47

860.618,03

60.197.532,26

6.428.703,45

0

0

6.428.703,45

725.973,31

0

0

725.973,31

511.720,00

253.229,43

3.376.657,72

lokale

i

obiekty
inżynierii
lądowej

i

wodnej
3-6

Urządzenia
techniczne i
maszyny

7

Środki
transportu

8

Inne środki 3.118.167,15
trwałe
Razem

86.287.502,79 2.996.609,47 1.206.968,46 88.077.143,80

Tabela nr 2.
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Strukturę środków trwałych Gminy Dziemiany przedstawia wykres nr 3.
Struktura Środków Trwałych na dzień 31.12.2021r.

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 oraz Gmina Dziemiany
posiada 2.094 udziały w spółce ZZO Sierżno o wartości 209.400 zł. W roku 2021 gmina
wykupiła 131 udziałów za kwotę 13.100 zł.
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Infrastruktura drogowa



Przebudowa ulicy Górnej w Dziemianach poprzez wykonanie nawierzchni
asfaltowej na odc. 0,99 km wraz z rozbudową sieci wod-kan.,

Inwestycja przebiegała w dwóch etapach:
Etap 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
Etap 2. Budowa drogi od dł. 0,99 km w nawierzchni asfaltowej.

Całkowita wartość zadania wynosiła: 1 634 574,38 zł.
Zadanie dofinansowane zostało z:
 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 523 978,00 zł.,
 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 650 000,00 zł.
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Kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego osiedla w miejscowości
Dziemiany poprzez przebudowę ulic ks. Podlaszewskiego, kard. St. Wyszyńskiego i
Robotniczej

Zadanie to obejmuje wykonanie odcinka od dł. 0,99 km w nawierzchni asfaltowej
następujących ulic:
1. ul. Ks. Podlaszewskiego w Dziemianach na odcinku 0,38 km,
2. ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego w Dziemianach na odcinku 0,32 km,
3. ul. Robotniczej w Dziemianach na odcinku 0,30 km.
Całkowita wartość zadania oszacowana została na kwotę 1 193 676,93 zł.
Na zadanie Gmina Dziemiany otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg w kwocie 532 996,00 zł.
W 2021 r. wykonane zostały roboty polegające na wykonaniu kanałów technologicznych,
robót ziemnych, odwodnienia oraz podbudowy na łączną kwotę 562 083,48 zł.
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Wartość wykonanych robót na poszczególnych wyniosła:
1. przebudowa ul. Ks. Podlaszewskiego w Dziemianach- 190 344,03 zł,
2. przebudowa ul. Ks. Kar. Wyszyńskiego w Dziemianach – 212 193,22 zł,
3. przebudowa ul. Robotniczej w Dziemianach – 159 546,23 zł.
Pozostałe roboty zaplanowane w ramach inwestycji łącznie z wykonaniem nawierzchni
bitumicznych przesunięto na rok 2022.


Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie
geodezyjnym Trzebuń na działce nr 517,

Zadanie obejmowało wykonanie drogi o dł. 1,00 km nawierzchni tłuczniowej w kierunku m.
Lendy, tj. od zabudowania tzw. Dzikiej Zagrody w Trzebuniu do granicy z gminą Brusy.
Wartość zadania: 198 036,81 zł.
Dofinansowanie środki budżetu Województwa Pomorskiego dla jednostek samorządu
terytorialnego związane z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych (Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych) 90 510,00 zł.
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Przebudowa przejść dla pieszych wraz ze strefami oddziaływania na ulicy
Wyzwolenia w m. Dziemiany

W 2021 roku wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 24 354,00 zł oraz
przeprowadzono w całości postepowanie przetargowe, w wyniku którego wybrany został
wykonawca zadania.

18

Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku szkoły (tzw. segmentu B),
wraz z instalacjami: wodną, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i CO. Poza tym inwestycja
przewiduje wykonanie utwardzeń, oświetlenia i zagospodarowanie terenu. Jest to inwestycja
wieloletnia. Jej zakończenie przewidziano na 2023 rok. Przewidywalny całkowity koszt
rozbudowy szkoły wynosi na chwile obecną 5 115 021,18 zł.

W 2021 roku Urząd gminy przeprowadził postepowanie przetargowe, w ramach którego
wybrany został wykonawca robót budowlanych firma ECOZET z siedzibą w Kaliskach
Kościerskich. Zakres wykonanych prac w 2021 roku to:
 roboty rozbiórkowe tzw. segmentu B,
 wykonanie stanu zerowego,
 wykonanie ścian parteru, stropu nad parterem, schodów wewnętrznych i ścian
piętra,
 wykonanie nowych ciepłociągów z istniejącej kotłowni w segmencie A do pozostałych
segmentów budynków szkoły podstawowej,
 częściowe wykonanie instalacji sanitarnych.

W ramach inwestycji w 2021 poniesiono koszty w wysokości 969 165,83 zł.
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Długość dróg 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 o łącznej długości 142,00 km, w tym:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

gruntowe
bitumiczne
z kostki brukowej
gruntowe żwirowane
z płyt betonowych
tłuczniowe

–
–
–
–
–
–

Mapa sieci drogowej na terenie gminy Dziemiany
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66,10 km,
22,98 km,
1,50 km,
6,94 km,
1,35 km,
43,13 km,

SIEĆ ZAOPATRZENIA W WODĘ 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.
45,20 km.

Dane dotyczące wodociągów na terenie Gminy Dziemiany:
- długość czynnej sieci rozdzielczej - 45,20 km
- połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania - ok. 883 szt.
- woda dostarczona gospodarstwom domowym – 88,8 tys. m3
- ludność korzystająca z sieci wodociągowej – ok. 3530 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.
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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 - 56,0 km
- połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – ok. 850
szt.
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Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Dziemiany odbywa się w oparciu o
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, zlokalizowany w Dziemianach przy ul. Słonecznej oraz
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Sierznie, gm. Bytów
Według danych zawartych w sprawozdaniu Wójta Gminy Dziemiany z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Dziemiany w 2021 roku osiągnęła
następujące poziomy odzysku i recyklingu odpadów:
1. Osiągnięty w 2021 r. przez Gminę Dziemiany poziom przygotowania do ponownego
użycia oraz recyklingu odpadów komunalnych – 22,64% (wymagane za 2021 r. 20%).
2. Osiągnięty w 2021 r. przez Gminę Dziemiany poziom ograniczania masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0%.
3. Informacja (fakultatywna) o osiągniętym w 2021 r. przez Gminę Dziemiany poziomie
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami ,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne 69,80%
Gmina, także na podstawie powierzonych ustawą zadań, corocznie prowadzi edukację
ekologiczną wśród mieszkańców.
Masa odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Dziemiany w 2021 r. wyniosła
1039,33 Mg, w tym 170,06 Mg odpadów odebrano przez podmioty na podstawie
indywidualnych umów z właścicielami nieruchomości. Odpady zebrane w PSZOK – 179,47
Mg.
Ilość zebranych odpadów z terenu gminy (wg frakcji) w 2021 roku:
1. Odpady komunalne niesegregowane – 443,77 Mg
2. Odpady segregowane – 425,50 Mg, w tym:
a) szkło –102,96 Mg
b) papier i tektura – 17,86 Mg
c) popioły – 126,28 Mg
d) zmieszane odpady opakowaniowe – 160,40 Mg
e) biodegradowalne – 18,00 Mg
3. Odpady z PSZOK – 140,86 Mg, w tym, m.in.
a) odpady wielkogabarytowe – 55,46 Mg
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

