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Szanowni Państwo 

Ubiegły rok był dla naszej lokalnej społeczności czasem mierzenia się z nową rzeczywistością, która po-

stawiła przed nami szereg wyzwań. Te najbardziej widoczne i dotkliwe to izolacja i wprowadzenie różnego 

rodzaju ograniczeń. Epidemia koronawirusa postawiła nas w nowej, nieznanej wcześniej sytuacji. Nasze życie 

zostało podporządkowane wielu zakazom i nakazom. Paraliż dotknął wszystkich dziedzin życia. Musieliśmy 

pozostać w domu. Zamknęły się placówki oświatowe, urzędy, instytucje kultury. Musieliśmy nauczyć się żyć 

w nowych „zdalnych” realiach, zachowując dystans społeczny. Zostaliśmy „zamknięci” i odizolowani od życia 

społecznego. Spowodowało to, że niewiele w minionym roku spotkań, wydarzeń sportowych i imprez okolicz-

nościowych, do których tak byliśmy przyzwyczajeni zostało zrealizowanych. 

 

Koronawirus w całej Polsce przeorganizował wszystkie dziedziny życia. Jednym z obszarów funkcjonowa-

nia naszej gminy, w którym najbardziej odczuwalne dla wszystkich były kwestie związane z obostrzeniami 

wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa była oświata. Test samodzielności przeszli uczniowie 

i rodzice, a nauczyciele musieli zmierzyć się z nowymi realiami nauczania. Chylący się ku końcowi rok szkolny 

stanowił wyzwanie zarówno dla dyrektorów, nauczycieli jak i uczniów i rodziców.  

 

Trudności związane z panującą pandemią nie wpłynęły istotnie na tempo prowadzonych w gminie inwe-

stycji. Realizowaliśmy i nadal realizujemy ważne projekty społeczne i gospodarcze. Skierowane one były do 

wszystkich grup mieszkańców – niezależnie od wieku czy statusu społecznego. Dokonaliśmy przebudowy in-

frastruktury drogowej, przeprowadziliśmy zadania związane z estetyzacją miejscowości. Bardzo dużym wy-

zwaniem była dla nas realizacja projektów dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków w Podkomorzy-

cach, przebudowy PSZOK oraz instalacji nowych źródeł ciepła wśród mieszkańców. Gmina wydała w 2020 

roku ponad 6,5 mln złotych na inwestycje. Dużym wsparciem w realizacji tych zadań były środki z Unii Euro-

pejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wspólnych sukcesów jest 

więcej co obrazuje przedłożony przeze mnie Raport o stanie Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 r.  

 

Nadal planuję realizować politykę, gdzie wspólnym mianownikiem działań inwestycyjnych podejmowa-

nych przez Gminę Czarna Dąbrówka jest podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Zaplanowane przedsię-

wzięcia skupiać się będą głównie na poprawie jakości przestrzeni publicznej, komunikacji i promowaniu zrów-

noważonego rozwoju, jak również na zwiększeniu dostępności i atrakcyjności naszej gminy. 
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1. WSTĘP 

  

Obowiązek sporządzania raportu o stanie gminy został wprowadzony ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania 

i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130) poprzez dodanie art. 28aa w usta-

wie o samorządzie gminnym.  

 

„Raport o stanie Gminy Czarna Dąbrówka za rok 2020”, jest wynikiem zespołowej pracy poszczególnych 

referatów, osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Gminy w Czarnej Dąbrówce oraz 

w gminnych jednostkach organizacyjnych. 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 713 ze zm.) raport o stanie gminy obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego gminy 

–wójta gminy – w roku poprzedzającym jego przedstawienie, w szczególności obejmuje informacje na temat 

zadań realizowanych na rzecz gminnej wspólnoty. Zebrane w tym opracowaniu dane dotyczą między innymi 

gminnych finansów, zarządzania majątkiem, gospodarki nieruchomościami oraz zrealizowanych inwestycji. 

Odnoszą się również do życia społecznego i dziedzin takich, jak: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, eduka-

cja, promocja, kultura, ochrona środowiska, współpraca z organizacjami pozarządowymi, sport oraz bezpie-

czeństwo i porządek publiczny. Szczególną uwagę zwraca się na przebieg realizacji przyjętych przez gminę 

programów i strategii.  

 

Informacje zawarte w niniejszym raporcie stanowią źródło wiedzy na temat funkcjonowania samorządu 

gminnego, które mogą stanowić podstawę do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy. 

 

2. INFORMACJE OGÓLNE 

2.1. Ogólna charakterystyka gminy 

Gmina Czarna Dąbrówka to jedna z dziesięciu jednostek samorządu terytorialnego wchodzącego w skład 

powiatu bytowskiego. Na terenie gminy położonych jest 43 miejscowości. Gmina podzielona jest na dwa-

dzieścia pięć sołectw: Bochowo, Bochówko, Czarna Dąbrówka, Dęby, Jasień, Jerzkowice, Kartkowo, Karwno, 

Kleszczyniec, Kłosy, Kotuszewo, Kozy, Mikorowo, Mydlita, Nożynko, Nożyno, Osowskie, Otnoga, Podkomo-

rzyce, Przylaski, Rokitki, Rokiciny, Rokity, Unichowo, Wargowo. 

Gmina leży w północno – zachodniej części województwa pomorskiego, w  powiecie bytowskim, rejonie 

Zachodnich Kaszub i zajmuje obszar o powierzchni 298,3 km2, zamieszkały przez 6058 mieszkańców. Więk-

szość obszaru – część zachodnia i środkowa – położona jest na terenie Wysoczyzny Polanowskiej, natomiast 

część wschodnia leży w zasięgu Pojezierza Kaszubskiego. Południowa część gminy należy do Parku Krajobra-

zowego „Dolina Słupi”. Tereny południowe gminy wchodzą także w skład obszaru węzłowego o znaczeniu 

międzynarodowym a tym samym mają swe miejsce w krajowej sieci ECONET – POLSKA. 

Od północy graniczy z gminą Potęgowo i Cewice, od wschodu z gminą Dębnica Kaszubska, od południa 

z gminą Borzytuchom, Bytów, Parchowo, od zachodu z gminą Sierakowice. Przez gminę przebiegają trzy drogi 

wojewódzkie: nr 210 Ustka - Słupsk - Bytów, nr 211 Nowa Dąbrowa - Sierakowice - Kartuzy - Żukowo, nr 212 

Osowo Lęborskie - Bytów - Chojnice. Obok wymienionych występują jeszcze drogi powiatowe oraz gminne 
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(172 km) tworzące dobrą sieć dróg wewnętrznych. Drogi wymagają remontu i modernizacji. W większości 

brak poboczy, ich stan techniczny nawierzchni jest słaby, często nieutwardzony. Podstawowy środek komu-

nikacji publicznej stanowi PKS. Niestety, ze względu na małą liczbę mieszkańców, brak jest dogodnej komu-

nikacji wewnętrznej i zewnętrznej lub jej całkowity brak w soboty i niedziele. Odległość do Gdańska wynosi 

80 km, do Słupska 40 km, do Bytowa 27 km, do Lęborka 29 km. 

 Obszar gminy położony jest w obrębie zlewni dużych rzek przymorskich: Łupawy, Słupi  i Łeby oraz 

ich dopływów. Rzeki posiadają górski charakter, płyną przez przepiękne krajobrazowo doliny, obfitują 

w około 20 gatunków ryb, w tym w troć wędrowną i łososia. Bardzo ważnym elementem krajobrazu są liczne 

jeziora o różnej wielkości, kształcie i pochodzeniu. Przeważają jeziora polodowcowe, głównie rynnowe i wy-

topiskowe, tzw. „oczka”. Największym jeziorem jest jezioro Jasień o powierzchni 577,2 ha należące do zlewni 

rzeki Łupawy. Z innych licznych jezior wymienić można: Skotawsko Duże (80,0 ha), Obrowo Duże   (37,4 ha), 

Trzebiesz (36,0 ha), Skotawsko Małe (33,0 ha) oraz Długie, Unichowskie, Lipieniec, Karweńskie Duże, Kopie-

niec, Kozińskie, Mikorowo, Bochowo, Oskowo, Nożynko, Rokity itd. 

 Wody podziemne na terenie gminy są w większości bardzo czyste, klasy Ia i Ib, a ich ilość znacznie 

przekracza potrzeby gminy. Klimat gminy cechuje zwiększona wilgotność powietrza, wyrównany termiczny 

profil dobowy i roczny, a lasy spełniają rolę naturalnych pasów wiatrochronnych. Średnie roczne tempera-

tury powietrza wynoszą około 7,2 oC, opady około 700 mm rocznie. 

 Obszary prawnie chronione zajmują w gminie powierzchnię 727,9 ha, tj. 24,4% powierzchni gminy. 

Do najważniejszych zaliczyć można obszary objęte Naturą 2000, do których zaliczono Dolinę Słupi, Dolinę 

Łupawy, jeziora lobeliowe. Południową część gminy obejmuje Park Krajobrazowy Dolina Słupi utworzony 

w 1981 r. Jest to jeden z najstarszych parków krajobrazowych w Polsce. Na terenie parku stwierdzono wy-

stępowanie 748 gatunków roślin naczyniowych, z czego 34 gatunki chronione.  

 Na terenie parku znajdują się 4 rezerwaty przyrody, w tym 2 na terenie gminy, tj. „Jezioro Małe i Duże 

Sitno” oraz „Gniazda Orła Bielika”, a także liczne pomniki przyrody. Południowa część obszaru gminy wchodzi 

w skład krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska w ramach europejskiego programu Międzynarodowej 

Unii Ochrony Przyrody - IWCN. Ponadto na terenie gminy występują użytki ekologiczne utworzone w 1998 r. 

dla zachowania unikatowych zasobów genotypowych i typów środowisk (m.in. naturalnych zbiorników wod-

nych, śródleśnych „oczek wodnych”, bagien i torfowisk). 

 

2.2. Informacje o stanie mienia komunalnego za 2020 rok 

Gmina Czarna Dąbrówka posiada w swojej dyspozycji – 418 ha gruntów komunalnych, które dzielą się na 

n/w użytki: 

➢ użytki rolne   - 143 ha 

➢ grunty leśne   - 2 ha 

➢ grunty pod wodą  - 1 ha 

➢ użytki kopalne  - 3 ha 

➢ tereny komunikacyjne - 237 ha 

➢ tereny wypoczynkowe - 12 ha 

➢ inne tereny zabudowane - 8 ha 

➢ zurb. tereny niezabud.            - 3 ha 

➢ tereny mieszkaniowe  - 1 ha 
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➢ tereny przemysłowe  - 1 ha 

➢ nieużytki  - 7 ha 

Największą ilość gruntów zajmują drogi -237 ha. Łączna długość dróg wynosi – 172,228 km, z czego: 

20,675 km stanowią drogi o nawierzchni bitumicznej, 110,285 km drogi o nawierzchni gruntowej, 41,269 km 

dróg o innej nawierzchni. 

         Z przedmiotowych gruntów można wyodrębnić między innymi następujące grupy: 

➢ boiska sportowe   - 13 ha 

➢ oczyszczalnie ścieków  - 18 ha 

➢ stare cmentarze   - 6 ha 

➢ kopalnie piasku i gliny  - 5 ha 

➢ tereny budowlane  - 8 ha 

➢ tereny rekreacyjne  - 6 ha 

➢ grunty szkolne   - 13 ha 

➢ wody, rowy   - 5 ha 

➢ tereny osiedlowe   - 23 ha 

➢ hydrofornie i ujęcia wodne - 3 ha 

➢ inne    - 30 ha 

 

Na koniec roku 2010posiadaliśmy do sprzedaży następujące tereny inwestycyjne: 

➢ 33działki budowlane w miejscowościach: Czarna Dąbrówka (7), Unichowo (4), Rokity (3),Kleszczy-

niec (4), Mikorowo (4) i Nożyno (4), 

➢ 6 działek letniskowych w miejscowości Mikorowo, 

➢ 2 działki rzemieślnicze w Czarnej Dąbrówce. 
 

Ponadto posiadamy grunty, z  których możemy wydzielić następujące działki: 

➢ 12 działek budowlanych w miejscowości Czarna Dąbrówka, 

➢ 27 działek letniskowych w miejscowości Mikorowo. 

 

Gmina ma na stanie 21 lokali mieszkalnych w tym 9 lokali socjalne. 

          Wszystkie wysypiska działające na terenie Gminy zostały zamknięte, a grunt o pow. – 5,16 ha jest 

w trakcie rekultywacji.   

    Na terenie Gminy działa 13 hydroforni oraz 23 ujęć  wody. Posiadamy: 117,60 km sieci wodociągowej, 

74,94 km sieci sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej, 11,4 km przyłączy kanalizacyjnych oraz 695 szt.  przykana-

lików. Liczba mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej wynosi 3.916. 

 
2.3. Zestawienie sprzedaży mienia komunalnego w 2020 r. 

Lp. Położenie Funkcja Nr działki 
Wartość sprzedaży, odszkodowania w zł 

Wpłaty 
Pozostało do 

zapłaty 
 

Raty Grunty Budynki Koszty VAT Ogółem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Nożyno Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

101/11 1008 34.400,- - - 7.912,- 42.312,- 42.312,- 

- 

2. Mikorowo Teren zabudowy 
letniskowej 

19/12 1322 37.400,- - - 8.602,- 46.002,- 46.002,- 
- 
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3. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA PODJĘTYCH W OKRESIE OD 1 STYCZ-
NIA 2020 R. DO 29 GRUDNIA 2020 R. 

 

3. Rokity Teren drogi we-
wnętrznej 

377/1 64 1.926,- - - 442,98,- 2.368,98 2.368,98 
- 

4 Czarna Dą-
brówka 

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

1/71 1600 50.500,- - - 11.615,- 62.115,- 62.115,- 

- 

5 Rokiciny Teren lasów 108/4 378 8.550 - - - 8.550,- 8.550,- - 

6 Dęby Teren zalesień 25/2 1000 6.100 - - - 6.100,- 6.100,- - 

7 Kleszczy-
niec 

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

191/8 1212 34.450 - - 7.923,50 42.373,50 42.373,50 

- 

R a z e m  173.326,- - - 36.495,48 209.821,48 209.821,48 - 

LP. 
NUMER 

UCHWAŁY 

DATA 

 PODJĘCIA 
UCHWAŁA W SPRAWIE: STATUS 

1 XII/169/2020 10.02.2020 
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-

gania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarna Dąbrówka w 2020  
zrealizowana 

2 XII/170/2020 10.02.2020 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 28/2 i 

28/1,  położonych w obrębie Jerzkowice, gmina Czarna Dąbrówka 

realizowana 

3 XII/171/2020 10.02.2020 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 46/2 i 

40,  położonych w obrębie Bochowo, gmina Czarna Dąbrówka 

realizowana 

4 XII/172/2020 10.02.2020 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren działek nr 25, 

437/1, 436/1, 460/1  położonych w obrębie Mikorowo, gmina Czarna 

Dąbrówka 

realizowana 

5 XII/173/2020 10.02.2020 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy                                        

z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama  

nieruchomość 

zrealizowana 

6 XII/174/2020 10.02.2020 uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok 
nie dotyczy organu 

wykonawczego 

7 XII/175/2020 10.02.2020 uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok 
nie dotyczy organu 

wykonawczego 

8 XII/176/2020 10.02.2020 zmian w budżecie gminy na 2020 rok zrealizowana 

9 XII/177/2020 10.02.2020 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna 

 Dąbrówka na rok 2020 

zrealizowana 

10 XII/178/2020 10.02.2020 
utworzenia na terenie gminy Czarna Dąbrówka ośrodka wsparcia pod 

nazwą Klub SENIOR+ 
zrealizowana 

11 XII/179/2020 10.02.2020 
zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej  

Dąbrówce 
zrealizowana 

12 XIII/180/2020 09.03.2020 

podjęcia przez Gminę Czarna Dąbrówka, współdziałania i utworzenia 

partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz zwiększenia dostępu do 

zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakre-

sie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w szczególności świadczonych 

w lokalnej społeczności w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Spo-

łecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

 Pomorskiego na lata 2014-2020 

realizowana 
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13 XIII/181/2020 09.03.2020 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 

w Czarnej Dąbrówce oznaczonej jako działka nr 66/6 
zrealizowana 

14 XIII/182/2020 09.03.2020 

zmiany Uchwały Nr XXVI/239/2013 z 27 maja 2013 r. Rady Gminy 

Czarna Dąbrówka w sprawie ustalenia  Regulaminu Funduszu Zdrowot-

nego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowa-

dzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka 

realizowana 

15 XIII/183/2020 09.03.2020 

zmiany uchwały nr XXIII/207/2016 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 

17 października 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i 

jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jed-

nostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. 

realizowana 

16 XIII/184/2020 09.03.2020 

zmiany  Uchwały  Nr XXV/225/2016  Rady Gminy Czarna Dąbrówka 

 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi 

 Ekonomiczno-Administracyjnemu w Czarnej Dąbrówce 

realizowana 

17 XIII/185/2020 09.03.2020 zmian w budżecie gminy na 2020 rok zrealizowana 

18 XIV/186/2020 19.05.2020 

określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków ze-

społu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego 

 funkcjonowania 

realizowana 

19 XIV/187/2020 19.05.2020 przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 przyjęta 

20 XIV/188/2020 19.05.2020 
określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Czarna Dąbrówka 

 w 2020 roku 
zrealizowana 

21 XIV/189/2020 19.05.2020 
określenia wykazu kąpieliska na terenie Gminy Czarna Dąbrówka 

 na  2020 rok 
zrealizowana 

22 XIV/190/2020 19.05.2020 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 

skargi Prokuratora Rejonowego w Lęborku wraz z odpowiedzią 

 na skargę 

zrealizowana 

23 XIV/191/2020 19.05.2020 

zmiany Uchwały Nr XXVI/239/2013 z 27 maja 2013 r. Rady Gminy 

Czarna Dąbrówka w sprawie ustalenia  Regulaminu Funduszu Zdrowot-

nego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowa-

dzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka 

realizowana 

24 XIV/192/2020 19.05.2020 zmian w budżecie gminy na 2020 rok zrealizowana 

25 XIV/193/2020 19.05.2020 
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Czarna Dąbrówka na lata 2020 – 2035 
realizowana 

26 XV/194/2020 15.06.2020 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych zrealizowana 

27 XV/195/2020 15.06.2020 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat 

części nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewiden-

cyjnym 7/9, obręb ewidencyjny Podkomorzyce, położonej w Podkomo-

rzycach oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargo-

wego zawarcia tej umowy 

zrealizowana 

28 XV/196/2020 15.06.2020 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 

 w  miejscowości Otnoga oznaczonej jako działka nr 103/7 
zrealizowana 

29 XV/197/2020 15.06.2020 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka 
uznano bezza-

sadność 

30 XV/198/2020 15.06.2020 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 

skargi Prokuratora Rejonowego w Lęborku wraz z odpowiedzią na 

skargę 

zrealizowana 

31 XVI/199/2020 15.06.2020 zmian w budżecie gminy na 2020 rok zrealizowana 

32 XVI/200/2020 20.07.2020 

zmiany uchwały nr VIII/136/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 

16 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obej-

mującego teren działek nr 434, 323/1, 33, 295/4 położonych w obrębie 

Łupawsko oraz część działki nr 65 położonej w obrębie Jasień, gmina 

Czarna Dąbrówka 

realizowana 

33 XVI/201/2020 20.07.2020 
zmiany uchwały Nr X/148/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 

listopada 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej 
realizowana 

34 XVI/202/2020 20.07.2020 zmian w budżecie gminy na 2020 rok zrealizowana 
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35 XVI/203/2020 20.07.2020 
wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu ochrony dla rezerwatu 

przyrody „Jeziora Sitna” 
zrealizowana 

36 XVI/204/2020 20.07.2020 rozpatrzenia petycji pn. „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” 

nie dotyczy or-

ganu wykonaw-

czego 

37 XVI/205/2020 20.07.2020 
rozpatrzenia petycji dotyczącej gospodarowania wodami Zalewu 

 Mikorowskiego 

nie dotyczy or-

ganu wykonaw-

czego 

38 XVI/206/2020 28.02.2019 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka 
uznano bezza-

sadność 

39 XVII/207/2020 27.08.2020 wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka udzielono 

40 XVII/208/2020 27.08.2020 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna 

 Dąbrówka za 2019 r. 
zatwierdzono 

41 XVII/209/2020 27.08.2020 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czarna Dąbrówka 

 za 2019 r. 
zatwierdzono 

42 XVII/210/2020 27.08.2020 
absolutorium dla Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 
udzielono 

43 XV/211/2020 27.08.2020 
określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Czarna Dąbrówka 

na rok szkolny 2020/2021 
realizowana 

44 XV/212/2020 27.08.2020 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Czarnej 

Dąbrówce przy ul. Słupskiej 3 
realizowana 

45 XV/213/2020 27.08.2020 

rozpatrzenia petycji dotyczącej wystąpienia do Nadleśnictwa Łupawa 

o odstąpienie od wycinki kwartału lasu przylegającego bezpośrednio 

do północno-zachodniej granicy wsi Łupawsko 

nie dotyczy or-

ganu wykonaw-

czego 

46 XV/214/2020 27.08.2020 zmian w budżecie gminy na 2020 rok zrealizowana 

47 XV/215/2020 27.08.2020 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bytów w sprawie  

zasad prowadzenia grupy katechetycznej 
zrealizowana 

48 XV/216/2020 28.09.2020 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicz-

nymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwol-

nienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 

realizowana 

49 XV/217/2020 28.09.2020 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 

w miejscowości Kleszczyniec oznaczonej jako działka nr 72/3 
zrealizowana 

50 XV/218/2020 28.09.2020 
rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia interwencji w sprawie przy-

wrócenia do pracy w Szkole Podstawowej w Nożynie 

nie dotyczy or-

ganu wykonaw-

czego 

51 XV/219/2020 28.09.2020 określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości na rok 2021 realizowana 

52 XV/220/2020 28.09.2020 opłaty miejscowej realizowana 

53 XV/221/2020 28.09.2020 opłaty targowej realizowana 

54 XV/222/2020 28.09.2020 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka, przyjętego uchwałą Nr 

IV/26/2002 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2002 roku, 

ze zmianami przyjętymi uchwałą Nr XXIV/195/05 Rady Gminy Czarna 

Dąbrówka z dnia 30 marca 2005 roku, uchwałą Nr XVI/140/04 Rady 

Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 40 kwietnia 2004 roku, uchwałą  Nr 

IV/28/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 lutego 2015 roku 

oraz uchwałą Nr VI/56/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 

kwietnia 2015 roku 

realizowana 

55 XV/223/2020 28.09.2020 przekazania wniosku według właściwości zrealizowana 

56 XV/224/2020 28.09.2020 zmian w budżecie gminy na 2020 rok zrealizowana 

57 XV/225/2020 28.09.2020 zaciągnięcia długoterminowego kredytu zrealizowana 
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58 XV/226/2020 26.10.2020 
rozpatrzenia wniosku mieszkańców działek letniskowych położonych 

 w Nożynie 

nie dotyczy or-

ganu wykonaw-

czego 

59 XV/227/2020 26.10.2020 rozpatrzenia Skargi na działania Wójta Gminy Czarna Dąbrówka 
uznano bezza-

sadność 

60 XV/228/2020 26.10.2020 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dąbrówka 
uznano bezza-

sadność 

61 XV/229/2020 26.10.2020 
rozpatrzenia wniosku o podjęcie działań dotyczących zniesienia formy 

ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody 
realizowana 

62 XV/230/2020 26.10.2020 

przystąpienia do wspólnej realizacji inwestycji Gminy Czarna Dąbrówka 

oraz Nadleśnictwa Cewice pn.: „ Remont drogi gminnej zlokalizowanej 

na działce nr 335, obręb Rokity” 

zrealizowana 

63 XV/231/2020 26.10.2020 
zmiany uchwały Nr XVIII/220/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia  

28 września 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej 
realizowana 

64 XV/232/2020 26.10.2020 

zmiany uchwały Nr XVIII/222/2020 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 

28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dą-

brówka, przyjętego uchwałą Nr IV/26/2002 Rady Gminy Czarna Dą-

brówka z dnia 30 grudnia 2002 roku, ze zmianami przyjętymi uchwałą 

Nr XXIV/195/05 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 marca 2005 

roku, uchwałą Nr XVI/140/04 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia  40 

kwietnia 2004 roku, uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Gminy Czarna Dą-

brówka z dnia 19 lutego 2015 roku oraz uchwałą Nr VI/56/2015 Rady 

Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 kwietnia 2015 roku. 

realizowana 

65 XV/233/2020 26.10.2020 zmian w budżecie gminy na 2020 rok zrealizowana 

66 XV/234/2020 30.11.2020 

zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 li-

stopada 2018 r. w sprawie ustalenia  składu osobowego stałych komisji 

Rady Gminy Czarna Dąbrówka 

nie dotyczy or-

ganu wykonaw-

czego 

67 XV/235/2020 30.11.2020 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czarna Dąbrówka realizowana 

68 XV/236/2020 30.11.2020 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy                                        

z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 

 nieruchomość 

zrealizowana 

69 XV/237/2020 30.11.2020 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy                                        

z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 

 nieruchomość 

zrealizowana 

70 XV/238/2020 30.11.2020 stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok realizowana 

71 XV/239/2020 30.11.2020 
ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z usług cmentarnych na 

cmentarzu komunalnym w Czarnej Dąbrówce 
realizowana 

72 XV/240/2020 30.11.2020 zmian w budżecie gminy na 2020 rok zrealizowana 

73 XV/241/2020 30.11.2020 

przyjęcia ”Rocznego programu współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2021” 

realizowana 

74 XV/242/2020 29.12.2020 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Czarna Dąbrówka 

wniesiono 

skargę 

75 XV/243/2020 29.12.2020 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbiera-

nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Czarna Dąbrówka i zagospodarowania tych odpadów 

wniesiono 

skargę 

76 XV/244/2020 29.12.2020 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   Proble-

mów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czarna 

Dąbrówka na rok 2021 

realizowana 

77 XV/245/2020 29.12.2020 
założenia cmentarza komunalnego w Rokitach 

na terenie gminy Czarna Dąbrówka 
zrealizowana 
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W 2020 roku Rada Gminy Czarna Dąbrówka podjęła 82 uchwały. 34 uchwały podlegały opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. W okresie sprawozdawczym realizowane były za-

równo ubiegłoroczne uchwały, jak i uchwały podjęte w latach poprzednich. Natomiast znaczna część uchwał 

podjętych na sesji w miesiącu grudniu wykonywana jest dopiero w bieżącym roku. Sytuacja taka dotyczy 

uchwał, które ustaliły przepisy podatkowe oraz budżet gminy na 2020 rok. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wszystkie uchwały były 

przekazywane organom sprawującym nadzór merytoryczny. Organem takim, z wyłączeniem spraw budżeto-

wych, jest Wojewoda Pomorski, natomiast w zakresie spraw dotyczących budżetu i spraw podatkowych – 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku. Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał. Po-

nadto uchwały przechowywane są wraz z protokołami z sesji na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy Czarna 

Dąbrówka oraz udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka w 

zakładce Prawo lokalne. 

 

 

4. INFORMACJE INWESTYCYJNE I FINANSOWE 

4.1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarna Dąbrówka za rok 2020 

Budżet Gminy na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Nr XI/161/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 

20 grudnia 2019 r. w następujących kwotach: 

 - dochody                                                           -      37.063.272 zł, 

              w tym:  

 - dochody bieżące                                               -     30.977.349 zł, 

 - dochody majątkowe                                         -       6.085.923 zł, 

 

 - wydatki                                                            -      39.063.272 zł, 

              w tym:  

 - wydatki bieżące                                                -     29.538.209 zł, 

 - wydatki majątkowe                                          -     9.525.063 zł, 

planowany wynik finansowy wg uchwały budżetowej (deficyt)      - 2.000.000 zł. 

Po wprowadzonych zmianach w ciągu 2020 roku budżet Gminy ustalono w następujących wysokościach: 

 - dochody                                 -     42.868.606,45 zł, 

   w tym: 

- dochody bieżące                                               -     35.602.727,45 zł, 

78 XV/246/2020 29.12.2020 zmian w budżecie gminy na 2020 rok zrealizowana 

79 XV/247/2020 29.12.2020 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2021 – 2035 
realizowana 

80 XV/248/2020 29.12.2020 uchwalenia budżetu Gminy Czarna Dąbrówka na 2021 rok. realizowana 

81 XV/249/2020 29.12.2020 
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu bu-

dżetowego na 2021 rok 
realizowana 

82 XV/250/2020 29.12.2020 

rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Czarna Dą-

brówka dotyczącej nadzoru nad działalnością Zakładu Gospodarki Ko-

munalnej w  Czarnej Dąbrówce 

uznano bezza-

sadność 
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 - dochody majątkowe                                         -        7.265.879,00 zł, 

 

 - wydatki          -     44.868.606,45 zł, 

   w tym:  

 - wydatki bieżące                                                -     34.089.784,45 zł, 

 - wydatki majątkowe                                          -      10.778.822,00 zł, 

 

prognozowany wynik budżetu na 2020 rok (deficyt)      - 2.000.000,00 zł. 

 

Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w wysokości 4.337.249,45 zł, z tytułu: 

a) dotacje celowe na bieżące zadania zlecone (§ 2010 i 2060) zwiększono o kwotę +3.311.083,45 zł, w tym 

na: 

- zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze           + 681.609,45 zł, 

- realizację zadań zleconych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej   + 10.062 zł, 

- refundację poniesionych przez Gminę w roku 2019 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na 

realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, wykazanych w części A sprawozdania Rb-50 za rok 

2020             + 6.032 zł,   

- realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., tj. na wynagrodzenia członków GBSw formie dodatków 

spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe   + 25.055 zł, 

- wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 

i Mieszkań w 2021 r.            + 270 zł, 

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej     + 49.738 zł, 

- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 

 lub materiałów ćwiczeniowych             + 61.440 zł, 

- sfinansowanie kosztów wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej                    + 189 zł, 

- wypłatę dodatków energetycznych         + 1.408 zł, 

- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie   

  z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej     + 6.660 zł, 

- specjalistyczne usługi opiekuńcze         + 3.200 zł, 

- świadczenia wychowawcze (program „Rodzina 500 plus”) wraz z obsługą                 + 1.821.000 zł, 

- świadczenia rodzinne             + 645.000 zł, 

- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny    + 1.000 zł, 

- wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi (korekta)   -21.080 zł, 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających niektóre świadczenia 

 z pomocy społecznej            + 19.500 zł; 

 

b) dotacje celowe na realizację bież. zadań własnych (§ 2030) o kwotę+ 215.145 zł, w tym na: 

- zwrot wydatków bieżących dokonanych w ramach Funduszy Soł. w 2019 r.          + 33.676 zł, 

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. (korekta)          - 7.567 zł, 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od zasiłków stałych (korekta)   - 2.000 zł, 

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe                  + 19.100 zł, 

- zasiłki stałe             + 46.000 zł, 
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- wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną 

 w środowisku w roku 2020          + 8.400 zł,  

- dożywianie uczniów – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”              + 27.000 zł, 

- dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na realizację usługi wsparcia 

na rzecz Seniorów „Wspieraj Seniora” na 2020 r.       + 10.536 zł, 

- pomoc materialną dla uczniów - stypendia                                                               + 80.000 zł; 

 

c) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z administracją 

rządową (§ 2020) na zadanie pn. „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie 

Gminy Czarna Dąbrówka” na podstawie porozumienia z Ministrem Rozwoju    + 7.900 zł; 

d) środki na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 148039G w miejscowości Mydlita, pozyskane od Nad-

leśnictwa Cewice (§2700)           + 15.000 zł; 

e) dotacja celowa otrzymana w ramach Programu Europa dla Obywateli, działanie 2.2 Sieć miast – na reali-

zacje projektu partnerskiego pn.: Solidarity Helps In a Nowadays Europe (projekt realizowany jest z udziałem 

partnerów stowarzyszonych z Polski, Francji, Czech, Hiszpanii, Włoch i Niemiec - §2057)   + 382.471 zł; 

f) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Pomorskie na dofi-

nansowanie zakupu 2 kpl. mundurów strażackich, 2 kpl. mundurów specjalnych dla OSP Czarna Dąbrówka; 

2 kpl. mundurów strażackich, 1 kpl. mundur specjalny dla OSP Jasień; 2 kpl. mundurów strażackich dla OSP 

Nożyno oraz 1 kpl. mundur strażacki dla OSP Rokity (§2710)             + 4.400 zł; 

g) dotacja celowa finansowana z budżetu UE na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła” w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do In-

ternetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji w łącznej 

wysokości             + 60.000 zł, 

w tym:   · dotacja celowa ze środków europejskich (§ 2057)  + 51.000 zł, 

       · dotacja celowa z budżetu krajowego (§ 2059)  + 9.000 zł; 
 

h) dotacja celowa finansowana z budżetu UE (grant) na projekt pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopol-

skiej Sieci Edukacyjnej realizowanej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na sfinan-

sowanie zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów  (§ 2057)           + 94.800 zł; 

i) wpływy ze zwrotów zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych, pobranych nienależnie 

             + 1.100 zł; 

j) wpływy ze zwrotów zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych, pobranych nienależnie + 4.650 zł; 

k) dotacje celowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację w 2020 roku następują-

cych projektów: 

• „Razem w drodze Q przyszłości II” (realizowany w partnerstwie z Powiatem Bytowskim, Gminą 

Tuchomie, Gminą Miastko oraz Stowarzyszeniem „Błękitna Wróżka”)   + 1.560 zł, 

• „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” (realizowany w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem „Siła Dębu”)         + 109.860 zł; 
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l) dotacja celowa finansowana z budżetu UE na realizację projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy 

Gminy Czarna Dąbrówka” finansowanego w formie mikrograntu w ramach projektu „Akademia kompetencji 

cyfrowych dla mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”                         

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe 

kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji              

cyfrowych” na przeszkolenie 150 mieszkańców w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług 

 + 84.000 zł; 

m)środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na 

realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarna Dąbrówka” 

             + 45.280 zł. 

 

Ponadto zwiększono plan dochodów bieżących (własnych) o kwotę + 267.265 zł, w tym z tytułu: 

- wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na modernizację drogi gminnej 

  w miejscowości Rokity                + 8.000 zł, 

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy        + 65.730 zł, 

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej             + 95.500 zł, 

- wpływów z opłaty adiacenckiej             + 70.600 zł,  

- wpływów z pozostałych odsetek od zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przezna-

czeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty świadczeń rodzinnych)    + 500 zł, 

- wpływów z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT przez Zakład Go-

spodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka za inwestycję zrealizowaną w 2019 roku      + 13.515 zł, 

- środków na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Czarna Dąbrówka” – udział własny mieszkańców (§ 0970)           +13.420 zł. 

 

Pozostałe zmiany planu dochodów bieżących dotyczą: 

a) zmniejszenia (korekty) w udziałach Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,                     

tj. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych      -1.002 zł, 

b) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa (§ 2920) o kwotę  + 21.866 zł. 

 

Dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych w łącznej wysokości 1.845.988 zł, z tytułu: 

a) dotacji celowej według porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego (§ 6630) w ramach   

środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Mydlita (na dz. nr 

69,144) i obrębie geodezyjnym Rokity (na dz. nr 335,323, 312)       + 91.860 zł, 

b) środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na 

działce nr 335, obręb Rokity”, pozyskanych od Nadleśnictwa Cewice(§ 6290)       + 15.000 zł, 

c) środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania in-

westycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Jasień - Przylaski” (dofinansowanie 50% kosztów 

realizacji zadania)           + 307.315 zł, 

d) dotacji celowej ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – 

Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka”        + 79.050 zł, 
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e) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych Gminy      + 60.000 zł, 

f) środków na dofinansowanie inwestycji pn. „Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne”  

w ramach programu BGK (refundacja za 2019 rok)       + 378.328 zł, 

g) dotacji celowej z budżetu państwana zwrot wydatków majątkowych dokonanych w ramach Funduszy So-

łeckich w 2019 r. (§ 6330)            + 35.935 zł, 

h) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie realizacji zadań inwesty-

cyjnych przez Gminę (§ 6290)           + 878.500 zł. 

 

Dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych w wysokości -666.032 zł, z tytułu korekty planowanej 
dotacji celowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. 
„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości 
Podkomorzyce” (realizacja zadania nastąpi w roku 2021). 

W roku 2020 plan dochodów budżetu Gminy zwiększono ogółem w ciągu 2020 roku względem Uchwały 

budżetowej o kwotę (persaldo)     + 5.805.334,45 zł, tj. o 15,7 %. 

 

 

 

 

4.1.1. DOCHODY 

Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wskaźni-

ków i struktury wykonania za 2020 rok prezentuje poniższa tabela. 

Realizacja dochodów budżetowych Gminy za 2020 rok według działów klasyfikacji budżetowej 

Dział Treść 
Plan wg 

uchwały bu-
dżetowej 

Plan po 
 zmianach 

wg stanu na 
31.12.2020 r. 

Wykonanie 
na dzień 

31.12.2020 r. 

% 
wykonania 

(5:4) 

% do wy-
konania 

ogólnego 

1 2 3 4 5 6 7 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 773.469,45 773.469,45 100,0 1,9 

400 WYTWARZ. I ZAOPATR. 
W ENERGIĘ ELEKTR. …  

40.000,00 40.000,00 23.976,66 59,9 0,1 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  123.428,00 468.743,00 275.536,56 58,8 0,6 

630 TURYSTYKA 269.942,00 348.992,00 4.845,00 1,4 0,1 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 290.000,00 794.058,00 827.699,19 104,2 2,0 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 500,00 500,00 500,00 100,0 0,1 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 83.831,00 507.721,00 268.128,76 52,8 0,6 

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGA-
NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA 

1.158,00 50.896,00 50.546,00 99,3 0,1 

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

0,00 4.400,00 4400,00 100,0 0,1 

756 DOCHODY OD OSÓB PRAW-
NYCH OD OSÓB FIZYCZBYCH I 
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIA-
DAJACYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

6.197.024,00 6.362.122,00 6.884.870,92 108,2 17,1 
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758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13.078.517,00 14.048.494,00 14.393.137,77 102,5 35,8 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 466.331,00  675.004,00 606.382,39 89,8 1,5 

851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 189,00 189,00 100,0 0,1 

852 POMOC SPOŁECZNA 614.450,00 851.924,00 742.628,89 87,2 1,8 

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRE-
SIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

0,00 84.000,00 84.000,00 100,0 0,2 

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO-
WAWCZA 

0,00 80.000,00 79.999,62 100,0 0,2 

855 RODZINA  8.979.110,00 11.445.030,00 11.445.069,63 100,0 28,5 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA  

6.918.981,00 6.333.064,00 3.626.859,62 57,3 9,0 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC-
TWA NARODOWEGO  

0,00 0,00 18.260,00 - 0,1 

926 KULTURA FIZYCZNA  0,00 0,00 45.057,37 - 0,1 

OGÓŁEM 
w tym: 

a) dochody bieżące 
b) dochody majątkowe 

37.063.272,00 
 

30.977.349,00 
6.085.923,00 

42.868.606,45 
 

35.602.727,45 
7.265.879,00 

40.155.556,83 
 

35.519.740,67 
4.635.816,16 

93,7 
 

99,8 
63,8 

100,0 

 

Wykonanie dochodów ogółem w 2020 roku wyniosło 93,7 % planu, w tym: 

- dochody bieżące 99,8 % planu, 

- dochody majątkowe 63,8 % planu.  

 

Realizację należności podatkowych w pełnej szczegółowości przedstawia tabela poniżej. 

 

Realizacja należności podatkowych za 2020 rok 

Lp. Wyszczególnienie § 

Plan wg 

uchwały 

budżetowej 

Plan  po 

zmianach 

wg stanu na 

31.12.2020 r. 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2020 r. 

% 

wykonania 

(6:5) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Dochody z tytułu podatków i opłat   4.282.100,00 4.448.200,00 4.930.279,31 110,8 

1. 

a) 

b) 

Podatek od nieruchomości, w tym: 

osoby fizyczne 

osoby prawne   

0310 1.513.000,00 

      800.000,00 

713.000,00 

1.513.000,00 

800.000,00 

713.000,00 

1.881.049,29 

1.113.396,53 

767.652,76 

124,3 

139,2 

107,7 

2. 

a) 

b) 

Podatek rolny, w tym: 

osoby fizyczne 

osoby prawne  

0320 520.000,00 

500.000,00 

20.000,00 

520.000,00 

500.000,00 

20.000,00 

467.178,73 

455.813,73 

11.365,00 

89,8 

91,2 

56,8 

3. 

a) 

b) 

Podatek leśny, w tym: 

osoby fizyczne 

osoby prawne    

0330 550.000,00 

10.000,00 

540.000,00 

550.000,00 

10.000,00 

540.000,00 

551.737,83 

10.492,83 

541.245,00 

100,3 

104,9 

100,2 

4. 

 

a) 

b) 

Podatek od środków transportowych, w 

tym: 

osoby fizyczne 

osoby prawne  

 

0340 

 

90.300,00 

70.300,00 

20.000,00 

 

90.300,00 

70.300,00 

20.000,00 

 

94.616,77 

69.626,25 

24.990,52 

 

104,8 

99,0 

125,0 

5. Podatek od działalności gospodarczej 

osób fiz. płacony w formie karty podat-

kowej   

0350 2.000,00 2.000,00 2.997,68 149,9 

6. Podatek od spadków i darowizn  0360 15.000,00 15.000,00 44.780,99 298,5 

7. Wpływy z opłaty skarbowej   0410 23.000,00 23.000,00 21.906,00 95,2 

8. Wpływy z opłaty targowej   0430 200,00 200,00 0,00 - 

9. Wpływy z opłaty miejscowej  0440 22.000,00 22.000,00 22.460,29 102,1 

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  0460 25.000,00 120.500,00 220.826,49 183,3 
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Realizacja należności podatkowych za 2020 rok wynosi 8.021.571,39 zł i stanowi 20,0 % wykonanych docho-

dów ogółem. 

 

4.1.2. OPISOWE WYKONANIE DOCHODÓW 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo; dochody ogółem wynoszą 773.469,45 zł, tj. 100,0% planu. Dochody wy-

konano w następujących rozdziałach: 

» 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych– dochody majątkowe na kwotę 91.860,00 zł to dotacja 

celowa według zawartego porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego w ramach środków 

związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rol-

nych w obrębie geodezyjnym Mydlita (na dz. nr 69, 144) i obrębie geodezyjnym Rokity (na dz. nr 335, 323, 

312);  

» 01095 Pozostała działalność– dochody w wysokości 681.609,45 zł to dotacja celowa na zadania zlecone 

z zakresu administracji rządowej – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędo-

wego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów w sprawie 

jego zwrotu za 2020 rok. 

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; dochody ogółem wynoszą 

23.976,66 zł, tj. 59,9% planu. Dochody w całości wykonano w rozdziale: 

11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprze-

daż alkoholu  

0480 100.000,00 100.000,00 91.494,75 91,49 

12. 

 

 

a) 

b) 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobie-

ranych przez JST na podst. odrębnych 

ustaw, w tym: 

opłata adiacencka 

opłata śmieciowa      

0490 1.228.000,00 

 

 

15.000,00 

1.213.000,00 

1.298.600,00 

 

 

85.600,00 

1.213.000,00 

1.232.130,17 

 

 

95.450,70 

1.136.679,47 

94,9 

 

 

111,5 

93,7 

13. 

 

a) 

b) 

Podatek od czynności cywilnoprawnych, 

w tym: 

osoby fizyczne 

osoby prawne   

0500 179.200,00 

 

179.000,00 

200,00 

179.200,00 

 

179.000,00 

200,00 

254.077,34 

 

254.052,34 

25,00 

141,8 

 

141,9 

12,5 

14. 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

Odsetki od nieterminowych wpłat  z ty-

tułu podatków i opłat, w tym: 

osoby fizyczne (rozdz. 75618) 

osoby fizyczne (rozdz. 75616) 

osoby prawne (rozdz. 75615) 

opłata śmieciowa 

0910 10.000,00 

 

0,00 

7.000,00 

3.000,00 

0,00 

10.000,00 

 

0,00 

7.000,00 

3.000,00 

0,00 

40.523,98 

 

25.130,52 

15.096,22 

276,24 

21,00 

405,2 

 

- 

215,7 

9,2 

- 

15. Rekompensaty utraconych dochodów w 

podatkach i opłatach lokalnych   

2680 4.400,00 4.400,00 4.499,00 102,3 

II. Udziały gmin w podatkach stanowią-

cych dochód budżetu państwa    

 3.127.924,00 3.126.922,00 3.091.292,08 98,9 

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 

(PIT) 

0010 2.927.924,00 2.926.922,00 2.843.463,00 97,2 

2. Podatek dochodowy od osób prawnych 

(CIT) 

0020 200.000,00 200.000,00 247.829,08 123,9 

 OGÓŁEM (I + II)  7.410.024,00 7.575.122,00 8.021.571,39 105,9 
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» 40001 Dostarczanie ciepła i stanowią wpływy z usług za centralne ogrzewanie w budynku Ośrodka Zdrowia 

w Czarnej Dąbrówce oraz mieszkań komunalnych w Jasieniu. Zaległości wynoszą 837,39 zł. Wpływ z usług są 

ustalane kalkulacyjnie wg poniesionych kosztów.  