odpady z remontów – 40,63 Mg
tworzywa sztuczne – 3,70 Mg
odpady BIO – 18,18 Mg
zużyte opony – 9,04 Mg
papier i tektura – 3,89 Mg
szkło – 1,54 Mg
elektrośmieci – 1,52 Mg
odzież – 2,90 Mg
urządzenia zawierające freon – 4,00 Mg
odpady zmagazynowane – 38,61 Mg

4. Odpady odebrane na podstawie indywidualnych umów – 170,06 Mg
W 2021 r. wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wyniosły 938.028,29 zł, zaś wydatki 1.024.048,82 zł., więc rok zakończył się deficytem w
kwocie 86.020,53 zł.
Kwota zadłużeń podatników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od początku systemu tj. od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2021 r. wynosiła
78.934,70 zł
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Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwała XXXVIII/199/21 Rady Gminy Dziemiany w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziemiany na rok
2021
Celami, które zostały założone do wykonania w Gminnym Programie Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziemiany w
2021r. 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
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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
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.),
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- 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 CD, poradniki, przewodniki, książki itp.),
- projekcja filmów antyalkoholowych, przedstawienia teatralne, kampanie edukacyjne,
spektakle profilaktyczne,
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- 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
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
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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.
W celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi
podejmowane były poniżej przedstawione działania.

Lp

Nazwa Programu

Miejsce realizacji Uczestnicy

1

Koszty zw. z umową zlecenie Poradnia
biegłych psychologów

Koszt programu

Osoby dorosłe

695,02 zł

Rejonowy Osoby dorosłe

420,00 zł

Uzależnień
Kościerzyna

2

3

Sąd
Opłaty za sprawy sądowe

Kościerzyna

OSP (festyn strażacki)

Dziemiany,

Dorośli i młodzież 9.948,12 zł

Trzebuń , Raduń
4

Wynagrodzenie

członków Urząd

Komisji

5

Gminy Osoby dorosłe

Dziemiany

Ośrodek Kultury (Grand Prix, Dziemiany

Osoby

Dni Dziemian, organizacja

młodzież i dzieci

Dnia

4.300,00 zł

Kobiet,

wędkarskie,

zawody
zawody
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dorosłe, 28.454,79 zł

sportowe,

6

Sołectwo Raduń

Raduń

Osoby

dorosłe, 2.110,00 zł

młodzież
7

Wydatki z art. 4 i 9 ustawy o Dziemiany, Kalisz Osoby
wychowaniu w trzeźwości i

dorosłe, 8.000,00 zł

młodzież

przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

(

zakup

materiałów sportowych na
sportowe

zajęcia

pozalekcyjne)
8

Wycieczka Seniorów

Kartuzy

9

ZKiW, Szkoła Podstawowa Dziemiany, Kalisz

Osoby starsze

2.975,00 zł

Dzieci, młodzież

11.282,26 zł

Kalisz
10

Dofinansowane

Mistrzostw Dziemiany

Kaszub w Nordic Walking
11

Młodzież,

osoby

dorosłe

spektakl profilaktyczny

ZKiW

w Dzieci, młodzież

10.000,00 zł
1.180,00 zł

Dziemianach,
Szkoła
Podstawowa
Kalisz
12

Zakup

akumulatorów

do Dziemiany

Osoba dorosła

960,00 zł

wózka inwalidzkiego
13

Dofinansowanie
Młodzieżowej

Dziemiany

Dzieci, młodzież

Drużyny

1.312,35 zł

Pożarniczej
15

Konkurs Profilaktyczny

ZKiW

w Dzieci, młodzież

Dziemianach,
29

2.000,00 zł

Szkoła
Podstawowa
Kalisz
16

Trzebuń,Kalisz,
Festyny sołeckie (Trzebuń, Piechowice

Dzieci,

młodzież, 13.817,11 zł

doroślii

Piechowice, Kalisz)
17

Dofinansowanie

dla Dziemiany

Dzieci, młodzież

640,00 zł

ministrantów

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
2021-2025 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 2 osoby na badania w kierunku uzależnienia przez biegłych
sądowych.

Lp

Wyszczególnienie

2021

1

Liczba posiedzeń

9

2

Liczba wydanych postanowień administracyjnych w 11
sprawie wydania opinii dot. zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

3

Liczba

wniosków

skierowanych
30

do

GKRPA

o 3

zastosowanie leczenia odwykowego
4

Liczba

osób

z

problemem

alkoholowym 3

analizowanych na posiedzeniach Komisji
5

Liczba osób, z którymi przeprowadzono rozmowy 3
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 0

sprzedaży napojów alkoholowych

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 2021
roku ogółem wydatkowano kwotę w wysokości 98.094,65 zł
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu, zwany dalej także ŚDS jest ośrodkiem
wsparcia dziennego, przeznaczonym dla 20 uczestników. ŚDS w Trzebuniu ( w ramach
prowadzonej działalności dopuszcza się przyjęcie do 20% więcej uczestników w ramach
otrzymywanej dotacji, jeżeli występują dłuższe przerwy w uczestnictwie stałych
podopiecznych) prowadzony jest w ramach zadania zleconego gminie w zakresie ochrony
zdrowia psychicznego,