Dział 600 – Transport i łączność; dochody ogółem wynoszą 275.536,56 zł, co stanowi 58,8% planu. Dochody 

w całości wykonano w rozdziale: 

» 60016 Drogi publiczne gminne z następujących źródeł: 

- wpływy bieżące z tytułu różnych opłat dotyczących dróg gminnych w kwocie 14.564,56 zł. Zaległości 

wynoszą 990,00 zł; 

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na modernizację drogi gminnej w miejscowości 

Rokity w wysokości 8.000,00 zł, 

- środki na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 148039G w miejscowości Mydlita, pozyskane od 

Nadleśnictwa Cewice w kwocie15.000,00 zł, 

- środki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 335, ob-

ręb Rokity”, pozyskanych od Nadleśnictwa Cewice w kwocie 15.000,00 zł, 

- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwe-

stycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Jasień - Przylaski” w kwocie 222.972,00 zł. 

Dział 630 – Turystyka; dochody ogółem wynoszą4.845,00 zł, co stanowi 1,4% planu. Dochody w całości wy-

konano w rozdziale: 

» 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonane dochody to dotacja celowa współfi-

nansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – szlak 

Górnej Słupi”. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; dochody ogółem wynoszą 827.699,19 zł, tj. 104,2% planu. Dochody 

w całości wykonano w rozdziale: 

» 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody obejmują: 

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 14.989,47 zł. Zaległości wynoszą 367,53 zł; 

- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia w wysokości 81,53 zł,  

- dochody z najmu i dzierżaw mienia komunalnego Gminy (czynsze) 235.358,98 zł. Zaległości wynoszą 

12.440,60 zł; 

- odsetki od rat za mieszkania i rat za inne mienie stanowią kwotę 413,97 zł; 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 198.526,92 zł. Zaległości wynoszą 8.273,00 zł (dochody     

majątkowe pozyskane głównie ze sprzedaży działek i ratalnej sprzedaży mieszkań – raty za mieszkanie 

i sprzedaż mienia), 

- środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Adaptacja budynku w Jasieniu na mieszkania komunalne” w ra-

mach programu BGK w wysokości 378.328,32 zł (refundacja za 2019 rok). 

Dział 710 – Działalność usługowa; dochody ogółem wynoszą 500,00zł, tj. 100,0% planu. Dochody w całości 

wykonano w rozdziale: 
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» 71035 Cmentarze – dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące wg porozumienia      

z administracją rządową – na utrzymanie grobów powojennych w Jasieniu.  

Dział 750 – Administracja publiczna; dochody ogółem wynoszą 268.128,76 zł, tj. 52,8% planu. Dochody 

wykonano w następujących rozdziałach: 

» 75011 Urzędy wojewódzkie – dochody na kwotę 85.108,75 zł stanowią: 

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m. in. USC,              

ewidencja ludności) w kwocie 85.101,00 zł, 

- dochody Gminy związane z realizacją zadań zleconych – 5% wpływów z opłaty administracyjnej pobiera-

nej na rzecz budżetu państwa w wysokości 7,75 zł; 

» 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dochody na kwotę 11.396,90 zł stanowią: 

- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia) w wysokości 4.788,90 zł, 

- wpływy z różnych dochodów – prowizja za terminowy pobór i odprowadzanie zaliczek na podatek do-

chodowy w kwocie 576,00 zł, 

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem 

na refundację poniesionych przez Gminę w roku 2019 wydatków sfinansowanych ze środków własnych 

na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, wykazanych w części A sprawozdania Rb-50 

za rok 2019 w kwocie 6.032,00 zł; 

» 75056 Spis powszechny i inne – dochody na kwotę 19.325,00 zł stanowią: 

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przekazana przez Główny Urząd Statystyczny na       

realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., tj. na wynagrodzenia członków GBS w formie dodatków 

spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe w wysokości 19.055,00 zł, 

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone przekazana przez Główny Urząd Statystyczny na 

wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 

i Mieszkań w 2021 r. w kwocie 270,00 zł; 

» 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego– dochody w kwocie 145.688,06 zł stanowią:  

- dotacja celowa finansowana z budżetu UE na realizację projektu pn. „South Baltic Food Innovation Cul-

ture Actors” (SB FICA) w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 w kwocie 69.193,99 zł 

– refundacja za rok 2019, 

- dotacja celowa otrzymana w ramach Programu Europa dla Obywateli, działanie 2.2 Sieć miast – na rea-

lizację projektu partnerskiego pn.: Solidarity Helps In a Nowadays Europe (projekt realizowany jest z udzia-

łem partnerów z Polski, Francji, Czech, Hiszpanii, Włoch i Niemiec) w kwocie 76.494,07 zł na rok 2020; 

» 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wpływy w wysokości 39,00 zł stanowią 

pozostałe dochody, które zrealizowano w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Czarna Dąbrówka – jed-

nostce budżetowej obsługującej szkoły podstawowe na terenie gminy Czarna Dąbrówka; 

» 75095 Pozostała działalność – dochody bieżące na kwotę 6.571,05 zł stanowią otrzymane darowizny pie-

niężne na rzecz Sołectwa Jerzkowice 1.793,55 zł, Sołectwa Karwno 700,00 zł, Sołectwa Kozy 240,00 zł, Sołec-

twa Nożyno 1.500,00 zł, Sołectwa Rokity 1.100,00 zł i Sołectwa Unichowo 1.237,50 zł.  
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Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; 

dochody ogółem wynoszą 50.546,00 zł, tj. 99,3% planu.  

Dochody wykonano w następujących rozdziałach: 

» 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – dochody stanowi 

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – na aktualizację 

rejestru wyborców w 2020 r. w kwocie 1.158,00 zł; 

» 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dochody stanowi dotacja celowa z budżetu pań-

stwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przygotowanie i przeprowa-

dzenie      wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w kwocie 49.388,00 zł. 
 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; dochody ogółem wynoszą 4.400,00zł, 

tj. 100,0% planu. Dochody w całości wykonano w rozdziale: 

» 75495 Pozostała działalność – dochody bieżące stanowi dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielonej przez Województwo Pomorskie na dofinansowanie zakupu 2 kpl. mundurów stra-

żackich, 2 kpl. mundurów specjalnych dla OSP Czarna Dąbrówka; 2 kpl. mundurów strażackich, 1 kpl. mun-

dur specjalny dla OSP Jasień; 2 kpl. mundurów strażackich dla OSP Nożyno oraz 1 kpl. mundur strażacki 

dla OSP Rokity. 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających           

osobowości prawnej… ; dochody ogółem wynoszą 6.884.870,92 zł, tj. 108,2% planu. Dochody wykonano     

w następujących rozdziałach: 

» 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – dochody w wysokości 2.997,68 zł to po-

datek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Zaległości wy-

noszą 3.794,32 zł; 

» 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podat-

ków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych–dochody w wysokości 

1.350.053,52 zł stanowią:  

 - wpływy z podatku od nieruchomości 767.652,76 zł. Zaległości wynoszą 866.590,73 zł, 

- wpływy z podatku rolnego 11.365,00 zł. Zaległości wynoszą 11.030,70 zł, 

- wpływy z podatku leśnego 541.245,00 zł. Zaległości wynoszą 0,00 zł, 

- wpływy z podatku od środków transportowych 24.990,52 zł. Zaległości wynoszą 1,08 zł, 

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 25,00 zł, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 276,24 zł. Odsetki doliczane od zaległości           

podatkowych wynoszą 77.234,90 zł, 

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4.499,00 zł;   

» 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –dochody w wysokości         

1.985.719,18 zł stanowią:  

- wpływy z podatku od nieruchomości 1.113.396,53 zł. Zaległości wynoszą 324.324,26 zł, 
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- wpływy z podatku rolnego 455.813,73 zł. Zaległości wynoszą 172.476,46 zł, 

- wpływy z podatku leśnego 10.492,83 zł. Zaległości wynoszą 3.970,41 zł,  

- wpływy z podatku od środków transportowych 69.626,25 zł. Zaległości wynoszą 8.592,30 zł, 

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 44.780,99 zł. Zaległości wynoszą 3.132,01 zł, 

- wpływy z opłaty targowej 0,00 zł,  

- wpływy z opłaty miejscowej 22.460,29 zł,    

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 254.052,34 zł. Zaległości wynoszą 1.181,23 zł, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 15.096,22 zł. Odsetki doliczane 

od zaległości podatkowych wynoszą 49.921,96 zł; 

» 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podsta-

wie ustaw –dochody w wysokości 454.808,46 zł stanowią:  

- wpływy z opłaty skarbowej 21.906,00 zł, 

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 220.826,49 zł. Zaległości wynoszą 73.104,14 zł,    

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 91.494,75 zł, 

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw (opłata adiacencka) 95.450,70 zł. Zaległości wynoszą 6.568,20 zł, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 25.130,52 zł. Odsetki doliczane 

od zaległości podatkowych wynoszą 6.350,26 zł; 

» 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa–dochody w wysokości 

3.091.292,08 zł stanowią:  

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 2.843.463,00 zł, tj. 97,2% plano-

wanych wpływów,   

- wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (CIT) w kwocie 247.829,08 zł, tj. 123,9% planowanych 

wpływów.  

Dział 758 – Różne rozliczenia; dochody ogółem wynoszą 14.393.137,77 zł, tj. 102,5% planu. Dochody tego 

działu obejmują przede wszystkim wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa. Wykonanie zapisano w 

następujących rozdziałach: 

» 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 

7.894.493,00 zł, tj. 100,0% planowanych wpływów;  

» 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.048.911,00 zł, tj. 100,0% planowa-

nych wpływów; 

» 75814 Różne rozliczenia finansowe – dochody w kwocie 72.822,77 zł, tj. 96,3% planowanych wpływów 

stanowią: 

- kapitalizacja odsetek od lokat oraz środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych 

w wysokości 3.211,77 zł, 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – zwrot wydatków ponie-

sionych w ramach Funduszy Sołeckich w 2019 r. w kwocie 33.676,00 zł, 
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- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot wydatków majątkowych dokonanych w ramach Funduszy 

Sołeckich w 2019 r. w kwocie 35.935,00 zł; 

» 75816 Wpływy do rozliczenia – dochody w kwocie 1.225.932,00 zł, tj. 139,6% planowanych wpływów 

stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie realizacji zadań in-

westycyjnych przez Gminę; 

» 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 150.979,00 zł, tj. 100,0% planowanych 

wpływów.  

Dział 801 – Oświata i wychowanie; dochody ogółem wynoszą 606.382,39 zł, tj. 89,8% planu. Dochody         

wykonano w następujących rozdziałach: 

» 80101 Szkoły podstawowe– wpływy w wysokości 160.277,00 zł zrealizowano z: 

- różnych opłat 106,00 zł,  

- otrzymanych darowizn 3.800,00 zł, 

- pozostałych dochodów, tj.: prowizja za terminowy pobór i odprowadzanie zaliczek na podatek docho-
dowy, różne rozliczenia z lat ubiegłych w łącznej kwocie 1.571,00 zł, 

-dotacja celowa finansowana z budżetu UE na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła” w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz do-

stępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych 

lekcji w łącznej wysokości 60.000,00 zł, w tym: 

     · dotacja celowa ze środków europejskich 51.000,00 zł, 

     · dotacja celowa z budżetu krajowego 9.000,00 zł, 

- dotacja celowa finansowana z budżetu UE (grant) na projekt pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólno-

polskiej Sieci Edukacyjnej realizowanej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na 

sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla uczniów w kwocie 94.800,00 zł; 

» 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych– dochody w wysokości 275.933,57 zł stanowią: 

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 

przedszkolnego w kwocie 33.717,00 zł, 

- wpływy z usług dotyczące refundacji kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci niebędących 

mieszkańcami gminy Czarna Dąbrówka a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Czarna Dą-

brówka w wysokości 15.552,57 zł,   

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przed-

szkolnego w kwocie 226.664,00 zł; 

» 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne– dochody w wysokości 110.396,50 zł stanowią wpływy z usług za 

przygotowanie posiłków; 

» 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyj-

nych lub materiałów ćwiczeniowych– dochody w wysokości 59.775,32 zł to dotacja celowa z budżetu pań-

stwa na zadania zlecone – na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ma-

teriałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. 



27 
RAPORT O STANIE GMINY CZARNA DĄBRÓWKA ZA ROK 20 20 

Dział 851 – Ochrona zdrowia; dochody ogółem wynoszą 189,00zł, tj. 100,0% planu. Dochody w całości wy-

konano w rozdziale: 

» 85195 Pozostała działalność – dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 

na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej. 

 
 

Dział 852 – Pomoc społeczna; dochody ogółem wynoszą 742.628,89 zł, co stanowi 87,2% planu. Dochody 

tego działu obejmują rozdziały: 

» 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z po-

mocy społecznej… – dochody w wysokości 27.280,01 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na rea-

lizację zadań bieżących własnych (na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych); 

» 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dochody                      

w wysokości 90.916,34 zł stanowią:  

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – na zasiłki okresowe w kwo-

cie 89.864,84 zł, 

- wpływy ze zwrotów zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych, pobranych nienależnie w wy-

sokości 1.051,50 zł; 

» 85215 Dodatki mieszkaniowe – dochody w wysokości 1.344,43 zł to dotacja celowa z budżetu państwa 

na realizację zadań zleconych – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi 

tego zadania (2%); 

» 85216 Zasiłki stałe – dochody w wysokości 306.660,77 zł stanowi: 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących własnych – na wypłatę zasiłków stałych     

w kwocie 302.011,55 zł, 

- wpływy ze zwrotów zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych, pobranych nienależnie w wyso-

kości 4.649,22 zł; 

» 85219 Ośrodki pomocy społecznej– dochody w wysokości 114.307,50 zł stanowią: 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na wypłacanie wynagrodzenia za 

sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o 

pomocy społecznej w kwocie 9.316,72 zł,  

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – na funkcjonowanie ośrodka 

pomocy społecznej wraz z wypłatą dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,            

realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 w kwocie 104.510,00 zł, 

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 480,78 zł; 

» 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dochody w wysokości 18.470,30 zł stano-

wią:   

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych – na usługi specjalistyczne             

w kwocie 16.080,00 zł, 
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- dochody JST związane z realizacją zadań zleconych – odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze                

w kwocie 65,70 zł, 

- odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie 2.324,60 zł;    

» 85230 Pomoc w zakresie dożywiania– dochody w wysokości 127.363,20 zł stanowi dotacja celowa                   

z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dożywianie uczniów wg programu „Pomoc      

państwa w zakresie dożywiania”; 

» 85295 Pozostała działalność– dochody w wysokości 56.286,34 zł stanowią: 

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych - dofinansowanie podejmo-

wania innych zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów 

„Wspieraj Seniora” na 2020 r. w kwocie 4.308,12 zł, 

- dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację w 2020 roku projektu 

pn. „Razem w drodze Q przyszłości II” (realizowany w partnerstwie z Powiatem Bytowskim, Gminą Tucho-

mie, Gminą Miastko oraz Stowarzyszeniem „Błękitna Wróżka”) w wysokości 1.560,00 zł, 

- dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację w 2020 roku projektu 

pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” (realizowany w partnerstwie ze Sto-

warzyszeniem „Siła Dębu”) w łącznej wysokości 50.418,22 zł, w tym: 

     · dotacja celowa ze środków europejskich 45.111,03 zł, 

     · dotacja celowa z budżetu krajowego 5.307,19 zł. 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; dochody ogółem wynoszą 84.000,00 zł, tj. 

100,0% planu. Dochody w całości wykonano w rozdziale:  

» 85395Pozostała działalność– dochody stanowi dotacja celowa finansowana z budżetu UE na realizację 

projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Czarna Dąbrówka” finansowanego w formie mikro-

grantu w ramach projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw: pomorskiego, 

warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1. „Działania szko-

leniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” na przeszkolenie 150 mieszkańców w zakresie korzysta-

nia z Internetu, w tym e-usług.  

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; dochody ogółem wynoszą79.999,62 zł, tj. 100,0% planu. Do-

chody w całości wykonano w rozdziale:  

» 85415 Pomoc materialna dla uczniów– dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących – na stypendia dla uczniów. 

 

Dział 855 – Rodzina; dochody ogółem wynoszą 11.445.069,63zł, co stanowi 100,0% planu. Dochody tego 

działu obejmują rozdziały: 

» 85501 Świadczenie wychowawcze – dochody w wysokości 7.370.098,15 zł stanowi dotacja celowa otrzy-

mana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 
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gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego 

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program „Rodzina 500 plus”) wraz z obsługą; 

» 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– dochody w wysokości 3.774.432,98 zł stanowią: 

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu        

alimentacyjnego 3.743.973,44 zł, 

- dochody JST związane z realizacją zadań zleconych – alimenty pobrane przez komornika 27.045,49 zł           

(zaległości alimentacyjne stanowią kwotę 823.546,98 zł), 

- wpływy ze zwrotów dotacji (świadczenia rodzinne) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 3.294,12 zł, 

- wpływy z pozostałych odsetek od zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przezna-

czeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty świadczeń rodzinnych) w kwocie          

119,93 zł; 

» 85503 Karta Dużej Rodziny– dochody w wysokości 406,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa 

na realizację zadań bieżących zleconych – na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny; 

» 85504 Wspieranie rodziny – dochody w wysokości 248.620,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu            

państwa na zadania zlecone – wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi;

  

» 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – dochody w wysokości 1.200,00 zł to dotacje      

celowe otrzymane z Gminy Potęgowo na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między 

Gminami w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;  

» 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ro-

dzinne… – dochody w wysokości 50.312,50 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację za-

dań zleconych – na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów. 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; dochody ogółem wynoszą 3.626.859,62 zł, tj. 

57,3% planu. Dochody wykonano w następujących rozdziałach: 

» 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dochody w wysokości 1.850.282,89 zł stanowią: 

- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia w wysokości 174,00 zł, 

- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat rat za przydomowe oczyszczalnie w wysokości 180,40 zł, 

- dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. Rozbu-

dowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach w wysokości 1.818.426,00 zł,    

- środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni przydomowych – 50 szt.” (etap II)                     

stanowiące udział własny osób objętych programem według zawartych porozumień w kwocie 31.502,49 

zł. Zaległości wynoszą 1.495,31 zł; 

» 90002 Gospodarka odpadami – dochody w wysokości 1.136.679,47 zł stanowią w całości wpływy z opłaty 

śmieciowej, tj. 93,7% planowanych wpływów. Zaległości wynoszą 53.186,96 zł; 
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» 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

– dochody w wysokości 6.761,74 zł to wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane 

przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku; 

» 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dochody w wysokości 1.579,49 zł                
stanowią: 

- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia w wysokości 1.554,40 zł, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie 21,00 zł, 

- pozostałe odsetki – kapitalizacja odsetek na rachunku pomocniczym do obsługi wpływów z opłaty śmie-

ciowej w wysokości 4,09 zł; 

» 90095 Pozostała działalność – dochody w wysokości 631.556,03 zł stanowią:  

- środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Czarna Dąbrówka” – udział własny mieszkańców w kwocie 13.197,60 zł. Zaległości wynoszą 

110,00 zł, 

- dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z administracją       

rządową na realizację zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie 

Gminy Czarna Dąbrówka” na podstawie porozumienia z Ministrem Rozwoju w wysokości 7.900,00 zł,  

- środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarna Dąbrówka” 

w kwocie 38.025,00 zł,  

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE za zrealizowane zadanie 

inwestycyjne pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie 

gminy Czarna Dąbrówka” (refundacja poniesionych wydatków za 2018 rok na II etap termomodernizacji 

– budynek Sali Wiejskiej w Nożynie oraz budynek remizy OSP w Rokitach; dofinansowanie UE 85%) – osta-

teczne rozliczenie w wysokości 25.540,98 zł, 

- dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. Inwesty-

cja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie w kwocie 

256.700 zł na rok 2020, 

- środki na dofinansowanie montażu urządzeń zasilanych z odnawialnych źródeł energii – wpłaty własne 
mieszkańców według zawartych umów w kwocie 290.192,45 zł. 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; dochody wykonano w wysokości 18.260,00 zł.       

Dochody w całości zrealizowano w rozdziale:  

» 92195 Pozostała działalność – dochody stanowią dotacje celowe współfinansowane z Europejskiego Fun-

duszu Morskiego i Rybackiego za realizację projektu pn. „Letni jarmark  z rybką w tle przy jeziorze w Uni-

chowie” (refundacja za 2019 rok), w tym: 

- dotacja celowa w ramach program. finansowanych z udziałem środków UE 15.521,00 zł, 

- dotacja celowa w ramach program. finansowanych z udziałem środków UE – wkład krajowy finansowany    

z budżetu państwa 2.739,00 zł. 
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Dział 926 – Kultura fizyczna; dochody ogółem wynoszą 45.057,37 zł. Dochody wykonano w następujących 

rozdziałach: 

» 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – dochody w wysokości 157,37 zł stanowią wpływy z różnych 

dochodów – rozliczenia udzielonych dotacji z lat ubiegłych; 

» 92695 Pozostała działalność – dochody majątkowe w łącznej wysokości 44.900,00 zł to dotacje celowe 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego    

Rybactwo i Morze za realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze 

w Unichowie”(ref. za 2019 r.), w tym: 

- dotacja celowa w ramach program. finansowana z udziałem środków UE 38.165,00 zł, 

- dotacja celowa w ramach program. finansowanych z udziałem środków UE – wkład krajowy finansowany    

z budżetu państwa 6.735,00 zł. 

 

Ogółem dochody budżetu Gminy za 2020 rok zrealizowano na kwotę 40.155.556,83zł, co stanowi 93,7% 

planowanych wpływów, 

w tym: 

a) dochody bieżące na kwotę 35.519.740,67 zł, tj.99,8% planu, 

b) dochody majątkowe na kwotę 4.635.816,16 zł, tj. 63,8% planu.  
 

Prognozy dochodów ogółem nie udało się wykonać o kwotę 4.104,6 tys. zł, na co głównie złożyło się: 

- nie wpłynęły planowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie kosztów realizacji 

zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 148013G w miejscowości Dęby – obręb Otnoga”(§ 2170) w kwocie 

111 tys. zł (Gmina otrzymała środki w grudniu 2019 r.),  

- nie wpłynęła dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu 

pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka w kwocie 349 tys. zł, 

- nie wpłynęły dochodów stanowiące rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka za inwestycję zrealizowaną w 2019 roku w kwocie 13,5 tys. zł, 

- nie wpłynęła dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu 

pn. Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytow-

skiego w kwocie 350,6 tys. zł, 

- wystąpiły mniejsze wpływy w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

– dostarczanie ciepła do Ośrodka Zdrowia oraz mieszkań komunalnych w Jasieniu o kwotę 16,2 tys. zł, 

- zrealizowano mniejsze dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofi-

nansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Jasień - Przy-

laski” o kwotę 84,3 tys. zł, 

- wystąpiły mniejsze wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przekazane 

przez Główny Urząd Statystyczny na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., tj. na wynagrodzenia 

członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rze-

czowe o kwotę 6 tys. zł, 
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- wystąpiły mniejsze wpływy z tytułu dotacji celowej na rok 2020 otrzymanej w ramach Programu Europa 

dla Obywateli, działanie 2.2 Sieć miast – na realizacje projektu partnerskiego pn.: Solidarity Helps In a No-

wadays Europe o kwotę 306 tys. zł, 

- wystąpiły mniejsze wpływy w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jed-

nostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 

• wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 8,6 tys. zł, 
 • wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 44,2 tys. zł, 
 • wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 8,5 tys. zł, 
 • wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 83,4 tys. zł, 

- wystąpiły mniejsze wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania                    

z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 8,3 tys. zł, 

- wystąpiły mniejsze wpływy z usług za przygotowanie posiłków o kwotę 74,7 tys. zł, 

- mniejsze wykonanie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna (w tym w ramach przyznanych dotacji na 

zadania w zakresie pomocy społecznej) o 48,4 tys. zł, 

- wystąpiły mniejsze wpływy z tytułu dotacji celowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecz-

nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na 

realizację w 2020 roku projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” (reali-

zowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Siła Dębu”) o kwotę 59,4 tys. zł, 

- mniejsze wykonanie dochodów w dziale 855 Rodzina (w tym w ramach przyznanych dotacji na zadania 

zlecone) o 12,6 tys. zł,  

- mniejsze wykonanie dotacji celowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na 
realizację projektu pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach o kwotę 439,2 
tys. zł, 

- wystąpiły mniejsze wpływy z tytułu opłaty śmieciowej o 76,3 tys. zł, 

- wystąpiły mniejsze wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o 3,2 tys. zł, 

- wystąpiły mniejsze wpływy z tytułu środków otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest           

z terenu gminy Czarna Dąbrówka” o kwotę 7,2 tys. zł, 

- mniejsze wykonanie dotacji celowej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację pro-

jektu pn. Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tucho-

mie o kwotę 1.994 tys. zł. 

 

Natomiast realizacja ponadplanowych dochodów (1.394 tys. zł) wystąpiła m.in. w następujących działach: 

- 630 Turystyka: 

• dotacja celowa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Po-

morskie Szlaki Kajakowe – szlak Górnej Słupi” +4,8 tys. zł, 
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- 700 Gospodarka mieszkaniowa:  

• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości +5,0 tys. zł, 

• wpływy z najmu składników majątkowych +9,6 tys. zł, 

• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych +18,5 tys. zł, 

- 750 Administracja publiczna: 

• dotacja celowa finansowana z budżetu UE na realizację projektu pn. „South Baltic Food Innovation 

Culture Actors” (SB FICA) w ramach program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 o kwotę 69,2 tys. zł, 

• wpływy z otrzymanych darowizna pieniężnych na rzecz sołectw +6,5 tys. zł,  

- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 

• wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych +54,6 tys. zł,  

• wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne) +5,0 tys. zł, 

• wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych +313,4 tys. zł,  

• wpływy z podatku od spadków i darowizn +29,8 tys. zł, 

• wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (os. fiz.) +75 tys. zł, 

• wpływy z opłaty eksploatacyjnej +100,3 tys. zł, 

• wpływy z opłaty adiacenckiej +9,8 tys. zł, 

• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (osoby fiz. i praw.) +30,5 tys. zł, 

• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych +47,8 tys. zł, 

- 758 Różne rozliczenia: 

• środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie realizacji zadań inwesty-

cyjnych przez Gminę +347,4 tys. zł, 

- 801 Oświata i wychowanie: 

• wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej +3,8 tys. zł, 

• wpływy z usług dotyczące refundacji kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci niebędących 

mieszkańcami gminy Czarna Dąbrówka a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Czarna Dą-

brówka +10,5 tys. zł, 

- 855 Rodzina: 

• dochody JST związane z realizacją zadań zleconych – alimenty pobrane przez komornika +12 tys. zł, 

• dotacje celowe otrzymane z Gminy Potęgowo na zadania bieżące realizowane na podstawie porozu-

mień między Gminami w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 +1,2 tys. zł, 

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 

• wpływy z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni przydomowych – 50 

szt.” (etap II) stanowiące udział własny osób objętych programem według zawartych porozumień 

+6,5 tys. zł, 
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• środki na dofinansowanie montażu urządzeń zasilanych z odnawialnych źródeł energii – wpłaty własne 

mieszkańców według zawartych umów+144,2 tys. zł, 

• wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE za zrea-

lizowane zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka” +25,5 tys. zł, 

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 

• dotacje celowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na realizację pro-

jektu pn. Letni jarmark z rybką w tle przy jeziorze w Unichowie w łącznej kwocie 18,2 tys. zł, 

- 926 Kultura fizyczna: 

• dotacje celowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Rybactwo i Morze na realizację projektu pn. Rozwój infrastruktury rekreacyjno-

turystycznej przy jeziorze w Unichowie o kwotę 44,9 tys. zł. 

 

Należności budżetu Gminy według stanu na 31.12.2020 r. wynoszą ogółem 2.517.872,16 zł,  w tym zaległości 

stanowią kwotę 2.376.013,61 zł. Struktura zaległości przedstawia się następująco: 

- z tytułu podatków i opłat lokalnych 1.528.942,80 zł, co stanowi 64,3% ogółu zaległości, 

- z tytułu dochodów Gminy związanych z realizacją zadań zleconych – alimenty pobierane przez komornika 

823.546,98 zł, co stanowi 34,7% ogółu zaległości, 

- z tytułu gospodarowania mieniem Gminy 21.081,13 zł, co stanowi 0,9% ogółu zaległości, 

- pozostałe 2.442,70 zł, co stanowi 0,1% ogółu zaległości. 

Zaległości budżetu Gminy powstały w następujących źródłach: 

a) podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3.794,32 zł; 

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 877.622,51 zł, w tym najwyższą kwotę 
stanowią: 

• podatek od nieruchomości 866.590,73 zł, 

• podatek rolny 11.030,70 zł, 

• podatek od środków transportowych 1,08 zł; 

c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw-
nych oraz podat. i opłat lokalnych od osób fizycznych – 513.676,67 zł, w tym najwyższa kwotę stanowią:   

• podatek od nieruchomości 324.324,26 zł, 

• podatek rolny 172.476,46 zł, 

• podatek od środków transportowych 8.592,30 zł, 

• podatek leśny 3.970,41 zł, 

• podatek od spadków i darowizn 3.132,01 zł, 

• podatek od czynności cywilnoprawnych 1.181,23 zł; 
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d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw: 

 • opłata eksploatacyjna 73.104,14 zł, 

e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, w tym: 

• opłata śmieciowa 53.186,96 zł, 

• opłata adiacencka 6.568,20 zł; 

f) dochody JST związane z realizacją zadań zleconych – alimenty pobierane przez komornika 823.546,98 zł; 

g) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 21.081,13 zł, w tym najwyższa kwotę stanowią:   

 • dochody z najmu i dzierżawy (czynsze) 12.440,60 zł, 

 • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8.273,00 zł; 

 • wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 367,53 zł; 

h) wpływy za usług za dostarczanie ciepła 837,39 zł; 

i) wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) 990,00 zł; 

j) środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni przydomowych – 50 szt.” stanowiące 

udział własny osób objętych programem według zawartych porozumień  1.495,31 zł, 

k) środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

gminy Czarna Dąbrówka” – udział własny mieszkańców 110,00 zł.  

 Dla powstałych zaległości prowadzone są postępowania windykacyjne. 

 

 

 

4.1.3. WYDATKI 

 

Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy wg działów klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem wskaźni-

ków i struktury wykonania za 2020 rok prezentuje poniższa tabela.  

Realizacja wydatków Gminy za 2020 rok według działów klasyfikacji budżetowej 

Dział Treść 

Plan wg  

uchwały bu-

dżetowej  

Plan po 

 zmianach wg 

stanu na 

31.12.2020 r. 

Wykonanie 

na dzień 

31.12.2020 r. 

% wyko-

nania 

(5:4) 

% do wy-

konania 

ogólnego 

1 2 3 4 5 6 7 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10.400,00 1.106.409,45 1.078.759,32 97,5 2,7 

400 WYTWARZ. I ZAOPATR.  

W ENERGIĘ ELEKR. …  

40.000,00 40.000,00 22.811,75 57,0 0,1 

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.176.000,00 2.617.425,00 2.163.311,58 82,7 5,5 

630 TURYSTYKA 317.892,00 410.579,00 0,00 - - 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 82.000,00 129.000,00 107.413,97 83,3 0,3 

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 32.500,00 78.800,00 54.238,83 68,8 0,1 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.952.421,00 4.330.848,00 3.863.649,46 89,2 9,8 
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751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW-

NICTWA 

1.158,00 50.896,00 50.546,00 99,3 0,1 

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

222.500,00 244.662,00 234.387,27 95,8 0,6 

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 420.000,00 285.000,00 279.804,83 98,2 0,7 

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 125.000,00 76.148,00 0,00 - - 

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.264.470,00 10.743.107,00 10.448.774,88 97,3 26,5 

851 OCHRONA ZDROWIA 100.000,00 139.789,00 126.324,57 90,4 0,3 

852 POMOC SPOŁECZNA 1.340.950,00 1.627.763,00 1.472.203,53 90,4 3,8 

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 

0,00 84.003,00 84.000,26 100,0 0,2 

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO-

WAWCZA 

173.000,00 210.450,00 202.227,32 96,1 0,5 

855 RODZINA 9.088.110,00 11.559.430,00 11.542.760,54 99,9 29,3 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA  

I OCHRONA ŚRODOWISKA 

10.227.588,00 9.673.122,00 6.362.957,50 65,8 16,2 

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC-

TWA NARODOWEGO 

1.398.800,00 1.374.400,00 1.208.924,78 88,0 3,1 

926 KULTURA FIZYCZNA 90.483,00 86.775,00 77.110,87 88,9 0,2 

OGÓŁEM 

w tym: 

a) wydatki bieżące 

b) wydatki majątkowe  

39.063.272,00 

 

29.538.209,00 

  9.525.063,00 

44.868.606,45 

 

34.089.784,45 

10.778.822,00 

39.380.207,26 

 

32.795.904,31 

  6.584.302,95 

87,8 

 

96,2 

61,1 

100,0 

 

Wykonanie wydatków ogółem za 2020 rok wyniosło 87,8% planu, w tym: 

- wydatki bieżące 96,2% planu, 

- wydatki majątkowe 61,1% planu.   

 

4.1.4. OPISOWE WYKONANIE WYDATKÓW 

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo; wydatki ogółem stanowią kwotę 1.078.759,32 zł, tj. 97,5% planu.           

Wydatki wykonano w następujących rozdziałach: 

» 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wydatki inwestycyjne na kwotę 193.755,68 zł to 

dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce na realizację następujących za-

dań: 

- „Modernizacja sieci hydrantów na terenie gminy Czarna Dąbrówka” w kwocie 14.105,30 zł,   

- „Rozbudowa wodociągu i modernizacja stacji uzdatniania wody w Rokitach” w kwocie 150.000,00 zł,  

- „Zakup pomp głębinowych do ujęć wody” w kwocie 29.650,38 zł. 

Powyższe zadania inwestycyjne zostały sfinansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych; 

» 01030 Izby rolnicze – wydatki na kwotę 8.507,19 zł, to wydatki bieżące, które stanowią wpłaty Gminy w 

wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej; 



37 
RAPORT O STANIE GMINY CZARNA DĄBRÓWKA ZA ROK 20 20 

» 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wydatki inwestycyjne w kwocie 194.887,00 zł zostały 

poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w obrębie geodezyjnym Mydlita (na dz. nr 69,144)i obrębie geodezyjnym Rokity (na dz. nr 335, 323, 312)”. 

Powyższe zadanie zostało sfinansowane z udziałem dotacji celowej według porozumienia z Samorządem 

Województwa Pomorskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 91.860,00 zł; 

» 01095 Pozostała działalność – wydatki na kwotę 681.609,45 zł to wydatki bieżące na realizację zadań 

zleconych obejmujących zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzy-

stywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu 

za 2020 rok.  
 

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę; wydatki ogółem wynoszą 

22.811,75 zł, tj. 57,0% planu. Wydatki w całości wykonano w rozdziale: 

» 40001 Dostarczanie ciepła – dotyczą dostarczania ciepła do budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dą-

brówce oraz mieszkań komunalnych w Jasieniu, w tym wynagrodzenia bezosobowe 3.406,15 zł. Podstawą 

do obliczenia stawki odpłatności za centralne ogrzewanie dla odbiorców ciepła były wydatki poniesione                  

w sezonie grzewczym – rozliczenie wynikowe. 
 

Dział 600 – Transport i łączność; wydatki ogółem wynoszą 2.163.311,58 zł, tj. 82,7% planu. Wydatki                  

w całości wykonano w rozdziale: 

» 60016 Drogi publiczne gminne – wydatki stanowią: 

a) wydatki bieżące na drogi gminne (remonty dróg, zakup kruszywa i materiałów do remontów dróg,               

odśnieżanie, bieżące utrzymanie) w kwocie 372.050,68 zł, w tym:  

• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 1.116,82 zł, 

• wydatki wykonane w ramach funduszy sołeckich 13.933,86 zł, 

• realizacja zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 148013G w miejscowości Dęby –obręb Otnoga” w 

kwocie 148.911,06 zł dofinansowany w 50% ze środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych 

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.791.260,90 zł poniesiono na realizację następujących zadań: 
 

• „Modernizacja drogi w miejscowości Bochowo” 14.893,55 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu So-

łeckiego 7.500,00 zł), 

• „Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w Bochówku” 30.025,81 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu 

Sołeckiego 15.000,00 zł), 

• „Przebudowa ul. Dworcowej w Czarnej Dąbrówce dz. 225/2” 123.401,00 zł (w tym wydatki w ramach 

Funduszu Sołeckiego 48.570,00 zł), 

• „Modernizacja dróg w miejscowości Jasień” 42.400,16 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu Sołec-

kiego 16.098,00 zł), 

• „Zakup materiałów do modernizacji chodnika w miejscowości Jerzkowice” 11.650,78 zł (w tym wydatki 

w ramach Funduszu Sołeckiego 11.650,00 zł), 
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• „Zakup materiałów do modernizacji drogi w Sołectwie Karwno” 16.918,00 zł (całość wydatków sfinan-

sowana w ramach Funduszu Sołeckiego), 

• „Modernizacja drogi wokół stawu w miejscowości Kleszczyniec” 33.472,42 zł(w tym wydatki w ramach 

Funduszu Sołeckiego 17.000,00 zł), 

• „Zakup materiałów do modernizacji drogi w gminnej miejscowości Kłosy” 10.883,00 zł (w tym wydatki 

w ramach Funduszu Sołeckiego 5.383,00 zł), 

• „Modernizacja drogi gminnej do działki nr 38/7 w Kotuszewie” 29.194,13 zł (w tym wydatki w ramach 

Funduszu Sołeckiego 10.552,00 zł), 

• „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kozy” 57.911,87 zł (w tym wydatki w ramach Fundu-

szu Sołeckiego 23.427,00 zł), 

• „Modernizacja szlaku pieszo-jezdnego w miejscowości Mikorowo – dz. nr 80” 39.820,47 zł (w tym wy-

datki w ramach Funduszu Sołeckiego 19.608,00 zł), 

• „Modernizacja chodnika w Sołectwie Nożynko” 20.341,43 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu              

Sołeckiego 12.488,00 zł), 

• „Przebudowa drogi w Sołectwie Nożyno dz. 134” 41.539,57 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu           

Sołeckiego 20.000,00 zł), 

• „Utwardzenie placu przy Sali Wiejskiej w Nożynie” (droga)” 60.044,63 zł (w tym wydatki w ramach 

Funduszu Sołeckiego 5.000,00 zł), 

• „Przebudowa drogi we wsi Otnoga od mostu do drogi wojewódzkiej nr 211” 25.964,48 zł (w tym wy-

datki w ramach Funduszu Sołeckiego 12.979,00 zł), 

• „Przebudowa drogi gminnej Jasień-Przylaski” 445.344,44 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu                 

Sołeckiego Przylaski 11.590,00 zł); inwestycja dofinansowana w 50% ze środków otrzymanych z Fundu-

szu Dróg Samorządowych, 

• „Modernizacja dróg w miejscowości Rokiciny” 62.536,96 zł (w tym wydatki w ramach Funduszu                

Sołeckiego 24.595,00 zł), 

• „Modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem w Sołectwie Rokity” 92.792,35 zł (w tym wydatki 

w ramach Funduszu Sołeckiego 34.000,00 zł), 

• „Zakup materiałów do modernizacji dróg w miejscowości Unichowo” 16.000,00 zł (całość wydatków 

sfinansowana w ramach Funduszu Sołeckiego), 

• „Budowa chodnika w miejscowości Wargowo” 14.000,00 zł (całość wydatków sfinansowana w ramach 

Funduszu Sołeckiego), 

• „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 335, obręb Rokity” w wysokości 36.062,00 zł 

– zadanie dofinansowane ze środków pozyskanych od Nadleśnictwa Cewice w kwocie 15.000,00 zł, 

• „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna Dąbrówka na dz. nr 203/1 i 34/3” w kwocie 

17.554,79 zł, 

• „Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita” w wysokości 302.204,65 zł –                 

inwestycja została sfinansowana w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 



39 
RAPORT O STANIE GMINY CZARNA DĄBRÓWKA ZA ROK 20 20 

• „Modernizacja drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo” w wysokości 214.540,02 zł –           

inwestycja została sfinansowana w kwocie 208.574,52 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, 

• „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasień” w kwocie 17.795,39 zł, 

• „Przebudowa drogi gminnej nr 148032G Rokity-Kłosy” w wysokości 1.300,00 zł, 

• „Opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi gminnej w miejscowości Święchowo     

dz. nr 33/1, 70, 74, 75” w kwocie 9.225,00 zł, 

•„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno” (dokumentacja) w kwocie 3.444,00 zł. 
 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa; wydatki ogółem wynoszą 107.413,97 zł, tj. 83,3% planu. Wydatki 

wykonano w następujących rozdziałach: 

» 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki na kwotę 104.618,60 zł stanowią: 

a) wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, akty notarialne, 

oszacowania wartości nieruchomości, utrzymanie bieżące mienia komunalnego – remonty, konserwacje) 

na kwotę 84.290,08 zł, 

b) wydatki majątkowe w kwocie 20.328,52 zł zostały poniesione na wykup gruntów pod drogi gminne; 

» 70095 Pozostała działalność – wydatki na kwotę 2.795,37 zł stanowią wydatki bieżące związane z eks-

ploatacją (remonty, konserwacje) budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnej Dąbrówce. 

 

Dział 710 – Działalność usługowa; wydatki ogółem stanowią kwotę 54.238,83 zł, tj. 68,8% planu. Wydatki 

wykonano w następujących rozdziałach: 

» 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki na kwotę 45.581,83 zł stanowią: 

a) wydatki bieżące na kwotę 31.559,83 zł dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 

(opracowanie zmian), 

b) wydatki majątkowe w kwocie 14.022,00 zł zostały poniesione na realizację zadania pn. „Opracowanie           

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka”; 

» 71035 Cmentarze – wydatki na kwotę 8.657,00 zł to bieżące wydatki poniesione na:  

- utrzymanie cmentarza powojennego w Jasieniu wg porozumienia z administracją rządową w kwocie    

500,00 zł, 

- wydatki rzeczowe związane z założeniem cmentarza komunalnego w miejscowości Rokity w wysokości 

8.157,00 zł. 

 

Dział 750 Administracja publiczna; wydatki ogółem stanowią kwotę 3.863.649,46 zł, tj. 89,2% planu. Wy-

datki wykonano w następujących rozdziałach: 

» 75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki na kwotę 85.101,00 zł to bieżące wydatki na zadania zlecone przez 

administrację rządową (m. in. USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej), w całości wy-

nagrodzenia i pochodne; 
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» 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki na kwotę 218.872,85 zł to wydatki 

bieżące związane z obsługą Rady Gminy, w tym: diety dla Radnych w wysokości 168.089,44 zł;   

» 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki na kwotę 2.847.923,33 zł to wydatki 

bieżące związane z funkcjonowaniem administracji Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia i pochodne 

2.379.094,15 zł; 

» 75056 Spis powszechny i inne – wydatki w łącznej kwocie 19.325,00 zł to wydatki bieżące poniesione 

na:  

- realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., tj. na wynagrodzenia członków GBS w formie dodat-

ków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki rzeczowe w kwocie 19.055,00 zł, 

- wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 

i Mieszkań w 2021 r. w kwocie 270,00 zł; 

» 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki na kwotę 117.194,76 zł to wydatki bie-

żące na promocję Gminy – m.in. materiały i usługi promocyjne, wydawanie biuletynu „Kurier Czarnej Dą-

brówki”, realizacja projektów dofinansowanych z udziałem środków UE w tym:  

• dotacja celowa dla Fundacji „Parasol” na wsparcie organizacji pozarządowych w kwocie5.000,00 zł, 

• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 353,09 zł, 

• na realizacje projektu partnerskiego pn.: Solidarity Helps In a Nowadays Europe (projekt realizowany 

 jest z udziałem partnerów stowarzyszonych z Polski, Francji, Czech, Hiszpanii, Włoch i Niemiec) w kwocie  

76.494,07 zł w 2020 roku; 

» 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące na kwotę 308.221,19 zł 

to wydatki realizowane przez jednostkę ZEA na prowadzenie obsługi oświaty, w tym: wynagrodzenia i po-

chodne 247.720,11 zł; 

» 75095 Pozostała działalność – wydatki na kwotę 267.011,33 zł to wydatki bieżące zrealizowane na: 

- sołectwa w kwocie 135.010,40 zł, w tym: 

• wykonane w ramach funduszy sołeckich 101.677,15 zł, 

• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 7.061,81 zł (w tym wykonane w ramach  funduszy sołeckich 

3.385,00 zł), 

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wraz z pochodnymi dla inkasentów związane z poborem podat-

ków i opłat w kwocie 51.145,77 zł,    

- diety dla Sołtysów 80.855,16 zł. 

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa; 

wydatki ogółem stanowią kwotę 50.546,00 zł, tj. 99,3% planu. Wydatki wykonano w następujących              

rozdziałach:  

» 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki bieżące            

w kwocie 1.158,00 zł poniesiono w ramach zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie                  

aktualizacji rejestru wyborców; 
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» 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatki bieżące w kwocie 49.388,00 zł zrealizo-

wano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r., w tym 

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 14.620,00 zł. 

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; wydatki ogółem wynoszą         

234.387,27 zł, tj. 95,8% planu. Wydatki wykonano w następujących rozdziałach: 

» 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wydatki majątkowe w kwocie 6.000,00 zł 

zrealizowano na zadanie pn. „Zakup pralni przemysłowych” w formie wpłaty Gminy do wojewódzkiego 

Funduszu Wsparcia PSP woj. pomorskiego na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Bytowie, za pośrednic-

twem Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku; 

» 75412 Ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące w kwocie 223.987,27 zł zrealizowano na ochronę    

przeciwpożarową w 6-ciu jednostkach OSP (wydatki na zakup wyposażenia, remonty strażnic, przeglądy 

sprzętu OSP, ubezpieczenia pojazdów i strażaków oraz bieżące utrzymanie w gotowości bojowej pojazdów   

i sprzętu), w tym: 35.869,25 zł to wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla Komendanta Gmin-

nego OSP oraz wydatki wykonane w ramach funduszy sołeckich 10.695,12 zł; 

» 75495 Pozostała działalność – wydatki bieżące na kwotę 4.400,00 zł zrealizowano na zakup 2 kpl. mun-

durów strażackich, 2 kpl. mundurów specjalnych dla OSP Czarna Dąbrówka; 2 kpl. mundurów strażackich, 

1 kpl. mundur specjalny dla OSP Jasień; 2 kpl. mundurów strażackich dla OSP Nożyno oraz 1 kpl. mundur 

strażacki dla OSP Rokity (zakup sfinansowano w ramach otrzymanej pomocy finansowej od Samorządu Wo-

jewództwa Pomorskiego). 

 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego; wydatki ogółem stanowią kwotę 279.804,83 zł, tj. 98,2% planu. 

Wydatki w całości wykonano w rozdziale: 

» 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 

są to odsetki (272.304,83 zł) i prowizje (7.500,00 zł) od kredytów i pożyczek inwestycyjnych oraz                              

wyemitowanych obligacji komunalnych. 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie; wydatki ogółem wynoszą 10.448.774,88 zł, tj. 97,3% planu. Wydatki 

wykonano w następujących rozdziałach: 

» 80101 Szkoły podstawowe– wydatki bieżące na kwotę 8.287.789,91 zł to wydatki szkół podstawowych 

obejmujące 4 jednostki szkolne, w tym:  

- wynagrodzenia i pochodne 7.012.313,42 zł, 

-na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 

na sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do Internetu dla uczniów, którzy nie posiadają 

sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji w łącznej wysokości60.811,20 zł, 

-na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej realizowanej z 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na sfinansowanie zakupu sprzętu komputero-

wego dla uczniów w kwocie 96.530,40 zł; 

» 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki na kwotę 876.657,72 zł to wydatki 

bieżące na prowadzenie klas „0” oraz oddziałów przedszkolnych, w tym wynagrodzenia i pochodne                       

w wysokości 779.422,99 zł, 
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» 80104 Przedszkola – wydatki na kwotę 105.368,93 zł to wydatki bieżące dotyczące kosztów opieki                       

i wychowania przedszkolnego dzieci z gminy Czarna Dąbrówka uczęszczających do przedszkoli na terenie 

innych gmin; 

» 80113 Dowożenie uczniów do szkół– wydatki bieżące w kwocie 330.720,08 zł dotyczą kosztów dowożenia 

uczniów do szkół oraz do specjalistycznych ośrodków pedagogicznych, w tym wynagrodzenia bezosobowe      

i pochodne opiekunki 9.262,24 zł; 

» 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki bieżące na kwotę 27.560,02 zł zrealizowano 

na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

» 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki na kwotę 389.882,68 zł to wydatki bieżące na przygo-

towanie posiłków dla uczniów, w tym: wynagrodzenia i pochodne 233.087,01 zł. Z ogólnej kwoty wydat-

ków, kwota 144.113,50 zł to wydatki z odpłatności za posiłki. Poza wykazanymi wydatkami, występują jesz-

cze wydatki na dożywianie ponoszone w ramach dotacji z budżetu państwa i z budżetu gminy realizowane 

przez jednostkę GOPS; 

» 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego – wydatki bieżące w kwocie 53.190,00 zł zrealizowano na zadania wymagające stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawo-

wych, w tym: wynagrodzenia i pochodne 52.500,00 zł; 

» 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych          

i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatki bieżące w kwocie 266.655,00 zł zrealizo-

wano na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                     

w szkołach podstawowych, w tym: wynagrodzenia i pochodne 243.420,00 zł; 

» 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyj-

nych lub materiałów ćwiczeniowych– wydatki bieżące w wysokości 59.775,32 zł zrealizowano w ramach 

dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wraz z obsługą zadania 

(1%); 

» 80195 Pozostała działalność – wydatki bieżące na kwotę 51.175,22 zł stanowią: 

- wydatki na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwo-
cie 1.575,22 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł, 

- odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 49.600,00 zł. 

 Wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w rozdziale 85401 Świetlice szkolne były realizo-

wane przez 4 szkoły podstawowe (4 jednostki budżetowe). Każda z jednostek realizowała wydatki w ramach 

przyznanego budżetu. Na rok 2020 Gmina otrzymała subwencję oświatową z budżetu państwa w kwocie 

7.894.493,00 zł. W dziale 801 wykonano dochody z tytułu dotacji, wpływów z różnych opłat, darowizn                   

i innych dochodów w łącznej wysokości 606.382,39 zł (uwzględniając dotacje celowe ze środków UE).             

Dochody ogółem na „oświatę” w 2020 r. stanowiły kwotę 8.500.875,39 zł. Natomiast wydatki ogółem na 

„oświatę i edukację” (dział 801 + rozdział 85401) zrealizowano na kwotę 10.551.002,68 zł. Różnica                         

w wysokości 2.050.127,29 zł, to wydatki poniesione na zadania, których nie obejmuje subwencja oświatowa, 

jak również dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. 
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Dział 851 – Ochrona zdrowia; wydatki ogółem wynoszą 126.324,57 zł, tj. 90,4% planu. Wydatki wykonano 

w następujących rozdziałach: 

» 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące na kwotę 100.410,18 zł, w tym: 

-wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej „COVID-19” wywołanej wi-

rusem SARS-CoV-2 w kwocie 11.800,27 zł, 

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnio-

nych oraz wywiady środowiskowe 28.277,82 zł, 

- dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce na prowadzenie zajęć              

w świetlicach środowiskowych 40.000,00 zł. 

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach zatwierdzonego Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

wyniosły 91.494,75 zł; 

» 85195 Pozostała działalność – wydatki na kwotę 25.914,39 zł stanowią: 

-wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej „COVID-19” wywołanej wi-

rusem SARS-CoV-2 w kwocie25.725,39 zł, 

- wydatki bieżące zrealizowane w ramach zadań zleconych przez administrację rządową na sfinansowanie 

kosztów wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej w kwocie 189,00 zł. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna; wydatki ogółem wynoszą 1.472.203,53 zł, tj. 90,4% planu. Wydatki wykonano 

w następujących rozdziałach: 

» 85202 Domy pomocy społecznej – wydatki na kwotę 169.417,15 zł to opłaty za pobyt mieszkańców gminy 

w domach pomocy społecznej; 

» 85203 Ośrodki wsparcia – wydatki na kwotę 5.527,40 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka 

wsparcia – Klubu Senior+, w tym wynagrodzenie bezosobowe 900,00 zł;  

» 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki na kwotę 3.967,67 zł to            

wydatki na obsługę zespołu interdyscyplinarnego (szkolenia, materiały, usługi pocztowe), w tym wynagro-

dzenia bezosobowe 1.195,00 zł;  

» 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z po-

mocy społecznej… – wydatki bieżące na kwotę 27.280,01 zł poniesiono w ramach dotacji na realizację zadań 

własnych –  na składki na ubezpieczenie zdrowotne od  zasiłków stałych; 

» 85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– wydatki bieżące 
na kwotę 125.916,34 zł poniesiono: 

- na zwroty zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych, pobranych nienależnie w kwocie    
1.051,50 zł, 

- na wypłatę zasiłków w ramach dotacji na realizację zadań własnych w wysokości  89.864,84 zł, 

- ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 35.000,00 zł; 
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» 85215 Dodatki mieszkaniowe – wydatki bieżące na kwotę 26.825,86 zł poniesiono:  

- w ramach dotacji na zadania zlecone – na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania   

w wysokości 1.344,43 zł, 

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych w ramach środków własnych budżetu Gminy w kwocie 

25.481,43 zł; 

» 85216 Zasiłki stałe – wydatki bieżące na kwotę 306.660,77 zł poniesiono: 

 - na zwroty zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych, pobranych nienależnie w kwocie 

4.649,22 zł, 

- na wypłatę zasiłków stałych w ramach dotacji na realizację zadań własnych w kwocie 302.011,55 zł;  

» 85219 Ośrodki pomocy społecznej– wydatki bieżące na kwotę 509.122,36 zł zrealizowano na: 

- utrzymanie jednostki GOPS w kwocie 499.805,64 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 412.975,24 zł),         

finansowane z: 

• dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 104.510,00 zł,  

• ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 395.295,64 zł, 

- na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (1,5%), zgodnie z art. 

18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 9.316,72 zł; 

» 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze– wydatki bieżące na kwotę 64.219,89 zł, 

w tym: wynagrodzenia i pochodne 57.269,63 zł to wydatki związane z usługami opiekuńczymi i specjali-

stycznymi usługami opiekuńczymi, finansowane z: 

- dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 16.080,00 zł, 

- ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 48.139,89 zł; 

» 85230 Pomoc w zakresie dożywiania– wydatki bieżące na kwotę 159.704,00 zł to wydatki związane z 

wypłatą świadczeń na dożywianie dzieci, finansowane: 

• z budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań własnych – program pn. „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” w kwocie 127.363,20 zł, 

• ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 32.340,80 zł; 

» 85295 Pozostała działalność– wydatki bieżące na kwotę 73.562,08 zł poniesiono na: 

- wypłatę świadczeń za prace społeczno – użyteczne 7.040,00 zł, 

- na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na realizację usługi 

wsparcia na rzecz Seniorów „Wspieraj Seniora” na 2020 r. w łącznej kwocie 5.385,15 zł, finansowanej z: 

• dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 4.308,12 zł,  

• ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 1.077,03 zł, 

- zakup usług pozostałych dla seniorów z terenu gminy Czarna Dąbrówka 9.163,00 zł, 
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- na realizację w 2020 roku projektu pn. „Razem w drodze Q przyszłości II” (projekt realizowany w partner-

stwie z Powiatem Bytowskim, Gminą Tuchomie, Gminą Miastko oraz Stowarzyszeniem „Błękitna Wróżka”) 

w wysokości 1.555,71 zł, 

- na realizację w 2020 roku projektu pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” 

(realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Siła Dębu”) w wysokości 50.418,22 zł. 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wydatki ogółem wynoszą 84.000,26 zł, tj. 

100,0% planu. Wydatki w całości wykonano w rozdziale:  

» 85395 Pozostała działalność– na realizację projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy 

Czarna Dąbrówka” finansowanego w formie mikrograntu w ramach projektu „Akademia kompetencji cy-

frowych dla mieszkańców województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” realizowa-

nego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kom-

petencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfro-

wych” na przeszkolenie 150 mieszkańców w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług, w tym: 

- dotacja celowa w ramach w/w Projektu finansowanego ze środków UE dla partnera projektu – Fundacji 
Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie w kwocie 75.056,00 zł, 

- wynagrodzenia i pochodne 3.148,93 zł, 

- wydatki rzeczowe poniesione ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 0,26 zł. 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza; wydatki ogółem wynoszą202.227,32 zł, tj. 96,1% planu.   Wy-

datki wykonano w następujących rozdziałach: 

» 85401 Świetlice szkolne – wydatki na kwotę 102.227,80 zł to wydatki bieżące na prowadzenie świetlic 

szkolnych w szkołach podstawowych, w tym: wynagrodzenia i pochodne 96.421,31 zł;  

» 85415Pomoc materialna dla uczniów–wydatki bieżące na kwotę 99.999,52 zł poniesiono na stypendia 
dla uczniów, finansowane z: 

     • dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 79.999,62 zł, 

     • ze środków budżetu gminy (udział własny) w kwocie 19.999,90 zł. 

 

Dział 855 – Rodzina; wydatki ogółem wynoszą 11.542.760,54 zł, tj. 99,9% planu. Wydatki wykonano w na-

stępujących rozdziałach: 

» 85501 Świadczenie wychowawcze – wydatki bieżące w wysokości 7.370.098,15 zł zrealizowano na wy-

płatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program „Ro-

dzina 500 plus”) wraz z obsługą w ramach środków na zadania zlecone, w tym: wynagrodzenia i pochodne           

51.555,70 zł, 

» 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– wydatki na kwotę 3.747.387,49 zł stanowią:  

- wydatki bieżące na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach środków na zadania zle-

cone w kwocie 3.743.973,44 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 102.200,65 zł,  
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- zwrot dotacji (świadczeń rodzinnych) pobranych w nadmiernej wysokości 3.294,12 zł, 

- pozostałe odsetki od zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, po-

branych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwroty świadczeń rodzinnych) w kwocie 119,93 zł; 

» 85503 Karta Dużej Rodziny– wydatki bieżące rzeczowe na kwotę 406,00 zł zrealizowano na zadania         

związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (wydatki w całości finansowane z budżetu państwa w ramach 

dotacji na realizację zadań zleconych); 

» 85504 Wspieranie rodziny – wydatki na kwotę 304.175,49 zł stanowią: 

- wydatki bieżące na wypłatę świadczenia „Dobry start” oraz pokrycie kosztów jego obsługi w wysokości 

248.620,00 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 6.416,00 zł, 

- wydatki na zatrudnianie asystenta rodziny w wysokości 55.555,49 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 

54.005,23 zł, finansowane w całości ze środków własnych budżetu Gminy; 

» 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – wydatki na kwotę 8.700,00 zł to dotacja celowa 

udzielona dla Fundacji „Rozwiń Skrzydła” na prowadzenie klubiku dziecięcego w Czarnej Dąbrówce; 

» 85508 Rodziny zastępcze – wydatki na kwotę 61.680,91 zł to opłaty za pobyt dzieci z gminy Czarna                

Dąbrówka w rodzinnych domach dziecka (PCPR Bytów); 

» 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ro-

dzinne… – wydatki bieżące na kwotę 50.312,50 zł poniesiono na składki na ubezpieczenie zdrowotne od 

niektórych świadczeń rodzinnych w ramach dotacji na zadania zlecone. 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; wydatki ogółem wynoszą 6.362.957,50 zł, tj. 

65,8% planu. Wydatki wykonano w następujących rozdziałach: 

» 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki na kwotę 3.990.197,05 zł stanowią:  

a) wydatki bieżące w wysokości 230.000,00 zł stanowiące dotację przedmiotową dla samorządowego            
zakładu budżetowego (ZGK Czarna Dąbrówka),  
b) wydatki inwestycyjne na kwotę 3.760.197,05 zł poniesiono na następujące zadania: 

- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” w kwocie 3.650.197,05 zł (zada-

nie finansowane z udziałem środków UE),   

- „Modernizacja przepompowni w Nożynie” w ramach dotacji celowej dla ZGK Czarna Dąbrówka na re-

alizację przez Zakład budżetowy inwestycji w kwocie 60.000,00 zł,  

- „Zakup i wymiana pomp ściekowych” w ramach dotacji celowej dla ZGK Czarna Dąbrówka na realizację 

przez Zakład budżetowy inwestycji w kwocie 50.000,00 zł. Powyższe zadanie inwestycyjne zostało sfi-

nansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; 

» 90002 Gospodarka odpadami – wydatki bieżące na kwotę 1.196.241,41 zł zrealizowane jako:   

• dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (ZGK Czarna Dąbrówka) na obsługę administracyjno-

techniczną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Czarna Dąbrówka w wysokości 

80.600,00 zł, 

• wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Czarna Dą-

brówka w wysokości 1.115.641,41 zł.  
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Dochody z tytułu opłaty śmieciowej w 2020 r. stanowiły kwotę 1.136.679,47 zł. Natomiast wydatki ogółem 

na system gospodarowania odpadami zrealizowano na kwotę 1.196.241,41 zł. Różnica w wysokości 

59.561,94 zł, to wydatki poniesione na realizację zadania z budżetu Gminy; 

» 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące na kwotę 2.390,08 zł zrealizowano na usuwanie zanie-

czyszczeń z miejsc publicznych;                        

» 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na kwotę 266.048,06 zł stanowią: 

a) wydatki bieżące w kwocie 258.668,06 zł poniesiono na oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych, w tym: 

wydatki w ramach Funduszy Sołeckich 14.10,00 zł; 

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 7.380,00 zł poniesione zostały na realizację zadania pn. „Montaż lampy 

solarnej (w ramach Funduszu Sołeckiego Kłosy)”, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 

6.000,00 zł; 

» 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wydatki inwestycyjne na kwotę 175.000,00 zł poniesiono w 
ramach dotacji celowej dla ZGK Czarna Dąbrówka na realizację przez Zakład budżetowy następujących 
zadań:  

- „Modernizacja wiaty i utwardzenie placu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka” w kwo-

cie 77.000,00 zł,  

- „Zakup używanego samochodu ciężarowego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka” 

w kwocie 80.000,00 zł,  

- „Remont koparko-spycharki” w wysokości 18.000,00 zł; 

» 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

– wydatki na kwotę 9.992,63 zł to wydatki bieżące na ochronę środowiska związane z gromadzeniem środ-

ków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;  

» 90095 Pozostała działalność – wydatki na kwotę 723.088,27 zł stanowią: 

a) wydatki bieżące na kwotę 356.742,46 zł poniesiono na: 

- realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarna Dąbrówka” 

w wysokości 51.332,50 zł, 

- realizację zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 

Czarna Dąbrówka” w kwocie 9.900,00 zł, 

- opłata za abonament roczny systemu monitorowania jakości powietrza w kwocie 1.107,00 zł, 

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicz-

nych związanych z obsługą pozostałego mienia komunalnego Gminy w wysokości 123.177,13 zł, 

- obsługę pozostałego mienia komunalnego i inne z tym związane w wysokości123.128,78 zł, w tym: 

wyłapanie bezpańskich zwierząt i opłaty za ich schronisko(46.892,34 zł), opieka weterynaryjna (7.102,00 

zł), utylizacja martwych zwierząt - transport (864,00 zł), utrzymanie świetlic, placów i pozostałego mienia 

komunalnego (68.270,44 zł), 

- zakup energii do oświetlenia i gazu do ogrzewania pozostałego mienia komunalnego w kwocie 

41.124,43 zł, 

- opłaty za dzierżawy mienia na potrzeby użyteczności publicznej w wysokości 6.972,62 zł, 
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b) wydatki inwestycyjne na kwotę 366.345,81 zł poniesiono na następujące zadania: 

- „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytow-

skiego” w kwocie 12.900,00 zł (zadanie finansowane z udziałem środków UE), 

- „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tuchomie” 

w kwocie 353.445,81 zł (zadanie finansowane z udziałem środków UE), realizacja zadania przez ZGK 

Czarna Dąbrówka w ramach przekazanej dotacji celowej. 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; wydatki ogółem wynoszą 1.208.924,78 zł, tj. 88,0% 

planu. Wydatki wykonano w następujących rozdziałach: 

» 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące w wysokości 78.798,56 zł to dotacje ce-

lowe udzielone dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadania pn. „Organizowanie zajęć z zakresu oświaty i 

wychowania”; 

» 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące w wysokości 959.371,75 zł to dotacja 

podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce udzielona na realizację zadań   

z zakresu kultury, sportu i turystyki (wydatki zaprezentowano w sprawozdaniu GCKiB); 

» 92116 Biblioteki – wydatki bieżące w kwocie 140.000,00 zł to dotacja podmiotowa dla Gminnego Cen-

trum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce udzielona na prowadzenie Biblioteki Publicznej w Czarnej 

Dąbrówce (wydatki zaprezentowano w sprawozdaniu GCKiB); 

» 92195 Pozostała działalność – wydatki na kwotę 30.754,47 zł stanowią: 

a) wydatki bieżące w wysokości 6.295,97 zł to dotacje celowe udzielone dla stowarzyszeń na dofinanso-

wanie zadania pn. „Finansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty z 

funduszy europejskich, krajowych i innych”, 

b) wydatki inwestycyjne w wysokości 24.458,50 zł na realizację zadania pn. „Finansowanie wkładów wła-

snych organizacji pozarządowych realizujących projekty z funduszy europejskich, krajowych i innych”, 

w ramach udzielonej dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzysze-

nia/fundacje). 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna; wydatki ogółem wynoszą77.110,87 zł, tj. 88,9% planu. Wydatki wykonano 

w następujących rozdziałach: 

» 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki bieżące na kwotę 41.107,96 zł to dotacje celowe 

udzielone dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszenia) na dofinansowa-

nie realizacji zadania pn. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

» 92695 Pozostała działalność – wydatki w wysokości 36.002,91 zł stanowią: 

a) wydatki bieżące w kwocie 5.335,42 zł to wydatki poniesione na transport przy organizacji imprez spor-

towych,   

b) wydatki majątkowe w kwocie 30.667,49 zł poniesiono na następujące zadania inwestycyjne: 

- „Zagospodarowanie placu wiejskiego” w kwocie 13.212,49 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu So-

łeckiego Dęby 12.679,99 zł, 
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- „Wykonanie altany na placu wiejskim” w kwocie 17.455,00 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu So-

łeckiego Podkomorzyce 17.454,10 zł. 

 

Ogółem wydatki budżetu Gminy za 2020 rok zrealizowano na kwotę 39.380.207,26 zł, tj. 87,8% planu, w 

tym: 

a) wydatki bieżące na kwotę 32.795.904,31 zł, tj.96,2% planu, 

b) wydatki majątkowe na kwotę 6.584.302,95 zł, tj. 61,1% planu.   

 

Wydatki majątkowe stanowią 16,7% poniesionych wydatków ogółem.  
 

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy za rok 2020 stwierdza się, że: 

Dochody zrealizowano w kwocie  40.155.556,83 zł 

Wydatki zrealizowano w kwocie     39.380.207,26 zł 

    Osiągnięty wynik (nadwyżka budżetowa) w kwocie   775.349,57 zł 

 

Budżet Gminy za rok 2020 zamknięty został nadwyżką budżetową w wysokości 775.349,57 zł, która została 

przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych.   

Dochody bieżące wykonano w kwocie 35.519.740,67 zł, zaś wydatki bieżące wykonano w kwocie 

32.795.904,31 zł. Nadwyżka operacyjna na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 2.723.838,36 zł. 

 

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi kwotę 15.038.000,00 zł, w tym: 

1) kredyt na pokrycie deficytu (inwestycje) z 2013 r. w BS Łeba        882.000,00 zł (spłata do 2024 r.) 

2) kredyt na pokrycie deficytu (inwestycje) z 2014 r. w BS Łeba      370.000,00 zł (spłata do 2024 r.)   

3) kredyt na pokrycie deficytu (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań) z 2014 r. w PKO BP S.A.     

O/Gdynia             445.000,00 zł (spłata do 2024 r.) 

4) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 2015 r. w BS Łeba 855.000,00 zł (spłata do 2024r.) 

5) kredyt na pokrycie deficytu (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań) z 2016 r. w BS Łeba  

              530.000,00 zł (spłata do 2024 r.) 

6) kredyt na pokrycie deficytu (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań) z 2017r. w Getin Noble Bank 

S.A.           2.456.000,00 zł (spłata do 2030 r.) 

7) kredyt na pokrycie deficytu (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań) z 2018r. w Banku Gospodarstwa 

Krajowego          2.090.000,00 zł (spłata do 2030 r.) 

8) kredyt na pokrycie deficytu (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań) z 2019r. w Banku Gospodarstwa 

Krajowego          3.950.000,00 zł (spłata do 2032 r.) 
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9) kredyt na pokrycie deficytu (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań) z 2020r. w Banku Gospodarstwa 

Krajowego         3.300.000,00 zł (spłata do 2035 r.) 

10) pożyczka w WFOŚiGW na budowę oczyszczalni przydomowych – II etap 160.000,00 zł (spłata do 2021r.) 

 

W 2020 roku dokonano całkowitej spłaty następujących zobowiązań finansowych: 

1) kredyt na inwestycje w Nordea Bank Polska S. A. (PKO BP S.A.) z 2011 r. (kwota spłaconego kredytu: 

1.000.000,00 zł), 

2) kredyt na inwestycje w BGK O/Gdańsk z 2012 r. (kwota spłaconego kredytu: 733.675,00 zł), 

3) wyemitowane obligacje – seria H z 2010 r. (kwota wykupionych obligacji:  2.500.000,00 zł), 

4) pożyczka w WFOŚiGW na rekultywację składowisk odpadów komunalnych w miejscowości Kozy        

i Unichowo z 2014 r. (kwota spłaconej pożyczki: 300.000,00 zł).        

 

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 r. jako dług publiczny stanowi 37,45% wykonanych w 2020 roku do-

chodów. 

Indywidualny wskaźnik spłat zobowiązań Gminy obliczony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) na dzień 31.12.2020 r. został spełniony. 

 

  

4.2. Działalność inwestycyjna 

 

Realizacja zadań majątkowych budżetu gminy w 2020 r. 

Dział 
Roz-
dział 

§ Nazwa Ogółem 

Inwestycje i zakupy  
inwestycyjne 

Wykonanie 
na dzień 

31.12.2020 r. 

%  
wykona-

nia 

 

Razem 

w tym na pro-
gramy finan-

sowane z 
udziałem 
środków                      
o których 

mowa                   
w art. 5 ust. 

1pkt 2 i 3 uofp 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

010 01010 6210 
Modernizacja sieci hydrantów na terenie gminy 
Czarna Dąbrówka 

30 000 30 000 0 14 105,30 47,0%  

010 01010 6210 
Rozbudowa wodociągu i modernizacja stacji 
uzdatniania wody w Rokitach 

150 000 150 000 0 150 000,00 100,0%  

010 01010 6210 Zakup pomp głębinowych do ujęć wody 30 000 30 000 0 29 650,38 98,8%  

010 01042 6050 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych w obrębie geodezyjnym Mydlita (na dz. nr 
69,144) i obrębie geodezyjnym Rokity (na dz. nr 
335,323, 312)  

204 400 204 400 0 194 887,00 95,3%  

600 60016 6050 Budowa dróg i chodników 976 116 976 116 0 793 109,79 81,3%  

600 60016 6050 
Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na 
działce nr 335, obręb Rokity 

36 100 36 100 0 36 062,00 99,9%  

600 60016 6050 
Przebudowa drogi gminnej relacji Jasień - Przyla-
ski 

614 630 614 630 0 445 344,44 72,5%  

600 60016 6050 
Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miej-
scowości Mydlita 

387 300 387 300 0 302 204,65 78,0%  
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600 60016 6050 
Modernizacja drogi gminnej nr 148029G w miej-
scowości Kartkowo 

231 200 231 200 0 214 540,02 92,8%  

630 63003 
6057          
6059 

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – 
Gmina Czarna Dąbrówka 

410 579 410 579 410 579 0,00 0,0%  

700 70005 6060 Wykup gruntów pod drogi gminne 21 000 21 000 0 20 328,52 96,8%  

710 71004 6050 
Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Cz. 
Dąbrówka 

25 300 25 300 0 14 022,00 55,4%  

754 75410 6170 Zakup pralni przemysłowych 6 000 6 000 0 6 000,00 100,0%  

900 90001 
6057          
6059 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Podkomorzycach 

3 650 300 3 650 300 3 650 300 3 650 197,05 100,0%  

900 90001 6210 Modernizacja przepompowni w Nożynie 60 000 60 000 0 60 000,00 100,0%  

900 90001 6210 Zakup i wymiana pomp ściekowych 50 000 50 000 0 50 000,00 100,0%  

900 90015 6050 
Montaż lampy solarnej (w ramach Fund. Soł. 
Kłosy) 

7 400 7 400 0 7 380,00 99,7%  

900 90017 6210 Modernizacja wiaty i utwardzenie placu w Zakła-
dzie Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka 

77 000 77 000 0 77 000,00 100,0%  

900 90017 6210 
Zakup używanego samochodu ciężarowego dla 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dą-
brówka 

80 000 80 000 0 80 000,00 100,0%  

900 90017 6210 
Zakup komputerów, serwera, oprogramowania 
wraz z rozbudową sieci lokalnej w Zakładzie Go-
spodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka 

25 000 25 000 0 0,00 0,0%  

900 90017 6210 Remont koparko-spycharki 18 000 18 000 0 18 000,00 100,0%  

900 90095 
6057          
6059 

Budowa targowiska "Mój rynek" w Czarnej Dą-
brówce 

130 500 130 500 138 100 0,00 0,0%  

900 90095 
6057          
6059 

Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach 
użyteczności publicznej na terenie Powiatu By-
towskiego 

412 200 412 200 412 200 12 900,00 3,1%  

900 90095 
6217          
6219 

Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie 
Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tucho-
mie 

3 090 622 3 090 622 3 090 622 353 445,81 11,4%  

921 92195 6230 
Finansowanie wkładów własnych organizacji po-
zarządowych realizujących projekty z funduszy 
europejskich, krajowych i innych  

24 500 24 500 0 24 458,50 99,8%  

926 92695 6050 
Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach 
Funduszu Soł. Dęby) 

13 220 13 220 0 13 212,49 99,9%  

926 92695 6050 
Wykonanie altany na placu wiejskim (w ramach 
Fund. Soł. Podkomorzyce) 

17 455 17 455 0 17 455,00 100,0%  

Ogółem  10 778 822 10 778 822 7 701 801 6 584 302,95 61,1%  

 
 

W zakresie wydatków majątkowych wystąpiły odchylenia od planowanych nakładów inwestycyjnych na 

2020 rok w następujących zadaniach: 

1) „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka”, realizacja przez Urząd 

Gminy Czarna Dąbrówka – zadanie przesunięto do realizacji na 2021 rok. 

2) „Zakup komputerów, serwera, oprogramowania wraz z rozbudową sieci lokalnej w Zakładzie Gospo-

darki Komunalnej Czarna Dąbrówka”, realizacja przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dą-

brówka – zadanie przesunięto do realizacji na 2021 rok. 

3) „Budowa targowiska „Mój rynek” w Czarnej Dąbrówce”, realizacja przez Urząd Gminy Czarna Dą-

brówka – nie podjęto realizacji zadania. 

4) „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu By-

towskiego”, realizacja przez Urząd Gminy Czarna Dąbrówka – nakłady inwestycyjne poniesiono na 

dokumentację techniczną i tablice informacyjne, w pozostałym zakresie zadanie przesunięto do rea-

lizacji na rok 2021. 

5) „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka i Tucho-

mie”, realizacja przez Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka – nakłady inwestycyjne po-

niesiono na wymianę kotłów na biomasę, w pozostałym zakresie zadanie przesunięto do realizacji na 

rok 2021. 

W pozostałych zadaniach inwestycyjnych odchylenia od planowanych nakładów wystąpiły w wyniku niższych 

kosztów realizacji zadania. 
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4.3. Realizacja Funduszu Sołeckiego 

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. 
        

Lp. Jednostka Nazwa zadania Dział Rozdział § Kwota  
w tym  

wydatki  
majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Sołectwo  
Bochowo 

Remont dróg - droga w kierunku miejscowości Pieski 600 60016 6050 7 500,00 7 500,00 

Zagospodarowanie placu wiejskiego (uporządkowanie, wy-
równanie) 

750 75095 4300 9 900,00 0 

Organizacja spotkań kulturalnych   754  75412 4210 999,37 0 

Estetyzacja sołectwa 754  75412 4210 97,34 0 

Dofinansowanie zakupu sprzętu dla SP Rokity 754  75412 4210 600,00 0 

Zakup środków czystości na świetlicę 754  75412 4210 84,00 0 

Razem 19 180,71 7 500,00 

2. 
Sołectwo  
Bochówko 

Organizacja spotkań kulturalnych  750 75095 4210 1 175,00 0 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla SP Rokity 750 75095 4210 197,10 0 

Doposażenie OSP Rokity w sprzęt  754  75412  4210 20,17 0 

Estetyzacja sołectwa 750 75095 4210 700,00 0 

Remont chodników i ciągu pieszo-jezdnego 600 60016 6050 15 000,00 15 000,00 

Razem 17 092,27 15 000,00 

3. 
Sołectwo 
Czarna  
Dąbrówka 

Remont ulicy Dworcowej  600 60016 6050 48 570,00 48 570,00 

Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych 
w sołectwie  

750 75095 4210 1819,17 0 

Podłączenie lampy do sieci 900 90015 4300 1 000,00 0 

Razem 51 389,17 48 570,00 

4. Sołectwo Dęby 

Zagospodarowanie placu wiejskiego 926 92695 6050 12 679,99 12 679,99 

Organizacja spotkań kulturalnych  750 75095 4210 175,41 0 

Estetyzacja sołectwa 750 75095 4210 602,82 0 

Razem 13 458,22 12 679,99 

5. Sołectwo Jasień 

Utrzymanie strony internetowej sołectwa 750 75095 4170 300,00 0 

Utrzymanie boiska szkolnego (wiejskiego) 750 75095 4210 250,00 0 

OSP zakup sprzętu 754 75412 
4210 1 900,00 

0 
4300 1 870,00 

Zakup piasku na boisko plażowe 750 75095 4210 295,20 0 

Zakup tablicy informacyjnej 750 75095 4210 1 820,00 0 

Spotkania kulturalne 750 75095 4210 801,36 0 

Estetyzacja sołectwa 750 75095 4210 405,20 0 

Działalność kulturalna świetlicy 750 75095 4210 2 000,00 0 

Zakup sprzętu sportowego 750 75095 4210 300,00 0 

Organizacja zawodów strzeleckich LOK 750 75095 4210 500,00 0 

Montaż lampy (Rybakówka) 900 90015 4210 3 000,00 0 

Podłączenie lamp na placu zabaw do sieci 900 90015 4300 6 500,00 0 

Remont dróg w Jasieniu 600 60016 6050 16 098,00 16 098,00 

Razem 36 039,76 16 098,00 

6. 
Sołectwo  
Jerzkowice 

Organizacja spotkań kulturalnych  750 75095 4210 130,01 0 

Estetyzacja sołectwa 
750 75095 4210 3 283,98 0 

900 90019 4210 1151,02 0 

Doposażenie świetlicy wiejskiej 750 75095 
4210 2 015,80 0 

4300 41,50 0 

Obsługa strony internetowej w sołectwie 750 75095 4170 250,00 0 

Dostawa i montaż lampy oświetleniowej wraz z wykona-
niem dokumentacji 

900 90015 4300 3 000,00 0 

Zakup tablicy informacyjnej (gablota wolnostojąca) 750 75095 4210 1 580,00 0 

Remont chodnika 600 60016 6050 11 650,00 11 650,00 

Razem 23 102,31 11 650,00 
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7. 
Sołectwo  
Kartkowo 

Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych organizowa-
nych przez SP Nożyno 

750 75095 4210 800,00 0 

Dofinansowanie do zakupu sztandaru  
dla SP Nożyno 

750 75095 4210 500,00 0 

Zakup impregnatu 
Imprezy integracyjne 

750 
750 

75095 
75095 

4210 300,00 0 

4210 1 936,00 0 

Remont drogi gminnej w m. Kartkowo 600 60016 6050 10 000,00 10 000,00 

Doposażenie placu zabaw 750 75095 4210 284,64 0 

Razem 13 820,64 10 000,00 

8. 
Sołectwo 
Karwno 

Zakup materiałów na zajęcia świetlicowe 750 75095 4210 500,00 0 

Zakup środków czystości na świetlicę 750 75095 4210 300,00 0 

Organizacja spotkań kulturalnych 750 75095 4210 1 260,00 0 

Doposażenie świetlicy    750 75095 4210 1 707,95 0 

Remont drogi do Wargowa 600 60016 4270 3 082,00 0 

Remont drogi do Mikorowa 600 60016 6050 6 918,00 6 918,00 

Remont drogi do Soszyc 600 60016 6050 10 000,00 10 000,00 

Estetyzacja sołectwa 750 75095 
4210 1 315,58 0 

4300 170,00 0 

Razem 25 253,53 16 918,00 

9. 
Sołectwo  
Kleszczyniec 

Dofinansowanie organizacji Mikołajek  
w SP Nożyno 

750 75095 4210 556,00 0 

Estetyzacja sołectwa  750  75095  4210 5 580,00 0 

Zakup tenisa stołowego do świetlicy 750 75095 4210 998,00 0 

Remont drogi gminnej wokół stawu 600 60016 6050 17 000,00 17 000,00 

Razem 24 134,00 17 000,00 

10. Sołectwo Kłosy 

Wykonanie rzeźby z drewna 750 75095 4170 1 880,00 0 

Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych  
i sportowych w sołectwie 

750 75095 4210 900,00 0 

Obsługa internetowa strony sołectwa 750 75095 4170 203,10 0 

Montaż lampy solarnej 900 90015 6050 6 000,00 6 000,00 

Estetyzacja sołectwa 750 75095 4210 331,00 0 

Remont dróg gminnych w sołectwie 600 60016 6050 5 383,00 5 383,00 

Razem 14 697,10 11 383,00 

11. 
Sołectwo  
Kotuszewo 

Remont drogi gminnej  
do działki nr 38/7 

600 60016 6050 10 552,00 10 552,00 

Impreza integracyjna 750 75095 4210 1 000,00 0 

Razem 11 552,00 10 552,00 

12. Sołectwo Kozy 

Spotkania kulturalne  750 75095 4210 423,51 0 

Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej 750 75095 4210 3 010,00 0 

Doposażenie placu zabaw w Kozinie 750 75095 4210 3 000,00 0 

Lampa Ledowa w parku 900 90015 4300 600,00 0 

Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP 
754 75412 4210 430,50 0 

750 75095 4210 69,00  

Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Sołectwie 600 60016 6050 23 427,00 23 427,00 

Razem 30 960,01 23 427,00 

13. 
Sołectwo  
Mikorowo 

Dofinansowanie OSP Mikorowo 754 75412 4210 1 000,00 0 

Dokończenie remontu szlaku pieszo-jezdnego 600 60016 6050 19 608,00 19 608,00 

Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych  
i sportowych w sołectwie 

750 75095 4210 1 000,00  0 

Razem 21 608,00 19 608,00 

14. 
Sołectwo  
Mydlita 

Organizacja spotkań kulturalnych  750 75095 4210 1 499,40 0 

Remont dróg gminnych w sołectwie 600 60016 6050 16 808,00 16 808,00 

Razem 18 307,40 16 808,00 
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15. 
Sołectwo  
Nożynko 

Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych  
i sportowych w sołectwie dla mieszkańców sołectwa  

750  75095     4210  1 197,88 0 

Estetyzacja sołectwa  750 75095 
4210 4 997,78 0 

4170 600,00 0 

Remont chodnika w Sołectwie 600 60016 6050 12 488,00 12 488,00 

Razem 19 283,66 12 488,00 

16. 
Sołectwo  
Nożyno 

Dofinansowanie remontu dróg sołeckich  
i oświetlenia 

600 60016 6050 20 000,00 20 000,00 

Zagospodarowanie terenu  
przy świetlicy wiejskiej  

600 60016 6050 5 000,00 5 000,00 

Dofinansowanie organizacji Mikołajek  
w SP Nożyno  

750 75095 4210 823,00 0 

Doposażenie OSP Nożyno w sprzęt   754 75412 4210 948,99 0 

Zakup wyposażenia Sali Domu Ludowego  750 75095 4210 2 974,14 0 

Dofinansowanie do zakupu sztandaru  
dla SP Nożyno  

750 75095 4210 500,00 0 

Razem 30 246,13 25 000,00 

17. 
Sołectwo  
Otnoga 

Obsługa strony internetowej 750 75095 4170 151,90 0 

Remont drogi we wsi Otnoga od mostu  
do drogi wojewódzkiej nr 211  

600 60016 6050 12 979,00 12 979,00 

Organizacja spotkań kulturalnych  750 75095 4210 762,81 0 

Razem 13 893,71 12 979,00 

18. 
Sołectwo  
Podkomorzyce 

Wykonanie altany na placu wiejskim 926 92695 6050 17 454,10 17 454,10 

Organizacja spotkań kulturalnych 750 75095 4210 750,00 0 

Razem 18 204,10 17 454,10 

19. 
Sołectwo  
Przylaski 

Remont dróg gminnych  600 60016 6050 11 590,00 11 590,00 

Spotkania kulturalne 750 75095 4210 1 200,00 0 

Razem 12 790,00 11 590,00 

20. 
Sołectwo  
Rokiciny 

Doposażenie OSP Rokiciny 754 75412 4210 1 000,00 0 

Remont dróg gminnych w sołectwie 600 60016 6050 24 595,00 24 595,00 

Doposażenie SP Rokity w sprzęt 750 75095 4210 500,00 0 

Razem 26 095,00 24 595,00 

21. 
Sołectwo  
Rokitki 

Doposażenie placu zabaw 750 75095 4210 5 720,00 0 

Estetyzacja sołectwa 750 75095 4210 2 970,81 0 

Remont infrastruktury na plac zabaw 750 75095 4210 0 0 

Doposażenie OSP Rokity w sprzęt 754 75412 4210 331,00 0 

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej  750 75095 4210 4 550,00 0 

Organizacja spotkania kulturalnego 750 75095 4210 1 230,00 0 

Dokumentacja projektowa 750 75095 4300 1 000,00 0 

Dofinansowanie do sprzętu dla SP Rokity 750 75095 4210 1 000,00 0 

Razem 16 801,81 0 

22. Sołectwo Rokity 

Dofinansowanie OSP Rokity w sprzęt 
754 75412 4210 1645,76 0 

750 75095 4210 354,24 0 

Organizacja spotkań kulturalnych 750 75095 4210 850,58 0 

Dofinansowanie zakupu sprzętu dla SP Rokity  750  75095  4210 2 000,00 0 

Zakup artykułów w ramach doposażenia świetlicy  
oraz prowadzenia zajęć 

750 75095 4210 101,00 0 

Budowa, remont dróg, chodników i oświetlenia  
w sołectwie 

600 60016 
6050 34 000,00 34 000,00 

4300 1 100,00 0 

Estetyzacja sołectwa 750 75095 
4210 1883,01 0 

4300 916,60 0 

Razem 42 851,19 34 000,00 
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23. 
Sołectwo  
Unichowo 

Doposażenie OSP Nożyno w sprzęt 754 75412 4210 960,99 0 

Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych i sportowych  750 75095 4210 604,22 0 

Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla SP Nożyno 750 75095 4210 300,00 0 

Organizacja zajęć kulturalnych dla Klub Seniora  750 75095 4210 500,00 0 

Remont dróg i chodników  600 60016 6050 16 000,00 16 000,00 

Estetyzacja sołectwa  750 75095 4210 2 236,00 0 

Remont świetlicy wiejskiej  750 75095 
4270 1449,45 0 

4210 534,00 0 

Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych organizowa-
nych przez SP Nożyno  

750 75095 4210 1 700,00 0 

Razem       24 284,66 16 000,00 

24. 
Sołectwo  
Wargowo 

Dofinansowanie OSP Mikorowo 754 75412 4210 677,00 0 

Estetyzacja sołectwa 750 75095 4210 501,00 0 

Spotkania integracyjne 750 75095 4210 500,00 0 

Budowa chodnika 600 60016 6050 14 000,00 14 000,00 

Razem 15 678,00 14 000,00 

25. 
Sołectwo  
Osowskie 

Organizacja spotkań kulturalnych 750 75095 4210 637,00 0 

Remont dróg gminnych 600 60016 4270 10 851,86 0 

Dofinansowanie do zakupu sztandaru dla SP Nożyno 750 75095 4210 500,00 0 

Dofinansowanie do organizacji zajęć kulturalnych organizo-
wanych przez SP Nożyno 

750 75095 4210 500,00 0 

Razem 12 488,86 0 

Ogółem 553 212,24 405 300,09 
 

 

5. BEZPIECZEŃSTWO 

 Niezwykle ważnym aspektem dla każdej Gminy i jej mieszkańców jest działalność Ochotniczych Straży 

Pożarnych realizujących szereg zadań na rzecz ochrony ludności oraz mienia. Warto zauważyć, iż na prze-

strzeni kilkunastu lat dotychczasowa dominacja zdarzeń pożarowych została wyparta przez miejscowe za-

grożenia, które w swojej strukturze zdarzeń obejmują wypadki drogowe, interwencje przy anomaliach pogo-

dowych oraz działaniach medycznych. 