z budżetu państwa. Uczestnicy ŚDS to osoby przewlekle chore

psychicznie, osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby wykazujące inne
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typu A, typu B i typu C.
ŚDS w Trzebuniu w gminie Dziemiany działalność swoją rozpoczął w grudniu 2005 r.,
od 2020 roku jest odrębną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, powołaną uchwałą
Rady Gminy Dziemiany Nr XV/73/19 z dnia 30 października 2019 r. ŚDS jest domem
dziennego pobytu dla osób z terenu gminy Dziemiany, również w ramach zawartego
porozumienia dopuszcza się przyjmowanie osób z gminy Lipusz, jeżeli są dostępne miejsca. W
roku 2021 z usług domu korzystały 22 osoby - 18 z gminy Dziemiany i 4 z gminy Lipusz.
ŚDS mieści się w budynku należącym do Gminy Dziemiany, przekazany w użytkowanie.
Powierzchnia użytkowa na potrzeby ŚDS - 225,44 m. kw., bez barier architektonicznych.
Udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym to: wjazd dla
wózków na zewnątrz budynku oraz krzesełko schodowe wewnątrz budynku, jest też
możliwość porozumiewania się za pomocą komunikatora GoTalk 20+ oraz systemu do
komunikacji alternatywnej "MÓWIK" dla osób mających problemy z mową i słuchem.
Podstawowym celem działalności Domu jest:
 integracja osób z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną, nawiązanie
pozytywnych kontaktów ze światem zewnętrznym, poprawę funkcjonowania w rodzinie;
 aktywizację uczestników, rozwijanie inwencji, motywowanie do działania i rozwoju,
rozbudzanie i podtrzymywanie zdolności, zainteresowań;
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 zwiększanie umiejętności manualnych, percepcyjnych i ruchowych;
 podnoszenie poziomu aktywności fizycznej, psychicznej oraz twórczej;
 nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia oraz umiejętności niezbędnych w procesie
leczenia;
 podnoszenie kompetencji w zakresie życia z problemami zdrowotnymi, aktywizacji
zawodowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych;
 udział w rożnych formach terapii;
 poprawę samooceny;
 kreowanie postaw samorządności i zaangażowanie uczestników w pracę na rzecz domu
 rehabilitacja przywracająca uczestnikom sprawność fizyczną
W ramach działalności domu uczestnicy korzystają z różnego rodzaju treningów i terapii, tj.:
● treningów funkcjonowania w życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening
nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania
środkami finansowymi;
● treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym:
kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami
w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury:
● treningów umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym: rozwijanie zainteresowania
literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach
towarzyskich i kulturalnych:
● poradnictwa psychiatrycznego, psychologicznego;
● pomocy w załatwianiu spraw urzędowych;
● pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i
pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, w uzasadnionych przypadkach
pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia
● niezbędnej opieki
● terapii ruchowej w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja.
Dla uczestników sporządza się indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizujący,
który jest podstawą do prowadzenia różnego rodzaju treningów, indywidualnej terapii, nauki
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samodzielności w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych, prowadzenie terapii
zajęciowej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb

i możliwości poszczególnych

uczestników.
ŚDS w Trzebuniu wyposażony jest w kilka sal terapeutycznych, w których na co dzień
prowadzona jest terapia uczestników, m. in.: pracownia plastyczna, komputerowa, która też
spełnia rolę sali ogólnej, w której odbywają się różne uroczystości; sala rehabilitacji ruchowej;
pracownia techniczna; pracownia szkła; pokój wypoczynkowo – telewizyjny; pracownia
kulinarna.
W roku 2021 funkcjonowanie Domu zostało poważnie ograniczone z uwagi na
panujący stan epidemii COVID – 19. Przez pierwsze 4 miesiące roku 2021 placówka była
zamknięta dla podopiecznych, pracownicy utrzymywali kontakt z uczestnikami zdalnie, oraz
poprzez dostarczanie materiałów do terapii bezpośrednio do domów podopiecznych,
pozostałą część roku prowadzone były zajęcia w sposób hybrydowy (codziennie przyjmowana
była połowa uczestników).
W ramach działalności ŚDS zapewnia także transport do ośrodka i do miejsca
zamieszkania osobom, które mają odpowiednie wskazania medyczne.
W roku 2021 kadra ŚDS stanowiła 6 osób, w tym: 5 osób - umowa o pracę (4,5 etatu)
i 1 osoba - umowa zlecenie.
Dom funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.
W 2021 roku wydatki poniesione na działalność ŚDS to kwota – 445.716,36 zł.
ŚDS w Trzebuniu spełnia wszystkie standardy wynikające z rozporządzenia MPiPS z 9 grudnia
2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
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Jednostki OSP Gminy Dziemiany:
Nazwa jednostki

Siedziba

KRS

OSP Dziemiany
OSP Raduń
OSP Trzebuń
OSP Kalisz
OSP Piechowice

ul. 3 Maja 21
Raduń 39
Trzebuń 61
Jana Pawła II 2
Piechowice 37

0000226792
0000319382
0000332047
0000644141
0000739234

Do usuwania skutków różnych sytuacji kryzysowych w Gminie Dziemiany funkcjonuje
5 jednostek OSP zrzeszających ogółem 255 członków, 101 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 2021r.*
L.p

Jednostka

KSRG

Pożary

1.
2.
3.
4.
5.

Dziemiany
Raduń
Piechowice
Trzebuń
Kalisz
Razem

TAK
TAK
NIE
NIE
NIE

12
6
1
3
4
26

*dane PSP Kościerzyna
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Inne
zdarzenia
43
25
8
8
10
94

Alarmy
fałszywe
2
0
0
0
0
2

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

Gmina

1.

Dziemiany
Razem

Wydatki
rzeczowe
149 099,60
173 099,04 zł

Wydatki
inwestycyjne
23 999,44

Liczba
mieszkańców
4 406

Wydatki rzeczowe i inwestycyjne poniesione na działalność OSP z podziałem na
poszczególne paragrafy oraz jednostki:
Realizacja wydatków OSP Dziemiany za 2021 rok
Klasyfikacja budżetowa
Dz.

754

R.

75412

75412

P.

4210

4210

OSP
Półrocze Dziemiany

OSP
Raduń

OSP
Trzebuń

OSP
Piechowice

OSP
Kalisz

Zarząd
OSP

Razem
półrocze

1 487,12

530,30

1 085,35

-

-

6 694,81

I

3 592,04

II

3 339,11

822,20

475,20

803,60

116,92

-

5557,03

I

2 494,39

8 425,00

356,70

67,80

-

-

11 343,89

II

1 134,80

-

54,00

-

499,50

70,00

1 758,30

I
75412

75412

75412

75412

75412

75412

4260

4270

4300

4170

3020

4360

75412

4110

75412

4410

75412

4430

6 048,84

II

Razem rok

25 354,03

6 048,84

2 874,97

2 874,97

I

2 293,95

1 091,63

-

14 000,00

-

-

17 385,58

II

5 915,09

1 405,28

-

-

2 299,99

-

9 620,36

I

4 468,98

1 598,60

277,99

240,00

-

-

6 585,57

II

8 923,81

27 005,94

8 668,17

I

8 884,00

8 884,00

II

9 884,00

9 884,00

I

3 716,50

2 266,25

548,00

266,00

-

-

6 796,75

II

4 244,25

1 695,00

940,00

1 674,75

-

-

8 554,00

18 768,00

15 350,75

I

147,60

II

766,18

I

259,92

II

173,28

433,20

-

0

913,78

I

1 713,00

II

5 627,00

7 340,00

22 925,80
23 999,44

112 757,68
22 925,80
23 999,44

4 368,00

4 368,00

9 048,12

9 048,12

SUMA
fundusz sołecki
Fundusz sołecki wyd. inw.
Dotacja Marszałek Woj.
Pom.
realizacja gminnego
programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów
alkoholowych
SUMA

173 099,04
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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 2021r.

Obliczenie funduszu sołeckiego Gminy Dziemiany na rok 2021.
1.
2.
3.
4.

Kwota wykonanych dochodów bieżących za rok 2019 (Skarbnik UG) - 26 824 547,07 zł
Liczba mieszkańców gminy 31.12.2019r. (dane GUS) – 4410 os.
Kwota bazowa (komunikat GUS) za rok 2019 – 4294,67 zł
Liczba mieszkańców gminy na dzień 30.06.2020r. (stali i czasowi – ewidencja ludności
UG Dziemiany) – 4474 os.
5. Kwota bazowa Gminy Dziemiany Kb= 26 824 547,07/4410 = 6 082,66
6. Dziesięciokrotność kwoty bazowej = 60 826,60zł

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

Dziemiany
Jastrzębie
Kalisz
Schodno
Piechowice
Płęsy
Raduń
Trzebuń

(2+1983/100)
(2+38/100)
(2+1007/100)
(2+54/100)
(2+472/100)
(2+24/100)
(2+445/100)
(2+451/100)

x
x
x
x
x
x
x
x

6 082,66 = 60 826,60 zł = 60 826,00 zł
6 082,66 = 14 476,73 zł = 14 477,00 zł
6 082,66 = 60 826,60 zł = 60 826,00 zł
6 082,66 = 15 449,95 zł = 15 450,00 zł
6 082,66 = 40 875,47 zł = 40 875,00 zł
6 082,66 = 13 625,15 zł = 13 625,00 zł
6 082,66 = 39 233,15 zł = 39 233,00 zł
6 082,66 = 39 598,11 zł = 39 598,00 zł

Razem 284 910,00 zł
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Do 31.07.2020 Wójt Gminy Dziemiany przekazał informację o wysokości środków do
realizacji FS na rok 2021 poszczególnym sołtysom w Gminie Dziemiany jak 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 2021 roku:

Nazwa
sołectwa

Nazwa zadania,
przedsięwzięcie
Dofinansowanie do
otwartych wyjazdów
rekreacyjno –
turystycznych na zawody
nordic-walking
Zakup sprzętu
specjalistycznego p-poż,
organizacja spotkania 20lecie MDP Dziemiany
Organizacja zawodów,
wyjazdy nagrody UKS
Relaks Dziemiany

Dziemiany

Dofinansowanie do
organizacji spotkań.
Zawodów związanych z
wędkarstwem PZW
Dziemiany
Zakup usług do
przeprowadzenia napraw
urządzeń na placu zabaw
przy amfiteatrze w
Dziemianach
Zakup usług i materiałów
na plac zabaw przy
targowisku w Dziemianach

Plan
wydatków na
2021 r.

Wykonanie na
dzień 31.12.2021 r.

Wskaźnik
wykonania

10 000,00

10 000,00

100

15 000,00

14 925,80

99

3 000,00

0

0

3 000,00

2 999,54

99

8 000,00

7999,97

99

18 024,00

18 024,00

100
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Jastrzębie

Kalisz

Zakup materiałów do
organizacji spotkań
rodzinnych, udziału w
dożynkach gminnych oraz
innych uroczystości w
sołectwie
Razem
Zakup artykułów
związanych z udzieleniem
gościnności pielgrzymom
zmierzającym na Kalwarię
Wielewską, spotkaniami
integrującymi
mieszkańców,
przygotowaniem kosza
dożynkowego, ogniskiem
sołeckim
Zakup tłucznia do
uzupełnienia i utrzymania
prawidłowego stanu dróg
gruntowych w sołectwie
Zakup 2 szt. zadaszonych
drewnianych przystanków
autobusu szkolnego
dowożącego dzieci z
terenu sołectwa do szkół
oraz ławek
umożliwiających
podróżnym chwilowy
wypoczynek oraz wiaty
parkingowej i impregnatu,
pędzli, worków na odpady
celem prawidłowego
odnowienia i utrzymania
stanu mienia gminnego
Zakup 4 kompletów
stolików i ławek do
namiotu sołeckiego
Zakup agregatu
prądotwórczego
Razem
Organizacja dożynek 2021
Doposażenie świetlicy
wiejskiej

3 500,00

3 449,74

98

60 524,00

57 399,05

94

2 500,00

2 499,62

0,99

2 500,00

2 500,00

100

6 077,00

6 076,94

99

1 200,00

1199,99

99

2 200,00

2 199,99

99

14 477,00

14 476,54

99

5 000,00

5 000,00

100

13 000,00

12 989,25

99
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Dokończenie budowy
zaplecza oraz zakup
wyposażenia remizy OSP
Kalisz przy świetlicy
wiejskiej
Przebudowa nawierzchni
na ul. Gryfa
Organizacja festynu
sportowo – rekreacyjnego
Razem
Zakup lampy solarnej
Zorganizowanie imprez
rodzinno – sportowych,
Organizacja Dnia Dziecka

12 000,00

11 739,20

97

30 000,00

30 000,00

100

826,00

819,93

99

60 826,00

60 548,38

99

6 500,00

6 500,00

100

3 875,00

3 714,50

95

30 500,00

29 840,00

99

40 875,00

40 054,50

97

12 000,00

12 000,00

100

Piechowice
Zagospodarowanie terenu
nad jeziorem Gogolino w
Piechowicach –
utworzenie strefy rekreacji
Razem
Dalszy etap remontu
świetlicy wiejskiej z
zapleczem OSP
Doposażenie placu zabaw
przy świetlicy wiejskiej

Raduń

Wykonaniem projektu
przebudowy pomieszczeń
socjalnych w „starej
szkole”
Organizacja cyklu
otwartych spotkań
integracyjnych dla
mieszkańców sołectwa
Zakup wyposażenia dla
strażaków OSP Raduń
Zakup i montaż lampy
solarnej
Razem