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Czarna Dąbrówka oraz osobom czasowo 

przebywającym na jej terenie, Wójt Gminy przy pomocy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz 

Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, planuje oraz realizuje szereg działań ratowniczych, pomocowych 

oraz prewencyjnych. 

 Struktura możliwości operacyjnej i sprzętowej oraz lokalizacja poszczególnych jednostek OSP na te-

renie Gminy jest ściśle powiązana z występująca strukturą zagrożeń. Corocznie dokonywana jest analiza zda-

rzeń oraz możliwości jednostek OSP w aspekcie realizacji poszczególnych specjalizacji ratowniczych. W roku 

2020 pojawiło się nowe wyzwanie jakim jest COVID-19.  

 Na terenie gminy Czarna Dąbrówka funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w: Czar-

nej Dąbrówce, Nożynie, Rokitach, Mikorowie, Jasieniu i Rokicinach. Jednostki OSP Czarna Dąbrówka  oraz 

Nożyno włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2020 roku Ochotnicze Straże Pożarne 

skupiały w swoich strukturach 248 członków, z czego aż 143 może brać udział w działaniach ratowniczo-

gaśniczych  (w tym 6 kobiet). Ochotnicy dysponują 8 samochodami pożarniczymi wyposażonymi w niezbędny 

sprzęt ratowniczy (ciężki -1, średnie -5 , lekkie -2) oraz motorową łodzią ratowniczą będąca na wyposażeniu 

OSP Czarna Dąbrówka. 



56    
RAPORT O STANIE GMINY CZARNA DĄBRÓWKA ZA ROK 20 20 

             

5.1 Szkolenia 

 Coroczne plany szkoleniowe oparte są na analizie potrzeb poszczególnych jednostek oraz normatywu 

określonego do zapewnienia gotowości bojowej i realizacji działań ratowniczo-gaśniczych. W 2020 r. z po-

wodu ograniczeń związanych z stanem epidemicznym Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Bytowie zorganizowana kurs recertyfikacyjny z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, w którym udział 

wzięło 7 osób (3 osoby z OSP Czarna Dąbrówka, 2 osoby z OSP Nożyno).    

 

 5.2 Zdarzenia 

 

 Podstawowym zadaniem realizowanym przez Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych jest prowa-

dzenie działań ratowniczo-gaśniczych.  

 W 2020  roku na terenie gminy Czarna Dąbrówka odnotowano 107 zdarzeń.  
  

  

  

Udział poszczególnych jednostek OSP Gminy Czarna Dąbrówka w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

 

 
Jednostka 

Pożary Miejscowe 
 zagrożenia 

Alarmy  
fałszywe 

Razem 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Czarna Dąbrówka 17 17 59 43 0 1 76 61 

Nożyno 7 10 14 14 0 1 21 25 

Rokity 4 6 18 12 1 0 23 18 

Mikorowo 10 7 2 8 0 0 12 15 

Jasień 5 5 5 13 0 0 10 18 

Rokiciny 0 0 2 2 0 0 2 2 
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5.3 Dotacje 

 

 Jednym z głównych założeń przy planowaniu wydatków na działalność Jednostek OSP jest maksyma-

lizacja pozyskiwania środków pozabudżetowych. Plany zakupów specjalistycznego sprzętu i wyposażenia w 

dużej mierze opierają się na partycypacji środków pozyskanych z różnych źródeł. Przygotowanie wniosków 

o dofinansowanie oraz ich późniejsza realizacja prowadzona jest poprzez stanowisko ds. OC, ZK i Ppoż 

w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka.  

Wykaz pozyskanych środków zewnętrznych dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Czarna Dąbrówka w 2020 roku: 

1. Dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

w ramach programu operacyjnego "FLOREK". Wnioski o dofinansowanie złożono na wszystkie jed-

nostki OSP z terenu Gminy Czarna Dąbrówka na łączna kwotę 146.013,00 zł. 

Dofinansowanie przyznano Jednostce OSP Czarna Dąbrówka na zakup: 

• 12 szt. kominiarek niepalnych 

• 12 szt. rękawic specjalnych SEIZ 

• 2 szt. hełmów strażackich 

• 3 szt. latarek 

• 6 szt. tłumic teleskopowych 

• 2 pary butów skórzanych specjalnych 

• 2 kpl. ubrań specjalnych 

Całkowita wartość zadania wyniosła 14.142,52 zł. Wartość dotacji z WFOŚiGW wyniosła 12.320,00 zł. 

Pozostał kwota w wysokości 1.822,00 zł została pokryta ze środków własnych jednostki OSP Czarna 

Dąbrówka. 
 

2. Złożono wnioski o wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie w formie pożyczek umarzalnych 

na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności statutowej. Wszystkie wnioski zostały roz-

patrzone pozytywnie i przyznano wsparcie w  następującej wysokości: 

1. OSP Czarna Dąbrówka  -  5000 zł 

2. OSP Mikorowo – 630 zł 

3. OSP Jasień – 1700 zł 

4. OSP Rokity – 730 zł 

5. OSP Nożyno – 1400 zł 

6. OSP Rokiciny – 500 zł 
 

3. Wnioskowano o dotacje celową do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdań-

sku na dofinansowanie zakupu umundurowania wyjściowego oraz ubrań specjalnych. Uzyskaną do-

tacje przeznaczono na zakup: 

• OSP Czarna Dąbrówka – 2 kpl. mundurów wyjściowych, 2 kpl. mundurów specjalnych 

• OSP Jasień – 2 kpl mundurów wyjściowych, 1 kpl. umundurowania specjalnego 

• OSP Nożyno – 2 kpl mundurów wyjściowych 

• OSP Rokity – 1 kpl. umundurowania wyjściowego 
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Całkowita wartość zadania wyniosła 9.482,07 zł. Wartość dotacji z UM w Gdańsku wyniosła 

4.400,00  zł. Pozostał kwota w wysokości 5.082,07 zł została pokryta ze środków Urzędu Gminy 

Czarna Dąbrówka. 
 

4. Otrzymano 36.900,00 zł dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup ze-

stawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla OSP Rokity. 
 

5. Otrzymano 10.000,00 zł dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup dwóch 

zestawów aparatów ochrony Dróg oddechowych z sygnalizatorami bezruchu dla OSP Czarna Dą-

brówka. 

 
 

5.4 Ogólne założenia rozwoju 

 

Konieczność dynamicznego rozwoju jednostek OSP z terenu Gminy Czarna Dąbrówka jest niezwykle 

istotna w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Możliwości i potencjał ratowniczy konieczny 

do realizacji zadań z zakresu walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwem technicznym, 

medycznym, ekologicznym oraz zadaniami związanymi działaniami profilaktycznymi jest na bieżąco monito-

rowany. Aby utrzymać właściwy poziom bezpieczeństwa koniecznym jest dalszy rozwój i inwestowanie 

w jednostki OSP oraz zaplecze osobowe poprzez zapewnienie udziału w szkoleniach i ćwiczeniach doskona-

lących. 

 

 

6. SPRAWOZDANIE REFERATU PROGRAMÓW UNIJNYCH ZA 2020 ROK 

6.1. Informacje na temat realizowanych projektów 

Rok 2020 r. był dla Referatu Programów Unijnych bardzo owocny i pracowity. Pracowaliśmy nad 17 

wnioskami, na różnych etapach ich realizacji, czyli: złożenie dokumentacji konkursowej, negocjacje/przygo-

towanie dokumentacji do umowy, przygotowanie procedury przetargowej, realizacja zaplanowanych dzia-

łań/zadań, składanie wniosków częściowych, rozliczenia końcowe projektów, końcowa kontrola Instytucji 

Zarządzającej.   

Poniższa tabela oraz zawarte pod nią opisy krótko charakteryzują każdy z projektów.  

LP. Wyszczególnienie 
Całkowity koszt 

(BRUTTO) 
Otrzymane 

dofinansowanie 
Status/etap 

I. Projekty pisane na UG 

1. Rozwój usług społecznych na terenie 
Gminy Czarna Dąbrówka 

1 955 236,08 1 857 474,28 
+ WKŁAD WŁASNY NIEFI-

NANSOWY DO 100% 
w trakcie realizacji 

2. 
Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w miejscowości 

Podkomorzyce 
918666,75 779783,59 

w trakcie realizacji, 
planowane zakończe-

nie 2021 

3. Wymiana źródeł ciepła w obiektach uży-
teczności publicznej 

401 764,00 341 499,40 
w trakcie realizacji, 

planowane zakończe-
nie 2021 
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4. 

Odnawialne źródła energii (fotowoltaika, 
kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory 
słoneczne) – osoby prywatne oraz hydro-

fornie, przepompownie, SUV 

2 601 883,29 1 995 917,30 
w trakcie realizacji, 

planowane zakończe-
nie 2021 

5. Modernizacja oczyszczalni w Podkomorzy-
cach 

8 518350,00 
4 415070,00 

+1 800 000,00 

w trakcie realizacji, 
planowane zakończe-

nie 2021 

6. 
Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łu-

pawa – budowa przenoski, oznakowanie 
szlaku, zakup łodzi 

382046,06 323432,89 
w trakcie realizacji, 

planowane zakończe-
nie 2021 

7. 
Budowa sieci kanalizacji oraz sieci wodo-

ciągowej w miejscowości Jasień 
1 336 248,19 692 321,76 

w trakcie realizacji, 
planowane zakończe-

nie 2021 

8. Projekt polsko - włoski 634 759,52 634 759,52 w trakcie realizacji 

9. Letni jarmark „Dzień z rybką w tle” 25000,00 20000,00 
Planowana realizacja 

lato 2021 

10. Umiem pływać 2020 37 957,96 23 550,00 zakończono 

11. E – aktywni mieszkańcy  84 000,00 84 000,00 zakończono 

12. Zdalna szkoła 60 811,20 60 000,00 zakończono 

13. Zdalna szkoła + 96 530,40 94 800,00 zakończono 

14. Przebudowa drogi w miejscowości Nożyno 362122,98 217 927,00 
Planowana realizacja 

2021 

RAZEM I: 17415376,43 13340535,74  

II. Projekty pisane przez Referat PU składane za pośrednictwem stowarzyszeń 

15. 
Remont wejścia do świetlicy w Nożynie       

i zagospodarowanie terenu 
49839,95 25 000,00 zakończono 

16. 
Doposażenie Domu Pracy Twórczej w Mi-

korowie  
24843,12 23 313,50 zakończono 

17. 
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Roki-

tach 
30 732,26 25 000,00 zakończono 

RAZEM II: 105 415,33 73 313,50  

RAZEM (I-II) 17 520 791,76 13413849,24  

 
 

6.2. Krótka charakterystyka projektów  

1. Projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” dofinansowany w ramach 

RPO WP na lata 2014-2020, realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Siła Dębu. Projekt 

ukierunkowany jest na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zin-

tegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób po-

trzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności do rodzin, seniorów, osób 

z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytu-

acji problemowej.  
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Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia usług społecznych o 81, w tym w Klubie Se-

niora z oddziałami - 70 miejsc, wsparcie dla rodzin - 2 miejsca (poradnictwo, terapeuta), usługi opie-

kuńcze w miejscu zamieszkania - 4 miejsca (4 opiekunki środowiskowe), usługi asystenckie - 1 miejsce 

(asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - AOON), usługi opiekuńcze niestacjonarne - 3 miejsca 

(poradnictwo, grupa wsparcia, coach), specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – 

1 miejsce (rehabilitant).  

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 214 osób. Planowane zakończenie realizacji projektu- 

listopad 2022 r. Projekt podzielono na zadania: 

▪ Utworzenie Klubu Seniora w Jasieniu z oddziałami w Czarnej Dąbrówce i Nożynie 

▪ Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora w Jasieniu dla 25 os 

▪ Bieżące funkcjonowanie Oddziału Klubu Seniora w Czarnej Dąbrówce dla 25 os. oraz oddziału 

Klubu Seniora w Nożynie dla 20 os. 

▪ Utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-wspomagającego 

▪ Działania animacyjne dla wszystkich uczestników Klubu Seniora z oddziałami 

▪ Rozwój usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny dla dzieci i rodziców/opiekunów fak-

tycznych 

▪ Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 16 osób 

▪ Specjalistyczne usług asystenckie dla 15 osób 

▪ Usługi opiekuńcze dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów faktycznych 

▪ Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 25 osób. 

 

Całkowity koszt zadania: 1 955 236,08 zł, dofinansowanie: 1 857 474,28 zł, pozostała część sta-

nowi niefinansowy wkład własny w postaci udostępnienia/eksploatacji sal. 

 

2. Projekt „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Podko-

morzyce, na terenie działek o nr ewidencyjnych 7/9 i 7/10, obręb geodezyjny Podkomorzyce”, do-

finansowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania 918 666,75zł, dofi-

nansowanie 779 783,59zł. 

Przedmiotem realizacji projektu jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy wraz z wyposa-

żeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz działania uzupełniające 

zmierzające do zwiększenia aktywności mieszkańców związanej z gospodarką odpadami. 

1) Rozbudowa i wyposażenie PSZOK: 

- opracowanie kompletnej dokumentacji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz doku-

mentacji powykonawczej, 

- usunięcie istniejących el. zagospodarowania, 

- roboty ziemne związane ze zdjęciem ziemi organicznej (humusu) i ukształtowaniem terenu, 

- wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej z odwodnieniem powierzchniowym placu ma-

newrowego, rampy i drogi dojazdowej, 

- budowa nowej zadaszonej wiaty magazynowej z podziałem na boksy do przechowywania 

urządzeń wrażliwych na warunki atmosferyczne oraz odpadów selektywnie zebranych, 

- budowa kontenerowego budynku socjalnego, 

- budowa nowego ogrodzenia obiektu wraz z furtką i bramą wjazdową, 
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- wykonanie przyłączy 

- zakup, dostawa i montaż specjalistycznych kontenerów, pojemników do zbiórki i magazyno-

wania odpadów, 

- zakup i dostawa doposażenia PSZOK: ciągnik komunalny wraz z osprzętem: ładowacz czo-

łowy, pług odśnieżny, przyczepa jednoosiowa, rozdrabniacz do drewna (rębak). 
 

2) Przeprowadzenie działań aktywizujących lokalną społeczność, m.in.: wyjazd edukacyjny, opra-

cowanie i wydruk materiałów informacyjnych, lekcje pokazowe, prezentacje. 

Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na kwiecień 2021 roku. 

 

3. Projekt „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Po-

wiatu Bytowskiego” dofinansowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Przedmiotem realizacji 

będzie kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie naszego 

powiatu. Gmina Czarna Dąbrówka jest partnerem projektu.  

Na terenie naszej gminy zostaną zainstalowane piece na biomasę w 7 obiektach: Szkole Pod-

stawowej w Rokitach, Szkole Podstawowej w Czarnej Dąbrówce (2 piece), Szkole Podstawowej w Ja-

sieniu, Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Czarnej Dąbrówce, Wiejskim Domu Kultury w Jasie-

niu, Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Dąbrówce i Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Mikorowie. Całkowita wartość projektu po wyłonieniu wykonawców przypadająca na Gminę 

Czarna Dąbrówka – 401764,00 zł, dofinansowanie – 341499,40 zł. Zakończenie realizacji projektu 

marzec 2021 roku. 

 

4. Projekt „Inwestycja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka 

i Tuchomie” dofinansowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020.Gmina Czarna Dąbrówka jest part-

nerem projektu, nasz zakres operacji obejmuje: instalacje fotowoltaiczne na hydroforniach w Kozach, 

Mikorowie, Nożynie, Wargowie, oczyszczalni w Jasieniu, Karwnie, Podkomorzycach, SUW Czarna Dą-

brówka, SUW Jasień, SUW Rokity oraz przepompownia w Podkomorzycach a także indywidualne zgło-

szenia osób fizycznych kwalifikujących się do dofinansowania zgodnie z regulaminem i deklaracjami 

dostarczonymi do UG.  
 

Zakwalifikowano indywidualnych beneficjentów z terenu naszej gminy u których zamontowane zo-

staną różnego typu instalacje OZE tj. 18 instalacji fotowoltaicznych, 71 instalacji kolektorów słonecz-

nych, 13 pompy ciepła i 21 kotły na biomasę. 
 

Bardzo długo trwała procedura przetargowa prowadząca do wyłonienia Wykonawcy robót, 

zgodnie z opracowaną typową dokumentacją projektową dla każdej poszczególnej instalacji. Ze 

względu na to, iż wartość inwestycji przekraczała tzw. próg unijny, procedury przetargowe są trud-

niejsze i czasochłonne. Dodatkowo duża ilość pytań od strony potencjalnych Wykonawców powodo-

wała automatyczne wydłużanie terminu rozstrzygnięcia przetargu. Tylko w  Gminie Czarna Dąbrówka 

na koniec września  i październiku w końcu udało się wyłonić wykonawcę na wszystkie IV części i 

podpisać stosowne umowy. W 2020 roku zamontowano kotły na biomasę. Całkowity koszt zadania 

Gminy Czarna Dąbrówka po wyłonieniu wykonawcy dostaw: 2 601 883,29 zł, dofinansowanie:  
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1 995 917,30  zł. Z uwagi na opóźnienia spowodowane panująca pandemią sars-COVID 19 ostateczne 

zakończenie realizacji projektu zaplanowano na kwiecień 2021 rok. 

 

5. Projekt „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” dofinansowany w ra-

mach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 63,75% kosztów kwalifikowalnych tj. 4 415 070,00 zł 

oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1,8 mln zł, zatem łączne dofinansowanie 

wynosi 6 215 070,00 zł, co stanowi ok 73 % całkowitej wartości projektu - 8 518 350,00 zł. 

Dofinansowanie obejmuje modernizację, rozbudowę następujących elementów: 

- przepompowni ścieków dowożonych, 

- stacji zlewnej, 

- dwóch reaktorów, 

- zbiornika ścieków oczyszczonych, 

- budynku techniczno - socjalnego, 

- placów i dróg utwardzonych, 

- oświetlenia zewnętrznego. 
 

Efektem realizacji będzie wzrost przepustowości oczyszczalni z poziomu 290 do 600m³/dobę. 

Istniejąca oczyszczalnia wybudowana została 20 lat temu. Realizacja projektu diametralnie zmieni jej 

możliwość technologiczną, pozostawiając jeszcze stopień rezerwy  przerobowej. Dodatkowo nowe 

elementy ogrodzenia, oświetlenia, utwardzone drogi i place zmienią całkowicie estetykę tego miej-

sca. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na maj 2021 roku. 

 

6. Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Rzeka Łupawa – Gmina Czarna Dąbrówka” dofinansowany 

w ramach RPO WP na lata 2014-2020, zakłada wykonanie przenoski przez przeszkodę (jaz) w miej-

scowości Kozin, oznakowanie 20 km szlaku kajakowego na terenie naszej gminy, zakup 3 łodzi żaglo-

wych na potrzeby edukacji dzieci i młodzieży oraz wkład w kampanię promującą wspólny produkt 

turystyczny – „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.  

Koszt całkowity projektu – 382046,06 zł, dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifi-

kowalnych – 323432,89 zł, wkład własny Gminy – 58613,17 zł. Zakończenie realizacji projektu zapla-

nowano na grudzień 2021 roku. 

 

7. Projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej oraz sieci wodociągowej wraz 

z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień”, dofinansowany w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Zakres inwestycji: rozbudowa sieci kanalizacji sani-

tarnej i wodociągowej (kanalizacji tłoczonej – 1060 m, kanalizacji grawitacyjnej – 850 m,  sieci wodo-

ciągowej – 740 m), modernizacja stacji wodociągowej i przepompowni II stopnia, modernizacja czte-

rech przepompowni ścieków oraz wymiana 10 szt. hydrantów na sieci wodociągowej w obrębie miej-

scowości Jasień.  

Całkowite koszty po wyłonieniu wykonawcy oraz inspektora:1 336248,19 zł, koszty kwalifi-

kowalne: 1088043,00 zł, dofinansowanie: 692321,76 zł. Zakończenie realizacji projektu zaplano-

wano na marzec 2022 roku. 
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8. Ze względu na covid-19, odkłada się w czasie realizacja projektu „SHINE” w ramach Programu Europa 

dla Obywateli (Europe for Citizens Programme),  Działanie Partnerstwo Miast (Sub-action Networks 

of Towns), na który Gmina Czarna Dąbrówka uzyskała dofinansowanie w wysokości 148 680,00 euro 

– 634 759,52 zł (średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości 

zamówień publicznych na podstawie rozporządzenia wynosi 4,2693). Projekt jest w 100% finanso-

wany z UE. 

Gmina Czarna Dąbrówka jest Liderem tego projektu międzynarodowego z udziałem przedsta-

wicieli z miast i gmin: Gmina Tuchomie (Polska), Gmina Ustka (Polska), Miasto Anklam (Niemcy), Mia-

sto  Pontgibaud (Francja), Morawica (Polska), Miasto Marzano Appio (Włochy), Hiszpania, Lipova-

lazne (Czechy). 

Przewiduje się 5 międzynarodowych konferencji:. 

• Wydarzenie Premierowe. Uruchomienie projektu, ustalenie tematów, problemów wywołują-

cych debatę oraz wymianę praktyk i doświadczeń w dziedzinie zaangażowania obywatelskiego 

i wolontariatu. 

• Wydarzenie Międzynarodowe spotkanie. Wspieranie dialogu wielopoziomowego - wypełnia-

nie luki między rządami, władzami lokalnymi i obywatelami. 

• Trzecie wydarzenie: MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE: Wolontariat w ciągle zmieniającym się 

świecie - instrumenty odporności dla solidarności i obywatelskiego zaangażowania w małych 

wspólnotach” 

• Czwarte wydarzenie: MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE: „Narzędzia wolontariatu: wsparcie fi-

nansowe, umiejętności tworzenia sieci kontaktów, wykorzystanie ITC w celu poprawy skutecz-

ności działań obywatelskich na szczeblu lokalnym i UE ” 

• Wydarzenie: MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE - Konferencja końcowa zaplanowana w Czarnej  

Dąbrówce połączona z imprezą ogólnodostępną dla wszystkich.  

Ostatecznym wynikiem spotkań i efektem końcowym odbytych konferencji być może będzie podpi-

sanie umowy o przyjaźni i współpracy między partnerami. 

 

9. Projekt „Dzień z rybką w tle” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Ry-

backiego Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-

2020”. 

Operacja będzie polegała na organizacji latem 2021 r. jarmarku promującego wzrost jakości 

produktów, ich prezentacje dla szerszego grona klientów oraz wspieranie dziedzictwa kulturowego 

i promocje obszaru działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie” w miejscowości Uni-

chowo. Podczas imprezy zaprezentowane będą produkty rybackie, rzemieślnicze, rękodzielnicze, 

twórców ludowych oraz producentów naturalnych produktów spożywczych z całego obszaru RLGD 

PB. Koszty całkowite zadania – 25 000,00 zł,  dofinansowanie – 20 000,00 zł. 

 

10. Projekt „Umiem pływać” realizowany przez Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, do-

finansowany z Ministerstwa Sportu. W listopadzie 2020 r. 59 uczniów z klas 2, 3 szkół podstawowych 

z terenu naszej gminy, zakończyło naukę pływania w ramach Projektu Powszechnej nauki pływania 

,,Umiem pływać”. Każdy uczestnik skorzystał z 20 godzin nauki pływania, które odbywały się w formie 

zajęć pozalekcyjnych na basenie w Lęborku jeden raz w tygodniu po 2 godziny. 
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 Zajęcia w ramach projektu dały możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, 

możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, ale także zachęciły do systematycznego 

uprawiania sportu w wolnym czasie od obowiązków szkolnych. W tym przypadku dzieci nauczyły            

w sposób bezpieczny i odpowiedzialny korzystać z basenu.  

Koszty całkowite – 37 957,96 zł, dofinansowanie -  23 550,00 zł, wkład osobowy – 1600,00 zł.  

 

11. W październiku 2020 r. Gmina Czarna Dąbrówka zakończyła projekt realizowany w partnerstwie 

z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju pn.: „E – aktywni mieszkańcy Gminy Czarna Dą-

brówka”. Operacja realizowana była w ramach projektu grantowego „Akademia kompetencji cyfro-

wych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.   
 

Odbiorcami projektu było 150 mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka, którzy zostali przeszko-

leni w zakresie korzystania z Internetu, w tym e-usług. W ramach operacji zrealizowano cykl bezpłat-

nych szkoleń informatycznych dla mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka powyżej 25 roku życia, w 

tym dla osób aktywnych/nieaktywnych zawodowo, emerytów oraz osób niepełnosprawnych. Do naj-

bardziej popularnych wybieranych tematów przez uczestników należały: „Moje finanse i transakcje 

w sieci” oraz „Działam w sieciowych społecznościach”.  
 

Szkolenia miały na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie umiejętności informa-

tycznych, komunikacyjnych w sieci oraz korzystania z publicznych e-usług. Podczas szkoleń miesz-

kańcy nauczyli się, jak wykorzystać zasoby Internetu w codziennym życiu, podnieśli umiejętności cy-

frowe, które w obecnych czasach potrzebne są do korzystania z bankowości elektronicznej czy innych 

usług dostępnych w Internecie. W ramach projektu został również zakupiony sprzęt komputerowy 

niezbędny do przeprowadzenia szkoleń. 

Koszt realizacji projektu wyniósł 84000,00 zł i został w całości pokryty z otrzymanego dofinansowa-

nia. 

 

12. Gmina Czarna Dąbrówka otrzymała grant na zakup 24 laptopów w ramach działania 1.1: „Wyelimi-

nowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach”. 
 

Zakup nowego sprzętu został zrealizowany w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cy-

frowa na lata 2014-2020.W ramach grantu zakupiono 24 laptopy, które przekazano do szkół: 

SP Czarna Dąbrówka – 9 szt., SP Rokity – 7 szt., SP Nożyno – 5 szt., SP Jasień – 3 szt. Całkowita wartość 

projektu wyniosła 60811,20 zł, dofinansowanie 60000,00 zł. 

 

13. Gmina Czarna Dąbrówka zakupiła laptopy i komputery stacjonarne dla placówek oświatowych w ra-

mach projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowa-

nego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

W ramach dotacji zakupiono 18 szt. laptopów oraz 15 szt. komputerów stacjonarnych typu AIO, 

nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania, trafił do wszystkich szkół w gminie: 
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▪ SP Czarna Dąbrówka otrzymała 9 komputerów (4 zestawy komp. stacjonarnych oraz 5 laptopów), 

▪ SP Nożyno 7 komputerów (3 zestawy komp. stacjonarnych i 4 laptopy), 

▪ SP Rokity 9 komputerów (4 zestawy komp. stacjonarnych oraz 5 laptopów), 

▪ SP Jasień 8 (4 zestawy komp. stacjonarnych oraz 4 laptopy). 

Komputery w pierwszej kolejności zostały przekazane uczniom z rodzin wielodzietnych, którzy 

takiego sprzętu nie posiadali. Całkowita wartość projektu wyniosła 96530,40 zł, dofinansowanie 

94 800,00 zł. 

 

14. Projekt „Przebudowa drogi w miejscowości Nożyno” zakłada wykonanie przebudowy istniejącej 

drogi gminnej w miejscowości Nożyno na dz. ew.: 100,101/21, 101/23, 139/2, 139/3 na dł. L=250mb. 

Szerokość jezdni 4,5m. Zaprojektowano również przebudowę wszystkich istniejących zjazdów. Kon-

strukcja nawierzchni została zaprojektowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Go-

spodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowia-

dać drogi publiczne i usytuowanie. Na jezdni i zjazdach zaprojektowano kostkę betonową przypomi-

nającą swoim wyglądem „starobruk”. 
 

Koszty całkowite: 362 122,98 zł, koszty kwalifikowalne: 342 491,39 zł, dofinansowanie: 

217 927,00 zł. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na grudzień 2021 roku. 
 

 

15. Stowarzyszenie Loko-motywa we współpracy z Referatem Programów Unijnych z Urzędu Gminy 

Czarna Dąbrówka zrealizowało projekt pt.: „Remont wraz z modernizacją wejścia do budynku świe-

tlicy wiejskiej w Nożynie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku”, dofinansowany przez 

LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. 

Zadanie obejmowało remont wraz z modernizacją wejścia do świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Nożyno oraz zagospodarowaniu terenu wokół niej. W ramach prac budowlanych wyremontowano 

schody wejściowe do świetlicy oraz zagospodarowano przestrzeń wokół poprzez wykonanie na-

wierzchni utwardzonych, zamontowanie elementów małej architektury (2 ławki i 2 kosze), zakup do-

nic i posadzenie ozdobnej zieleni.  

Koszty całkowite – 49539,95 zł,  dofinansowanie (PDS) – 25000,00 zł, wkład własny finan-

sowy (dotacja z Gminy) – 24158,50 zł, wkład własny niefinansowy – 381,45 zł. Projekt zakończono 

w lipcu 2020 r. 

 
 

16. Stowarzyszenie Loko-motywa we współpracy z Referatem Programów Unijnych z Urzędu Gminy 

Czarna Dąbrówka zrealizowało projekt pt.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej - Domu Pracy Twórczej 

w Mikorowie”, dofinansowany przez LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi w ramach Poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-

ność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. 

W ramach projektu zakupiono/zrealizowano: 

1) Wyposażenie ogrodu: meble ratanowe, hamaki, stoły cateringowe, drewnochron; 

2) Wyposażenie pracowni: krzesła składane, lampy wiszące, rolety, sztalugi, kosz na śmieci; 
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3) Wyposażenie pomieszczenia lustrzanego, izby: stoły drewniane, krzesła drewniane, rolety, 

głośnik plenerowy, fotele klubowe, stoliki klubowe, kosz na śmieci, lampy wiszące;  

4) Wyposażenie kuchni: szafki kuchenne z blatem, sztućce, stół kuchenny, krzesła, serwisy obia-

dowe, szklanki z uchwytem, szklanki, zestaw garnków, obrusy, kosz na śmieci;  

5) Wyposażenie pokoi gościnnych: rolety, materace, kołdry, poduszki, lampy, pościele, przeście-

radła, łóżka, wieszaki, kosze na śmieci; 

6) Skręcanie mebli (wkład własny, nieodpłatna praca) 

7) Impregnowanie rzeźb (wkład własny, nieodpłatna praca) 

Koszt operacji wyniósł 24 843,12 zł (koszty kwalifikowalne), w tym wkład własny w formie nieod-

płatnej pracy 712,04 zł, dofinansowanie 23 313,50 zł. Projekt zakończono we wrześniu 2020 r. 

 

17. Stowarzyszenie Rokitnik we współpracy z Referatem Programów Unijnych z Urzędu Gminy Czarna 

Dąbrówka zrealizowało projekt pt.: „Nasz Kaszëbsczi Króm – wyposażenie świetlicy wiejskiej w miej-

scowości Rokity”, dofinansowany przez LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi w ramach Poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-

ność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. 

 

W ramach projektu wykonano zadania: 

1. Zakup wraz montażem: zabudowa kuchni, zabudowa zmywaka, zabudowa łazienki, stała zabu-

dowa na sali 

2. Zakup sprzętu AGD (chłodziarka, płyta indukcyjna, okap kuchenny) 

3. Zakup Wyposażenia kuchni (zlewozmywak, bateria, akcesoria kuchenne- naczynia) 

4. Zakup mebli (stoły, krzesła, kredens) 

5. Skręcanie mebli (wkład własny, nieodpłatna praca) 

 

Koszty całkowite 30732,26 zł, dofinansowanie (PDS): 25000,00 zł, wkład własny finansowy (dotacja 

z Gminy): 5477,88 zł, wkład własny niefinansowy: 254,30 zł, wkład własny finansowy: 0,08 zł. Pro-

jekt zakończono w lipcu 2020 r. 
 

 

 

 

6.3. Podsumowanie 
 

Poniższe wykresy stanowią obraz pozyskanego dofinansowania na realizację wyżej wymienionych pro-

jektów. 
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Podsumowując Referat Programów Unijnych w 2020 r. zaangażowany był w prace nad 17 wnioskami 

o łącznej wartości 17 520791,76 zł, których dofinansowanie wyniosło 13 413 849,24 zł a wkład własny nie-

finansowy 100 709,59 zł. Jak wynika z powyższego wykresu średnia uzyskanych dofinansowań waha się na 

poziomie 76,6 %.  
 

Oprócz wspomnianych wyżej wniosków Referat Programów Unijnych opracował dokumentację kon-

kursową i złożył jeszcze wniosek o dofinansowanie: „Aktywne Sołectwo 2020”,niestety w wyniku ogromnej 

konkurencji oraz ograniczonej możliwości zdobycia punktów w ramach wymaganych kryteriów zadania nie 

zostały zakwalifikowane do dofinansowania. 

W roku 2020 odbyły się kontrole 3 projektów: 

1. „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy jeziorze w Unichowie” 

2. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Unichowie- innowacyjnym miejscem rekrea-

cyjno-wypoczynkowym” 

3. Budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem zgodnie z trasą przebiegu „Pętli Kaszubskiej" 

w miejscowości Jerzkowice 

 

W ramach procedur kontrolnych Referat Programów Unijnych przygotowywał liczne dokumentacje 

i na bieżąco współpracował z przedstawicielami instytucji kontrolującej przedkładając kolejne wymagane do-

kumenty, udzielając stosownych wyjaśnień a także biorąc udział w wizjach lokalnych na miejscu realizacji 

inwestycji. 

 

13413849,24 zł

4006232,93 zł

100709,59 zł

Stosunek dofinansowania, wkładu własnego
finansowego i niefinansowego do wartości projektów

Dofinansowanie

Wkład własny finansowy

Wkład własny niefinansowy
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7. SPRAWOZDANIE REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJI OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2020 
ROK 

7.1. Informacje ogólne 

Odbiorem i transportem odpadów komunalnych w 2020 roku na ternie gminy Czarna Dąbrówka  zajmo-

wała się firma ELWOZ ECO z Sierakowic, wybrana w drodze przetargu nieograniczonego zorganizowanego w 

2019 roku. Do przetargu przystąpiły dwie firmy Sommer ze Słupska i ELWOZ ECO z Sierakowic. Z firmą EL-

WOZ, która zaoferowała korzystniejszą ofertę przeprowadzono negocjacje w sprawie zagospodarowania od-

padów komunalnych zebranych z terenu gminy Czarna Dąbrówka w oparciu o składowisko w Chlewnicy.  

Wystosowano liczne wystąpienia do Ministrów- Rolnictwa, Środowiska, Prokuratury, WIOŚ, Wód Pol-

skich, ARIMR, Lek Vet, Starostwa, PINB o wsparcie działań w zakresie wstrzymania nielegalnych hodowli. 

W miejscowości Rokiciny zorganizowano spotkanie w sprawie kontrowersyjnych hodowli trzody chlew-

nej prowadzonych na terenie naszej gminy. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele 

hodowli w Rokicinach i  Nożynku. 

Wystosowano wystąpienie do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z prośbą o wsparcie działań 

zmierzających do usunięcia skutków naruszenia prawa, polegających na braku wydanego nakazu wstrzyma-

nia realizacji robót budowlanych budynku inwentarskiego (chlewni) w miejscowości Mydlita oraz wystąpiono 

z wnioskiem do Powiatowego Lekarza Vet, o udzielenie informacji czy w budynku inwentarskim w Mydlicie 

jest prowadzona hodowla trzody chlewnej. Po otrzymanej informacji skierowano pisma do Komendy Powia-

towej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  informujące o zasiedleniu 

trzodą chlewną budynku inwentarskiego wybudowanego bez pozwolenia budowlanego oraz zawiadomiono 

Prokuraturę Rejonową w Lęborku o podejrzeniu przestępstwa. 

Wystosowano zażalenie do Sądu Rejonowego w Lęborku na postanowienie Prokuratora o umorzeniu 

dochodzenia w sprawie prowadzenia robót budowlanych w okresie od 18 czerwca 2019 roku w miejscowości 

Mydlita, gmina Czarna Dąbrówka, polegających na wykonaniu obiektu budowlanego – budynku inwentar-

skiego, bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę od właściwego organu tj. o czyn z art. 90 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. 

Wydano postanowienia: 
 

- pozytywnie opiniujące projekt decyzji zatwierdzającej „Dodatek nr 2  do projektu robót geologicznych 

na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla zasilania gospodarstwa rybackiego 

zlokalizowanego w miejscowości Nożynko, 

- pozytywnie opiniujące przeprowadzona rekultywację na części terenu żwirowni w Kozie, 

- negatywnie opiniujące projekt decyzji zatwierdzającej projekty robót geologicznych na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złoża piasków i piasków ze żwirem a kat. C1 w miejscowości Dęby. 

 

Wydatki na ochronę środowiska w 2020 roku (zł) 

gospodarka ściekowa 
i ochrona wód 

ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu 

Gospodarka 
odpadami 

Pozostałe 
dziedziny 

Razem 

0 8.020,02 236,41  1.736,20 9.992,63 
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7.2. Postępowania środowiskowe 
 

W 2020 roku przeprowadzono 9 postępowań o ustalenie wpływu realizacji inwestycji na środowisko, w tym: 

➢ wydano decyzję, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na śro-

dowisko dla planowanego przedsięwzięcia (Rozbiórka i budowa mostu na rzece Łupawa) 

➢ wydano decyzję określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia (Stacja Demontażu 

pojazdów w miejscowości Rokity) 

➢ wydano trzy decyzje odmawiające określenia  środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia  

(Chlewnia Rokiciny, Chlewnia Nożynko, Kórnik Rokiciny) 

➢ wydano dwie decyzje umarzające postępowanie na wniosek Inwestora (Budowa zespołu stawów je-

siotrowych w Nożynie)  

➢ wydano dwa postanowienia odmawiające zawieszenia postępowania (Chlewnia Rokiciny, Chlewnia 

Nożynko) 

➢ wydano postanowienie którym podjęto zawieszone postępowanie w sprawie określenia  środowisko-

wych uwarunkowań dla przedsięwzięcia (Kórniki w  Rokicinach) 

➢ wydano dwie decyzje zarządzające zwrot opłaty skarbowej uiszczonej za wydanie decyzji środowisko-

wej (Budowa zespołu stawów jesiotrowych w Nożynie) 

➢ przekazano do SKO w Słupsku dwa zażalenia na odmowę zawieszenia postępowania – (Chlewnia No-

żynko, Chlewnia Rokiciny) 

 
 

Trzy postępowania w toku przeszły na 2021r. 
 
 

0

8020,02

236,41

1736,2

Wydatki na ochronę środowiska w 2020 r. (zł)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

ochrona powietrza atmosferycznego i
klimatu

gospodarka odpadami

pozostałe dziedziny
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7.3. Drzewa 
 

 W 2020 roku przeprowadzono 82 postępowania dotyczące udzielenia zezwolenia na usunięcie 

drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, o którym mowa w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwiet-

nia 2004 r. (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 55 z późn.zm.),w tym: 

➢ na podstawie art. 83 ww. ustawy wpłynęło 18 wniosków o wydanie decyzji zezwalających na usunię-

cie drzew. Wydano 16 decyzji zezwalających na usunięcie drzew; 

➢ na podstawie 83f ust. 4 dokonano 50 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew. Postępowania te zakończono 

protokołem oględzin; 

➢ wystąpiono z 14 wnioskami do Starosty Powiatowego w Bytowie o wyrażenie zgody na usunięcie 

drzew z terenu nieruchomości, do której prawo własności posiada Gmina Czarna Dąbrówka; 

➢ wystąpiono z czterema wnioskami do RDOŚ w Gdańsku o uzgodnienie warunków wycinki drzew w pa-

sie drogi publicznej; 

Lp. Adresat Stan/etap postępowania uwagi 

1. Hodowla trzody chlewnej 
Nożynko 

Postanowienie 
podjęcie po-
stępowania 

Postanowienie 
odmowa za-

wieszenia po-
stępowania 

Przekazanie do 
SKO w Słupsku 

zażalenia na od-
mowę zawiesze-
nia postępowa-

nia 

Decyzja 
odmowa 
wydania 
decyzji 

Decyzja ostateczna 
niezgodność z mpzp 

2. Hodowla trzody chlewnej 
Rokiciny 

Prowadzone 
postępowanie 

po SKO w 
Słupsku 

Postanowienie 
odmowa za-

wieszenia po-
stępowania 

Przekazanie do 
SKO w Słupsku 

zażalenia na od-
mowę zawiesze-
nia postępowa-

nia 

Decyzja 
odmowa 
wydania 
decyzji 

Decyzja ostateczna 
niezgodność z mpzp 

3. Stawy jesiotrowe Nożyno Decyzja umorzenie 
Decyzja ostateczna 

umorzenie  na 
wniosek 

4. Stawy jesiotrowe Nożyno Decyzja umorzenie 
Decyzja ostateczna 

umorzenie  na 
wniosek 

5. Kurniki Rokiciny 
(209,1 DJP) 

Ponownie 
przystąpienie 
do oceny od-
działywania 

Decyzja odmowa wydania decyzji 
 

Decyzja ostateczna 
niezgodność z mpzp 

6. Kurniki Rokiciny 
(1338 DJP- 6 kurników 

Ponownie przystąpienie do oceny oddziaływania W toku  

7. Kurniki Rokiciny 
(209,1 DJP) 

przystąpienie do oceny oddziaływania W toku 

8. 

Rozbiórka i budowa mostu 
na rzece Łupawa wraz z 

przebudową dojazdów w 
ciągu drogi powiatowej nr 
1738G w Podkomorzycach 

Decyzja brak potrzeby oddziaływania na środowisko Decyzja ostateczna  

9. 
Rozbudowa i przebudowa 
drogi gminnej nr 148032G 

Rokity- Kłosy 
Decyzja brak potrzeby oddziaływania na środowisko Decyzja ostateczna 
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➢ w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 83f ust. 8 ustawy o ochronie przyrody wniesiono  

sprzeciw do zamiaru wycinki drzew z uwagi iż zgłoszenie dotyczy obowiązku uzyskania zezwolenia  na 

usuniecie drzew; 

➢ postanowieniem nałożono obowiązek uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegają-

cego na wycince drzew w Obszarze Natura 2000 od nazwą Doliną Łupawy o kodzie PLH220036 z wła-

ściwym miejscowo Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska; 

➢ postanowieniem zawieszono postępowanie do czasu uzyskania uzgodnienia warunków realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na wycince drzew w Obszarze Natura 2000 od nazwą Doliną Łupawy 

o kodzie PLH220036 z właściwym miejscowo Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska; 

➢ wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o których mowa 83f ust. 12 ustawy 

o ochronie przyrody. 
 
 

 

7.4. Odpady 
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

Odbiorem i transportem odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie 

Gminy Czarna Dąbrówka w 2020 r., zajmowała się firma ELWOZ ECO Sp. z o.o., wyłoniona w drodze przetargu 

nieograniczonego. 

Zebrane z terenu  Gminy  odpady, oprócz opakowań ze szkła oraz zużytych urządzenia elektrycznych 

i elektronicznych zostały przekazane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

w Chlewnicy. Opakowania ze szkła zostały przekazane do REMONDIS Glass Recykling Polska Sp. z o.o. w Pile, 

natomiast zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne do REMONDIS Electrorecycling Sp. z.o.o. w Błonie.  

Na podstawie danych opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny szacuje się, że jeden mieszkaniec 

województwa pomorskiego wytwarza około 372 kg wytworzonych odpadów komunalnych. 

 

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarna Dąbrówka wyniosła:  

1.101,7400 Mg, z podziałem na: 

 

Kod odpadu Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 
Masa odebranych odpadów 

 komunalnych (Mg) 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 184,7200 

15 01 07 Opakowania ze szkła 126,4000 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  4,2800 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 560,2100 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 23,86000 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 117,6800 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 85,7000 
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Ilość zebranych odpadów segregowanych w roku 2020 przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. 