10 000,00

10 000,00

100

4 500,00

4 500,00

100

3 733,00

3 733,00

100

4 000,00

4 000,00

100

5 000,00

4 809,30

96

39 233,00

39 042,30

99
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Schodno

Trzebuń

Płęsy

Utwardzenie odcinka drogi
w miejscowości Schodno

14 500,00

14 500,00

100

Zorganizowanie Dnia
Seniora i Mikołajek

950,00

935,97

98

15 450,00

15 435,97

99

7 000,00

6 998,70

99

7 500,00

7 500,00

100

4 000,00

4 000,00

100

3 000,00

2 999,99

99

1 998,00

1997,98

99

1 300,00

1 300,00

100

14 800,00

14 605,02

98

39 598,00

39 401,69

99

7 000,00

7 000,00

100

6 625,00

6 625,00

100

13 625,00
284 608,00

13 625,00
279 983,43

100
98

Razem
Remont drogi gruntowej
na terenie Sołectwa
Trzebuń
Zakup i montaż
wyposażenia na plac
zabaw zlokalizowany w
Sołectwie Trzebuń
Zakup ubrania ochronnego
typu Nomex dla potrzeb
funkcjonowania OSP
Trzebuń
Zorganizowanie w
Sołectwie Trzebuń imprez
integracyjnych
Zakup zabawek dla
oddziału przedszkolnego w
Trzebuniu
Zakup dmuchawy
(spalinowej).
Zakup i montaż lamp
solarnych na terenie
Sołectwa Trzebuń
Razem
Naprawa odcinka drogi z
miejscowości Płęsy w
kierunku Piechowic
poprzez wyrównanie i
utwardzenie tłuczniem
kamiennym
Naprawa odcinka drogi z
miejscowości Szablewo –
Rów z wyrównaniem i
utwardzeniem tłuczniem
kamiennym

Razem
Ogółem
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Sporządził:
Grzegorz Tysarczyk

W 2021 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 otwarta jest pięć dni w tygodniu, w
tym dwa dni w godzinach popołudniowych od 12:00 – 18:00.

W 2021 r. w związku z pandemią koronawirusa SARS-COV 2 ograniczono dostęp do
biblioteki z uwagi na obostrzenia sanitarne, które trwały do 4 maja. W celu usprawnienia
zwrotów książek oraz wypożyczeń dokonano zakupu skrytki ze schowkami zwierającymi
kody.
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Od 5 maja 2021 r. biblioteka udostępnia czytelnikom wolny dostęp do półek z
zachowaniem reżimu sanitarnego. Skrytka była w dalszym ciągu chętnie wykorzystywana,
gdyż umożliwiała odbiór zamówionych pozycji oraz ich zwrot w dogodnym dla czytelnika
czasie, zwłaszcza w godzinach, w których biblioteka jest zamknięta.
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.
Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i
przechowywanie materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników. 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 2021 r. wynosiła 10049 woluminów, zaś na
koniec roku – 9747 woluminów. W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach
zapewniała możliwość wypożyczenia 256 zbiorów specjalnych (płyt CD). Z tej oferty
skorzystano 15 razy. Zbiory audiowizualne w 2021 r. zostały wzbogacone o 14 pozycji. Na
zakup nowości wydawniczych przeznaczono w 2021 r. 7741,66 zł, z czego 2692,00 zł
biblioteka otrzymała z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych”.
W 2021 roku zarejestrowano w bibliotece 352 czytelników, którzy wypożyczyli 3356
zbiorów bibliotecznych. Udostępnianie odbywało się w warunkach wolnego dostępu do
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półek od dnia 05 maja 2021 r. z zachowaniem reżimu sanitarnego. Najliczniejszą grupę
wiekową korzystającą ze zbiorów biblioteki stanowili czytelnicy pomiędzy 6 a 12 rokiem życia
oraz pomiędzy 25 a 44 rokiem życia (kolejno 85 i 57 osób), a najmniejszą stanowią czytelnicy
pomiędzy 20 a 24 rokiem życia (18 osób). W 2021 r. odnotowano spadek ogólnej liczby
czytelników o 52 w porównaniu z rokiem ubiegłym, na który wpływ niewątpliwie miało
czasowe zamknięcie biblioteki, utrudniony dostęp do swobodnego wyboru literatury oraz
ogólna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS – COV2. Spadek
liczby czytelników odnotowano głównie wśród czytelników dziecięcych.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dziemianach zatrudniała w 2021 r. 1 osobę na
stanowisku bibliotekarskim w wymiarze 1 etatu oraz 1 osobę w wymiarze 0,25 etatu na
stanowisku głównej księgowej.
W 2021 roku biblioteka wzięła udział w wydarzeniach mających na celu rozwój
kulturalny i edukacyjny mieszkańców gminy. Kontynuowano udział w projekcie „Mała książka
Wielki człowiek” promującym czytelnictwo wśród najmłodszych. Przystąpiono do cyfrowej
wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych – ACADEMICA.
Zorganizowano lekcje biblioteczne dla uczniów, przeprowadzono zajęcia dla przedszkolaków.
Zorganizowano spotkania autorskie z podróżnikiem Danielem Kocuj w Szkole Podstawowej w
Dziemianach, Szkole Podstawowej w Kaliszu oraz w Sali Urzędu Gminy w Dziemianach.
Wzięto udział w ogólnopolskiej akcji „Przepisujemy Hobbita” organizowanej przez Bibliotekę
Publiczną w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,

Nocy Bibliotek pod hasłem „Czytanie

wzmacnia” oraz w Międzynarodowym Dniu Postaci z Bajek – zajęcia dla dzieci ze Żłobka w
Dziemianach oraz z zerówek. Przeprowadzono zajęcia dla dzieci w wieku 10-14 lat z
„Projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” w wymiarze 31 godzin.
Na prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa biblioteka otrzymała z
Urzędu Gminy w Dziemianach w 2021 r. dotację w wysokości 114000,00 zł.
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Stan organizacji i baza lokalowa
W 2021 roku szkolnym Gmina Dziemiany była organem prowadzącym Szkoły
Podstawowej im. Generała Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu oraz Zespołu Kształcenia i
Wychowania w Dziemianach (w skład wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa).

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

140

19

14

15 13

13

13

7

28

17

2.

Zespół Kształcenia
i Wychowania
w Dziemianach

21

381

44

40

35 50

49

33

38

53

39

Przedszkole
* - 5 i 6 latkowie.

6

130

Sieć szkół podstawowych 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
uczęszczały dzieci z Gminy Lipusz i Studzienice.
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Tabela nr 2. Stan bazy lokalowej oświaty
L.p

Placówka oświatowa

Pomieszczenia ilość
Sale
lekcyjne

Pracownie
komputerowe

Sale
Świetlice Stołówki Biblioteki
gimnastyczne

1

Szkoła Podstawowa im.
Gen. St. Sosabowskiego w
Kaliszu

10

1

1

1

0

1

2

Zespół Kształcenia i
Wychowania w
Dziemianach

18

2

1 + 1 małej
powierzchni

1

1

1

Kuchnia przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Dziemianach przygotowywała
około 450 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

Tablice
MONITORY Kamery
interaktywne interaktywne video
W tym:
+Projektory
do użytku
multimed.
uczniów

Ksero

Woluminy Kamery
monit.

1

Szkoła
Podstawowa
w Kaliszu

41

14

6+11

2

0

2

1935

12

2

Zespół
Kształcenia i
Wychowania
w
Dziemianach

100

40

12

3

1

2

4164

16

Kadra i system doskonalenia zawodowego
W 2021 roku w przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Dziemiany pracowało 77 nauczycieli oraz 31 pracowników administracji i obsługi.
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Tabela nr 4. Zatrudnienie
Lp.

Placówka oświatowa

Zatrudnienie

w tym:
nauczyciele

pozostali

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

1.

Szkoła Podstawowa w Kaliszu

22

31

16

25

6

6

2.

Zespół Kształcenia i
Wychowania w Dziemianach

73,3

77

48,3

52

25

25

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania, zgodnie z obowiązującym
prawem i potrzebami wyodrębnione zostały środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli
placówek oświatowych Gminy Dziemiany. W roku 2021 na doskonalenie nauczycieli
w Gminie Dziemiany wydatkowano 31.132,99 zł.

Tabela nr 5. Poziom wykształcenia nauczycieli
Lp

Placówka
oświatowa

Poziom wykształcenia (w osobach)
WMPP

Licencjat

SN

Inne

ogółe
%
ogółe
%
ogółe
%
m
ogółu
m
ogółu
m
ogółu

Razem

ogółem

%
ogółu

1

Szkoła
Podstawowa w
Kaliszu

24

96

1

4

0

0

0

0

25

2

Zespół
Kształcenia i
Wychowania w
Dziemianach

49

94,2

3

5,8

0

0,0

0

0,0

50
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Tabela nr 6. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli
Lp

Placówka
oświatowa

Stopień awansu zawodowego (w osobach)
Stażysta
ogółe
m

%
ogółu

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Razem

ogółe % ogółu ogółe % ogółu ogółem
%
m
m
ogółu

1

Szkoła
Podstawowa w
Kaliszu

0

0

1

4

10

40

14

56

23

2

Zespół
Kształcenia i
Wychowania w
Dziemianach

2

3,8

10

19,2

12

23,1

28

53,9
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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

62,19

54,4

56,7

58,1

58,3

matematyka

49,25

41,9

44,1

43,7

46,1

j. angielski

69,69

53,8

58,5

57

65,1

W 2021 roku kontynuowana była nauka języka kaszubskiego we wszystkich szkołach,
których organem prowadzącym jest Gmina Dziemiany .
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Tabela nr 8. Liczba uczniów uczących się języka kaszubskiego.

Placówka oświatowa

Liczba uczniów

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

76

Szkoła Podstawowa im gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu

77

Razem:

153

Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów i szkół.
W 2021 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 9. Koszty związane z dowozem uczniów do szkół

2021 rok

Dowóz

Refundacja dla rodziców

Razem

188.540,51

6.986,00

195.526,51 zł

Tabela nr 10. Liczba uczniów dowożonych do szkół
Lp

Placówka oświatowa

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2020/2021

1

Szkoła Podstawowa w Kaliszu

10

10

2

Zespół Kształcenia i Wychowania w
Dziemianach

150

143
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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 528,00 zł na członka rodziny.
Na powyższe zadanie otrzymano dotację z budżetu Wojewody Pomorskiego w wysokości
45.000,- zł.

Tabela nr 11. Stypendia szkolne w 2021 roku
Lp.

Wyszczególnienie

Stypendium szkolne

1

Liczba złożonych wniosków

31

2

Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem

28

W tym
odnoszących się
do uczniów:
3

szkół podstawowych

23

szkół ponadpodstawowych

5

innych

0

Nakłady finansowe (w zł)

50.240,00

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 12. Dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów w 2021r.
Liczba
Liczba młodocianych którzy
pracodawców
ukończyli naukę zawodu:
którzy otrzymali
Ogółem
W tym w cyklu
dofinansowanie
kształcenia

8

10

24 mies.

36 mies.

0

10

Liczba decyzji
Kwota jaką w
Wysokość dotacji
odmawiających 2021r. wypłacono
pozyskanej w
przyznania
pracodawcom w
2021r. od
dofinansowania
ramach
Wojewody
dofinansowania
Pomorskiego

0

50

78.680,96 zł.

78.680,96 zł.

Głównym zadaniem żłobka jest sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi w wieku
od 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w
przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym4 rok życia. W 2021r. z usług żłobka korzystało średnio 14 dzieci. Działalność Żłobka
prowadzona jest w jednej grupie rozwojowej. Grupa jest zróżnicowana wiekowo, umożliwia
właściwa opiekę oraz organizowanie dzieciom zajęć odpowiednich do ich wieku. Dzieci
przyjmowane są do żłobka w ciągu całego roku w miarę wolnych miejsc. W okresie wakacji
letnich, kiedy 3-latki odchodzą do przedszkola zwalnia się 10 miejsc dla dzieci z listy
oczekujących na przyjęcie. Odpłatność za pobyt dziecka w Żłobku wnoszona przez
rodziców/opiekunów prawnych obejmuje:
- miesięczną opłatę stałą w wysokości 350,00 zł za pobyt dziecka wymiarze do 10
godzin dziennie, dzienną opłatę za wyżywienie (stawka żywieniowa) w wysokości 15,00 zł w
miesiącu maj, czerwiec. Od lipca do grudnia stawka za wyżywienie uległa zmianie w
wysokości nieprzekraczającej 10,00 zł,
- opłatę dodatkową za każdą godzinę pobytu dziecka wydłużoną ponad wymiar 10
godzin dziennie lub poza godzinami pracy żłobka w wysokości 25zł.
Wysokość opłat została ustalona Uchwała Nr XXIX/142/21 Rady Gminy Dziemiany z
dnia 27 stycznia 2021 r. Żłobek prowadzi gospodarkę finansowa i rozlicza się z budżetem
Gminy Dziemiany na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych, a środki finansowe
uzyskuje z budżetu gminy oraz innych dochodów przewidzianych prawem. Główna pozycję w
strukturze wydatków bieżących Żłobka zajmują wydatki osobowe.
Na dzień 31.12.2021 roku zatrudnienie ogółem to 4 osoby, z czego:
-1 osoba pracuje na pól etatu -Dyrektor Żłobka oraz pół etatu opiekunki,
-2 opiekunki,
-1 konserwator
W okresie sprawozdawczym

wykonano remont poddasza. Remont polegał na

położeniu płyt OSB na konstrukcję dachu.
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Dnia 27.06.2021r. odbył się w żłobku Festyn Rodzinny. Podczas festynu dokonano
poświęcenia nowego żłobka. W tym dniu zostało przygotowane dużo atrakcji dla dzieci, jak
również dla rodziców: animacje dla dzieci, koktajle, gofry, malowanie twarzy, dmuchańce,
wata cukrowa, ciasta.
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Grupa