 

Kod odpadu Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 
Masa odebranych odpadów 

komunalnych (Mg) 

16 01 03 Zużyte opony 5,9200 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu  ceglanego, odpadowych ma-
teriałów ceramicznych i elementów wyposażenia  inne niż wymie-

nione w 17 01 06 

 

26,8400 

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 3,2400 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 21,5800 

 

 

Kontrole i postępowania 

W 2020 roku przeprowadzono 16 kontroli z zakresu: 

- 3  z ustawy o odpadach 

- 16  z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

- 2 z ustawy o ochronie zwierząt 

- 1  z ustawy o nawozach 

- 3 z ustawy prawo ochrony środowiska 
 

Wydano: 

-  decyzję nakazującą usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazyno-

wania (zbiorniki z płynnymi odpadami w budynku magazynowym w Czarnej Dąbrówce przy ul. Ogrodowej; 

- wystosowano do RDOŚ w Gdańsku zgłoszenie o możliwości wystąpienia bezpośredniego zagrożenia 

szkodą w środowisku w wyniku działań właścicieli działki w Łupawsku, polegających na złożeniu na przed-

miotowej działce hałd ziemi, gruzu i zmieszanych odpadów z betonu i gruzu, doprowadzając swym dzia-

łaniem do częściowego zasypania podmokłego obniżenia terenu zlokalizowanego w środkowej części 

działki, na którym występuje zadrzewienie o charakterze olsu oraz do uszkodzenia drzew z gatunku olsza 

czarna poprzez oberwanie kory na pniach rosnących drzew. 
 

Z każdej kontroli sporządzono protokół i wyniki kontroli przekazano odpowiednim organom, celem prowa-

dzenia dalszego postepowania. 

 

Kontrole -  zestawienie tabelaryczne 

 

Lp. 

Odpady z 

ustawy o od-

padach 

Nieczystości 

płynne/ 

utrzymanie 

czystości i 

porządku 

Ochrona 

zwierząt 
Gnojownica 

Gosp. 

rolne 
Sposób zakończenia Krótki opis 

1 1 - - - - 

Decyzja nakazująca usunięcie 
odpadów z miejsca nieprze-

znaczonego do ich składowa-
nia 

Kontrola nieruchomości położonej w 

Czarnej Dąbrówce przy ul. Ogrodo-

wej z funkcjonariuszami policji, in-

spektorami WIOŚ, biegłym z zakresu 

fizykochemii. 

2 1 - - - - Protokół 

Kontrola paleniska na terenie nieru-

chomości położonej w Czarnej Dą-

brówce 
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3 - - 1 - - Protokół 

Kontrola z funkcjonariuszami policji, 

lekarzem weterynarii warunków 

utrzymania zwierząt domowych -

dwóch psów rasy hasky 

4 - - 1 - 1 Protokół 

Kontrola z funkcjonariuszami policji, 

lekarzem weterynarii warunków 

utrzymania zwierząt domowych oraz 

gospodarskich w gospodarstwie rol-

nym w Rokicinach 

5 1 - - - - Protokół 
Kontrola nieruchomości położonej w 

Jerzkowicach z inspektorami WIOŚ. 

6 - - - 1 - Protokół 

Kontrola z funkcjonariuszami policji, 

gospodarstwa rolnego w Jerzkowi-

cach 

7 - - - - 1 Protokół 

Wraz z inspektorami WIOŚ podjęto 

próbę przeprowadzenia kontroli w 

gospodarstwie rolnym w Rokicinach 

8 - - - - 1 
Wniosek do WIOŚ , o prze-

prowadzenie kontroli gospo-
darstwa 

Jerzkowice- składowanie obornika. 

9 - 16 - - - Kontrola 

Zbiornik bezodpływowy Rokiciny- 

wystosowano  wezwania o dostar-

czenie umów oraz dowodów uiszcze-

nia opłaty za opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych 

 3 16 2 1 3 Razem      25 

 
 

Poziomy recyklingu osiągniętego przez Gminę Czarna Dąbrówka 

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów 

określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Zgodnie z zapisami art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r. odpo-

wiednich poziomów: 

• w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauwa-

żyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) – recyklingu i przygotowa-

nia do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo; 

• odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne)– recyklingu, przygo-

towania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo. 

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach 

wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów re-

cyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów ko-

munalnych. 

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące 

poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: 
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Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16.07.2020 

Papier, metal, tworzywa 

sztuczne, szkło 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

Poziom osiągnięty przez 

Gminę Czarna Dąbrówka 

3,2% 13,66% 37,8% 29,5% 27,1% 29,9% 45% 40 40 

 
Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16.07.2020 

Inne niż niebezpieczne  

odpady budowlane i rozbiórkowe 

30 36 38 40 42 45 50 60 70 

Poziom osiągnięty przez Gminę 

Czarna Dąbrówka 

- - 100% 98,7% 93,6% 0 266% 76 90 

 
Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 

• do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulega-

jących biodegradacji przekazywanych do składowania, 

• do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulega-

jących biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 

w 1995 r. 

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w roz-

porządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 

ograniczania masy tych odpadów. 

Dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy: 

Rok 2012 16.07.2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16.07.2020 

Dopuszczalny poziom masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegra- 

dacji przekazywanych do składowania 

w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995r. (%) 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 

Poziom osiągnięty przez Gminę 

Czarna Dąbrówka 
22,3% 10,3% 17,72% 5,25% 0 0 6% 6,68%         7% 

 

 

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach informuje się, że podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z 

gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r., o zużytym sprzęcie elektrycz-

nym i elektronicznym (Dz. U. z 2019r. poz. 1895 z późn. zm.) w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., jest 

firma „ELWOZ ECO” Sp. z o.o., ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice. 

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach informuje się, że usługi w zakresie odbioru, transportu stałych odpadów komunalnych oraz 
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segregowanych z nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Czarna Dą-

brówka w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., dokonuje firma „ELWOZ ECO” Sp. z o.o., ul. Słupska 2, 

83-340 Sierakowice. 

Oprócz firmy ELWOZ niżej wymienione podmioty posiadają zezwolenie na odbiór odpadów z terenu Gminy 

Czarna Dąbrówka jednak świadczą usługi indywidualnie: 

➢ REMONDIS Sp. z o. o., ul. Zawodzie 16, 02 -981 Warszawa  

Oddział w Lęborku, ul. Kossaka 91 –95, 84–300 Lębork  
 

➢ SOMMER Sp. z o. o., ul. Poznańska 39, 76–200 Słupsk 

Miejsce zagospodarowania odpadów odebranych z terenu Gminy Czarna Dąbrówka  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach informuje się, że zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, odbierane przez podmioty odbierające odpady od 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Czarna Dąbrówka, zagospodarowywane są w Regio-

nalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  (RIPOK) Chlewnica. 
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7.5. Gospodarka wodno – ściekowa 

 

Na terenie Gminy Czarna Dąbrówka łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 117,6 km. 

Na terenach nieskanalizowanych znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości  –171 sztuk 

oraz  zbiorniki  bezodpływowe w ilości  - 286 sztuk. 

W 2020 roku Rada Gminy Czarna Dąbrówka podjęła  uchwałę nr XX/235/2020 z dnia 30 listopada 

2020r., w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czarna Dąbrówka, poprzedzoną  uchwałą nr 

415/XL/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 października 2017roku w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Czarna Dąbrówka (Dz. Urz. Województwa pomorskiego z 2017 r. poz. 4058), która straciła moc 

z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zgodnie z art. 565 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (tj. Dz. U. z 2020, poz. 310 z późn. zm.). 

Aglomeracja o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 3335z oczyszczalnią ścieków w 

miejscowości Podkomorzyce, obejmuje w gminie miejscowości: Czarna Dąbrówka, Jerzkowice, Karwno, 

Kleszczyniec, Kozy, Mikorowo, Nożynko, Nożyno, Podkomorzyce i Unichowo. 

W 2020 przeprowadzono 16 kontroli właścicieli nieruchomości, którzy posiadają zbiorniki bezodpły-

wowe i którzy nie mają możliwości technicznych do podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Zgodnie z ustawą utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają 

utrzymanie czystości i porządku między innymi przez wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy 

nieczystości ciekłych i pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości z nieczystości ciekłych w sposób 

zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. 

Powyższe obowiązki zostały również nałożone na właścicieli nieruchomości aktem prawa miejsco-

wego w postaci Uchwały Nr V/62/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka  z dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna Dąbrówka. 

Jak wynika z zapisów § 13 wyżej przytoczonej uchwały właściciele nieruchomości obowiązani są do 

pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do 

przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i po-

rządku na terenie nieruchomości. 

Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących 

na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych. 

Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nierucho-

mości, co najmniej raz na dwa miesiące. 

Wobec powyższego kontrole dotyczyły spełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku posia-

dania takiej umowy i dowodów odbioru tych nieczystości. 

 

Postępowania 

W 2020 przeprowadzono postępowanie w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakre-

sie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Gminy Czarna Dą-

brówka. 



79 
RAPORT O STANIE GMINY CZARNA DĄBRÓWKA ZA ROK 20 20 

W 2020 roku na terenie gminy uprawnieni do odbioru nieczystości płynnych byli: 

➢ Wojciech Kukowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  Wojciech Kukowski,    

Ul. Ekologiczna 11, 83-320 Sulęczyno; 

➢ Joanna Staniuk-Sommer prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  KING Joanna Staniuk-

Sommer, ul. Grottgera 16G, 76-200 Słupsk; 

➢ Spółka Komandytowa WC SERWIS Sp. z o.o., ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze; 

➢ mToilet sp. z o.o., ul. Marywilska 59, 03-042 Warszawa; 

➢ Daniel Domaszk, zam. Kistowo 19, 83-320 Sulęczyno. 

 
 

 

 

 

8. RAPORT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA ROK 2020 

8.1. Informacje ogólne 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce został  powołany przez Radę Gminy Czarna Dą-

brówka dnia 25 lutego 2005 roku na podstawie Uchwały nr XXIII /187/05. Działalność rozpoczął od 2 maja 

2005 roku (działalność statutową rozpoczął dnia 1 lipca 2005 roku). 

               Zadaniem Zakładu jest obsługa mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka w zaopatrzenie w wodę, od-

biór i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku na  cmentarzu Komunalnym  

w Czarnej Dąbrówce, prowadzenie odpłatnej obsługi transportowej Gminy i jednostek podległych, budowa 

rozdzielczych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz obiektów do uzdatniania i oczyszczania wody, 

utrzymanie dróg i chodników, których właścicielem jest Gmina Czarna Dąbrówka. 

Zakład jest w posiadaniu sieci wodociągowej  o długości 117.648 km w tys. 117,6 i sieci kanalizacyjnej 

o długości 74,9438 km w tys. 74,9. Posiada 13 hydroforni, 6 stacji uzdatniania wody, 40 przepompowni ście-

ków oraz oczyszczalnię ścieków w Podkomorzycach i Jasieniu. Zakład posiada także samochód ciężarowy 

Star, samochód VW transporter GBY 53MC, samochód osobowy BUS GBY F437 w celu transportu pracowni-

ków, samochód ciężarowy asenizacyjny DAF FA55.210. GBY 82K5 i DAF 55160 GBY 2S58, samochód  cięża-

rowy Fiat Seicento VAN GBY 27A9 oraz dwie koparki JCB i Komatsu, równiarki FRISCH, walec drogowy, dwa 

pługi śnieżne, zagęszczarkę i kosiarkę samojezdną John Deere 305R z osprzętem oraz samochód ciężarowy 

marki Volvo GBY 8683A. 

 

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 rok 

- Kierownik zakładu        1 etat 

- Główny księgowy        1 etat 

- Księgowy - kasjer        2 etaty 

- Konserwator         2 etaty 

- Konserwator -kierowca-mechanik                                                        1 etat      

- Inkasent         1 etat 

- Specjalista ds. technicznych       1 etat 
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- Operator równiarki drogowej, kierowca-mechanik, konserwator  1 etat 

- Pracownik  fizyczny – murarz      4 etaty 

- Kierowca – mechanik –operator koparko-ładowarki   2 etaty   

- Kierowca         1 etat 

- Konserwator, kierowca-mechanik      1 etat             

- Brygadzista –konserwator       1 etat 

- Robotnik gospodarczy       1 etat 

- Sprzątaczka                                                                                               1/4 etatu  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------                             

                                                       Razem:        20  i ¼ etatów                

 

 

8.2. Gospodarka wodna 

Od początku działalności zakład zawarł 1927 umów na dostarczanie wody z odbiorcami indywidual-

nymi oraz 128 umów z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Łącznie zawarto 2055 umów. 

Sprzedaż wody w omawianym  okresie wyniosła  185.898 m3. Przychód uzyskany ze sprzedaży wody 

wyniósł  554.017,54 zł. Koszty poniesione na ten zakres działalności zakładu wyniosły 555.973,35 zł. Ponie-

sione koszty: opłaty za zużycie energii elektrycznej, zakup części zamiennych, opłaty do Wód Polskichkoszty 

prowadzenia badań przeglądowych wody na końcówkach sieci wodociągowych (tzw. monitoring przeglą-

dowy), płace pracowników, składki ZUS fundusz socjalny, wymiana zasuw na sieci w miejscowości Rokity, 

Czarna Dąbrówka i Mikorowo, wymiana  hydrantów  przeciw pożarowych w miejscowości Mikorowo, Czarna 

Dąbrówka i Unichowo, bieżące naprawy usterek i usuwane awarii. 

 

8.3. Gospodarka ściekowa 

Zakład zawarł 1265 umów na odprowadzanie ścieków z dostawcami indywidualnymi oraz  104 umowy z oso-

bami prowadzącymi działalność gospodarczą łącznie zawarto 1369 umów na odprowadzenie ścieków. 

Przyjęto i oczyszczono 106.480 m3 ścieków. Przychód wyniósł 914.553,60 zł (w tym dotacja 230.000 zł) 

a poniesione koszty wyniosły  968.738,33 złotych. Koszty poniesione w ramach gospodarki ściekowej to: 

opłaty za zużycie energii elektrycznej, zakup części zamiennych do pomp na przepompowniach, opłaty do 

Wód Polskich, płace, składki ZUS, fundusz socjalny, remont przepompowni PS-3 w Nożynie (wymiana pomp 

ściekowych, wymiana armatury, wykonanie szafy sterowniczej), wymiana komunikacji  zdalnej przepompow-

nia-oczyszczalnia w Podkomorzycach, bieżące naprawy usterek i usuwane awarii. 

 

8.4. Gospodarska odpadami 

Przychód z działalności wyniósł 82.902,58 zł (w tym dotacja 80.600 zł), koszty wyniosły 81.617,59 zł. 

Koszty poniesione w ramach gospodarki odpadami to: zużycie materiałów takich jak papier ksero, toner, 

płace  pracowników, składki ZUS, fundusz socjalny, przeglądy kserokopiarki, opłata abonamentowa pro-

gramu Qunet, usługi pocztowe (wysyłanie nakazów płatniczych), badania monitoringowe w fazie poeksplo-

atacyjnej. 
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8.5. Cmentarz komunalny 

Przychody z tytułu prowadzenia cmentarza komunalnego w Czarnej Dąbrówce w 2020 roku wyniosły 

10.222,27 zł, koszty 12.795,89 zł. Poniesione koszty są związane przede wszystkim z utrzymaniem czystości 

i porządku na cmentarzu. 

 

8.6. Dział budowlany 

W 2020 roku przychód z tytułu prowadzenia działu budowlanego wyniósł 1.022.687,23 zł, koszty 

1.128.290,03 zł. Koszty poniesiono na zakup materiałów, płace pracowników, składki ZUS, fundusz socjalny. 
 

W/w dział wykonywał następujące prace: 

➢ remonty dróg gminnych w miejscowości Kleszczyniec, Rudka, Rudka-Stara Huta, Karwno, Mydlita, 

Ossowskie, Otnoga, Rokity, Przylaski, Rokiciny, Kozy, Kartkowo, Wargowo, Czarna Dąbrówka, Kłosy, 

Kotuszewo, Połupino  

➢ remont chodnika w Nożynku 

➢ utwardzenie terenu przy Sali Wiejskiej w Nożynie 

➢ wykonanie odwodnienia i uzupełnienie drogi, wykonanie zjazdów w miejscowości Nożyno  

➢ wykonanie odwodnienia w miejscowości Jasień  

➢ wykonanie linii zasilającej oświetlenie w miejscowości Rokity 

➢ ułożenie płyt przy NZOZ w Czarnej Dąbrówce 

➢ rozbiórka krawężników w miejscowości Jasień  

➢ prace remontowe w świetlicach w miejscowości Unichowo i Rokity 

➢ wykonanie remontu pokrycia dachowego w Unichowie i Karwnie  mieszkania socjalne 

➢ remont instalacji C.O. w remizach Czarna Dąbrówka i Mikorowo 

➢ remont mieszkania socjalnego w miejscowości Kleszczyniec  

➢ wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Rokiciny, Rokity, Jasień, do remizy OSP w Ja-

sieniu i na PSZOK-  w Podkomorzycach 

➢ zakup kostki dla sołectwa Karwno, Wargowo, Unichowo, Jerzkowice 

➢ rozbudowa wodociągu i modernizacja stacji uzdatniana wody w Rokitach   

➢ przebudowa zjazdów w Kartkowie 
 
 

Wykonane inwestycje  

➢ modernizacja sieci hydrantów na terenie gminy ze środków RFIL - 14.105,30 zł, 

➢ wymiana pomp ściekowych ze środków RFIL - 47.201,96 zł, 

➢ zakup pomp głębinowych - Rokity, Nożyno, Kozy, Dęby ze środków RFIL - 27.931,62zł, 

➢ rozbudowa wodociągu i modernizacja stacji uzdatniania wody w Rokitach 1 etap ze środków RFIL - 

3.438,75 zł, 

➢ odnawialne źródła energii na terenie gmin Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Tuchomie  

1 etap - 344.067,11 zł,  

➢ zakup samochodu Volvo wywrotka - 80.149,34 zł,  

➢ modernizacja przepompowni PS -3 w Nożynie - 37.348,68 zł, dokończenie w 2021 roku,  

➢ modernizacja utwardzanie placu, remont wiat garażowych w ZGK – 52.236,66 zł, 

➢ dotacja na naprawę koparko-ładowarki JCB – 18.358,75 zł. 
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Otrzymana dotacja w okresie działalności wynosiła  310.600,00 zł 

 Ściągalność należności za  w/w usługi wynosi  95% 

 Ogółem przychody: 2.584.383,22 

 Ogółem koszty:  2.747.415,19 

…………………………………………….……….… 

Strata:                                 163.031,97 

 

 

 
 

 

9. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS ZA ROK 2020 

9.1. Organizacja działalności GOPS 

Organizację pracy i zatrudnienie w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce określa Re-

gulamin organizacyjny, którego zapisy precyzują zadania poszczególnych działów i stanowisk w Ośrodku oraz 

hierarchię zarządzania, wpisaną  w schemat organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej 

Dąbrówce. 

Funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników pełni w Ośrodku Kierownik.  Kierownik 

reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, do jego obowiązków należy także zwykły zarząd w zakresie mienia i go-

spodarki finansowej. Kierownik Ośrodka posiada imienne upoważnienie do rozstrzygania w imieniu Wójta 

Gminy Czarna Dąbrówka indywidualnych spraw z zakresu pomocy społecznej oraz do prowadzenia postępo-

wań w sprawach z zakresu wspierania rodziny.   

W 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce zatrudniał na podstawie umowy 13 

pracowników, w tym: kierownika, 4 pracowników socjalnych (1 starszy pracownik socjalny i 3 pracowników 

socjalnych) oraz 1 asystenta rodziny, 1 księgową, 1 pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych, 1 pomoc 

administracyjną, 1 pomoc administracyjno- księgową,  1 opiekunkę środowiskową, oraz kierownika Klubu 

Senior+ i 1 opiekuna-animatora (stan na dzień 31 grudnia 2020r.). 

Pracownicy zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce spełniają wyma-

gania ustawowe w zakresie posiadania kwalifikacji. Wykonują swoje obowiązki stosownie do zdiagnozowa-

nych potrzeb mieszkańców gminy - zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej 

– w oparciu o obowiązujące przepisy i procedury. Dla zapewnienia realizacji nałożonych na GOPS zadań wy-

nikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

zatrudniał 1 asystenta rodziny. 

 Bardzo ważnym  celem działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce jest dą-

żenie do wzrostu jakości usług  oraz doskonalenie narzędzi realizacji polityki społecznej na terenie gminy. 

Praktyka pracy w pomocy społecznej wskazuje na konieczność aktualizowania posiadanej wiedzy, doskona-

lenia umiejętności zawodowych celem zaspokojenia potrzeb klientów w trudnej sytuacji życiowej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz stosownie do oczekiwań instytucji nadzoru i kontroli. Aby sprostać tym 

licznym wymaganiom oraz nie popaść w rutynę wykonywania obowiązków zawodowych pracownicy ośrodka 

uczestniczyli w szkoleniach dostosowanych do potrzeb, ukierunkowanych na doskonalenie warsztatu pracy, 

umiejętności interpersonalnych i społecznych, stosowania prawa w realizacji zadań jednostki oraz narzędzi 
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w pracy z klientem pomocy społecznej. Szkolenia pracowników dotyczyły również spraw związanych 

z ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem i higieną pracy, rachunkowością oraz z nowymi obowiąz-

kami i zadaniami wynikającymi z wprowadzonych zmian w ustawach.   

Realizując zapisy Regulaminu Kontroli Zarządczej każdemu pracownikowi w 2020r. udzielane były  nie-

zbędne porady i  wskazówki  przy wykonywaniu zadań, prowadzono  instruktaże i narady szkoleniowe obej-

mujące zagadnienia mające wpływ na efektywność i jakość pracy. W tym celu raz w tygodniu zbiera się zespół 

pracy socjalnej, który wraz z asystentem i innymi specjalistami omawia najtrudniejsze przypadki w celu wy-

pracowania optymalnego rozwiązania dla rodzin. Wspierając pracowników w rozwijaniu kompetencji zawo-

dowych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił wszystkim pracownikom  dostęp do literatury i cza-

sopism oraz  szkoleń wewnętrznych i  zewnętrznych. 

 

9.2. Realizacja zadań własnych GOPS 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce jako jednostka sektora finansów publicznych 

z mocy art. 3 ustawy o pomocy społecznej „wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspoko-

jenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka”.  

Z zapisów ustawy o pomocy społecznej wynika jasno, że celem pomocy społecznej nie jest wyręczanie 

obywateli w rozwiązywaniu ich trudnej, a czasem nawet krytycznej sytuacji życiowej. Zarówno działania na-

prawcze, jak i zapobiegawcze są propozycją podmiotu pomocy społecznej do wspólnego rozwiązywania za-

istniałych problemów i wymagają zaangażowania, aktywności, odpowiedzialności i prezentowania postawy 

partnerskiej także przez drugi z podmiotów współdziałania - osobę i rodzinę korzystającą ze wsparcia.   

 Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia odpowiada okolicznościom uzasadniającym udzielenie pomocy 

oraz realnym możliwościom finansowym Ośrodka. Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zaintereso-

wanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby lub z urzędu. Podstawą przyznania świadczenia 

z pomocy społecznej jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania 

osoby, która o tę pomoc się ubiega.   

 Pomoc społeczna w pierwszej kolejności obejmowała swymi działaniami osoby i rodziny znajdujące 

się w najsłabszej kondycji materialnej. W 2020r. prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przy-

sługiwało osobom i rodzinom spełniającym ustawowe kryterium dochodowe zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świad-

czeń pieniężnych z pomocy społecznej i wynoszące: 

• dla osoby samotnie gospodarującej - 701,00 zł netto 

• dla osoby w rodzinie - 528,00 zł netto 

przy  jednoczesnym wystąpieniu  co  najmniej jednego z  powodów  wymienionych w ustawie lub  innych 

okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej, a  w szczególności: 

• z powodu sieroctwa; 

• bezdomności; 

• bezrobocia; 

• długotrwałej choroby; 

• niepełnosprawności;  
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• przemocy  w rodzinie; 

• zdarzenia losowego; 

• potrzeby ochrony macierzyństwa itp.  

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryte-

rium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy. Pomoc ta dostosowana była do indywidual-

nych potrzeb osób/rodzin zagrożonych ubóstwem i marginalizacją społeczną.  

 
 

9.2.1. Świadczeniobiorcy pomocy społecznej 

W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce objął pomocą 254 rodziny, w których 

przebywały 882 osoby.  

W rodzinach, którym udzielono pomocy w formie świadczeń przebywały 882osoby tj. 14,82% ogółu 

mieszkańców gminy Czarnej Dąbrówce. Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania świad-

czenia przyznano decyzją administracyjną dla 395 osób, co pokazuje, że w stosunku do ogółu mieszkańców 

gminy Czarna Dąbrówka świadczeniobiorcy stanowią 6,64% (na dzień 31 grudnia 2020 roku w gminie Czarna 

Dąbrówka zamieszkiwały 5953 osoby na pobyt stały). W 2020 r. pracą socjalną pracownicy socjalni objęli 36 

rodzin, w których przebywało 96 osób.  

 Poniższy wykres obejmuje liczbę osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2020 r. 

w stosunku do ogółu mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka, a tabela przedstawia rzeczywistą liczbę rodzin 

i osób objętych pomocą społeczną. 

Liczba osób korzystających  ze świadczeń pomocy społecznej w 2020r. 
 w stosunku do pozostałych mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka.                     
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Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2020 r. 

WYSZCZEGÓLONIENIE 
LICZBA OSÓB, KTÓRYM 
PRZYZNANO DECYZJA 

ŚWIADCZENIE 

LICZBA RODZIN 
LICZBA OSÓB 

W RODZINACH OGÓŁEM 
W tym 

NA WSI 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i 
zadań własnych OGÓŁEM (bez względu na ich ro-
dzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) 

395 254 254 882 

w tym: 
           świadczenia pieniężne 174 169 169 480 

           świadczenia niepieniężne 221 121 121 566 

Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych 
bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę 

2 2 2 11 

Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych 
bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę 

393 252 252 871 

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej 
OGÓŁEM 

X 36 36 96 

w tym: 
wyłącznie w postaci pracy socjalnej  

X 0 0 0 

 

 
Praca socjalna prowadzona w oparciu o:  

LICZBA KONTRAKTÓW/PROJEKTÓW 
SOCJALNYCH 

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH 
KONTRAKTAMI/PROJEKTAMI 

SOCJALNYMI 

KONTRAKT SOCJALNY 2 2 

Źródło: Opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 

 

 Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że w  ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez 

względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) 174 osobom przyznano świadczenia pieniężne 

a 221 osobom świadczenia niepieniężne. 

 

Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2020r. z podziałem 
na świadczenia pieniężne i niepieniężne. 

 

Źródło: Opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 
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Powody przyznania pomocy w formie świadczeń w 2020 r. 

 

 
POWODY TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 

LICZBA RODZIN 
LICZBA 
OSÓB 

W 
RODZINACH 

% w stosunku do 
ogólnej liczby rodzin 

objętych pomocą 
w formie świadczeń 

OGÓŁEM 

w tym: 

NA 

WSI 

Ubóstwo  4 4 5 1,01% 

Bezdomność 5 5 7 1,27% 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 12 12 52 3,04% 

Bezrobocie 75 75 261 18,99% 

Niepełnosprawność 107 107 292 27,09% 

Długotrwała lub ciężka choroba 128 128 431 32,41% 

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i 
prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem 

108 108 523 27,34% 

W tym: Rodziny niepełne        29 29 102 7,34% 

Rodziny wielodzietne 59 59 341 14,94% 

Alkoholizm 29 29 73 7,34% 

Narkomania 1 1 1 0,25% 

Trudności  przystosowaniu do życia po zwolnie-
niu z zakładu karnego 

4 4 7 1,01% 

Zdarzenie losowe 1 1 2 0,25% 

Źródło: Opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 

 

 Analizując powody przyznania pomocy należy podkreślić, że rodziny korzystające z pomocy społecz-

nej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce borykają się jednocześnie z wieloma pro-

blemami. Wśród nich aż  32,41% rodzin boryka się z problemami wynikającymi z długotrwałej lub ciężkiej 

choroby a 27,09%z problemem niepełnosprawności.  

Kolejnym problemem skutkującym koniecznością objęcia pomocą społeczną jest bezradność w spra-

wach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem (27,34%), bezrobocie 

(18,99%), alkoholizm (7,34%), potrzeba ochrony macierzyństwa (3,04%), ubóstwo (1,01%), z powodu trud-

ności  w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (1,01%), bezdomności (1,27%), a z powodu 

narkomani w rodzinie (0,25%) oraz z tytułu zdarzenia losowego (0,25%).  
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Powody przyznania pomocy w formie świadczeń w 2020 r. 

 

 Poza wyżej wymienionymi przyczynami korzystania ze świadczeń, osoby korzystające z pomocy spo-

łecznej często charakteryzowały się niedostateczną motywacją do podjęcia aktywności społeczno - zawodo-

wej, zależnością od pomocy społecznej, niestabilnością decyzyjną i rozbieżnością deklaracji z podejmowa-

nymi działaniami.  

 Należy podkreślić, że wszystkie wymienione dysfunkcje mają negatywny wpływ nie tylko na rodziny, 

które zostały nimi dotknięte. Mają one także wymiar ogólnospołeczny, powodujący konieczność wyasygno-

wania środków na wsparcie materialne i w naturze oraz potrzebę stałego angażowania wysiłków społecznych 

skierowanych na minimalizację skutków tych dysfunkcji, widocznych we wszystkich sferach życia społecz-

nego: edukacji, ochronie zdrowia, aktywizacji zawodowej, rozwoju i integracji społecznej.  
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 Poniższy wykres przedstawia strukturę rodzin objętych pomocą społeczną, a poniższa tabela przed-

stawia typy rodzin objętych pomocą społeczną.  
 

Struktura rodzin objętych pomocą społeczną. 

 

Źródło: Opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 
 

 
Typy rodzin objętych pomocą  społeczną 

WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB W 
RODZINACH OGÓŁEM w tym: NA WSI 

RODZINY OGÓŁEM  254 254 871 

o liczbie osób  1 60 60 60 

2 39 39 78 

3 25 25 75 

4 46 46 184 

5 49 49 245 

6 i więcej 35 35 229 

w tym (z wiersza 1) rodziny z dziećmi ogółem  143 143 665 

o liczbie dzieci 1 31 31 98 

2 47 47 194 

3 40 40 207 

4 17 17 105 

5 7 7 49 

6 0 0 0 

7 i więcej  1 1 12 
RODZINY  NIEPEŁNE  OGÓŁEM 28 28 95 

o liczbie 1 15 15 39 

2 9 9 34 

3 3 3 16 

4 i więcej 1 1 6 

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM 13 13 22 

o liczbie osób  1 4 4 8 

2 3 3 6 

3 1 1 3 

4 i więcej 1 1 4 

Źródło: Opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 
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 Wśród 254 rodzin korzystających w 2020 r. z pomocy społecznej w formie świadczeń i pracy socjalnej 

143 rodziny to rodziny z dziećmi. Stanowią one 56,63% ogółu wszystkich rodzin objętych pomocą. W grupie 

rodzin z dziećmi dominują rodziny z dwójką (32,87%) i trójką dzieci (27,97%). Rodziny z jednym dzieckiem 

stanowią21,67% rodzin z dziećmi. Rodziny z czwórką dzieci i więcej stanowią 17,48% ogółu rodzin z dziećmi.    

 Analizie poddano także sytuację rodzin niepełnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

Rodziny te w liczbie 28, stanowiły 11,02% rodzin korzystających z pomocy społecznej. W ich gronie dominują 

rodziny z jednym i dwójką dzieci.   

 Grupą szczególnego ryzyka są rodziny emerytów i rencistów, których wiek i stan zdrowia, a także 

poziom dochodów kwalifikuje do udziału w systemie pomocy społecznej. W roku 2020 pomocą społeczną 

objęto 13 rodzin emerytów i rencistów, tj. 5,12% ogólnej liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej. 

W grupie rodzin emerytów i rencistów przeważają gospodarstwa jednoosobowe, które stanowią 53,85% tej 

grupy natomiast gospodarstwa dwuosobowe stanowią 30,77% a trzyosobowe 7,7%. 

 Na podstawie tych danych wnioskować należy, że rodzinom z dziećmi i gospodarstwom jednoosobo-

wym najtrudniej obecnie zachować stabilizację materialną, co rodzi konieczność objęcia ich odpowiednim 

do sytuacji wsparciem przez pomoc społeczną.  

 

9.2.2. Świadczenia pomocy społecznej 

 W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cz. Dąbrówce przyznał 395 osobom świadczenia 

w ramach zadań własnych. Świadczeniami objęto 254 rodziny, w których liczba osób wynosiła 882. 
 

Udzielone formy świadczeń w stosunku do ogólnej liczby osób, którym przyznano decyzją świadczenia.   

 

Źródło: Opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 
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 Dane w poniższej tabeli szczegółowo obrazują formy pomocy, liczbę osób którym przyznano decyzją 

świadczenia, liczbę rodzin i osób w rodzinie w odniesieniu do poszczególnych form pomocy oraz kwoty 

świadczeń.   

 

Udzielone świadczenia osobom i rodzinom korzystającym z pomocy społecznej.  

FORMY POMOCY 

LICZBA OSÓB, 
KTÓRYM PRZY-

ZNANO DECYZJĄ 
ŚWIADCZENIA 

LICZBA 
ŚWIADCZEŃ 

KWOTA ŚWIAD-
CZEŃ 
w zł 

LICZBA 
RODZIN 

LICZBA 
OSÓB 

W RODZINACH 

RAZEM 395 x 632 396 254 882 
ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM (dotowane) 58 642 302 012 58 85 

w tym przyznane dla osoby samot-
nie gospodarującej 

41 459 236 492 41 41 

pozostające w rodzinie 17 183 65 520 17 44 
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 67 245 89 865 67 194 

 z tym przyznane z powodu: 
      bezrobocia 

37 149 59 159 37 104 

     długotrwałej choroby 13 41 14 348 13 44 

     niepełnosprawności 10 38 10 998 10 34 

     innego powodu  niż   
     wymienione wyżej 

7 17 5 360 7 12 

SCHRONIENIE 0 0 0 0 0 
POSIŁEK 218 13 693 41 239 118 563 

 w tym dla: dzieci 218 13 693 41 239 118 563 
USŁUGI OPIEKUŃCZE 1 3508 45 815 1 1 
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIEWY-
DATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU 
ZDARZENIA LOSOWEGO 

1 1 12 000 1 5 

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE - 
OGÓŁEM 

154 x 141 465 150 434 

 w tym: zasiłki specjalne 27 43 16 465 27 70 
PRACA SOCJALNA x x x 36 96 
Odpłatność gminy za pobyt w domu 
pomocy społecznej 

5 60 169 417 5 5 

Źródło: Opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 

 

 Z analizy form pomocy wynika, że w 2020 r. największą grupę świadczeniobiorców (55,19%  z ogólnej 

liczby korzystających) stanowią osoby którym przyznano pomoc w formie posiłku, 38,99% to osoby, którym 

przyznano zasiłki celowe i w naturze. Zasiłki okresowe pobierało 16,96% osób z ogólnej liczby świadczenio-

biorców. Natomiast zasiłki stałe pobierało 14,68% osób z ogólnej liczby świadczeniobiorców. 

 Nieliczne grupy wśród świadczeniobiorców stanowiły osoby którym przyznano inne formy pomocy. 

Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 0,25%. Natomiast z zasiłków celowych na pokrycie wy-

datków powstałych w wyników zdarzenia losowego skorzystało 0,23%.  
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9.2.3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce opłacał składkę na ubezpieczenie 

zdrowotne 55 osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej. Całkowity koszt składki na ubezpie-

czenie zdrowotne wyniósł  27 280,00 zł. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-

ków publicznych (art. 66 ust. 1) w 2019r. wydano 12 pozytywnych decyzji administracyjnych- przyznających 

prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na okres 90 dni.  

 

9.2.4. Usługi opiekuńcze 

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obo-

wiązkowym. Pomoc społeczna w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej lub w rodzinie, 

która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.  

W 2020 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystało 5 osób, w tym 2 kobiety i 3 mężczyzn. 

Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana była w wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb 

każdego podopiecznego, od 2 do 8 godzin dziennie. Ogółem w 2020 r. zrealizowano 3 508 godzin usług opie-

kuńczych. 

 

9.2.5. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności 

Kolejnym zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest kierowanie do domu pomocy 

społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu. Prawo do umieszczenia 

w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby 

lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można za-

pewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.  

W 2020r. w domach pomocy społecznej ogółem z terenu naszej przebywało 5 osób, za które GOPS 

ponosił odpłatność. Kwota świadczeń na tę formę opieki wyniosła 169 417,15 zł. 

Mieszkańcy przebywali w 5-ciu różnych domach pomocy społecznej, tj.:  

1) Dom Pomocy Społecznej w Łosienicach - 1 osoba; 

2) Dom Pomocy Społecznej w Machowinie - 1 osoba; 

3) Dom Pomocy Społecznej w Szpęgawsku - 1 osoba; 

4) Domu Pomocy Społecznej w Lęborku - 1 osoba; 

5) Domu Pomocy Społecznej w Pucku – 1 osoba. 
 

9.2.6. Schronienie 

Schronienie to świadczenie pomocy społecznej w formie usługi kierowanej do osoby bezdomnej. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, gmina ma obowiązek udzielania schronienia, zapewnienia posiłku 

i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Koszty pomocy w tych formach pokrywane są wyłącznie 

ze środków własnych gminy. Schronienia udziela się w noclegowniach, schroniskach dla bezdomnych oraz 

innych placówkach o podobnym przeznaczeniu.  
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W 2020 roku na terenie gminy Czarna Dąbrówka z problemem bezdomności borykało się 5 osób, 

w tym 2 osoby posiadały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Tylko jedna z tych osób  posiadała własne 

dochody a cztery pozostałe były bez środków do życia i korzystały ze świadczeń pieniężnych z pomocy spo-

łecznej  (w formie zasiłków stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowych na żywność).  

Bezdomni mieszkańcy z terenu gminy Czarna Dąbrówka mogli skorzystać ze schronienia oferowanego 

przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynności w Gdyni, z którym Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Czarnej Dąbrówce podpisał porozumienie na świadczenie usług w zakresie zapewnienia 

tymczasowego miejsca noclegowego w formie: 

a) schroniska dla bezdomnych mężczyzn uzależnionych od alkoholu w Gdyni, ul. Jana z Kolna 28 

b) schroniska dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) ul. Derdowskiego 32A, 83-441Wiele, 

c) schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w  Dobrucie, Dobrut 20a 

W 2020 r. osoby bezdomne nie wyraziły zgody na skierowanie ich do schroniska. 

 

 

9.2.7. Piecza zastępcza 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia 

dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamiesz-

kania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki  

w wysokości: 

a) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej; 

c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka 

w pieczy zastępczej. 

 W 2020 r. środki finansowane wydatkowane na powyższy cel to kwota 61 680,91 zł na 10 dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej. 

 

 

9.3. Realizacja zadań zleconych GOPS 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce w swojej strukturze posiada wyodrębniony 

Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego, który zajmuje się 

realizującą ustaw: 

− z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

− z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

− z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

− z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

− z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 
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9.3.1. Świadczenia rodzinne 

System świadczeń rodzinnych skierowany jest do rodzin, które nie są w stanie zabezpieczyć potrzeb 

związanych z ponoszeniem wydatków na utrzymanie dzieci.  

Świadczenia te zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, obejmują: 

1. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu: 

a) urodzenia dziecka, 

b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

c) samotnego wychowywania dziecka, 

d) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

f) rozpoczęcia roku szkolnego, 

g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

2. świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielę-

gnacyjne; 

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka; 

4. świadczenie rodzicielskie. 

 
 

Liczba świadczeń dla osób, które pobierały zasiłek rodzinny z GOPS w 2020r.  

 

Źródło: Opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 
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Liczba świadczeń dla osób korzystających z dodatków do zasiłków rodzinnych.  

 

Źródło: Opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 
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Liczba pobranych świadczeń w formie zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego 
 zasiłku opiekuńczego. 
 

 

Źródło: Opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 

 

Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2020 roku. 

Lp. Świadczenie Liczba świadczeń Kwota wypłaconych 
 świadczeń w złotych 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego 

1.  Zasiłek  rodzinny 

1.1. - do ukończenia 5 roku życia 2 373 223 090,00 

1.2. - powyżej 5. Roku życia do ukończenia 18.roku życia 5 190 632 727,00 

1.3. - powyżej 18.roku życia  do ukończenia 21.roku życia 382 50 462,00 

1.4. - powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia  21 2 835,00 

2.  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 41 37 310,00 

3.  Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzy-
stania z urlopu wychowawczego 

163 62 905,00 

4.  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 112 20 654,00 

5.  Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka nie-
pełnosprawnego 

473 48 025,00 

6.  Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  724 43 896,00 

7.  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  

7.1. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której 
znajduje się siedziba szkoły 

22  2 486,00 

7.2. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miej-
scowości, w której znajduje się siedziba szkoły 

1 000 68 155,00 

8.  Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej 

1 763 165 191,00 

Świadczenia opiekuńcze 

9.  Zasiłek pielęgnacyjny 2 767 597 072,00 

10.  Specjalny zasiłek opiekuńczy 55 33 480,00 

11.  Świadczenia pielęgnacyjne 511 930 100,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

12.  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 66 66 000,00 

Świadczenie rodzicielskie 

13.  Świadczenie rodzicielskie 426 187 668,00 

Składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe 

14.  Składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe 426 187 668,00 

Źródło: Opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 
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9.3.2. Fundusz alimentacyjny i dłużnicy alimentacyjni 

 W 2020 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ze świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego skorzystało 27 rodzin, a liczba osób uprawnionych  otrzymujących świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego – 40 osób. Ogółem wydano 34 decyzje administracyjne przyznające świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego.  

 Szczegółowe wydatki poniesione przez Ośrodek w zakresie wypłacanych świadczeń z funduszu ali-

mentacyjnego przedstawia poniższa tabela. 
 

Struktura wydatków z funduszu alimentacyjny w 2020 roku. 

Lp. Świadczenie 
Liczba 

 świadczeń 
Kwota wypłacanych 
świadczeń w złotych 

Fundusz alimentacyjny 

 
1. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
z tego na osobę uprawniona w wieku: 

504 216 356,00 

1.1. - 0-17 lat 449 195 456,00 

1.2. - 18-24 lat 55 20 900,00 

1.3. - 25 lat i więcej 0 0,00 

Źródło: Opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 

 

Dłużnicy alimentacyjni 

 Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności 

w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi 

odsetkami. W 2020 r. stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniósł 

łącznie1.914 232,00 zł. 

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych wynosiły 114 980,02 zł z tytułu wypłaconych świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego, z tego:  

- przekazane na dochody budżetu państwa: 89 946,06 zł, a w tym ustawowe odsetki 52 395,15 zł, 

- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela: 25 033,96 zł. 

W 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce wobec 27 dłużników alimenta-

cyjnych podjął i prowadził działania zmierzające do zwiększenia ich odpowiedzialności oraz doprowadzenia 

do skutecznego egzekwowania i realizowania zobowiązań alimentacyjnych.  

Z 2 dłużnikami alimentacyjnymi przeprowadzono wywiad alimentacyjny oraz odebrane zostało 

oświadczenie majątkowe. Nie złożono wniosków o ściganie z powodu uchylania się od obowiązku alimenta-

cyjnego (art.209 KK). 

W sprawach dłużników alimentacyjnych podejmowano i prowadzono czynności z samymi dłużnikami 

alimentacyjnymi, a także z komornikami sądowymi, organami właściwymi wierzyciela, organami właściwymi 

dłużnika, Prokuraturą Rejonową, Policją. 
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Informacje o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych w razie powstania zaległości za okres dłuższy 

niż 6 miesięcy przekazywane są do Biur Informacji Gospodarczej. Są to: 

− Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.,  

− Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,  

− Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,  

− Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,  

− Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej S.A. 
 

 

9.3.3. Świadczenie Wychowawcze (Program Rodzina 500+) 

Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce realizuje nowe zada-

nia wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Program Ro-

dzina 500+”. W ramach tego programu wypłacane jest świadczenie wychowawcze, które ma na celu czę-

ściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem 

jego potrzeb życiowych. 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, 

bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Wysokość świadczenia wychowawczego  z „Programu 

Rodzina 500+” wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. 

Struktura wydatków na świadczenia wychowawcze w 2020 roku. 

Lp. Świadczenie Liczba świadczeń Kwota wypłacanych świadczeń w złotych 

Świadczenie wychowawcze 

1. Świadczenia wychowawcze 14 751 7 313 477,57 zł 

Źródło: Opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 

 

 

9.3.4. Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe i zdrowotne 

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce na składki z tytułu ubezpieczenia 

emerytalno – rentowego dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy 

wydatkował kwotę 187 668 zł. Składki z tytułu ubezpieczenia emerytalno – rentowego były opłacane do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i do  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  dla 42 osób. 

 

9.3.5. Program „Dobry start” 

 W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce realizował na podstawie rozpo-

rządzenia Rady Ministrów  z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie warunków realizacji rządowego programu „Do-

bry start” (Dz. U. 2019 poz. 1343)  świadczenie z programu "Dobry start". 