Żłobkowa

brała

udział

w

Ogólnopolskim

edukacyjnym

projekcie

rozwijającym ,PALUSZKOWE MALUCHY” oraz ,, Jestem małym przyjacielem przyrody”. Pod
koniec września odwiedzili dzieci Policjanci: Pan asp. Łukasz Orlikowski oraz asp. Sztab. Adam
Szenwald. W trakcie spotkania Pan Łukasz Orlikowski opowiedział dzieciom jak wygląda
zawód policjanta oraz jak funkcjonariusze pomagają ludziom w różnych sytuacjach życiowych.
Na pamiątkę dzieci wraz z funkcjonariuszami uwieczniły na kartkach ich własne odciski
palców. Na zakończenie Policjanci wręczyli dzieciom kamizelki odblaskowe.
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W grudniu odbył się uroczysty koncert podsumowujący udział Gminnego Żłobka w
Dziemianach w projekcie ,, Aniołkowe Granie”. Głównym celem przedsięwzięcia było
rozpowszechnianie wśród społeczeństwa idei rodzicielstwa zastępczego. Przez działania
edukacyjne, zajęcia , spotkania, uwrażliwiono dzieci na losy rówieśników, którzy z różnych
życiowych powodów znaleźli się w placówkach o charakterze pieczy zastępczej. W ramach tej
akcji pod hasłem ,, I ty możesz być Aniołem !” została zorganizowana zbiórka
najpotrzebniejszych rzeczy. Finałem projektu był jasełkowy występ maluszków. Na
zakończenie uroczystego występu wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy oraz finałową piosenkę pt.
,,Aniołkowe Granie” oraz wręczono Pani Aldonie Plichta- Dyrektor Domu Dziecka w
Kościerzynie przygotowane wcześniej upominki.
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Rada Gminy Dziemiany jest organem stanowiącym i kontrolnym, wybieranym na
pięcioletnią kadencję. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w
zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy,
uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy też podejmowanie
uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych w odrębnych ustawach. Rada
obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady. Termin sesji, jej miejsce i
porządek obrad podawany jest do wiadomości mieszkańców. Radę Gminy Dziemiany tworzy
15 radnych.

Tabela : Członkowie Rady Gminy sklasyfikowani wg wieku - stan na 31.12.2021 rok
Wiek
Wyszczególnienie

ogółem

24 lata

25-29

30-39

40-49

50-59

60 lat

i mniej

lat

lat

lat

lat

i więcej

Radni ( ogółem)

15

-

-

5

2

4

4

mężczyźni

10

-

-

2

2

3

3

kobiety

5

-

-

3

0

1

1

W 2021 roku Rada Gminy Dziemiany obradowała i podejmowała rozstrzygnięcia na
sesjach oraz posiedzeniach komisji stałych. W sprawach należących do jej kompetencji
podejmowała uchwały. W posiedzeniach Rady Gminy czynnie uczestniczył Wójt Gminy
Dziemiany, Zastępca Wójta Gminy, Skarbnik Gminy, pracownicy merytoryczni urzędu oraz w
zależności od omawianych tematów inne zaproszone osoby, w tym dyrektorzy i kierownicy
jednostek organizacyjnych. Protokoły ze wszystkich posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały
udostępniano publikując je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dziemiany.
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Wszystkie uchwały podejmowane na sesjach Rady Gminy były przekazywane wg właściwości
rzeczowej i miejscowej odpowiednio Wojewodzie Pomorskiemu

oraz Regionalnej Izbie

Obrachunkowej. Akty prawa miejscowego, oprócz publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej przekazywano również do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Tabela : Działalność Rady Gminy Dziemiany w latach 2020-2021

2020 rok
Odbyte sesje ( ogółem)

2021 rok

11

11

Zwyczajne

6

8

Nadzwyczajne

5

3

48

73

Stanowiska

-

-

Apele

-

-

Oświadczenia

-

-

Komisja Rewizyjna

3

6

przeprowadzone kontrole

2

1

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

8

9

Komisja Infrastruktury i Budżetu

6

7

Komisja Służb Publicznych

4

4

Komisja Kultury Sportu i Promocji

6

4

Podjęto :
Uchwały

Odbyte posiedzenia Komisji

57

Tabela : Kontrola i nadzór prawny nad uchwałami Rady Gminy Dziemiany
Ilość przekazanych

Organ nadzoru

uchwał 2020

Regionalna Izba Obrachunkowa
Wojewoda Pomorski
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa
Pomorskiego
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Ilość
przekazanych
uchwał 2021

21

26

27

47

20

27

Rada Gminy Dziemiany corocznie uchwala Program Współpracy Gminy Dziemiany
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 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. Charakter finansowy obejmuje zlecanie realizacji
zadań publicznych w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem
dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

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 2021 rok został przyjęty uchwałą Nr XXVII/127/20 Rady Gminy Dziemiany
z dnia 30 listopada 2020 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 2020 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. Projekt uchwały w
sprawie Programu został umieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy, na stronie Gminy

59

Dziemiany oraz tablicy ogłoszeń 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.
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:
a) przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym
b) zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu,
c)

przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

d) prowadzeniem działań profilaktyczno – edukacyjnych,
e) przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej,
f)

organizowaniem i wspieraniem form spędzania wolnego czasu (obozy, kolonie,
zimowiska, wycieczki, biwaki, wyjazdy do teatru, muzeum, kina, na basen, gwiazdka dla
dzieci ),

g)

organizowaniem i wspieraniem imprez sportowo-rekreacyjnych popularyzujących
trzeźwy

i zdrowy styl życia (zawody sportowe, zawody strażackie, turnieje,

konkursy, festyny itp.),
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h) prowadzeniem pozalekcyjnych zajęć sportowych,
Współpraca Gminy Dziemiany z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. odbywała się
poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert,
ogłoszonych przez Wójta Gminy i obejmowała zadania z zakresu:
1.

realizacji

gminnego

programu profilaktyki

i

rozwiązywania problemów

alkoholowych,
Realizacja programu współpracy trwała od 01 stycznia 2021 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 2021 na w/w cele zaplanowano:
Lp.
1.

Stan środków do podziału na

Nazwa zadania

2021 rok

Realizacja gminnego programu profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych

i

Razem:

13.000,00
13.000,00

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 2021 roku została podjęta współpraca z takimi organizacjami jak: Uczniowski Klub
Sportowy Relaks Dziemiany, Ochotnicze Straże Pożarne, Klubem Sportowym Kaliszanka
Dziemiany, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany, Polskim Związkiem
Wędkarskim, Polskim Związkiem Łowieckim, Stowarzyszeniem Nordic Walking
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.
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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 Turystycznym,



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.