 Świadczenie z programu "Dobry start" przysługuje jednorazowo, na rozpoczynające rok szkolny dla 

dzieci do ukończenia 20 roku życia, a dzieci  niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 

przez nie 24 roku życia. Wysokość świadczenia z programu „Dobry start” wynosi 300,00 zł na każde dziecko 

– bez względu na dochód.  
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Struktura wydatków na świadczenia z programu „Dobry start” w 2020 r.  

Lp. Świadczenie Liczba świadczeń 
Kwota wypłacanych 
świadczeń w złotych 

Świadczenie z programu „Dobry start” 

1. Świadczenia z programu „Dobry start” 805 241 500,00 

Źródło: Opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 

 

9.3.6. Karta Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny to program o zasięgu ogólnokrajowym przyjęty uchwałą Rady Ministrów. Szczegó-

łowe warunki realizacji tego programu określało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. 

(Dz.U. poz.755). Rozporządzenie to zostało uchylone 31 grudnia 2014 r. i zostało zastąpione Ustawą z dnia 

05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, która weszła w życie 01 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2019r. poz.1907). 

Program jest adresowany do członków rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód. Program obej-

muje dzieci i rodziców mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia (w przypadku 

dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności nie ma 

ograniczeń wiekowych). Program obejmuje także rodziców zastępczych oraz dzieci wychowujących się w ro-

dzinie zastępczej po spełnieniu w/w wymagań. Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać 

również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce wydał 179 Kart Dużej Rodziny z tego: 

106 kart dla rodzica/małżonka i 73 karty  dla dzieci.  

 

9.3.7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce w ramach specjalistycznych usług 

opiekuńczych zatrudniał 2specjalistów (logopeda i pedagog z doświadczeniem do pracy z dziećmi autystycz-

nymi i zaburzonymi psychicznie). Usługami objęto dwoje dzieci, którym zapewniono usługi specjalistyczne 

w wymiarze zalecanym przez lekarza specjalistę. Kwota świadczeń wydatkowana na ten cel wyniosła 

16 080,00 zł. 

 

 

9.4. Inna działalność GOPS w tym: realizowane programy mające na celu wsparcie rodzin  po-
trzebujących 

 

9.4.1. Dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023” 

 Program został wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023 (M.P. 

z 2018 r. poz.1007). W/w program zastąpił program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–

2020. 



99 
RAPORT O STANIE GMINY CZARNA DĄBRÓWKA ZA ROK 20 20 

 Celem programu jest w szczególności: zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz obję-

cie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce w ramach programu przewiduje udzielenie pomocy w for-

mie: 

1. posiłku (GOPS realizuje posiłek w formie obiadów w placówkach oświatowych), 
2. zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. 

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium docho-
dowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty: 

1. 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 
2. 792,00 zł dla osoby w rodzinie. 

W 2020 r. w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” zapewniono dożywianie w formie jednego 

gorącego posiłku dla 218 dzieci uczęszczających do Szkół  Podstawowych w: Czarnej Dąbrówce, Nożynie i 

Rokitach. Ponadto przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na żywność dla 129 rodzin spełniających 

przesłanki art.7 ustawy o pomocy społecznej, na kwotę: 118 465,00 zł. 
 

PROGRAM  „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

POSIŁEK 

OGÓŁEM 
w tym na 

wsi 

w tym: 

dzieci do czasu 
rozpoczęcia nauki 

w szkole podstawowej 

uczniowie do czasu 
ukończenia szkoły  
ponadgimnazjalnej 

OGÓŁEM 
w tym  
na wsi 

OGÓŁEM 
w tym  
na wsi 

Liczba osób korzystających z posiłku 218 218 70 91 158 158 

 w tym z posiłku w formie:  
        jednego dania  gorącego 

218 218 70 70 146 146 

Liczba rodzin 118 118 x x X x 

Liczba osób w rodzinie 548 548 x x X x 

Liczba posiłków 13 558 13 558 4 417 4 417 9 129 9 129 

Koszt posiłków (zł)  41 239 41 239 13 251 13 251 27 388 27 388 

z tego: środki własne 8 248 8 248 2 650 2 650 5 478 5 478 

             dotacje 32 991 32 991 10 601 10 601 21 910 21 910 

Koszt jednego posiłku (zł) 3,04 3,04 3,00 3,00 3,00 3,00 

 

 

PROGRAM  „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” 

WYSZCZEGÓLNIENIE ZASIŁK CELOWY 

OGÓŁEM w tym na wsi 

Liczba osób, którym przyznano decyzja świadczenie 133 133 

Liczba rodzin 129 129 

Liczba osób w rodzinie 330 330 

Liczba świadczeń 433 433 

Kwota świadczeń 118 465 118 465 

z tego:  środki własne 
             dotacje 

23 693 
94 772 

23 693 
94 772 

Koszt jednego świadczenia (w zł) 273,59 273,59 

Źródło: Opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 
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9.4.2. Praca socjalna 

Praca socjalna należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Według ustawy jest to 

działalność zawodowa realizowana przez pracowników socjalnych a prowadzona z osobami i rodzinami 

w  celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności samodzielności życiowej oraz odzyskania zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych, a także tworzenie wa-

runków sprzyjających temu celowi.  

Praca socjalna może być również prowadzona ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współ-

pracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. 

Nowoczesne podejście do pracy socjalnej zakłada wejście pracownika świadczącego pracę socjalną w rolę 

osoby udzielającej pomocy o charakterze niematerialnym. Pełni on rolę m. in. mediatora, negocjatora, coa-

cha, mentora.  

Głównym priorytetem w pracy socjalnej jest szybka i poprawna diagnoza sytuacji osoby, rodziny, śro-

dowiska, określająca źródła dysfunkcjonalności. Skuteczna realizacja pracy socjalnej wymaga porozumienia i 

współpracy osoby wspieranej i pracownika socjalnego. Może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, 

których w 2020 roku zawarto 5. Praca socjalna jest świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany 

dochód.  

Praca socjalna obejmowała w roku 2020 następujące zagadnienia:  

- poprawa warunków materialnych poprzez wskazywanie możliwości wykorzystania własnych upraw-

nień i udzielanie pomocy w ich uzyskaniu (uzyskanie zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków mieszka-

niowych, świadczeń emerytalno-rentowych, pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze środków PFRON 

dla osoby niepełnosprawnej itp.);  

- poprawa warunków mieszkaniowych poprzez wskazywanie możliwości i pomoc w załatwieniu for-

malności związanych m. in. ze zamianą mieszkania, uzyskaniem lokalu socjalnego oraz pośredniczenie 

w przekazywaniu używanych mebli, sprzętu AGD, itp.; 

- zagwarantowanie osobom starszym i niepełnosprawnym opieki poprzez m. in. uaktywnienie człon-

ków rodziny, pomoc w zorganizowaniu prywatnych usług opiekuńczych, organizowanie pomocy są-

siedzkiej itp.;  

- poprawa relacji między członkami rodziny poprzez m. in. mediacje w sprawach konfliktów rodzin-

nych, organizację dostępu do poradnictwa specjalistycznego, współpracę z policją i kuratorami sądo-

wymi, coaching; itp.  

- wnioskowanie do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną z uwagi na podejrzenie niewłaści-

wego sprawowania przez rodziców władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi; 

-  organizowanie interwencji w sprawach osób i rodzin w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia (np. 

zaniedbania zdrowotne dzieci, brak zgody na zabezpieczenie schronienia w okresie silnych mrozów, 

stan upojenia alkoholowego rodziców wychowujących małe dzieci itp.) oraz współpraca z innymi służ-

bami w tym zakresie; 

-  załatwianie formalności związanych z leczeniem szpitalnym osób, których stan zagraża ich zdrowiu 

lub życiu, a które dobrowolnie nie poddają się leczeniu specjalistycznemu; 

-  pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (m. in. uzyskanie dowodu osobistego, uzyskanie dodatku 

mieszkaniowego, świadczeń rodzinnych, świadczeń emerytalno – rentowych, uzyskania orzeczenia 

lekarskiego); 
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-  udzielanie poradnictwa i organizowanie poradnictwa specjalistycznego, informowanie o możliwo-

ściach uzyskania wsparcia lub kierowanie do poradnictwa specjalistycznego w GOPS, poradni psycho-

logiczno-pedagogicznej, Punktu Konsultacyjnego lub w innych podmiotach (PCPR, PUP, organizacje 

pozarządowe itp.); 

-  kierowanie do udziału i wnioskowanie o przyjęcie do projektów realizowanych przez organizacje po-

zarządowe, PUP, PCPR współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; 

- organizowanie wolontariatu m. in. poprzez analizę potrzeb w środowisku, angażowanie wolontariu-

szy do prac na rzecz mieszkańców, organizowanie zbiórek odzieży dla potrzebujących; 

- organizowanie i dostarczanie żywności unijnej, paczek żywnościowych, wydawanie skierowań, kiero-

wanie na szkolenia. 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce w ramach pracy socjalnej udzie-

lali pomocy, która miała służyć wzmacnianiu, uaktywnianiu osób i rodzin w celu rozwijania ich poczucia wła-

snej wartości, podnoszenia samooceny, poprawie zdolności podopiecznych do samodzielnego zaspokajania 

niezbędnych potrzeb oraz poprawie funkcjonowania w środowisku lokalnym i wykorzystywania własnych 

możliwości. 

Podopiecznych w zależności od problemów którymi są dotknięci, motywowano do podjęcia aktywności 

ukierunkowanej na podniesienie kwalifikacji poprzez uczestniczenie w kursach, szkoleniach, kontynuowanie 

nauki i do podjęcia zatrudnienia. 

 

9.4.3. Zespół Interdyscyplinarny 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Czarnej Dąbrówce  uczestniczą w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i powoływanych gru-

pach roboczych. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce - Ewa Dulewicz - 

pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i odpowiedzialna jest za organizację pracy ze-

społu i grup roboczych. Pracownicy socjalni wraz z przedstawicielami innych instytucji są zaangażowani 

w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Do zadań jakie są podejmowane  w tym zakresie należą w szczególności:  

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,  

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciw-

działanie temu zjawisku,  

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,  

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środo-

wisku lokalnym, 

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,  

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w ro-

dzinie,  

- monitorowanie sytuacji rodzin,  

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin oraz efektów tych działań 

- podejmowanie działań profilaktycznych 
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Działania realizowane przez pracowników opierają się na podstawie Rozporządzenia RM z dnia 

13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” jak rów-

nież na podstawie „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czarnej Dąbrówce  na lata 

2016 - 2020”. Pracę z rodziną, w której występuje przemoc rozpoczyna wypełnienie formularza „Niebieskiej 

Karty - część A”. Zostaje powołana wtedy grupa robocza, składająca się z przedstawicieli jednostek organiza-

cyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty 

i ochrony zdrowia, która zajmuje się konkretnym przypadkiem.  

W 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Czarna Dąbrówka otrzymał 16zgłoszeń o stosowaniu prze-

mocy w rodzinie, w tym:  

- liczba formularzy „Niebieskiej Karty” wypełnionych przez pracowników socjalnych: 3; 

- liczba formularzy „Niebieskiej Karty” wypełnionych przez inne jednostki i instytucje:13, 

 W 2020 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 33 grupy robocze. Podczas po-

siedzeń grup roboczych sporządzono9 formularzy „Niebieska Karta - C” oraz 7 formularzy „Niebieska 

Karta - D”. Forma przemocy, która była najczęściej stosowana przez sprawców przemocy, to przemoc 

psychiczna/emocjonalna i przemoc fizyczna.  

 

Wykaz sporządzonych „Niebieskich kart” przez jednostki i inne instytucje działające na terenie gminy. 

 

Źródło: Opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 

 

 W 2020 r. udzielono pomocy i wsparcia 33 osobom dotkniętych przemocą w rodzinie, tym było 16 ko-

biet, 16 mężczyzn i1dzieci. Udzielono również 20 osobom pomocy w formie: poradnictwa psychologicznego 

(6 osób), poradnictwa prawnego ( 2 osoby) i poradnictwa socjalnego (12osób).  

 Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

przedstawia poniższa tabela. 
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Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w 2019r. (podmiot odpowiedzialny gmina) 

Rodzaj działania Wskaźniki Wartość 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utworzenie 
i 

funkcjonowanie zespo-
łów interdyscyplinar-

nych 

liczba utworzonych zespołów interdyscyplinarnych 1 

liczba posiedzeń zespołów 4 

 
 
 
 
 
liczba osób objętych 
pomocą zespołów in-
terdyscyplinarnych 

ogółem 33 

 
w tym 
 kobiety 

ogółem 16 

w tym niepełnosprawne 0 

w tym starsze 0 

w tym 
mężczyźni 

ogółem 16 

w tym niepełnosprawne 3 

w tym starsi  0 

w tym 
dzieci 

ogółem 17 

w tym niepełnosprawne  1 

liczba rodzin objętych pomocą zespołów interdyscyplinarnych  16 

liczba utworzonych grup roboczych 7 

liczba posiedzeń grup 33 

 
 
 
 
liczba osób objętych 
pomocą grup robo-
czych  

ogółem 33 

w tym 
kobiety 

ogółem  16 

w tym niepełnoprawne  0 

w tym starsze  0 

w tym 
mężczyźni 

ogółem 16 

w tym niepełnosprawni 3 

w tym starsi  0 

w tym 
dzieci 

ogółem 1 

w tym niepełnosprawne  1 

liczba rodzin objętych pomocą grup roboczych  16 

Źródło: Opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 

 

W 2020 r. zamknięto 14 Niebieskich Kart z powodu realizacji planu i zaprzestania stosowania przemocy, 

w tym jedna osoba skorzystała z terapii uzależnień. 

Zespół Interdyscyplinarny w ramach realizacji założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Czarnej Dąbrówce prowadzi działania informacyjne na temat form pomocy rozpowszechniając 

ulotki informacyjne i plakaty. Kadra zaangażowana w pracę w Zespole systematycznie korzysta ze szkoleń 

podnoszących kompetencje niezbędne w pracy z ofiarami przemocy i osobami podejrzanymi o stosowanie 

przemocy w rodzinie. 

W 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny zakupił materiały profilaktyczne dla Szkół Podstawowych na temat 

bezpieczna rodzina, które pedagodzy wraz z dzielnicowym rozpowszechnili wśród uczniów szkół na terenie 

gminy. Gmina Czarna Dąbrówka również przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Stop przemocy 2020”. 

 

9.4.4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. 

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce realizował pomoc materialną 

o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy Czarna Dąbrówka.  
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 W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce wydał 271 decyzji administracyj-

nych dotyczących realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym 262 decyzje przyznające, 9 

decyzji przyznających świadczenie w formie zasiłków losowych oraz 26 decyzji odmownych z powodu prze-

kroczenia ustawowego kryterium dochodowego.  

 Szczegółowe wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce  

w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych przedsta-

wiają poniższe tabele. 

Szczegółowe wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce w zakresie wy-

płacanych stypendiów szkolnych oraz zasiłków szkolnych – losowych dla uczniów w okresie 01-06.2020 r. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba uczniów Kwota wypłaconych świadczeń w złotych 

1. Szkoły Podstawowe  111 45 667,62 zł 

2. Ponadgimnazjalne 29 11 931,18 zł 

Razem 140 57 598,80 zł 

 Zasiłki losowe 5 2 400,00 zł 

Ogółem 145 59 998,80 zł 

Źródło: Opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 

 

Szczegółowe wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce  w zakresie wy-
płacanych stypendiów szkolnych  oraz zasiłków szkolnych – losowych dla uczniów w okresie 09-12.2020r. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba uczniów Kwota wypłaconych świadczeń 

w złotych 

1. Szkoły Podstawowe  97 30 531,72 zł 

2. Ponadgimnazjalne 25 7 869,00 zł 

Razem 122 38 400,72 zł 

 Zasiłki losowe 4 1 600,00 zł 

Ogółem 126 40 000,72 zł 

Źródło: Opracowanie własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 

 

W 2020 r. łączna kwota wypłaconych stypendiów w formie pomocy materialnej o charakterze socjal-

nym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów wyniosła 99 999,52 zł. 

 

9.4.5. Asystent rodziny 

 W 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce zatrudniony był jeden asy-

stent rodziny. Środki finansowe na prace asystenta rodziny w 2020r. wyniosły 55 555,49 zł i w całości pocho-

dziły ze środków własnych, ponieważ Program „Asystent rodziny” na 2020 r. nie zapewnił środków na dofi-

nansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny. Liczba rodzin, które korzystały z usług asystenta rodziny wy-

niosła 10 rodzin, w których było 26 dzieci.  
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9.4.6. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. 

Od 1 stycznia 2020 r. w Gminie Czarna Dąbrówka kontynuowana była przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach Programu „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020.Program zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codzien-

nych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym o umiar-

kowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności. 

W 2020 r. z usługi „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” skorzystało 6 osób niepełno-

sprawnych, 4 ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 2 z umiarkowanym. Asystent swoje usługi świad-

czy w każdy poniedziałek, łącznie w wymiarze 30 godzin miesięcznie. 

 
9.4.7. Ośrodek wsparcia „Klub Senior+” 

Od lipca 2020 r. przy GOPS w Czarnej Dąbrówce funkcjonuje ośrodek wsparcia „Klub Senior+”, który dyspo-

nuje 40 miejscami.  Klub „Senior+” jest czynny trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, czwartek w godzi-

nach 8.00-14.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Siedziba klubu mieści się w Wiejskim Domu 

Kultury w Jasieniu. Zgodnie z przyjętym regulaminem przewiduje się również organizację zajęć w godzinach 

popołudniowych. Przynależność do Klubu „Senior+” jest dobrowolna i bezpłatna. Działalnością Klubu kieruje 

Kierownik „Klubu Senior+” zatrudniony przez GOPS w wymiarze 1/20 etatu. GOPS zatrudnia również na ½ 

etatu opiekuna- animatora, który prowadzi zajęcia z seniorami.   

Celem Klubu „Senior+” jest: 

1. Aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego, 

2. Rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestników, 

3. Tworzenie ruchu samopomocy spośród uczestników Klubu, 

4. Organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej, zajęć rękodzielniczych, muzykoterapii, ćwiczeń 

pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanych do możliwości uczestników, 

5. Zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań 

i pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach. 

 

 

9.4.8. Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych. 

Od października 2019 r. działa pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych.  Rolą pełnomocnika jest m. in.: 

- reprezentowanie wójta gminy Czarna Dąbrówka w kontaktach z instytucjami, stowarzyszeniami 

i innymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych; 

- inicjowanie i opracowywanie programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej 

osób niepełnosprawnych; 

- inicjowanie i koordynowanie zadań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności 

i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowania w społeczeństwie; 

- opracowywanie projektów programów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przygotowywanie 

wniosków o pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację tych zadań; 
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- współpraca z administracją rządową, samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi 

w zakresie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych; 

- współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka i jednostkami 

organizacyjnymi Gminy w zakresie uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych przy 

przygotowywaniu i realizacji ich zadań; 

- udzielanie informacji zainteresowanym w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej (m. 

in. likwidacji barier architektonicznych, sprzętu rehabilitacyjnego, ulg i uprawnień osób 

niepełnosprawnych). 

 

9.4.9. Program „Wspieraj Seniora” 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce od października do grudnia 2020 r. realizo-

wał program "Wspieraj seniora"  edycja 2020. Celem programu jest zapewnienie wsparcia (w szczególności 

robienie zakupów) osobom powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na 

pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawo-

wej potrzeby. 

Program w dużym stopniu był pomocny dla naszej gminy w realizacji usługi wsparcia dla seniorów 

w  związku z utrzymującym się w kraju stanem epidemii Covid-19. Co prawda z programu skorzystało mniej 

osób niż oczekiwaliśmy, jednak nawet seniorzy, którzy nie skorzystali z pomocy byli wdzięczni za informacje 

o takiej możliwości. Na pewno wpłynęło to też na wzrost poczucia bezpieczeństwa najbardziej narażonej 

grupy w czasie epidemii Covid-19. Być może sama informacja na stronie gminy i Gops-u o potrzebie wspie-

rania w tym trudnym czasie seniorów bardziej uwrażliwiła rodzinę i sąsiadów na potrzebę wsparcia seniorów 

w tych trudnym dla nich czasie, co przełożyło się na małą liczbę zgłoszeń. 

Ta grupa seniorów, która skorzystała z pomocy w ramach programów to najczęściej osoby samotne 

lub  od ich rodziny dzielą ich duże odległości. Część z nich skorzystała jednorazowo, a część nieprzerwalnie 

od początku realizacji programu korzystała z pomocy. Od października do grudnia 2020 r. GOPS w Czarnej 

Dąbrówce udzielił tej formy wsparcia 19 osobom. 

 

9.4.10. Program „Czyste Powietrze” 

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświad-

czeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka go-

spodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”. 

W Gminie Czarna Dąbrówka powyższe zaświadczenia wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Stosowne wnioski można pobrać w siedzibie GOPS oraz ze strony internetowej urzędu gminy bądź ośrodka 

pomocy. W 2020 r. wydano jedno takie zaświadczenie. 
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9.4.11. Współpraca z innymi jednostkami i instytucjami 

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce współpracował z innymi jednostkami 

i instytucjami, w zakresie: 

− Kontynuowano współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku; 

− Kontynuowano współpracę z Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Lęborku w zakresie nadzoru kurator-

skiego oraz z Powiatową Komendą Policji w Czarnej Dąbrówce, w sprawach związanych z przemocą 

w rodzinie; 

− Pracownicy socjalni współpracowali z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytowie, w zakresie przekazy-

wania informacji o aktualnych ofertach pracy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, korzysta-

jącym z pomocy społecznej. Informowali zainteresowane osoby o możliwości skorzystania z porad-

nictwa zawodowego w PUP oraz kierowali na szkolenia organizowane przez PUP. Utrzymywali stały 

kontakt z biurem pośrednictwa pracy. W Ośrodku oferowano osobom bezrobotnym pomoc w aktyw-

nym poszukiwaniu pracy, udzielano poradnictwa z zakresu umiejętności poruszania się po rynku 

pracy, pomagano w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych – listów motywacyjnych i życiory-

sów. Podpisano porozumienie w sprawie Samorządowego Elektronicznego Podajnika Informatycz-

nego „SEPI”; 

− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadzał wywiady środowiskowe na potrzeby Powiato-

wego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie  oraz innych ośrodków pomocy społecznej; 

− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej organizował imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych 

w partnerstwie ze stowarzyszeniem Siła Dębu, Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka, Klubem Wo-

lontariusza, PZW Lipień i Urzędem Gminy Czarna Dąbrówka. W roku 2020 ze względu na sytuację 

pandemiczną, odbyła się tylko zabawa karnawałowa pn. „KARNABAL” . 

− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowym w Czarnej Dąbrówce w zakresie informowania o możliwości podjęcia leczenia; 

− Kontynuacja współpracy  pracowników socjalnych z: Urzędem Gminy w Czarnej Dąbrówce, Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami, Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka 

w Czarnej Dąbrówce, służbą zdrowia, sądem, kuratorami społecznymi i zawodowymi, Poradnią Le-

czenia Uzależnienia od Alkoholu w Żukówku. 

− Pracownicy socjalni angażowali się w działania organizacji pozarządowych, w ramach których realizo-

wali projekty na rzecz rozwoju osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

W ramach współpracy z lokalnymi mediami Ośrodek cyklicznie zamieszczał informacje na stronie inter-

netowej i w lokalnej prasie na temat działań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Czarnej Dąbrówce.  

W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania zawarte w Gminnym Programie 

Wspierania Rodziny w Czarnej Dąbrówce na lata 2018 – 2020. Program ten został przyjęty Uchwałą 

Nr XL/384/2018  Rady Gminy Czarna Dąbrówka w dniu 27  czerwca 2018. Zrealizowane zadania szczegółowo 

przedstawione zostały w sprawozdaniu z realizacji Programu. 
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10. ROCZNY RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI OŚWIATY ZA ROK 2020 

10.1. Struktura oświaty w gminie Czarna Dąbrówka 

 

W Gminie Czarna Dąbrówka funkcjonują 4 szkoły podstawowe których gmina jest organem prowadzącym: 

➢ Szkoła Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce 

➢ Szkoła Podstawowa im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach  

➢ Szkoła Podstawowa w Nożynie Im. Św. Jana Pawła II 

➢ Szkoła Podstawowa w Jasieniu 

Przy 4 szkołach podstawowych działają oddziały przedszkolne. 

Obsługa finansowo księgowa jednostek budżetowych działających w zakresie oświaty, jest zapewniana przez 

Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Czarnej Dąbrówce. We wszystkich placówkach oświatowych zapew-

niona jest obsługa administracyjna  i organizacyjna. Poziom zatrudnienia pracowników administracji i obsługi 

w szkołach będzie przedstawione w dalszej części informacji. 

 

1) Szkoły podstawowe  

Szkoły podstawowe są placówkami obwodowymi. Nauka w szkole podstawowej jest obowiązkowa. 

 

Dane o uczniach w szkołach podstawowych w Gminie Czarna Dąbrówka wg. stanu na 31.03.2020 r. 

Nazwa jednostki Liczba  

oddziałów 

Liczba dzieci Ogółem 

I II III IV V VI VII VIII 

Szkoła Podstawowa w Cz. Dąbrówce 18 33 39 29 32 13 37 34 20 237 

Szkoła Podstawowa w Rokitach 13 20 26 18 17 17 29 16 17 160 

Szkoła Podstawowa  w Nożynie 11 14 14 7 8 6 13 14 10 86 

Szkoła Podstawowa  w Jasieniu 10 6 6 8 7 5 13 10 5 60 

Ogółem  52 73 85 62 64 41 92 74 52 543 

 

Dane o uczniach w szkołach podstawowych w Gminie Czarna Dąbrówka wg. stanu na 30.09.2020 r. 

Nazwa jednostki Liczba  

oddziałów 

Liczba dzieci Ogółem 

I II III IV V VI VII VIII 

Szkoła Podstawowa w Cz. Dąbrówce 18 33 39 29 32 13 37 34 20 237 

Szkoła Podstawowa w Rokitach 13 20 26 18 17 17 29 16 17 160 

Szkoła Podstawowa  w Nożynie 11 14 14 7 7 6 13 14 10 85 

Szkoła Podstawowa  w Jasieniu 10 6 6 8 7 5 13 10 5 60 

Ogółem  52 73 85 62 63 41 92 74 52 542 
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2) Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.  
 

  
Język 
polski 

Matematyka 
Język angielski 
podstawowy 

Język 
niemiecki 

1 SP w Cz. Dąbrówce - 30 uczniów 50% 39% 37% - 

2 SP w Rokitach - 21 uczniów 30% 37% 19% - 

3 SP w Jasieniu - 10 uczniów 49% 40% 34% - 

4 SP w Nożynie - 6 uczniów 50% 35% 39% - 

 średnia w gminie 46% 38% 21%  

 średnia w powiecie bytowskim 54% 42% 43%  

 woj. pomorskie 58% 45% 54%  
 

 

3) Oddziały przedszkolne 

Wychowanie przedszkolne jest pierwszym szczeblem w systemie edukacji, gdzie w sposób świadomy 

i zaplanowany oddziałuje się na dziecko. Wychowanie i nauczanie odbywa się wg przyjętego programu dla 

każdej grupy wiekowej, z uwzględnieniem form i sposobu kształcenia do ogólnego poziomu rozwoju psy-

chicznego dziecka. W roku szkolnym 2020/2021 wychowaniem przedszkolnym objęte zostały dzieci od 2,5 

do 6 lat. Odziały przedszkolne realizowały programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę 

programową wychowania przedszkolnego, zapewniającą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w cza-

sie nie krótszym niż 5 godzin dziennie. 

W Gminie Czarna Dąbrówka zapewniony jest dostęp do opieki przedszkolnej dla  dzieci wg stanu na 

30.09.2020 r. łącznie 212 dzieci korzystało z wychowania przedszkolnego. Biorąc pod uwagę liczbę korzysta-

jących z wychowania przedszkolnego, gmina w 100% zaspokajała potrzeby w tym zakresie. 

 

Dane o dzieciach w oddziałach przedszkolnych w Gminie Czarna Dąbrówka wg. stanu na 30.09.2020 r. 

Nazwa jednostki 
Liczba 

oddziałów 

Liczba dzieci 
Ogółem 

Poniżej „0” „0” 

Oddział przedszkolny w Cz. Dąbrówce 4 47 29 73 

Oddział przedszkolny w Rokitach 4 51 21 72 

Oddział przedszkolny w Nożynie 3 33 9 42 

Oddział przedszkolny w Jasieniu 2 24 1 25 

Ogółem 13 157 60 212 

 
 

 

10.2. Zatrudnienie 

10.2.1. Zatrudnienie nauczycieli 

Nauczyciele, zatrudnieni w gminnych jednostkach oświatowych, posiadają odpowiednie kwalifikacje 

oraz dzięki wypracowanym systemom doskonalenia, w przeważającej większości uprawnienia do nauczania 

więcej niż jednego przedmiotu. 
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Stan zatrudnienia wynika z organizacji roku, a ta ściśle związana jest z liczbą oddziałów na każdym 

poziomie nauczania, liczbą godzin wynikającą z podziału na grupy np. na zajęciach z wychowania fizycznego, 

języków obcych, informatyki oraz liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów określoną w rozporządzeniu 

w sprawie ramowych planów nauczania. 

W roku szkolnym 2020/2021 zatrudnienie wynosi 92,83 etatu (stan na 30.09.2020 r.). Zmiany w struk-

turze zatrudnienia w trakcie roku szkolnego powodowane są koniecznością zatrudnienia pracowników na 

zastępstwo w przypadku długotrwałej choroby lub macierzyństwa oraz przebywania nauczycieli na urlopach 

zdrowotnych. 

Zatrudnienie nauczycieli wg stanu na 30.09.2020 r. 

Wyszczególnienie 

Liczba stosunków pracy nauczycieli 

Ogółem Bez stopnia Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

1 2 3 4 5 6 7 

Stopień 
dr lub mgr 

i pp 

Zatrudnieni w pełnym wymiarze 86 - 4 13 27 42 

Zatrudnieni  w nie-
pełnym wymiarze 

liczba 16 - 4 1 5 6 

w tym 
wymiarze 6,83 - 1,74 0,22 1,95 2,92 

Razem etaty 92,83 - 5,74 13,22 28,95 44,92 

 
 

10.2.2. Zatrudnianie pracowników administracji i obsługi 

Aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki  oraz świeże posiłki dla 

dzieci i młodzieży, w jednostkach oświatowych zatrudnia się pracowników administracji i obsługi. Stan za-

trudnienia pracowników niepedagogicznych w szczególności uwarunkowany jest potrzebami wynikającymi 

z liczby uczniów, powierzchni do sprzątania, liczby wydawanych posiłków, konieczności wspierania pracy na-

uczycieli w opiece nad uczniem z orzeczeniami o specjalnej organizacji nauki itp. 

Zatrudnianie pracowników administracji i obsługi utrzymuje się mniej więcej na tym samym pozio-

mie. Dyrektorzy korzystają z możliwości darmowych umów stażowych z urzędu pracy, a jednym z ich punk-

tów jest zatrudnianie na czas określony po odbytym stażu. 

 

Zatrudnianie pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka 

 

Stanowiska Liczba zatrudnionych w etatach 

Administracja 4 

Kucharki 4 

Obsługa 19 

Palacz -konserwator 3 

pomoc nauczyciela  3 

Intendent  1 
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10.2.3. Nadawanie stopni awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

W roku 2020pięć osób wystąpiło z wnioskiem o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień 

nauczyciela mianowanego. Po dwóch nauczycieli SP w Czarnej Dąbrówce i SP w Rokitach oraz jeden nauczy-

ciel SP w Jasieniu. Wszystkie postępowania zakończyły się wynikiem pozytywnym i nauczyciele otrzymali akty 

nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 

Do grona nauczycieli dyplomowanych dołączył Nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Rokitach.  

 

10.3. Dowożenie dzieci i młodzieży 

Gmina zapewnia wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego poprzez zorganizowanie trans-

portu, z uwzględnieniem art. 39 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe; 

Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:  

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych; 

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych 

Koszt obsługi dowożenia w 2020 r. wyniósł  330 720,08 zł. 

 

10.4. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 

Pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, 

przysługuje dofinansowanie kosztów jego kształcenia. Na powyższy cel gmina otrzymuje środki finansowe 

w postaci dotacji celowej - 100 % ze środków Funduszu Pracy. W 2020 roku wydano w Gminie Czarna Dą-

brówka 24 decyzji pozytywne, na łączną kwotę 169 476,14 zł, tytułem dofinansowania pracodawcom nauki 

zawodu 21 młodocianych pracowników. 
 

10.5. Finansowanie zadań oświatowych w gminie Czarna Dąbrówka 

Wydatki na oświatę to znacząca część budżetu Gminy Czarna Dąbrówka. Działalność szkół podstawowych 

jest finansowana z subwencji oświatowej oraz ze środków własnych. Działalność przedszkoli jest zadaniem 

własnym gminy i jest finansowana ze środków własnych oraz niewielkiej dotacji. Wydatki poniesione na 

szkoły i przedszkola oraz źródła ich finansowania w 2020 roku przedstawia poniższa tabela. 

 

2020 SP Cz. D. SP Rokity SP Jasień SP Nożyno RAZEM 

Wydatki 3 405 020,49 zł 2 877 479,26 zł 1 393 773,68 zł 2 344 759,68 zł 10 021 033,11 zł 

Subwencja, Dotacja, Rezerwa 3 140 447,64 zł 2 358 254,26 zł 1 132 537,34 zł 1 451 317,82 zł 8 082 557,06 zł 

Koszt Gminy -     264 572,85 zł -   519 225,00 zł -     261 236,34 zł -    893 441,86 zł 1 938 476,05 zł 
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11. RAPORT O STANIE  GCKIB W CZARNEJ DĄBRÓWCE ZA ROK 2020 

11.1. Informacje ogólne wraz z wykazem ważniejszych imprez, wydarzenia kulturalnych, 
sportowych organizowanych przez GCKiB 

 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce prowadzi działania mające na celu m.in. edukację 

kulturalną, integrowanie społeczności lokalnych poprzez współtworzenie warunków do kultywowania 

i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych, tworzenie 

warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, rozbudzanie i wspomaganie społecznej 

aktywności kulturalnej, zainteresowanie wiedzą i sztuką, tworzenie warunków dla rozwoju folkloru 

i rękodzieła ludowego oraz inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze. 

zł
3

4
0

5
0

2
0

,4
9

 

zł
2

8
7

7
4

7
9

,2
6

 

zł
1

3
9

3
7

7
3

,6
8

 

zł
2

3
4

4
7

5
9

,6
8

 zł
3

1
4

0
4

4
7

,6
4

 

zł
2

3
5

8
2

5
4

,2
6

 

zł
1

1
3

2
5

3
7

,3
4

 

zł
1

4
5

1
3

1
7

,8
2

 

zł
(2

6
4

5
7

2
,8

5
)

zł
(5

1
9

2
2

5
,0

0
)

zł
(2

6
1

2
3

6
,3

4
)

zł
(8

9
3

4
4

1
,8

6
)

S P  C Z .  D Ą B R Ó W K A S P  R O K I T Y S P  J A S I E Ń S P  N O Ż Y N O  

2020

Wydatki Subwencja, Dotacja, Rezerwa Koszt Gminy



113 
RAPORT O STANIE GMINY CZARNA DĄBRÓWKA ZA ROK 20 20 

     Wszystko to realizuje poprzez organizację m.in. imprez oraz wydarzeń kulturalnych. Wśród nich znajdują 

się te mające na celu edukację z zakresu muzyki, regionalnych i ludowych tradycji, kultywowania praktyk 

stanowiących nasze dziedzictwo i największe bogactwo. Jednak to nie wszystko. Wśród organizowanych 

inicjatyw znajdują się też takie, które stanowią element praktyk współczesnych jak np. Yach Music Festiwal, 

gdzie młodzi adepci mocnych brzmień mają okazję rozwinąć skrzydła i zaistnieć na scenie muzycznej. 

 

Do sztandarowych działań GCKiB w Czarnej Dąbrówce należy m.in.: 

− organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, w tym organizowanie imprez i wydarzeń 

artystycznych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym 

− organizowanie spotkań, konferencji, seminariów cyklicznych i jednorazowych 

− inicjowanie, organizowanie działań edukacyjnych z zakresu kultury 

− prowadzenie działalności wystawienniczej 

− prowadzenie amatorskich zespołów artystycznych oraz tworzenie warunków do ich rozwoju 

− tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego 

− promocja grajków, otaczanie opieką i zainteresowaniem twórców ludowych i amatorów 

− ochrona zabytków, tworzenie izb pamięci lub innych obiektów kultury, które służą poznawaniu 

naszych tradycji 

− tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury- realizację projektów 

europejskich z zakresu kultury, sportu i turystyki i inicjowanie współpracy międzynarodowej 

− inicjowanie, wspieranie działań partnerskich na terenie gminy poprzez współdziałanie z 

samorządami regionu, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

− współpraca z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, 

biblioteczną, sportową i turystyczną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz 

władzami publicznymi zajmującymi się działalnością kulturalną, sportową i turystyczną 

− prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez: przygotowanie 

wszechstronnej oferty sportowej, planowanie i organizowanie przedsięwzięć sportowych, 

upowszechnianie różnorodnych form sportu, prowadzenie akcji promujących aktywność sportową 

− prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania turystyki poprzez: rozwijanie systemu 

informacji turystycznej oraz promocji produktów turystycznych 

− zrównoważone wykorzystywanie walorów przyrodniczych, kulturalnych i infrastrukturalnych 

w rozwoju turystyki 

− prowadzenie przewozów na potrzeby własne i innych podmiotów zewnętrznych 

− gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących 

zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych 

− pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno- bibliograficznej na terenie gminy 

− udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany między 

bibliotecznej 

− udostępnianie komputerowych baz danych- faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych, 

tworzenie własnych baz, szczególnie przydatnych społeczeństwu gminy 

− organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo 

 

 



114    
RAPORT O STANIE GMINY CZARNA DĄBRÓWKA ZA ROK 20 20 

Sekcje, koła zainteresowań, cykliczne zajęcia oraz warsztaty GCKiB: 
 

− nauka gry na instrumentach (gitara, akordeon, pianino) Czarna Dąbrówka 

− dziecięca grupa taneczna Be Company Czarna Dąbrówka 

− zespół kaszubski Niezabutczi w Jasieniu 

− Teatr Seniorów „Antiki” (grupa teatralna) 

− Klub Seniora grupa w Jasieniu i w Czarnej Dąbrówce (120 osób łącznie) 

− grupa teatralna (dzieci 12+) Czarna Dąbrówka 

− grupa tańca towarzyskiego (Jasień) 

− koło wokalne – Czarna Dąbrówka 

− „Wtorki z biblioteką” – zajęcia eksperymentalne dla dzieci 

− grupa fitness w ramach Slavica Dance Fitness (Jasień, Czarna Dąbrówka, Rokity) 

− Klub Amatorów Plastyki 

 
Wykaz świetlic zawartych w strukturach GCKiB:  
 

1. Świetlica w Czarnej Dąbrówce 

2. Świetlica w Jerzkowicach 

3. Świetlica w Jasieniu – Wiejski Dom Kultury w Jasieniu 

4. Świetlica w Kleszczyńcu 

5. Świetlica w Unichowie 

6. Świetlica w Bochowie 

7. Świetlica w Bochówku 

8. Świetlica w Kozach 

9. Świetlica w Karwnie 

10. Świetlica w Nożynie – Dom Ludowy w Nożynie 

11. Izba Regionalna w Rokitkach 

 
Ważniejsze imprezy, wydarzenia kulturalne, sportowe organizowane przez GCKiB w 2020 roku. 

Rok 2020 dla większości instytucji kultury w tym również Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w 

Czarnej Dąbrówce stanowił rok niezwykle specyficzny i ciężki. Niemożność prowadzenia standardowej dzia-

łalności kulturalnej związanej z obecnie panującą w kraju sytuacją wywołaną pandemią wirusa COVID-19, 

wykluczył organizację wielu z zaplanowanych wcześniej działań i aktywności artystycznych. Permanentnie 

zmieniające i zaostrzające się obostrzenia rządowe z obawy na zagrożenie zarażenia koronawirusem wyklu-

czyły organizację m.in. III Powiatowych Prezentacji Stołów Wielkanocnych, Yach Music Festiwal – Nożyno 

2020, spotkania Wielkanocnego dla Seniorów, Balu Seniora, corocznych obchodów Nocy Świętojańskiej, jak 

również licznych recitali, koncertów, wystaw oraz spotkań z artystami różnej maści.  
 

Częściowe wyłączenie z życia działań oferowanych przez instytucje kultury rozpoczęły się z począt-

kiem marca – co jednak nie oznaczało całkowitego wycofania się z kreowania życia kulturalnego na terenie 

gminy Czarna Dąbrówka w 2020 roku przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę w Czarnej Dąbrówce. 
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Do zrealizowanych inicjatyw, które z zachowaniem obowiązujących przepisów związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, należały: 

* „Folk w ogródku” jest kontynuacją „Urodzin Wojsława” obchodzonych corocznie, od blisko dekady, 

w Mikorowie, dla których pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Loko-Motywa z Czarnej Dąbrówki. To 

impreza dla której fundamentem jest muzyka ludowa objawiająca się w najróżniejszych formach. 

To jeszcze spotkanie miłośników i muzyków folkowych, osób chcących poznać tajniki śpiewu 

ludowego tradycyjnego dla rożnych regionów Polski i nie tylko. Warsztaty śpiewacze połączone z nauką 

gry na instrumentach ludowych/ etnicznych oraz zabawą ludową przy żywej muzyce dla wszystkich. 

Wszystko to skupione sierpniową porą w Ogrodzie Sensorycznym przy Domu Pracy Twórczej i Rzemiosła 

Dawnego w Mikorowie, pachnącym podpłomykami, lawendą, naturalnie wypełniony energią twórców 

różnej maści, których napędza śpiew oraz muzyka. 

 

* Jarmark Płodów Rolnych w Rokitach - Ziemniaki, buraki, miody z pobliskich pasiek, dżemy z owoców 

pochodzących w lokalnych sadów i ogrodów, borówki, oleje, stoiska wypełnione kolorowymi 

przyprawami, warkoczami czosnków. Wszystko to nabyć możecie podczas Jarmarku Płodów Rolnych w 

Rokitach. Część artystyczna jarmarku oparta została o występy zarówno lokalnych, jak i przyjezdnych grup 

i zespołów folklorystycznych zawiązujących swoimi występami do tradycji dożynkowych. Podczas imprezy 

goście odwiedzający tego dnia  przyjeziorny plac, usytuowany w pobliżu rokickiego Centrum Aktywności, 

mogą wziąć udział m.in. w warsztatach tańców ludowych. 

 

* Jarmark Kaszubski w Jasieniu to impreza podczas której spotkać możemy się z kulturą kaszubską 

objawioną w najróżniejszych postaciach. Sztandarową część jasieńskiego targu stanowią ludowi 

wystawcy, rzemieślnicy, artyści najróżniejszych sztuk. Wśród nich m.in. malarze, rzeźbiarze, hafciarze 

prezentujący niepowtarzalne wytwory w myśl sztuki ludowej inspirowanej kaszubszczyzną, ale nie tylko. 

Jarmark Kaszubski w jasieniu to również swojskie jadło tradycyjne dla kuchni kaszubskiej oraz muzyka i 

tańce charakterystyczne dla naszego regionu. 

I Jarmark Kaszubski w Jasieniu odbył się w 2020 roku, stanowiąc kontynuację corocznej Biesiady 

Kaszubskiej. Wśród atrakcji znalazły się również warsztaty artystyczne w „Kaszubskiej rękodzielni”. Chętni 

brali udział udział w warsztatach malowania na drewnie, szkle oraz tworzyli autorskie eko-torby. Motyw 

przewodni stanowiły tradycyjne wzory kaszubskie. 

 

* Targ Ludowy w Nożynie - nożyński targ, oprócz artystów i rękodzielników skupia przede wszystkim 

wystawców oferujących starocie i antyki, chcących znaleźć dla nich nowych właścicieli, dać im drugie 

życie. Targową atmosferę tworzy również biesiadowanie muzyków przygrywających na tradycyjnych 

instrumentach ludowych. Targ w Nożynie to również „Ludowa Rękodzielnia” skupiona w pobliskim Domu 

Ludowym, stanowiąca warsztatownię artystyczną. Tam odwiedzający tego dnia nożyński targ mogą wziąć 

udział w najróżniejszych warsztatach artystyczno-rękodzielniczych. 

 

       Ostatnie miesiące 2020 roku wykluczały organizację działalności kulturalnej odbywającej się wewnątrz 

obiektów Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce. Chcąc włączać mieszkańców 

w działania kulturalne, mając na uwadze obowiązujące obostrzenia związane z zagrożeniem zarażenia 

wirusem COVID-19 GCKiB proponowało ciekawe artystyczne aktywności w plenerze. Te stanowiły 

w większości działania animacyjne. Do tych należały m.in.: 
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* Blokowiska - to działania animacyjne prowadzone w 13 miejscowościach gminy. W dzień blokowisk 

wesoły, kolorowy samochód pełen zwariowanych animatorów odwiedza dzieci i młodzież na ich 

podwórkach zapraszając do wspólnej zabawy. Na dzieci czeka mnóstwo atrakcji: zabawy z chustą 

i tunelem, tańce animacyjne, mega gry planszowe, zabawy ruchowe, kolorowe baloniki, malowanie 

twarzy. Blokowiska to dzień wypełniony pozytywną energią i morzem uśmiechów. Animatorzy GCKiB 

w każdy wtorek odwiedzali 2 miejscowości gminy Czarna Dąbrówka serwując moc zabaw i działań 

animacyjnych dla dzieci i młodzieży. 
 

* Stare i nowe zabawy podwórkowe - to działania skierowane do całych rodzin jednak głównymi 

odbiorcami byli dzieci i młodzież. Poprzez świetną zabawę nasi animatorzy rozwijali uczucia uczestników, 

ich pozytywne nastawienie do innych, koncentracje i refleks oraz wyobraźnię. Stare zabawy typu klasy, 

kapsle, lina, dwa ognie przeplatane są nowymi zabawami ruchowymi oraz zabawami w kręgu. Stare i nowe 

zabawy podwórkowe pobudzały ciekawość wśród uczestników, dawały mnóstwo energii, były ciekawą 

formą spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim jednoczyły pokolenia. 
 

*Gra terenowa „W poszukiwaniu złotego garnca” – gra stanowiła animacyjną przygodę skierowaną do 

najmłodszych. Każdy punkt gry, na który składały się m.in. zabawy, quizy, działania animacyjne, rebusy, 

zagadki, przybliżał młodych do „złotego garnca” stanowiącego ostatni punkt na mapie gry. Ta 

przeprowadzona została dla młodych m.in. z Bochowa, Bochówka, Nożyna, Nożynka, Karwna, 

Podkomorzyc oraz Jerzkowic. 

 

      2020 rok dla GCKiB w Czarnej Dąbrówce to również próba przeniesienia tradycyjnej oferty kulturalnej do 

sieci, stanowiąc odpowiedź na trwające w kraju obostrzenia związane z pandemią wirusa COVID-19. Wśród 

tych znalazły się m.in.: konkursy plastyczne, podczas których uczestnicy swoje prace wysyłali do placówki 

elektronicznie w formie zdjęć oraz czytanie utworów literackich przez animatorów placówki. 

      Koniec 2020 roku mocno dał się we znaki za sprawą całkowitego zakazu organizacji działalności 

artystycznej, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i seniorów. Chcąc stworzyć ciekawą alternatywę uczestnictwa 

w kulturze, pracownicy GCKiB stworzyli „Mikołajkową grę terenową”. Podczas tej dzieci wraz z całymi 

rodzinami mogli spacerować po swoich wioskach w poszukiwaniu elementów garderoby Mikołaja. Gra odbyła 

się jednocześnie w 11 wioskach. Efektem jej było obdarowanie świątecznymi paczkami 400 dzieci. Świąteczne 

paczki trafiły również do ponad 200 seniorów. Te pod sam dom rozwozili animatorzy GCKiB.  

W ramach działalności GCKiB w grudniu powstały 2 filmy nagrane w formie życzeń 

bożonarodzeniowych dla seniorów oraz całej społeczności gminy Czarna Dąbrówka. 

 Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce jest zarejestrowane w Rejestrze Instytucji 

Kultury Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka pod numerem III i posiada osobowość prawną. Konto 014 zbiory 

biblioteczne w bilansie nie występuje gdyż wartość początkowa po uwzględnieniu umorzenia jest równa 

zeru. Wartość książek wynosi 156.451,43 zł. 
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11.2. Zatrudnienie 

 W grudniu 2020 r. GCKiB w Czarnej Dąbrówce zatrudniało 13 pracowników, w tym 1 osoba na pół 

etatu. Bilans GCKiB w Czarnej Dąbrówce zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wy-

sokości 4.906.987,10  zł natomiast rachunek wyników i strat wykazuje stratę w wysokości -45.503,11 zł która 

zostanie pokryta z Funduszu Rezerwowego. 

 GCKiB w Czarnej Dąbrówce otrzymał łączną dotację od Organizatora w wysokości 1.139.371,75 zł, 

wypracował przychody własne w 2020r. w kwocie 125.734,88 zł 

 

11.3. Wartość aktywów GCKiB w Czarnej Dąbrówce 
 
 

I Grupa Środków Trwałych: 

1) Dom Kultury Czarna Dąbrówka   wartość początkowa      722.858,47 

2) Dom Kultury  Jasień           wartość początkowa         633.627,95 

3) Świetlica Kleszczyniec       wartość początkowa         321.129,74 

4) Budynek Sanitarno- szatniowy Cz. Dąbrówka wartość początkowa         178.231,90 

5) Świetlica Wiejska Unichowo   wartość początkowa         473.852,75 

6) Świetlica wiejska  Jerzkowice   wartość początkowa      428.732,33 

7) Świetlica Wiejska Karwno   wartość początkowa         587.613,14 

8) Budynek po byłym PGR  Bochówko                  15.921,68 

9) Świetlica wiejska w Nożynie    wartość początkowa      515.562,15 

Razem I grupa na dzień 31.12.2020 r.  3.877.530,11-umorz. 1.931.764,18=1.945.765,93 zł 

 
II Grupa Środków Trwałych: 
 

1) Park Wiejski i Boisko Kozy   wartość początkowa 42.287,63 

2) Boisko Sportowe Nożyno      66.682,38 

3) Kompleks Rekreacyjno –Sportowy w Nożynie    47.561,25 

4) Centrum Rekreacyjno- Sportowe Jasień    46.249,78 

5) Boisko Sportowe Nożyno      535.731,66 

6) Boisko wielofunkcyjne- Cz. Dąbrówka     696.968,59 

7) Plac nad jeziorem Cz. Dąbrówka     478.515,25 

8) Kompleks boisk „Orlik” Cz. Dąbrówka     1.077.971,76 

9) Boisko Wielofunkcyjne z Placem Mikorowo    731.928,89 

10) Miejsce rekreacji i wypoczynku w Nożynku    50.282,40 

11) Boisko Sportowe w Nożynku      34.624,57 

12) Ogrodzenie Placu Zabaw w Kleszczyńcu    18.819,00 

Razem II Grupa Środków Trwałych  3.827.623,16 - dotychczas umorz. 1.049.512,28=2.778.110,88 zł 

 
III Grupa Środków Trwałych 
 

Kotłownia wartość początkowa 33.085,71- całkowicie umorzono w 2019 r. 
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V Grupa 

Kosiarka Samojezdna RIDER wartość początkowa 14.999- dotychczas. umorz. 7.174,59=7.824,41 zł 

VII Grupa   

1) Kosiarka wartość początkowa     13.000,00 

2) Samochód Volkswagen wartość początkowa  117.998,00 

3) R-m całkowicie umorzone     130.998,00 

4) Mercedes: 130.000,00- umorz. 16.683,37=  113.316,63 

 

VIII Grupa 

Wartość początkowa 137.290,80- dotychczasowe umorzenie 89.007,32=48.283,48 zł 

 
11.4. Rozliczenie finansowe roku 2020 

1 Stan środków pieniężnych w banku na dzień 01.01.2020 +43.927,54 

2 Nasz zarobek +125.734,88 

3 
F-ry ze sprzedaży usług, których nie zapłacono w 2020 w tym 
VIATOL (662,24) 

-10.983,67 

4 Dotacja od Organizatora +1.139.371,75 

5 Należności za usługi z 2019 roku(konto 202 z BO) +1.042,68 

6 Pozostałe należności z 2019 roku(VAT+ Viatol, z BO) +17.296,08 

7 Koszty finansowe+ koszt własny sprzedanych tow. -1.683,11 

 Ogółem przychód 1.314.706,15 

1 Koszty kont 401 - 441 1.253.646,39 

2 Koszty kont 011-014 59.760,93 

3 Wydatki nie zapłacone w 2020r. -5.843,97 

4 Wydatki z BO 2020 +4.45,29 

5 Towary do sprzedaży +2.497,51 

 Ogółem wydatki 1.314.706,15 

 Stan konta 31.12.2020 0 
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12. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII 
 

12.1. Realizacja zadań w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów      
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii 
 

 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-

działaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja za-

dań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przebiegła zgodnie z przyjętym przez Radę 

Gminy Czarna Dąbrówka Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-

działaniu Narkomanii. 
 

Zadaniem GKRPA jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, narkotykowych, 

zapobieganie zjawisk przemocy domowej poprzez szeroką pojętą profilaktykę. Jednym z zadań GKRPA jest 

finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w Czarnej Dąbrówce, w którym udziela się pomocy oso-

bom uzależnionym i członkom ich rodzin. 

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszono w 2020 roku 1wniosek 

o skierowanie na leczenie w związku z nadużywaniem alkoholu. Na terenie Punktu Konsultacyjnego udzie-

lono pomocy 6 osobom. Przeprowadzono 28 rozmów w związku z problemami dotyczącymi alkoholu, prze-

mocy, depresji, konfliktów rodzinnych i małżeńskich.   

W roku 2020  zrealizowano 13 programów z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowane do dzieci i 

młodzieży na łączną kwotę 8 700 zł. W 10 świetlicach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej z programem 

wychowawczym uczestniczyło około 100 osób w tym 30 osób z rodzin alkoholowych. W 4 szkołach podsta-

wowych odbyły się spektakle profilaktyczne z udziałem  dzieci i młodzieży. 

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowane z budżetu Gminy, pocho-

dzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 

Budżet na rok 2020 wyniósł: 103 600,00 zł, 

Wydatki w 2020 roku wyniosły: 100 410,18 zł. 

 

Do zadań zrealizowanych w 2020 roku należą: 
 

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Koszt: 28 277,82 zł 

2. Materiały biurowe i inne wydatki związane z Punktem Konsultacyjnym. Koszt: 757,13 zł 

3. Opłaty sądowe, opinie biegłych. Koszt: 480,00 zł 

4. Posiedzenia Komisji. Koszt: 4 656,00 zł  

5. Bieżące wydatki Komisji. Koszt: 297,99 zł 

6. Szkolenia członków GKRPA z zakresu Profilaktyki uzależnień. Koszt: 2 480,00 zł 

7. Dotacje dla GCKiB w Czarnej Dąbrówce- działania związane z profilaktyką Przeciwdziałanie alkoholi-

zmowi w świetlicach. Koszt: 40 000,00 zł 

8. Zakup materiałów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Koszt: 

9 661,87 zł 

9. Wspierania działań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Koszt: 13 799,37 zł 
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12.2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Czarna Dąbrówka na lata 2018-2020 za 2020 rok 
 

„Gminny Program Wspierania Rodziny w Czarnej Dąbrówce na lata 2018-2020” został przyjęty 

Uchwałą  Nr XL/384/2018  Rady Gminy Czarna Dąbrówka w dniu 27 czerwca 2018 r. 

Jego koordynowanie i monitorowanie powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czar-

nej Dąbrówce i w terminie do 28 lutego każdego roku sporządza coroczne sprawozdanie merytoryczne, które 

przekładane jest Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka. Dodatkowo sporządzone będą również sprawozdania 

rzeczowo-finansowe, które zostaną przekazane  w wersji elektronicznej wojewodzie. 

W Gminie Czarna Dąbrówka podejmowanych jest szereg działań na rzecz dziecka i rodziny. Nadal 

jednak występują problemy i negatywne zjawiska społeczne, które w sposób pośredni bądź bezpośredni od-

działują na rodzinę. Rodziny borykają się z wieloma problemami, które prowadzą  do powstania trudnych 

sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, uprawnienia, zasoby  

czy możliwości. Prezentowane poniżej sprawozdanie obrazuje działania podejmowane w ramach wszech-

stronnej pracy z rodziną, których celem było wspieranie rodzin wykazujących trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz profilaktyka w  zakresie działań na rzecz wzmacniania rodziny. 
 

Cel główny: Wspieranie rodzin wykazujących trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 
profilaktyka w zakresie działań na rzecz wzmacniania rodziny na terenie Gminy Czarna Dąbrówka 

Cele szczegółowe Realizacja działania 

1. Propagowanie 
i inicjowanie 

działań na rzecz 
wspierania ro-
dziny w wycho-

waniu dzieci. 
 

1. Inicjowanie i wspieranie realizacji programów przeciwdziałających patologii wśród dzieci        

i młodzieży, profilaktyki uzależnień realizowanych w środowisku szkolnym i rodzinnym, wspie-

ranie wychowawczej roli świetlic itp. 

GKRPA w ramach ogłoszonego w 2020 r. konkursu na działania profilaktyczne dofinansowała 
15 wniosków na łączną kwotę 10100 zł. Zrealizowanych zostało 13 wniosków na łączną kwotę 
8700zł. Działania projektowe były różnorodne, począwszy od zajęć kulinarnych, poprzez zaję-
cia sportowe, po warsztaty artystyczne. Wszystkim projektom przyświecał jeden wspólny cel: 
przeciwdziałanie alkoholizmowi i stosowaniu używek poprzez organizację ciekawej formy spę-
dzania czasu wolnego. W ramach tegorocznych działań zrealizowano następujące projekty: 

1.„Nuda Ci się nie uda –alkohol to zguba –mobilne świetlice”–800 zł Stowarzyszenie Loko - 
motywa. W ramach niniejszego zadania na terenie gminy Czarna Dąbrówka zorganizowano 
szereg zajęć dla dzieci i młodzieży. Młodzież biorąca udział w zajęciach ciekawie, aktywnie 
spędziła czas wolny, zintegrowała się, rozwijała nowe pasje. Dzięki takiemu zaangażowaniu 
nie mieli czasu na używki. W ramach wniosku zorganizowano turnee blokowiskowe w 11 miej-
scowościach gminy. W ramach nich przeprowadzono szereg zabaw i gier animacyjnych, zor-
ganizowano turnieje sportowe, turnieje planszowe oraz wielkie gry planszowe. Dodatkowo 
w GCKiB zorganizowano zajęcia z eksperymentów. 

2.„Jesteśmy wielcy –bez wspomagaczy –warsztaty szczudlarskie”–700 zł Stowarzyszenie Loko-
motywa W ramach projektu zarówno w Wiejskim Domu Kultury w Jasieniu, jak i Gminnym 
Centrum Kultury i Bibliotece w Czarnej Dąbrówce począwszy od kwietnia do listopada (z uwagi 
na zagrożenie koronawirusem SARS-CoV2 i związane z tym obostrzenia w nieco okrojonej for-
mie) odbywały się warsztaty artystyczne, podczas których dzieci i młodzież z terenu gminy 
Czarna Dąbrówka nabywali podstawowe umiejętności oraz tajniki, którymi rządzi się teatr. 
Uczestnicy zajęć mieli okazję w artystycznej atmosferze spędzić swój czas wolny, co bez wąt-
pienia wpłynęło na fakt, iż nie sięgali po używki, mając alternatywną formę zagospodarowania 
swojego czasu. Praca nad mimiką, gestem, świadomością ciała, tekstem-m.in. na to składały 
się nasze warsztaty teatralne. Zajęcia obok przygotowania młodych do pracy na scenie sku-
piały się również wokół przygotowania młodych do pracy w przestrzeniach otwartych. Zajęcia 
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teatralne stanowiły formę aktywności i ekspresji twórczej. Aktywność dziecka należy do jego 
sfery rozwoju i trzeba ją właściwie stymulować i pobudzać przez odpowiednie zabawy, a taką 
jest niewątpliwie zabawa w teatr, która bez wątpienia naszym zdaniem jest wspaniałym po-
mysłem na spędzenie czasu wolnego. 

3.Mama, tata, siostra, brat –gotujemy za pan brat –800 zł Świetlica wiejska w Jerzkowicach. 
W ramach projektu odbyły się zajęcia wspólnego gotowania dla dzieci i rodziców z Jerzkowic. 
Po zajęciach rodzice uświadomili sobie, że przygotowywanie wspólnych posiłków dla dzieci 
ma wielką wartość. Powstały nowe przepisy i pomysły. Dzięki wspólnym spotkaniom dzieci 
oderwały się chociaż na chwilę od telefonów i internetu. Sztuka kulinarna stała się pretekstem 
do budowania wspólnot międzypokoleniowych. Dodatkowo omówione zostało zagrożenie 
otyłości, anoreksji, alergii i nietolerancji pokarmowych. Zorganizowano również wspólny pik-
nik dla mieszkańców. 

4.Najwyższa wartość –rodzina ! –700zł Sołectwo Kłosy i Otnoga. Projekt realizowano od maja 
do sierpnia 2020 r. Adresatami projektu byli mieszkańcy sołectwa Kłosy i sołectwa Otnoga. 
Założeniem projektu było propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz 
stworzenie możliwości do wspólnych rozmów, dzięki którym powstały nowe pomysły. Odbyły 
się rodzinne gry i zabawy podwórkowe na świeżym powietrzu, które nie tylko zintegrowały 
rodziny ale i sołectwa. 

5.Kształtowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez prowadzenie trenin-
gów piłkarskich dla roczników 2014/2013/2012 –500 zł GTS w Czarnej Dąbrówce. W ramach 
wniosku w Czarnej Dąbrówce przeprowadzono szereg treningów piłkarskich dla roczników 
2014/2013/2012 z terenu gminy Czarna Dąbrówka. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. 
Prowadzenie tych zajęć niewątpliwie przyczyniło się do kształtowania nawyku aktywnego spę-
dzania czasu wolnego. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych i licencjonowanych tre-
nerów piłki nożnej. 

6.Jak pomyślę, tak zrobię –pomocna dłoń –800 zł Szkoła Podstawowa w Nożynie. W ramach 
projektu zorganizowano szereg dodatkowych zajęć dla dzieci z ZS w Nożynie mających na celu 
przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi, przemocy, agresji wśród dzieci i młodzieży. Po-
wstał cykl małych form teatralnych: „Jak pomyślę tak zrobię”, „Po co się złościć”, „Dobre i złe 
przyjaźnie” –jak powstrzymać dręczycieli w szkole. W warsztatach wzięli udział chętni ucznio-
wie. W ramach zadania zorganizowano również szereg warsztatów plastycznych i technicz-
nych w szkolnej świetlicy, który zakończył się konkursem. Nauczyciele pokazali również swoim 
uczniom alternatywne formy spędzania czasu wolnego organizując aktywną przerwę oraz 
zdrową kawiarenkę. W ramach projektu niewątpliwie udało się stworzyć przyjazny klimat 
szkoły, który pozytywnie wpłynął na zdrowie psychiczne uczniów i ich motywacje do nauki, a 
także odsunął ich od stosowania używek. 

7.Strzał w dziesiątkę III edycja –700 zł Nieformalny Klub Strzelecki PALBA przy OSP Czarna Dą-
brówka. W ramach projektu odbyła się kontynuacja cyklu zawodów sportowo –strzeleckich 
(trójbój obronny) dla mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka. W skład trójboju wchodziły: 
strzelanie z wiatrówki, broni długiej i krótkiej oraz rzut granatem do celu. Organizacja zawo-
dów zachęciła mieszkańców do aktywnego spędzenia czasu wolnego w oparciu o współza-
wodnictwo i współpracę społeczności lokalnej. Zintegrowała się zróżnicowana wiekowo spo-
łeczność lokalna, która wyraziła chęć kolejnych wspólnych, sportowych przedsięwzięć. 

8.„Ja używkom mówię NIE –w BIBLIOTECE spędzam dnie” 600 zł Świetlica w Czarnej Dą-
brówce. W ramach wniosku projektu w Bibliotece GCKiB w Czarnej Dąbrówce od maja (ze 
względu na covid) odbywały się cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Podczas wtorków z bi-
blioteką dzieci miały okazję wziąć udział w zabawach animacyjnych, turniejach gier planszo-
wych, tworzeniu własnych gier planszowych, eksperymentach. Nietuzinkowym wydarzeniem 
w bibliotece okazało się stworzenie kącika ekologa. Dzieci same pięknie ozdobiły doniczki wy-
korzystując dostępne materiały plastyczne po czym przy naszej pomocy zasadziły wybrane 
przez siebie rośliny. Bardzo cieszy nas fakt, że co wtorek dzieci zaglądają do swojego 
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bibliotecznego ogródka, by podlać kw. Stały się odpowiedzialne za to miejsce. Jesteśmy prze-
konane, że nasze założenie: BĘDĘ MIAŁ CO ROBIĆ NIEBĘDĘ MIAŁ CZASU NA UŻYWKI zostało 
zrealizowane w 100%. Co wtorek naszą bibliotekę odwiedzało od 17 do 25 dzieci i młodzieży. 

9. Smaczne Kaszuby –kontynuacja –500 zł Stowarzyszenie  Rokitnik. Projekt realizowany był 
od 29.06 do 30.10.2020 r. Adresatami byli mieszkańcy Rokit. Celem było uświadomienie dzie-
ciom i młodzieży szkodliwości alkoholu, narkotyków i innych substancji uzależniających. Prze-
prowadzono pogadankę profilaktyczną. Zajęcia projektowe uświadomiły wpływ zdrowego od-
żywiania na organizm. Uczestnicy poznali nowe przepisy, smaki i tradycyjne potrawy, oczywi-
ście odbywały się również degustacje potraw i wspólne poczęstunki. Spotkania zintegrowały 
członków świetlicy i zapewniły miłe i kulturalne spędzanie czasu wolnego. 

10. Radość szycia –kontynuacja –600 zł Stowarzyszenie Rokitnik. Projekt „Radość szycia –kon-
tynuacja” uświadomił dzieciom i młodzieży szkodliwość alkoholu i narkotyków. W ramach pro-
jektu przeprowadzono pogadankę profilaktyczną. Uczestnicy doskonalili umiejętność szycia 
na maszynie oraz nauczyli się rozpoznawania materiałów i dodatków krawieckich. Podczas 
zajęć wykonano dekoracje do nowej świetlicy–upragnione firanki, a także maskotki dla uczest-
ników. Spotkania zintegrowały uczestników projektu i zapewniły miłe, kulturalne popołudnie. 

11.Zielono nam –sadzimy rośliny –kontynuacja –500 zł Sołectwo Rokity. Projekt realizowany 
był od maja do października. Założeniem projektu było prowadzenie działań zmierzających do 
kreatywnego, wolnego od nałogów i agresji spędzania czasu wolnego oraz uświadomienie 
młodzieży szkodliwości substancji i czynności uzależniających. Podczas spotkań rozwijaliśmy 
zamiłowanie do przyrody i ogrodnictwa. Nauczyliśmy się podstaw zakładania i pielęgnacji 
ogrodów oraz rozpoznawania roślin ogrodowych. Młodzież oraz dorośli posadzili rośliny wo-
kół przystanku i w otoczeniu świetlicy. W czasie spotkań przeprowadzono pogadankę profi-
laktyczną. Spotkania doprowadziły do integracji grupy. 

12.Szkoła, klasa –blaski i cienie –emocje c.d. –800 zł Szkoła Podstawowa Rokity „Szkoła, klasa 
–blaski i cienie projekt Szkoły Podstawowej w Rokitach dotyczył przeprowadzenia gry coachin-
gowej „Podróż bohatera”. Głównym założeniem gry było wsparcie uczniów w wyznaczaniu i 
osiąganiu istotnych dla nich celów, sztuka przyjmowania zmiany oraz podejmowania decyzji. 
Ideą gry było też wzmocnienie poczucia mocy, sprawczości oraz motywacji do działania. Dzieci 
wzmocniły niewątpliwie poczucie własnej wartości oraz nauczyły sobie radzić z negatywnymi 
emocjami. 

13.Talenty na warsztaty –malujemy i rzeźbimy –700 zł Sołectwo Rokity. Projekt realizowany 
był od maja do października 2020 r. Adresatami projektu była młodzież i dorośli mieszkańcy 
Rokit. Celem projektu było uświadomienie dzieciom i młodzieży szkodliwości alkoholu, narko-
tyków i innych substancji i czynności uzależniających. Przeprowadzono pogadankę profilak-
tyczną. Uczestnicy mieli możliwość rozwijać swoje talenty podczas warsztatów z rzeźbiarzem, 
poznali techniki malowania na drewnie, nauczyli się dobierać farby i kolor. Podczas zajęć przy-
gotowano i pomalowano rzeźby dla każdego uczestnika. Spotkania zintegrowały uczestników 
oraz zapewniły miłe i kreatywne spędzanie czasu wolnego oraz kultywowanie tradycji ludo-
wych. 

 

2. Finansowanie istniejących świetlic oraz dążenie do tworzenia nowych placówek wsparcia 

dziennego na terenie gminy Czarna Dąbrówka. 

Działalność  świetlic  na terenie Gminy Czarnej Dąbrówki ma na celu integrację środowiska 

lokalnego, integrowanie aktywności mieszkańców działających  na rzecz wsi oraz prowadzenie 

działalności kulturalno - oświatowej i sportowej. Świetlice są miejscem spotkań integrującym 

całego środowiska.  Celem działalności świetlic jest także wspieranie rodziny w procesie przy-

gotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw 

społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych, opieką oraz zajęciami 

edukacyjnymi i profilaktycznymi. 
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W 2020 r. na terenie gminy Czarna Dąbrówka działało 12 świetlic wiejskich, w miejscowo-

ściach: Bochowo, Bochówko, Czarna Dąbrówka, Jasień (Wiejski Dom Kultury) Jerzkowice, Ro-

kity, Mikorowo, Nożyno, Kozy, Kleszczyniec, Karwno, Unichowo. 

W 2020 r. – 180 dzieci zostało objętych opieką przez świetlice wiejskie na terenie gminy 

Czarna Dąbrówka. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki jest odpowiedzialne za funkcjonowa-

nie świetlic (organizuje i monitoruje pracę opiekunów świetlic). Od maja 2020 r. - w okresie 

pandemii, w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia wirusem Sars-Cov-2 zajęcia odbywały się 

głównie na świeżym  powietrzu z zastosowaniem reżimu sanitarnego. Głównie w formie ani-

macji, gier terenowych i blokowisk. 

 

3.Wspieranie działań dotyczących upowszechniania informacji o uprawnieniach dla rodziny i jej 

członków oraz o instytucjach i formach pomocy wspierających rodzinę. 

Informacje dotyczące działań wspierających rodzinę i informację o uprawnieniach dla rodziny 

i jej członków można znaleźć na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Czarnej Dąbrówce: http://gops.czarnadabrowka.com.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gmin-

nym Ośrodku Pomocy Społecznej.  

Od 1 grudnia 2019 r. nieprzerwalnie w Gminie Czarna Dąbrówka realizowany jest Program 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. Program zapewnia usługę 

asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, 

dedykowaną osobom niepełnosprawnym o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełno-

sprawności. 

Cele programu: 

✓ wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich 
osób niepełnosprawnych; 

✓ możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykony-
waniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym; 

✓ ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej 
do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia; 

✓ przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie oso-
bom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności, np. poprzez udział 
w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych 

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy asystenta w: 

✓ załatwianiu spraw urzędowych; 
✓ nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; 
✓ korzystaniu z dóbr kultury; 
✓ wyjściu i powrocie na rehabilitację oraz zajęcia terapeutyczne; 
✓ wspieraniu w życiu codziennym. 

W 2020 r. z usługi „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” skorzystało 6 osób niepeł-

nosprawnych.  

 

Gmina Czarna Dąbrówka oferuje pomoc pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. Rolą peł-

nomocnika jest m. in.:  

✓ reprezentowanie wójta gminy Czarna Dąbrówka w kontaktach z instytucjami, stowarzy-
szeniami i innymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;  

✓ inicjowanie i opracowywanie programów służących poprawie warunków życia i integracji 
społecznej osób niepełnosprawnych;  

✓ inicjowanie i koordynowanie zadań zmierzających do ograniczenia skutków niepełno-
sprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowania w spo-
łeczeństwie;  
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✓ opracowywanie projektów programów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przygoto-
wywanie wniosków o pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację tych zadań;  

✓ współpraca z administracją rządową, samorządu terytorialnego oraz organizacjami po-
zarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych; 

✓ współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka i jednostkami 
organizacyjnymi Gminy w zakresie uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych przy 
przygotowywaniu i realizacji ich zadań;  

✓ udzielanie informacji zainteresowanym w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej 
i leczniczej (m. in. likwidacji barier architektonicznych, sprzętu rehabilitacyjnego, ulg 
i uprawnień osób niepełnosprawnych). 

Pełnomocnik przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5 pok. nr 1 –            

(parter Urzędu Gminy) lub pod nr telefonu: 59 821 26 60, adres email: a.zganiacz@gops.czar-

nadabrowka.pl. 

2. Wspieranie dzia-
łań dotyczących 

upowszechniania 
informacji o 

uprawnieniach 
dla rodziny i jej 
członków oraz o 

instytucjach 
i formach po-

mocy wspiera-
jących rodzinę. 

1.Wspieranie i rozwój poradnictwa rodzinnego w zakresie pełnienia prawidłowych funkcji opie-

kuńczo - wychowawczych, poprzez organizowanie spotkań, konsultacji i udostępnianie litera-

tury fachowej. 

✓ Placówki oświatowe działające na terenie gminy Czarna Dąbrówka ściśle współpracują z Po-
radnia Psychologiczno-Pedagogiczną w  Bytowie i w razie potrzeby kierują rodziców po 
wsparcie do Poradni. 

✓ W Punkcie Konsultacyjnym czynnym w każdą środę od 1600 do 1800 dostępny jest psycholog  
i pedagog, który udziela konsultacji. 

✓ Pracownicy socjalni  z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  także udzielają porad w ra-
mach pracy socjalni. Wspierają rodziny w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. W razie po-
trzeby kierują do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie gdzie mogą skorzystać z pomocy 
specjalistów: psychologa i prawnika. 

 

2.Zapewnienie opieki asystenta rodziny rodzinom wykazującym trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. 

Asystent rodziny pełni bardzo ważna rolę w systemie wsparcia rodziny. Zajmuje się pomocą 

i pracą z rodziną. Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodziny podstawowego po-

ziomu stabilności życiowej, która umożliwia jej wychowanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest 

niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zapobie-

gania  zagrożeniom w funkcjonowaniu rodziny.  

Asystent rodziny kierowany jest do pracy z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka mało-

letniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba podejmowania przez niego działań pomoco-

wych ustaje wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypeł-

niania funkcji opiekuńczo-wychowawczych.  

Rola asystenta rodziny ma istotne  znaczenie, jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin 

wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Działania asystenta rodziny polegają 

na aktywnym wspieraniu rodziny, w której mają miejsce problemy trudne do samodzielnego po-

konania przez tę rodzinę. 

Praca asystenta ma charakter kompleksowy. W pierwszej kolejności osoba pełniąca tę funkcję 

dba o rozwiązanie podstawowych problemów socjalnych rodziny – mieszkaniowych, materialnych, 

zdrowotnych czy prawnych.  

Asystent rodziny wspiera również swoich podopiecznych w podejmowaniu aktywności spo-

łecznej. Do jego zadań należy też motywowanie podopiecznych do podnoszenia kwalifikacji zawo-

dowych. Asystent rodziny zachęca bezrobotnych do podjęcia pracy. Intensywna praca asystenta 

rodziny jest realizowana również w przypadku czasowego umieszczenia przez sąd dziecka poza 

rodziną. Wówczas zadaniem asystenta rodziny staje się nie tylko praca z biologicznymi rodzicami 

dziecka w miejscu zamieszkania, ale również współpraca z rodziną zastępczą lub koordynatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko umieszczone w instytucji sprawującej 

mailto:a.zganiacz@gops.czarnadabrowka.pl
mailto:a.zganiacz@gops.czarnadabrowka.pl


125 
RAPORT O STANIE GMINY CZARNA DĄBRÓWKA ZA ROK 20 20 

pieczę zastępczą, będącej w gestii powiatu lub z sądami. Powinien on aktywnie uczestniczyć we 

wszystkich działaniach zmierzających do powrotu dziecka  do domu.  

W 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce zatrudniony był jeden 
asystent rodziny. Liczba rodzin, które korzystały z usług asystenta rodziny wyniosła 10 rodzin, 
w których było  28 dzieci. W 2020 r. asystent zakończył pracę w 5 rodzinach, które odzyskały swoją 
zdolność do wypełniania obowiązków rodzicielskich i objął swoim wsparciem jedną nową rodzinę. 
Koszt zatrudnienia asystenta rodziny w 2020 r. był w całości finansowany ze środków własnych 
gminy, ponieważ  Program  „Asystent rodziny 2020 r.” nie zapewnił środków na dofinansowanie 
kosztów wynagrodzenia. 

 

3. Finansowanie szkoleń w celu podniesienia kompetencji  i kwalifikacji zawodowych  osób pra-

cujących na rzecz rodzin. 

Zmieniający się stale zakres problemów i potrzeb współczesnej rodziny wymaga nieustan-
nego monitorowania i dostosowania kompetencji osób zawodowo pracujących na rzecz ro-
dziny. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce w odpowiedzi 
na te wyzwania obejmuje wszystkich pracowników kształceniem ustawicznym. 

Pracownicy uczestniczyli w 2020 r. w szeregu szkoleń podnoszących ich kompetencje w za-
kresie wsparcia rodzin tj.: 

- szkolenie z procedury „Niebieskie Karty”, 
- szkolenie „Księgowość w ops”, 
- Forum Pomocy Społecznej – co kwartał, 
- Szkolenie „Obsługa systemu OPIEKA”, 
- szkolenie w zakresie pracy socjalnej, 

- szkolenie z zakresu tarczy antykryzysowej w pomocy społecznej. 

 

4.Zapewnienie dostępności konsultacji, poradnictwa specjalistycznego oraz organizowanie i in-

formowanie o miejscach pomocy. 

Na terenie Gminy Czarna Dąbrówka działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych od alkoholu. Punkt Konsultacyjny czynny jest w każda środę, w godz.       
1600 - 1700, działa przy Niepublicznym Ośrodku Zdrowia w Czarnej Dąbrówce, ul. Lęborska 14. 

W 2020 r. zatrudniony w Punkcie Konsultacyjnym specjalista (pedagog, psycholog i prawnik) 
dokonywał wstępnej diagnozy problemu, zbierał informacje dotyczące zaawansowania uzależ-
nienia, udzielał porad i informacji, wspierał decyzję o leczeniu i motywował do podjęcia terapii 
w ośrodku stacjonarnym oraz w zakresie prawa rodzinnego.  

W 2020 r. z Punkcie Konsultacyjnym udzielono 28 porad specjalistycznych, w tym z porad 
psychologicznych skorzystało 6 osób, z porad prawnych 2 osoby, a 28 osób skorzystało z porad 
socjalnych.  

Na terenie gminy Czarna Dąbrówka działa również Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. Do jej zadań należy: 

✓ inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań, zmierzających do przeciwdziałania po-
wstawaniu następstw nadużywania alkoholu oraz ich usuwaniu;  

✓ prowadzenie czynności zmierzających do orzekania o zastosowaniu wobec osób uza-
leżnionych od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu; 

✓ podejmowanie działań wspomagających rodziny osób uzależnionych od alkoholu; 
✓ prowadzenie działalności wychowawczej i informacyjnej;  
✓ opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
✓ kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności z wydanym 

zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych; 
✓ prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 

W 2020 r. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czarnej 
Dąbrówce wydała 23 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Prowadziła również 



126    
RAPORT O STANIE GMINY CZARNA DĄBRÓWKA ZA ROK 20 20 

szeroką  działalność wychowawczą i informacyjną dotyczącą profilaktyki uzależnień wśród 
dzieci i młodzieży na terenie Gminy Czarna Dąbrówka. Kontrola punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholo-
wych z powodu ogłoszenia stanu epidemii spowodowanych koronawirusem COVID-19 zostały 
zawieszone 
 
5.Monitorowanie środowisk zagrożonych uzależnieniami i wykluczeniem społecznym oraz moty-

wowanie do podjęcia terapii. 

W 2020 r. pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 
oraz specjaliści z Punktu Konsultacyjnego w Czarnej Dąbrówce na bieżąco prowadzili rozmowy 
motywujące z osobami uzależnionymi od alkoholu i kierowali te osoby do odbycia terapii. 
Osoby, które ukończyły terapię, leczenia były kierowane do grupy Anonimowych Alkoholików 
„Światło”. W 2020 r. 3 osoby ukończyły terapię  uzależnienia od alkoholu. 

Grupa AA „Światło” spotyka  się w każdą środę o godz. 19.00 przy plebani w Czarnej Dą-
brówce, a od czasu ogłoszenia stanu epidemii z powodu COVID-19 spotkania zostały zawie-
szone. 

 

6.Upowszechnianie form aktywnej integracji takich jak: aktywizacja zawodowa, społeczna, edu-

kacyjna i zdrowotna. 

W 2020 r. pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 
prowadzili pracę socjalną w 36 rodzinach, w których liczna osób wyniosła 96.  

Najczęstsze problemy w tych rodzinach to: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnospraw-
ność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa do-
mowego,  bezrobocie i potrzeba ochrony macierzyństwa.  

W przypadku 2 rodzin była prowadzona praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny.  

Od 1 grudnia 2020 r. realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej 
Dąbrówce projekt partnerski „Razem w drodze Q przyszłości II”, w partnerstwie z Powiatem 
Bytowskim, Gminą Tuchomie, Gminą Miastko oraz Stowarzyszeniem „Błękitna Wróżka”. 
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie trwałych miejsc świadczenia usług spo-
łecznych. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie dostępu do zinstytucjonalizowanych 
i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz roz-
wój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą. 

 W ramach projektu zrealizowane będą: 

1. Warsztaty dla rodziców, 
2. Cykl warsztatów psychospołecznych  z psychologiem i pedagogiem, 
3. Cykl warsztatów z dietetykiem, 
4. Zorganizowanie szkolenia dla wolontariuszy, 
5. Zorganizowanie zabaw podwórkowych „Blokowiska” na terenie naszej gminy i w 

gminach partnerskich tj. Tuchomie i Miastko 
6. Wyjazd 1-dniowy dla rodzin z dziećmi do np. wiosek tematycznych - 2 wyjazdy 
7. Zorganizowanie diagnozy wraz z terapią dot. zaburzeń integracji sensorycznej. 

 

 

3. Zabezpieczenie 
podstawowych 
potrzeb byto-
wych dziecka 

1.Zapewnienie pomocy materialnej i rzeczowej rodzinom potrzebującym. 

1. Jednym z zadań była pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendiów 
i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czarna Dąbrówka. W 2020 r. 
łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła: 99 999,52 zł. 

2. Wydatki łącznie na świadczenia rodzinne w 2020 r. wyniosły 3 246 544,12 zł, w tym: 
a) zasiłki rodzinne – 909 114,03 zł 
b) dodatki do zasiłku rodzinnego – 448 622,09 zł, w tym z tytułu: 

- urodzenia dziecka – 37 310,16 zł; 
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- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 62 905,00 zł; 
- samotnego wychowywania dziecka – 20 654,10 zł; 
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 48 025,36 zł; 
- rozpoczęcie roku szkolnego – 43 895,94 zł; 
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 70 640,78 zł; 
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 165 190,75 zł; 

c) zasiłki pielęgnacyjne –  597 072,00 zł; 
d) świadczenie pielęgnacyjne –  930 100,00 zł; 
e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 33 480,00 zł;  
f) jednorazowa zapomaga z tytułu urodzenia dziecka – 66 000,00 zł; 
g) świadczenie rodzicielskie – 238 086,00 zł. 
h) zasiłek dla opiekuna- 24 070,00 zł 

 

3. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 215 750,00 zł 

4. Program „Dobry start” (300+) – 241 500 zł dla 805 dzieci. 

5. Świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ - 7 313 477,57 zł 

6. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16 080,00 zł. 

Łącznie w 2020 r. środki finansowe dotyczące zabezpieczenia podstawowych potrzeb byto-
wych dziecka  wyniosły 11 133 351,21 zł. 

Rodziny wielodzietne z gminy Czarna Dąbrówka, w których wychowuje się troje lub więcej 
dzieci mogły skorzystać z programu polityki prorodzinnej Karta Dużej Rodziny. 

W dniu 1 stycznia 2019r. weszła kolejna nowelizacja Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Dużej Rodziny. Do tej pory rodzice, którzy wychowywali co najmniej trójkę dzieci, dostawali 
swoje Karty Dużej Rodziny, a ich dzieci traciły te przywileje w zależności od tego, czy się uczą, 
w wieku 18 lub 25 lat. Program ten nie obejmował natomiast tych, którzy przed wprowadze-
niem Programu Karty Dużej Rodziny wychowywali przynajmniej trójkę dzieci.  

Obecnie Karta Dużej Rodziny przysługuje również tym rodzicom, którzy kiedykolwiek w prze-
szłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich obecny wiek. 

W efekcie nawet rodzice, którzy mają już dorosłych potomków, a także ich małżonkowie 
mogą zwrócić się z wnioskiem o wydanie Karty Dużej Rodziny, aby móc korzystać beztermi-
nowo z różnorakich ulg. Co istotne, ulgi nie przysługują już ich dorosłym dzieciom, bo w tym 
przypadku nadal obowiązuje kryterium wieku. 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem lub 
większą liczbą dzieci oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywat-
nych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z ofert instytucji kultury, sklepów, 
środków komunikacji, punktów usługowych, ośrodków sportowych i rekreacyjnych będących 
partnerami Karty. 

W 2020 r. wydano 179 Kart Dużej Rodziny z tego: 106 kart dla rodzica/małżonka i 73 karty  
dla dzieci.   

W 2020 r. Stowarzyszenie Koło Gospodyń „BARWY ROKIT” we współpracy z Urzędem Gminy 
Czarna Dąbrówka i Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w ramach Programu Operacyj-
nego „Pomoc Żywnościowa”  nadal udzielało pomocy  w formie produktów spożywczych.  

W 2020 r. paczki żywnościowe zawierały następujące produkty:  

✓ artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, powidła śliwkowe, 
buraczki, koncentrat pomidorowy); 

✓ artykuły mleczne (mleko, ser); 
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✓ artykuły  mięsne (szynka drobiowa i wieprzowa, pasztet wieprzowy, kabanosy, filet z 
makreli w oleju);  

✓ artykuły skrobiowe (makarony, ryż biały, kasze, herbatniki); 
✓ cukier (cukier biały i miód wielokwiatowy); 
✓ tłuszcze (olej rzepakowy); 
✓ dania gotowe.   

 

2.Objęcie dożywianiem dzieci i młodzieży tego wymagających. 
 

W 2020 r. z programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 548 osób. Dożywianie było 
zapewnione w formie jednego gorącego posiłku dla 218 dzieci uczęszczających do Szkół  Pod-
stawowych w: Czarnej Dąbrówce, Nożynie i Rokitach.  

W Szkole Podstawowej w Jasieniu dzieci nie korzystały z dożywiania w formie jednego dania 
gorącego z programu „Posiłek w szkole i w domu”  z powodu braku stołówki  szkolnej.  

Ponadto przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na żywność dla 129 rodzin spełniają-
cych przesłanki Art.7 ustawy o pomocy społecznej. Łącznie na realizację Programu „Posiłek 
w szkole i w domu” wydatkowano kwotę: 159 704,00 zł. 

 

3.Zapewnienie pomocy osobom doznającym przemocy. 
 

W przypadku, gdy w rodzinie dochodzi do przemocy, to Zespół Interdyscyplinarny                        
ds. przeciwdziałania przemocy udziela pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzi-
nach  i podejmuje działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie (tzw. sprawcy prze-
mocy). 

Formy udzielenia pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie to: 
✓ rozmowy wspierające i informujące prowadzone przez członków grup roboczych; 
✓ opracowanie planu pomocy, ulotki informujące o prawach ofiar przemocy;  
✓ kierowanie do Punktu Konsultacyjnego, gdzie jest udzielana  pomoc psychologiczna; 

Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:  
✓ rozmowy dyscyplinujące i motywujące do zmiany -  prowadzone przez członków grup 
roboczych; 
✓ kierowanie do Punktu Konsultacyjnego;  
✓ kierowanie sprawy o spowodowanie leczenia odwykowego do Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych;  
✓ kierowanie do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym realizowanego przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie. 

W 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Czarniej Dąbrówki otrzymał 16 zgłoszeń o sto-
sowaniu przemocy w rodzinie, w tym:  

✓ liczba formularzy „Niebieskiej Karty” wypełnionych przez pracowników socjalnych: 3; 
✓ liczba formularzy „Niebieskiej Karty” wypełnionych przez inne jednostki, instytucje: 13. 

Liczba ofiar przemocy w rodzinie : 10 - kobiet i  1 dziecko, a liczba sprawców przemocy w ro-
dzinie: 12 mężczyzn, w tym 11  sprawców będących pod wpływem alkoholu.  