Blok imprez z okazji obchodów Świąt Majowych,



Festyny rekreacyjno – sportowe,



Obchody Nocy Świętojańskiej,



Dzień Dziemian,



Wakacyjne Rajdy Rowerowe,



Dożynki Gminno – Parafialne 2021 r.
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Ośrodek Kultury w Dziemianach stawia sobie za cel umożliwienie jak najszerszej grupie
mieszkańców korzystanie i uczestniczenie w kulturze. Dlatego też organizuje wieczory
kinowe, spotkania tematyczne czy wystawy. Prócz 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 Mężczyzn,



Wakacyjne Rajdy Rowerowe,



Cykle turniejów w piłce nożnej,



Rozgrywki w piłce siatkowej,



Rozgrywki w piłce siatkowej dziewcząt,



Rozgrywki w piłce nożnej mężczyzn,

Samorządowa Instytucja Kultury jest również współorganizatorem konkursów o tematyce
regionalnej:


Konkursy dla dzieci,



Konkurs Prozy i Poezji Polskiej dla dzieci szkół podstawowych dla dorosłych,

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. Ośrodek Kultury w Dziemianach sprawuje pieczę nad Kąpieliskiem
zlokalizowanym przy ul. Sobótki w Dziemianach. W związku z wynikającymi obowiązkami,
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Ośrodek Kultury dokonuje poboru próbek wody do oceny bieżącej oceny jakości wody
dokonywanej przez SANEPID. W okresie wakacyjnym zatrudnieni są ratownicy, którzy pełnią
służbę na kąpielisku w godzinach 10:00-18:00. W godzinach pracy ratowników czynna jest
również wypożyczalnia rowerków wodnych oraz kajaków, a także działa najdłuższy na
Kaszubach ślizg.
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 , muzycznych, wokalnych. Ponadto zajęcia na świeżym powietrzu organizowane
na zespole Boisk Orlik 2012 prowadzone przez Animatorów Ośrodka Kultury.
W okresach około świątecznych Ośrodek Kultury angażuje się w promocję regionalnych
zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem czy Wielkanocą. W okresie wielkanocnym
podejmuje działania związane z promocją wiosennych zwyczajów.
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. W minionym roku wielkim zainteresowaniem cieszyła się
również Zagroda Świętego Mikołaja, a także popołudniowe spotkanie ze świętym.
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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;

74

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;
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) inne zadania i programy osłonowe o charakterze własnym i zleconym;
16) niektóre zadania wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne;
17) zadania dotyczące prac społecznie użytecznych oraz aktywizacja środowiska lokalnego;
18) inne zadania powierzone na podstawie ustaw lub innych aktów prawnych

W roku 2021 kadra Ośrodka Pomocy Społecznej składa się z:
 Kierownika,
 3 pracowników socjalnych,
 Obsługa księgowa i świadczeń dla rodzin – 2 osoby
 Opiekunka środowiskowa – 2osoby
 Asystent rodziny
 Kierownik Klubu Seniora
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Udzielone świadczenia w 2021 roku, w formie zadań własnych i zleconych, przedstawiają
się następująco:
Świadczenia przyznane na podstawie ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań
zleconych, zadań własnych

- zasiłki stałe – 57.770,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego – 5.199,00 zł
- usługi opiekuńcze dla 5 osób na kwotę 87.572,00 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi – 6.000,00 zł
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe oraz w naturze – 69.080,00 zł.
- Posiłek w szkole i w domu – 83.893,00 zł (w tym: dotacja 67.00,00 zł. oraz środki własne
16.893,00 zł)
- udzielenie schronienia – 51.816,00 zł
- zasiłki okresowe – 4.662,00 zł (całość dotacja)
- Domy pomocy społecznej – 45.533,00 zł
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – 14.976,88 zł

Zadania realizowane ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych i
świadczeń wychowawczych:
- 5637 zasiłków rodzinnych na kwotę 638.596,83 zł
- 3844 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 386.875,76 zł
- 2024 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 435.603,36 zł
- 372 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 723.865,20 zł
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- 48 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 48.000,00 zł
- 115 specjalny zasiłek opiekuńczy – 70.907,33 zł
- 124 zasiłek dla opiekuna – 73.571,33 zł
- 128 świadczenia rodzicielskie – 119.883,70 zł
- 11553 świadczenia wychowawcze – 6.063.999,75 zł
- 2 świadczenie za życiem – 8.000,00 zł
Wypłacono 248 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 108.572,90 zł.
Składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 101.327,43 zł
Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 10.560,62 zł
Składki emerytalno- rentowe od specjalnego zasiłku opiekuńczego 9.276,04 zł
Składki zdrowotne od Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego 3.738,60 zł
Składki społeczne od zasiłku dla opiekuna 8.152,69 zł
Składki zdrowotne od zasiłku dla opiekuna 1.953,00 zł

Udzielona pomoc na wypłatę dodatków mieszkaniowych przedstawia się następująco:
- dodatki mieszkaniowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Rolnik” w Dziemianach – 1 rodzina
- dodatki mieszkaniowe dla Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Dąb” w Kaliszu – 2 rodziny
- dodatki mieszkaniowe dla domów prywatnych – 2 rodziny
- GRE Gdynia S.P. ZOO – 1 rodzina
Kwota dodatków ogółem: 13.425,40 zł

Zadania zrealizowane ze środków europejskich:
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-

warsztaty zajęciowe i spotkania tematyczne dla uczestników Klubu Seniora – 35

osób/Seniorów
- realizacja usług opiekuńczych – dla 4 osób niepełnosprawnych
-

realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla 5 osób niepełnosprawnych

(fizjoterapeuta i psycholog)
- realizacja usług asystenckich dla 5 osób niepełnosprawnych
- realizacja programu Teleopieka dla 10 osób/Seniorów
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych
do projektu
- realizacja poradnictwa socjalnego dla uczestników projektu – 35 osób
Kwota wydatków ogółem: 361.474,86

W 2021 roku wydano 7 decyzji o przyznaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
finansowanej ze środków publicznych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziemianach jest jednostką gdzie umiejscowiony jest
Zespół interdyscyplinarny, który został powołany Uchwałą Rady Gminy Dziemiany. W skład
zespołu wchodzą osoby, 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 2021r. Zespół Interdyscyplinarny wszczął procedurę w sprawie 4 Niebieskich Kart .
W związku z tym ZI odbył 10 posiedzeń, a powołane Grupy Robocze odbyły 25 posiedzenia.

Ośrodek Pomocy społecznej w Dziemianach współpracuje również z lokalną organizacją
pozarządową - Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany w zakresie realizacji
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa który współfinansowany jest z Europejskiego
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Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pracownicy socjalni wydają skierowania dla
osób spełniających warunki dochodowe Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

W 2021r. z pomocy żywnościowej w ramach programu skorzystało 600
rodzinach, wydano 29,55 ton żywności. W ramach tej pomocy podopieczni

osób w
otrzymali

produkty:
1. art. Warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola po bretońsku, koncentrat
pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy)
2. art. Skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane,
płatki owsiane, kawa zbożowa)
3. art. Mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy)
4. art. Mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli
w oleju)
5. cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy)
6. tłuszcze (olej rzepakowy)
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