W 2020 r. zamknięto 14 Niebieskich Kart z powodu realizacji planu i zaprzestania stosowania 
przemocy, w tym jedna osoba skorzystała z terapii uzależnień. 

Zespół Interdyscyplinarny w ramach realizacji założeń Gminnego Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w  Rodzinie prowadził działania informacyjne na temat form pomocy, rozpo-
wszechniając ulotki informacyjne i plakaty. Kadra zaangażowana w pracę w Zespole systema-
tycznie korzysta ze szkoleń podnoszących kompetencje niezbędne w pracy z ofiarami prze-
mocy i osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie. 
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W 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny zakupił materiały profilaktyczne w zakresie przeciw-
działania przemocy dla Szkół Podstawowych, które pedagodzy rozpowszechnili wśród uczniów 
szkół na terenie gminy. Gmina Czarna Dąbrówka przystąpiła również do Ogólnopolskiej Kam-
panii „Stop przemocy 2020”.  
 

 

4.Wspieranie systemu rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodziny natu-

ralnej. 
 

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w przypadku 
umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze 
względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 
zastępczej ponosi odpowiednio wydatki  w wysokości: 

a) 10%  wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka         
w pieczy zastępczej; 

b) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka                
w pieczy zastępczej; 

c) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach 
pobytu dziecka w pieczy zastępczej. 

 

W 2020 r. środki finansowane wydatkowane na powyższy cel to kwota 61 680,91 zł na 10 
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.  

 
4.  

 
Współpraca                
i wspieranie 
organizacji 

różnych form 
spędzania 

wolnego czasu 
dla dzieci                  

i młodzieży 

1.Organizowanie wypoczynku, konkursów i festynów dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

W 2020 r. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce nie organizowało wy-

poczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Prowadzone były zajęcia rozwijające zdolności i zain-

teresowania dzieci i młodzieży. Organizowane były m. in. zajęcia plastyczne, kulinarne, nauka 

gry na instrumentach, turnieje sportowe, warsztaty teatralne, zajęcia z rytmiki oraz kulturalne 

imprezy okazjonalne.   

Ponadto Szkoły Podstawowe na terenie gminy organizowały: konkursy tematyczne, turnieje 

międzyszkolne. Od maja 2020- w okresie pandemii, w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia wi-

rusem Sars-Cov-2 odwołano imprezy masowe, a  zajęcia dla dzieci odbywały się głównie na 

świeżym powietrzu z zastosowaniem reżimu sanitarnego. Głównie w formie animacji, gier te-

renowych i blokowisk. 

2.Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem spo-

łecznym (dożynki gminne, dzień sportu, dzień dziecka, spotkania opłatkowe, Bieg Orłów, im-

prezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych). 

W 2020 r. na terenie Gminy Czarnej Dąbrówki z powodu pandemii większość spotkań inte-
gracyjnych została odwołana. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce wraz ze Stowarzyszeniem „Siła 
Dębu” i partnerami cykliczne organizuje dwie imprezy integracyjne dla osób niepełnospraw-
nych i ich  opiekunów/rodziców. W 2020 roku z powodu pandemii odbyła się tylko jedna im-
preza integracyjna -Karnabal, który zorganizowany był  w czasie ferii zimowych. Jak co roku 
zabawa karnawałowa zorganizowana  została w partnerstwie z GCKiB oraz stowarzyszeniem 
Siła Dębu. W imprezie wzięło udział 70 osób. 
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12.3. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii   
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2014 – 2020 

 

 Obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych nakłada 

na gminę art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1508 

z późn.zm.). Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Czarnej Dąbrówce jest dokumen-

tem opracowanym w celu kształtowania lokalnej polityki społecznej, poprzez wyznaczenie głównych celów i 

zadań do realizacji, ukierunkowanych na poprawę życia mieszkańców Gminy Czarnej Dąbrówki.  

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarna Dąbrówka została przyjęta 

uchwałą Nr XXXIV/337/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 31.03.2014r.W strategii określono nastę-

pujące cele strategiczne:  

➢ Zwiększenie aktywności na rynku pracy i obniżenie poziomu bezrobocia mieszkańców gminy 

Czarna Dąbrówka; 

➢ Wzmocnienie roli rodzin w naszej społeczności; 

➢ Zwiększenie zaangażowania społecznego w życie gminy; 

➢ Zwiększenie możliwości rozwoju dzieci i młodzieży w gminie Czarna Dąbrówka; 

➢ Zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z uzależnień; 

➢ Zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych i osób starszych. 

Adresatami Strategii są mieszkańcy Gminy Czarna Dąbrówki zarówno osoby samotne jak i rodziny, którzy 

wymagają pomocy w odzyskaniu sił, wiary w siebie i zdolności do samodzielnego funkcjonowania w środo-

wisku lokalnym.  

 Poprzez realizację zadań zawartych w Strategii Gmina Czarna Dąbrówka zmierza nie tylko do łagodze-

nia skutków trudnej sytuacji bytowej  klientów pomocy społecznej, lecz także do usuwania przyczyn proble-

mów i trudności tkwiących zarówno w sferze psychicznej jak i społecznej. Ważnym aspektem podejmowa-

nych działań jest także profilaktyka zapobiegająca lub  likwidująca przyczyny niekorzystnych zjawisk. 

Zgodnie z zapisami Strategii, jej realizatorami są:  

− Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce;  

− instytucje oświatowe, w szczególności: przedszkola, szkoły podstawowe  oraz Wiejski Dom Kultury 

w Jasieniu i świetlice działające na terenie gminy Czarne Dąbrówka,  

− instytucje kultury i sportu, w szczególności:  Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dą-

brówce,  

− inne jednostki organizacyjne Gminy Czarna Dąbrówka, 

− organizacje pozarządowe, którym gmina zleca wykonywanie zadań w obszarze polityki społecznej. 

Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji działań wynikających z Gminnej Strategii Rozwiązywania Pro-

blemów Społecznych Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2014 - 2020, sporządził Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Czarnej Dąbrówce. Działania określone w strategii w roku 2020 finansowane były ze środków wła-

snych gminy, ze środków budżetu państwa, ze środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę i organizacje 

pozarządowe (między innymi z Unii Europejskiej oraz w ramach programów rządowych).  
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CEL STRATEGICZNY I. ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI NA RYNKU PRACY I OBNIŻENIE POZIOMU BEZROBOCIA MIESZKAŃ-

CÓW GMINY CZARNA DĄBRÓWKA 

Cel szczegółowy 1:  Zwiększenie doradztwa i poradnictwa zawodowego (młodzież, kobiety  40 +, itp.). 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podej-
mowanych działań 

1.1. Otwarcie punktu 
informacji dla osób 
bezrobotnych w Urzę-
dzie Gminy z dostępem 
do Internetu i drukarki. 

Urząd Gminy  

                ---- 

 

Działanie nie było realizowane. 

1.2. Aktywna tablica 
ofert pracy - interne-
towa, tablica ogłoszeń 

Urząd Gminy, 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecz-
nej, Stowarzysze-
nie Obrony Spraw 
Bezrobotnych,  
przedsiębiorcy 
inni. 

Tablica ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy - 1 
tablica 

Wywieszanie aktualnych ofert pracy na ta-
blicy ogłoszeń. 

Regularna wymiana informacji między GOPS 
a Powiatowym Urzędem Pracy o osobach bez-
robotnych, korzystających z pomocy społecznej  
– korzystanie z systemu SEPI- 800. 

Na stronie gminy zamieszczane są aktualne 
oferty pracy w Urzędzie Gminy i jednostkach.  

1.3. Zapewnienie do-
radztwa zawodowego 
dla uczniów szkół pod-
stawowych  

Szkoły Podsta-
wowe   

Spotkania lub warsz-
taty z doradcą zawo-
dowym - 67, 
liczba uczniów - 177 

W Szkołach Podstawowych działających na 
terenie Gminy Czarna Dąbrówka dla uczniów 
klas VII i VIII zorganizowane były cykliczne spo-
tkania z doradcą zawodowym. 

Doradca zawodowy pomagał w wyborze dal-
szej drogi edukacyjnej, zapoznawał z ofertą 
edukacyjną, pomagał w pisaniu podania do 
szkoły. 

Na zajęciach uczniowie pisali swoje CV oraz 
uczyli się jak pracować w programie Excel – wy-
korzystanie w pracy biurowej. Zapoznanie 
słownictwa powiązanego z określonymi zawo-
dami raz wykorzystanie informacyjnej techno-
logii w różnych zawodach. Uczenie tworzenia 
wypowiedzi  na swój temat (autoprezentacja). 
Zapoznanie z zakresu słownictwa powiązanego 
z określonymi zawodami. Zachęcanie do pracy 
zespołowej. Odbyły się także spotkania z ludźmi 
wykonującymi różne zawody (np. fryzjer, pra-
cownik socjalny,  itp.). 

 Działania związane z doradztwem zawodo-
wym były planowane na poziomie szkoły w ra-
mach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 
Zawodowego i realizowane przez całą kadrę pe-
dagogiczną pod kierunkiem doradcy zawodo-
wego.  

1.4. Rozpowszechnia-
nie informacji na temat 
możliwości  edukacji w 
kraju i za granicą. 

Szkoły Podsta-
wowe, Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej, organi-
zacje pozarządowe 

Informacje rozpo-
wszechniane były w 
ramach doradztwa 
zawodowego – 15, 
liczba uczniów - 100 

W związku z pandemią COVID-19 uczniowie 
uczestniczyli w Targach Edukacyjnych online. 
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Cel szczegółowy 2: Zwiększenie współpracy z PUP i instytucji działających na rynku pracy (prywatne firmy, OWES itp.). 
 

Zadania Realizato-
rzy 

Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podej-
mowanych działań 

2.1. Dążenie do realiza-
cji większej ilości umów 
o organizację prac inter-
wencyjnych, robót pu-
blicznych, prac społecz-
nie użytecznych i staży. 

Urząd 
Gminy 

Łącznie 28 osób W ramach prac interwencyjnych zostało zatrud-
nionych – 11 osób,  w ramach robót publicznych 
– 1 osoba, prace społecznie użyteczne wykony-
wało 5 osób, staże odbyło 11 osób. 

2.2. Budowanie part-
nerstwa w kierunku re-
alizacji wspólnych pro-
jektów, programów. 

Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

Liczba wspólnych przed-
siębiorstw/projektów - 2 
projekty 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czar-
nej Dąbrówce realizuje od 01.12.2020 r. projekt 
partnerski „Razem w drodze Q przyszłości II” 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.Partnerami projektu są: Powiat 
Bytowski, Gmina Tuchomie, Gmina Miastko oraz 
Stowarzyszenie „Błękitna Wróżka”. Głównym ce-
lem realizacji projektu jest zwiększenie trwałych 
miejsc świadczenia usług społecznych. Projekt 
ukierunkowany jest na zwiększenie dostępu do 
zinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług 
społecznych w zakresie wspierania rodziny i pie-
czy zastępczej oraz rozwój usług wspierających 
osoby objęte pieczą zastępczą. 

W marcu 2020 r. Gmina Czarna Dąbrówka 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Siła Dębu 
złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: 
„Rozwój usług społecznych na terenie Gminy 
Czarna Dąbrówka”. W wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu projekt otrzyma dofinansowanie w wy-
sokości 1.857.474,28 zł, całkowita wartość zada-
nia wynosi 1.955.236,08 zł. Projekt współfinan-
sowany jest z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. 

Projekt skierowany jest do osób potrzebują-
cych wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 
w szczególności do rodzin, seniorów, osób z nie-
pełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi 
oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytua-
cji problemowej. Wsparciem zostanie objętych 
214 osób. Projekt będzie realizowany do listo-
pada 2022 r. na terenie Gminy Czarna Dąbrówka. 
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Cel szczegółowy 3: Zwiększenie działań w obszarze ekonomii społecznej. 
 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy 

opis podejmowanych działań 

3.1. Rozpowszechnianie informacji na 
temat funkcjonowania spółdzielni i 
przedsiębiorstw socjalnych i możliwo-
ści pozyskania na ten cel środków. 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w partnerstwie z 
OWES 

Ilość spotkań 
informacyj-
nych: 0 

W związku z pandemią i restrykcjami 
dotyczącymi zakazu zgromadzeń 
w 2020 r. nie odbywały się żadne 
spotkania informacyjne. 

3.2. Organizowanie Społeczności Lokal-
nej, w celu pobudzania działań w kie-
runku ekonomii społecznej. 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Ilość spotkań: 0 W związku z pandemią i restrykcjami 
dotyczącymi zakazu zgromadzeń 
w 2020 r. nie odbywały się żadne 
spotkania informacyjne. 

 

Cel szczegółowy 4: Zwiększenie mobilności przestrzennej mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka (spółdzielnia so-

cjalna- przewozy, negocjacja z przewoźnikami). 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis 

podejmowanych działań 

4.1. Realizacja kursów 
prawa jazdy dla osób poszu-
kujących pracy. 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecz-
nej 

Liczba osób uczestni-
czących w kursie – 0 
osób 

W 2020 r. nie realizowano zadania z po-
wodu braku grantodawcy umożliwiają-
cego realizację zadania. 

 

 

 

CEL STRATEGICZNY II.  WZMOCNIENIE ROLI RODZIN W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych. 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podej-
mowanych działań 

1.1. Dożywianie dzieci w 
szkołach 

 

Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej, 
Szkoły Podstawowe 

Liczba dzieci do-
żywianych w 
szkołach – 218 
dzieci 

Dożywianie z programu "Posiłek w szkole i w 
domu" było zapewnione w formie jednego go-
rącego posiłku  dla dzieci uczęszczających do 
Szkół Podstawowych w: Czarnej Dąbrówce, No-
żynie i Rokitach. 

W Szkole Podstawowej w Jasieniu dzieci nie 
korzystały z dożywiania w formie jednego dania 
z powodu braku stołówki  szkolnej. 



134    
RAPORT O STANIE GMINY CZARNA DĄBRÓWKA ZA ROK 20 20 

1.2. Pedagogizacja rodzi-
ców - warsztaty 

 

Szkoły Podstawowe Liczba podjętych 
działań - 4 

Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Czarna 
Dąbrówka w ramach pedagogizacji rodziców 
udzielały porady i konsultacje pedagogiczne, 
w tym pomoc dla rodziców w wypełnianiu 
wniosków do Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Bytowie. Na bieżąco były analizowane 
opinie i orzeczenia z PPP, w celu realizacji zale-
ceń wydanych przez Poradnię. 

Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych i dydaktycznych 
oraz rozwijanie ich umiejętności wycho-
wawczych w celu zwiększenia efektywności 
pomocy psychologiczno -pedagogicznej. 

Rozwiązywanie problemów dotyczących ży-
cia w grupie rówieśniczej ich dzieci. Wsparcie w 
trudnych sytuacjach życiowych, udzielanie po-
mocy w kontaktach z odpowiednimi instytu-
cjami, pomocy w zakresie pisania podań, wy-
pełniania dokumentów. 

1.3. Organizacja wypo-
czynku letniego i zimo-
wego 

Szkoły Podstawowe, 
GOPS, świetlice środo-
wiskowe 

Ilość dzieci - 0 
dzieci 

Z związku z pandemią Covid-19 w 2020 r. nie 
zostały zorganizowane żadne formy wypo-
czynku dla dzieci i młodzieży. 

1.4. Zapewnienie wspar-
cia w formie  asystenta 
rodziny dla rodzin zagro-
żonych  utratą praw ro-
dzicielskich i pozbawio-
nym praw. 

Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej 

Liczba rodzin ob-
jętych wspar-
ciem asystenta 
rodzony – 10 ro-
dzin, w których 
było 26 dzieci. 

W 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Czarnej Dąbrówce zatrudniony był je-
den asystent rodziny, który dbał o rozwiązanie 
podstawowych problemów socjalnych rodziny 
– mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych 
czy prawnych, a także wspierał również swoich 
podopiecznych w podejmowaniu aktywności 
społecznej i podnoszeniu kwalifikacji zawodo-
wych. 

1.5. Praca socjalna z  ro-
dzinami dysfunkcyjnymi  
również w godzinach po-
południowo – wieczor-
nych 

 

Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej 

Liczba rodzin ob-
jętych pomocą 
w formie pracy 
socjalnej - 36 ro-
dzin, w tym było 
96 osób w rodzi-
nach. 

Głównym priorytetem w pracy socjalnej była 
szybka i poprawna diagnoza sytuacji osoby, ro-
dziny, środowiska, określająca źródła dysfunk-
cjonalności. Skuteczna realizacja pracy socjal-
nej wymagała porozumienia i współpracy 
osoby wspieranej i pracownika socjalnego. 
Praca socjalna była świadczona osobom i rodzi-
nom bez względu na posiadany dochód. 

W 2020 r. praca socjalna w oparciu o kon-
trakt socjalny była prowadzona z 2 rodzinami. 
Pracownik socjalny świadczył pracę socjalną 
jako m. in. mediator, negocjator, coach oraz 
jako mentor. 

1.6. Prowadzenie Punktu 
Konsultacyjnego dla 
osób uzależnionych, 
współuzależnionych i 
ofiar przemocy 

 

Gminna Komisja Roz-
wiązywania Proble-
mów Alkoholowych 

Liczba osób ko-
rzystających z 
Punktu Konsul-
tacyjnego -  28 
osób 

Na terenie Gminy Czarna Dąbrówka działa 
Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych od alkoholu. Do marca 
2020 r. Punkt Konsultacyjny czynny był w każdą 
środę, w godz. 1600-1800, działa przy Niepublicz-
nym Ośrodku Zdrowia w Czarnej Dąbrówce, ul. 
Lęborska 14. Od 20 marca, ze względu na sytu-
ację pandemiczną w Polsce Punkt działał w try-
bie mieszanym- w trudnych przypadkach sta-
cjonarnie, w pozostałych zdalnie. 
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1.7. Zapewnienie kom-
pleksowej pomocy ofia-
rom i sprawcom prze-
mocy w rodzinie. 

 

Zespół Interdyscypli-
narny Gminy Czarna 
Dąbrówka 

Liczba zgłoszeń 
o stosowaniu 
przemocy w ro-
dzinie - 16 for-
mularzy „Nie-
bieskiej Karty”, 
w tym: 3 wypeł-
nione przez pra-
cowników so-
cjalnych i 13 
„Niebieskiej 
Karty” wypełnio-
nych przez inne 
jednostki (Poli-
cja i Placówki  
oświatowe). 

 

Zespół Interdyscyplinarny w ramach realiza-
cji założeń Gminnego Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w  Rodzinie prowadzi działania in-
formacyjne na temat form pomocy rozpo-
wszechniając ulotki informacyjne i plakaty. Ka-
dra zaangażowana w pracę w Zespole systema-
tycznie korzysta ze szkoleń podnoszących kom-
petencje niezbędne w pracy z ofiarami prze-
mocy i osobami podejrzanymi o stosowanie 
przemocy w rodzinie. 

Liczba ofiar przemocy w rodzinie: 10 - kobiet 
i  1 - młodzieży do lat 18, a liczba sprawców 
przemocy w rodzinie: 15 mężczyzn, w tym 11  
sprawców będących pod wpływem alkoholu. 
W ramach prowadzenia procedury Niebieskiej 
Karty odbyły się 33 spotkania grup roboczych. 

W 2020 r. zamknięto 14 Niebieskich Kart z 
powodu realizacji planu i zaprzestania stosowa-
nia przemocy, w tym jedna osoba skorzystała 
z terapii uzależnień. 

W 2020 r. Zespół Interdyscyplinarny zakupił 
materiały profilaktyczne dla szkół podstawo-
wych na temat bezpieczna rodzina, które peda-
godzy wraz z dzielnicowym rozpowszechnili 
wśród uczniów szkół na terenie gminy, przystą-
pił do Ogólnopolskiej Kampanii „Stop przemocy 
2020”. 

1.8. Wsparcie osób bez-
domnych 

Urząd Gminy, 
Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej 

Liczba osób bez-
domnych -5 
osób, w tym 2  
osoby posiadały 
orzeczenie o 
stopniu niepeł-
nosprawności 
(znacznym  i 
umiarkowanym). 

Osoby te nie posiadały żadnych własnych 
dochodów i korzystały ze świadczeń pienięż-
nych z pomocy społecznej  (w formie zasiłków 
stałych, zasiłków okresowych i zasiłków celowy 
na żywność). Osoby bezdomne nie wyraziły 
zgody na skierowanie ich do schroniska. 

 

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie działań (wzmacniających) promocyjnych wartości i więzi rodzinne (przewidywana 

pomoc, promocja rodzin, np. szkołach). 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki 
Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych 

działań 

2.1. Pedagogizacja 

rodziców poprzez 

warsztaty i pro-

gramy edukacyjne 

dla rodziców 

Szkoły Podsta-

wowe i Gminny 

Ośrodek Po-

mocy Społecznej 

Liczba podję-

tych działań – 

20 spotkań. 

Liczba rodzin 

objętych wspar-

ciem asystenta - 

10 rodzin. 

 

Szkoły  w tym roku szkolnym, ze względu na sytuacje epi-

demiologiczną  za pomocą różnych środków przekazu 

wprowadzała wspólnotę lokalną do uczestniczenia w ży-

ciu kulturalnym. Obywały się zebrania online, podczas 

których rodzice otrzymali informacje o postępach w na-

uce i o zachowaniu dzieci. Wychowawcy klas przeprowa-

dzili na zebraniach prelekcje na następujące tematy: 

- Zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID 19,  

-  Sposoby komunikowania się i nauczania podczas pan-

demii COVID 19,  
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- Wychowanie dzieci wspólnym celem rodziców i szkoły, 

-  Jak wspierać dziecko w sytuacjach trudnych i streso-

wych, 

-  Uczeń i praca domowa, czyli jak pomóc dziecku w od-

rabianiu zadań domowych, 

- Dopalacze, leki smartfon- profilaktyka 

- Jak motywować dziecko do pracy 

- Zdrowy styl życia 

Pedagogizacja rodziców odbywała się również poprzez 

informacje udostępniane na stronie szkoły. Rodzice 

dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną otrzy-

mali wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. Nauczy-

ciele utrzymywali też kontakty indywidualne z rodzicami 

w ramach rozmów  telefonicznych, korespondencji w 

dzienniku elektronicznym Librus oraz platformy Teams i 

Messenger. 

Przygotowano dla rodziców tablice tematyczne i ulotki 

dotyczące m.in. sposobów reagowania na cyberprze-

moc, budowania dobrych relacji z dzieckiem, przemocy 

w rodzinie i wśród dzieci. Asystent rodziny w pracy z ro-

dziną na bieżąco przekazywał treści edukacyjne mające 

na celu podniesienie kompetencji rodzicielskich i sku-

tecznych metod wychowawczych. 

2.2. Organizacja fe-

stynów rodzinnych 

Szkoły Podsta-

wowe, Gminne 

Centrum Kultury 

i Biblioteka, 

świetlice środo-

wiskowe 

Ilość wydarzeń 

– 45 

Liczba uczestni-

ków: ok. 1300 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczone 

kontakty międzyludzkie większość imprez, konkursów i 

imprez klasowych szkolnych odbywała się online. Szkoły 

organizowały występy online z okazji  Dnia Dziecka, Dnia 

Matki i Ojca. 

Można także było obejrzeć Przedstawienie Bożonaro-

dzeniowe przygotowane przez uczniów klasy 3b i 8 oraz 

montaż słowno-muzyczny „Tradycje Świąt Bożego Naro-

dzenia” przygotowany przez uczniów kl. 3a. 

Organizowano konkursy szkolne i międzyszkolne. 

W Szkole Podstawowej w Czarnej Dąbrówce zorganizo-

wano: 

- Konkurs plastyczny ,,Mój komiksowy (nie) przyjaciel– z 

koronawirusem w roli głównej”    

- Konkurs plastyczny – Dary jesieni –oddziały przed-

szkolne. 

-  Hej kolęda! – konkurs kolęd i pastorałek w oddziałach 

przedszkolnych. 

- Klasowy konkurs matematyczny Mistrz Tabliczki Mno-

żenia, klasa3a,               

-  konkurs plastyczny ,,Kapelusz Pani Jesieni".    

- Konkurs kolęd i pastorałek – konkurs klasowy, klasa 1a                                                    

 - Konkurs plastyczny ,,Najpiękniejsza zakładka do 

książki”. 
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- Powiatowy konkurs plastyczny ,,Grzyby - dary lasu". 

- Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych i anglo-

języcznych.                                       

– Konkursy  kuratoryjne  

-  Internetowy ogólnopolski konkurs historyczno-pla-

styczny „Historia okrętu wojennego Błyskawica”,                                                                  

- Udział w Konkursie Języka Polskiego dla klas IV-VIII                            

- „Książki, które warto przeczytać” 

- Konkurs na recenzję wybranej książki- dla klas klasy VI-

VIII-biblioteka szkolna.                                              

  - konkurs literacki „Album przeczytanych książek”- kl. 

III-VI-biblioteka szkolna, 

Udział w akcjach charytatywnych: 

-Nakrętki dla Kubusia, 

- Świąteczne życzenia bożonarodzeniowe przesyłane 

przez uczniów w ramach akcji „Razem na święta” sąsia-

dom, bliskim, znajomym 

- przygotowanie paczki dla pensjonariuszy Domu Po-

mocy Społecznej „Dworek” w Dąbiu p i przygotowanie  

świątecznej paczki przez uczniów i rodziców  klasy IVb 

dla swojej koleżanki i jej rodziny, której dom spłonął 

podczas pożaru. 

Imprezy klasowe i szkolne: 

- Klasowe urodziny,  

- Dzień Sportu Szkolnego – online, 

-Ślubowanie Klas Pierwszych,                                                                                                           

- Dzień Chłopaka,                                                                                                    

- Międzynarodowy Dzień Dziewczynek,     

- Narodowe Święto Niepodległości – online,                                           

- Andrzejki,                                                                                                          

- Mikołajki, 

 -Dzień życzliwości i pozdrowień, 

- Ślubowanie klas pierwszych, 

- Udział w akcji „ Razem na święta” 

- Udział w akcji „Szkoła do hymnu”                                                                     

- Dzień Przedszkolaka/ Pasowanie,                                                                    

-  Dzień Postaci z Bajek,                                  

-  Dzień Pluszowego Misia,  

- Montaż poetycko – muzyczny „Zwyczaje i tradycje bo-

żonarodzeniowe” – online, kl. 3a, 

- Przedstawienie bożonarodzeniowe – online 

- Wigilie klasowe, wspólne kolędowanie – online, 

-Święto Szkoły – hybrydowo, (uczniowie klas I-III stacjo-

narnie, klasy IV-VIII online), 

- Klasowe bale karnawałowe, 

- Walentynki, 

-Tłusty czwartek. 
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W szkole podstawowej w Nożynie zorganizowano: 

- Nadanie imienia szkole 

- Orszak Trzech Króli (wspólnie z parafią) 

- Mikołajki - objazdowe 

Planowane święto rodzinki – nie odbyło się z powodu 

pandemii. 

2.3. Współpraca 

podmiotów działa-

jących na rzecz ro-

dziny 

Szkoły Podsta-

wowe, Gminny 

Ośrodek Po-

mocy Społecznej 

Spotkania Ze-

społu Interdy-

scyplinarnego i 

udział w gru-

pach roboczych 

- 33 spotkania 

- Współpraca w ramach funkcjonowania Zespołu Inter-

dyscyplinarnego Gminy Czarna Dąbrówka 

- Diagnoza środowiska rodzinnego ucznia – obserwacja, 

wywiad,  

- Przekazywanie materiałów dotyczących przemocy 

w rodzinie, 

- Współpraca z policją, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, 

kuratorami, asystentami rodziny. 

 

Cel szczegółowy 3: Zwiększenie dostępności do specjalistycznego poradnictwa rodzinnego(mediator  rodzinny, psy-

cholog, psychiatra, pedagog, szkoła dla rodziców, planowanie czasu w tym czasu dla rodziny). 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych 

działań 

3.1. Poradnic-

two psycholo-

giczne w Punk-

cie Konsultacyj-

nym 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholo-

wych, Zespół Inter-

dyscyplinarny 

Porady 

specjali-

styczne – 

28 osób 

 

W 2020 r. zatrudniony w Punkcie Konsultacyjnym specjalista 

(pedagog, psycholog i radca prawny) dokonywał wstępnej 

diagnozy problemu, zbierał informacje dotyczące zaawanso-

wania uzależnienia, udzielał porad i informacji, wspierał de-

cyzję o leczeniu i motywował do podjęcia terapii w ośrodku 

stacjonarnym. 

 

CEL STRATEGICZNY III.   ZWIĘKSZENIE ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO W ŻYCIE GMINY 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie promocji realizowanych działań w gminie  Czarna Dąbrówka (w tym promocja zaso-

bów gminy). 
 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis 
podejmowanych działań 

1.1. Witacze 

Gminy 

Urząd Gminy 4 witacze Witacze na terenie gminy Czarna Dąbrówka znajdują się miej-

scowościach: Karwno, Mikorowo, Jasień i Unichowo. 

1.2. Materiały 

promocyjne 

(foldery, pocz-

tówki, mapy) 

Urząd Gminy, 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecz-

nej, Gminne Cen-

trum Kultury i Bi-

blioteka 

 

Foldery- 

2000 

sztuk, 

Pamiątki 

ogółem- 

ok. 1300 

sztuk 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i w Gminnym Cen-

trum Kultury i Biblioteki w oraz w Urzędzie Gminy Czarnej Dą-

brówce dostępne są foldery i mapy gminy Czarnej Dąbrówki. Do-

datkowe informacje związane z promocją i zasobami gminy 

można znaleźć na stronie internetowej: https://czarnada-

browka.com.pl 

W 2020 roku do głównych działań z zakresu promocji gminy 

należało stworzenie pięciu Punktów Promocji Gminy Czarna 

Dąbrówka rozmieszczonych  na terenie całej gminy Czarna Dą-

brówka. Te zlokalizowane były w GCKiB w Czarnej Dąbrówce, 

Domu Ludowym w Nożynie, Wiejskim Domu Kultury Jasieniu, 

https://czarnadabrowka.com.pl/
https://czarnadabrowka.com.pl/
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Centrum Aktywności Społecznej w Rokitach oraz Izbie Regional-

nej w Rokitkach. Takie rozwiązanie rozmieszczenia punktów w 

różnych kierunkach gminy wpłynęło m.in. na łatwiejszy kontakt 

z turystą oraz dbałość o dostęp do informacji o atrakcjach i moż-

liwościach jakie oferuje gmina Czarna Dąbrówka. W wyżej wy-

mienionych punktach promocji nabyć można było wyjątkowe 

pamiątki z naszej gminy, które zaprojektowane zostały na spe-

cjalne zamówienie, z unikatowymi grafikami nawiązującymi do 

głównych walorów gminy. Turyści w 2020 roku odwiedzając na-

sze tereny zaopatrzyć mogli się m.in. w pocztówki, zakładki do 

książek, kubki, dziecięce body, skarpetki, eko-torby oraz ko-

szulki. Grafiki, które pojawiły się na gadżetach zaprojektowane 

zostały przez animatora GCKiB w Czarnej Dąbrówce. Unikatowe 

wzory nawiązujące do najbardziej atrakcyjnych walorów gminy 

w efekcie końcowym pojawiły się na sporej ilości zamawianych 

gadżetów tym samym tworząc niepowtarzalne 4 wzory linii 

promocyjnych pamiątek. 

 

 

Cel szczegółowy 2: Rozszerzenie oferty i podmiotów  działających w danym obszarze (CIT, świetlice, GCKiB, stowarzy-

szenia, kościół) – mobilność po sołectwach. 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis  
podejmowanych działań 

2.1. Budowanie 

postaw patrio-

tycznych i lokal-

nej tożsamości 

Gminne Cen-

trum Kultury 

i Biblioteka, 

Sołectwa 

Ilość działań – 

10 

Ilość osób 

uczestniczących 

w wydarze-

niach: 1600 

Do zrealizowanych inicjatyw polegających m.in. na budowaniu 

postaw patriotycznych i lokalnej tożsamości należały: gry tere-

nowe „Szlakiem gminy Czarna Dąbrówka”, jarmarki o tema-

tyce rękodzielniczo-kulturalnej pobudzające lokalną twór-

czość, działania promocyjne polegające na promocji najważ-

niejszych symboli gminy, które w efekcie wpływają na poczucie 

lokalnej tożsamości. 

2.2. Prowadzenie 

zajęć świetlico-

wych z dziećmi i 

młodzieżą 

Gminne Cen-

trum Kultury 

i Biblioteka, 

organizacje 

pozarzą-

dowe 

Ilość działają-

cych świetlic – 

13 

Liczba dzieci i 

młodzieży ko-

rzystających: 

1200 

Sytuacja pandemiczna znacznie ograniczyła prowadzenie dzia-

łań świetlicowych. W zastępstwie prowadzone były działania 

animacyjne w terenie w 13 miejscowościach.  

- Blokowiska - to działania animacyjne prowadzone w 13 miej-

scowościach gminy. W dzień blokowisk wesoły, kolorowy sa-

mochód pełen zwariowanych animatorów odwiedza dzieci 

i młodzież na ich podwórkach zapraszając do wspólnej zabawy. 

Na dzieci czeka mnóstwo atrakcji : zabawy z chustą i tunelem, 

tańce animacyjne, mega gry planszowe, zabawy ruchowe, ko-

lorowe baloniki, malowanie twarzy. Blokowiska to dzień wy-

pełniony pozytywną energią i morzem uśmiechów. Animatorzy 

GCKiB w każdy wtorek odwiedzali 2 miejscowości gminy 

Czarna Dąbrówka serwując moc zabaw i działań animacyjnych 

dla dzieci i młodzieży. 

- cykl animacyjny pn., „Stare a nowe zabawy podwórkowe” to 

działania skierowane do całych rodzin jednak głównymi od-

biorcami byli dzieci i młodzież. Poprzez świetną zabawę nasi 

animatorzy rozwijali uczucia uczestników, ich pozytywne 
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nastawienie do innych, koncentracje i refleks oraz wyobraźnię. 

Stare zabawy typu klasy, kapsle, lina, dwa ognie przeplatane są 

nowymi zabawami ruchowymi oraz zabawami w kręgu. Stare i 

nowe zabawy podwórkowe pobudzały ciekawość wśród 

uczestników, dawały mnóstwo energii, były ciekawą formą 

spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim jednoczyły po-

kolenia. 

- Mikołajkowa gra terenowa- podczas tej dzieci wraz z całymi 

rodzinami mogli spacerować po swoich wioskach w poszuki-

waniu elementów garderoby Mikołaja. Gra odbyła się jedno-

cześnie w 11 wioskach. Efektem jej było obdarowanie świą-

tecznymi paczkami 400 dzieci. 

- Gra terenowa Szlakiem gminy Czarna Dąbrówka Grę rozpo-

czyna odbiór w bibliotece GCKiB przygotowanej mapy. Z nią 

należy dotrzeć do kilku miejscowości gminy, w których znaj-

dują się stworzone rękoma mieszkańców sołectw rzeźby żołę-

dzi. W nich ukryte są zagadki, z odpowiedziami wracamy do 

GCKiB po odbiór nagród. Gra terenowa cieszy się dużym powo-

dzeniem wśród mieszkańców. To niewątpliwie doskonały spo-

sób na aktywne spędzenie wolnego czasu, a przy okazji zdoby-

cie ciekawych informacji o naszej małej ojczyźnie  - gminie 

Czarna Dąbrówka. Projekt dofinansowany w ramach programu 

Akumulator Społeczny na kwotę 4500zł.  

- gra terenowa „W poszukiwaniu złotego garnca”gra stanowiła 

animacyjną przygodę skierowaną do najmłodszych. Każdy 

punkt gry, na który składały się m.in. zabawy, quizy, działania 

animacyjne, rebusy, zagadki, przybliżał młodych do „złotego 

garnca” stanowiącego ostatni punkt na mapie gry. Ta przepro-

wadzona została dla młodych m.in. z Bochowa, Bochówka, No-

żyna, Nożynka, Karwna, Podkomorzyc oraz Jerzkowic. 

2.3. Organizowa-

nie spotkań se-

niorów z Uniwer-

sytetu III wieku 

Gminne Cen-

trum Kultury 

i Biblioteka 

Ilość dzia-

łań/inicjatyw – 

spotkania od-

bywają 1 raz w 

tygodniu w Cz. 

Dąbrówce, Ja-

sieniu, Kozach  

i Nożynie- ra-

zem ok. 58 

spotkań. 

Liczba uczest-

ników: ok. 

200os. 

W gminie Czarna Dąbrówka działają 4 terenowe kluby seniora: 

w Jasieniu, Kozach, Nożynie, Czarnej Dąbrówce. Spotkania od-

bywają się średnio 1 raz w tygodniu. Podczas tych seniorzy ko-

rzystają z bogatej oferty zajęć, w tym m.in.: artystycznych, mu-

zycznych, teatralnych, spotkaniach integracyjnych, wyciecz-

kach oraz prozdrowotnych. W okresie obostrzeń pandemicz-

nych zawieszono spotkania klubów, jednak zachowujemy z se-

niorami kontakt telefoniczny oraz na portalach społecznościo-

wych. W grudniu do blisko 200 seniorów dotarły paczki miko-

łajkowe, które osobiście rozwozili pracownicy naszej placówki. 

2.4. Organizowa-

nie Społeczności 

Lokalnej – 

Gminny 

Ośrodek Po-

mocy Spo-

łecznej, 

Gminne 

Liczba działań: 

45 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i grupami niefor-

malnymi(w tym m.in.: stowarzyszenia Loko-Motywa, Siła 

Dębu, Rokitnik, Barwy Rokit, Pasja, Nożyno bez granic, PZW Li-

pień, WKS Nożyno, GTS Czarna Dąbrówka, Grupa Morsów, lo-

kalni rękodzielnicy i twórcy, ArtFriends, Rady Sołeckie i Rady 
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budowanie po-

stawy obywatel-

skiej 

 

Centrum 

Kultury i Bi-

blioteka, so-

łectwa 

Szkół) – wspólna organizacja wydarzeń, wspieranie działalno-

ści organizacji, wspólne pisanie i realizacja projektów, dofinan-

sowywanie inicjatyw organizacji oraz pomoc w doposażaniu 

oraz modernizacji obiektów i przestrzeni publicznych. 

 

Cel szczegółowy 3: Zwiększenie wiedzy i dostępu do środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podej-
mowanych działań 

3.1. Działanie eduka-

cyjne dla mieszkań-

ców gminy Czarna Dą-

brówka 

Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej, 

Gminne Centrum Kul-

tury i Biblioteka 

Liczba działań: 8 

Liczba osób ko-

rzystających: 750 

- w ramach udziału w Programie Operacyj-

nym Pomoc Żywnościowa cyklicznie realizo-

wane są szkolenia z zakresu dietetyki i zdro-

wego odżywiania oraz planowania budżetu 

rodziny. 

- gry terenowe pozwalające poznać miesz-

kańcom najważniejsze walory historyczne 

oraz geograficzne gminy,  

- nauka gry na instrumentach, 

- zajęcia plastyczne i artystyczne dla dzieci, 

młodzieży, dorosłych oraz seniorów,  

- zajęcia fitness promujące zdrowy styl życia, 

- wspieranie ruchu morsów,  

- zajęcia taneczne, 

- działania sportowe dla wszystkich grup wie-

kowych w tym m.in.: piłka nożna, bieganie. 

 

 

CEL STRATEGICZNY IV.  ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY W GMINIE CZARNA DĄBRÓWKA 

Cel szczegółowy 1: Systematyczne zwiększanie wiedzy na temat potrzeb dzieci i młodzieży (Szkoły, świetlica, wolon-

tariusze, sołtysi, Kościół). 
 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis działań 

1.1. Zapewnienie do-

stępu do Internetu 

we wszystkich świe-

tlicach wiejskich 

Gminne Centrum 

Kultury i Biblio-

teka, Urząd 

Gminy, Sołectwa 

Ilość świetlic z 

dostępem do 

Internetu – 3 

świetlice 

W 2020 r. na terenie gminy Czarna Dąbrówka działało 

13 świetlic wiejskich. Jednak tylko  w miejscowościach: 

Czarna Dąbrówka, Jasień i Kozy jest zapewniony dostęp 

Internetu dla mieszkańców gminy. 

1.2. Przeprowadze-

nie ankiet wśród 

dzieci i młodzieży   

Szkoły Podsta-

wowe, świetlice 

Liczba działań - 

15 

Ankiety dotyczyły zbierania informacji na temat organi-

zowania działań i warunków umożliwiających uczniom 

nabywanie umiejętności i wiadomości określonych w 

podstawie programowej oraz wykorzystanie ich pod-

czas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. 

Uczniowie wypełniali ankiety związane z zaangażowa-

niem się w życie szkoły, a także dotyczące zajęć dodat-

kowych oraz w sprawie modyfikacji planu wychowaw-

czo – profilaktycznego. 
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Cel szczegółowy 2: Zwiększenie dostępności do różnorodnych ofert umożliwiających szeroko rozumiany rozwój umie-
jętności, pasji i zainteresowań. Powiązanie z lokalnym patriotyzmem (specjalizacje wsi, gminy). 
 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis działań 

2.1.Organiza-

cja zajęć poza-

lekcyjnych – 

kół zaintere-

sowań 

Szkoły Podsta-

wowe, świetlice, 

Gminne Cen-

trum Kultury i 

Biblioteka 

Ilość inicja-

tyw/ 

działań - 30 

Zajęcia dodatkowe prowadzone w szkołach: wolontariat, 

SKS/UKS, zajęcia rytmiczno-muzyczne, zajęcia plastyczne,  zajęcia 

matematyczne, kółko geograficzne, zajęcia logopedyczne, kółko 

dziennikarskie, kółko z języka angielskiego, zajęcia sportowe, po-

kazy militarne, koło gitarowe, kółko przyrodnicze, koło muzyczne, 

język kaszubski, udział w projekcie „Umiem pływać”. 

Akcje charytatywne: zbiórka korków, baterii, „ogonków’, zakup 

kalendarzyków, zbiórka pieniędzy dla Laury;  Zbiórka pieniędzy dla 

pogorzelców; Współpraca z fundacją „Pomóż i Ty” – rozprowadza-

nie karnecików. 

2.2. Organiza-

cja im-

prez/wyda-

rzeń kultu-

ralno-sporto-

wych 

 Szkoły Podsta-

wowe, świetlice, 

Gminne Cen-

trum Kultury i 

Biblioteka 

 Ilość inicja-

tyw/ 

działań - 11 

- ferie zimowe na obiekcie gminy Czarna Dąbrówka,  

- drużyny juniorskie GTS Czarna Dąbrówka wzięły udział w turnieju 

halowym w Lęborku oraz w Tuchomiu, 

- drużyna juniorska rocznik 2009 GTS Czarna Dąbrówka wystarto-

wała w nowo utworzonej lidze powiatowej,  

- organizacja biegu przełajowego w ramach WOŚP przy współ-

pracy z WKS Nożyno oraz GTS Czarna Dąbrówka,  

- udział klubów sportowych w ministerialnym programie KLUB 

2020 

 

Cel szczegółowy 3: Zwiększenie efektywności funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz poprawa przepływu in-

formacji pomiędzy nimi (Imprezy, dyskoteki). 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

3.1. Orga-

nizacja za-

jęć i lekcji 

tematycz-

nych 

Szkoły Pod-

stawowe, 

świetlice 

Ilość inicja-

tyw/działań 

– 30 

Liczba 

uczestników: 

ok. 750 

W Szkołach Podstawowych odbyły się spotkania z policjantem, które 

dotyczyły bezpiecznego poruszania się po drogach oraz bezpieczeństwa 

podczas wakacji i ferii zimowych. Odbyły się spotkania z pielęgniarką 

szkolną i ze strażakiem z Ochotniczej Straży Pożarnej, a także spotkanie 

z pracownikami Sanepidu. Pedagodzy ze Szkół Podstawowych przepro-

wadzili zajęcia dotyczące uzależnień, dopalaczy i palenia wyrobów tyto-

niowych oraz przemocy w szkole, a także bezpieczeństwa w sieci. 

W Szkołach Podstawowych odbyły się zajęcia dotyczące zdrowego 

stylu życia, bezpieczeństwa w szkole i poza nią, radzenia sobie ze zło-

ścią, poszukiwania dobrej przyjaźni, uzależnień od alkoholu, papiero-

sów i narkotyków. Zorganizowano „Nockę szkolną” dla uczniów kl. IV-VI 

z licznymi warsztatami (aktywność na świeżym powietrzu, warsztaty ku-

linarne, techniczno-plastyczne) oraz grami i zabawami. 

Pedagodzy szkolni przeprowadzili zajęcia w klasach IV – Integracja i 

współpraca. Tematy związane z integracją oraz adaptacją ucznia w no-

wym środowisku poruszane były także na lekcjach języka polskiego, 

podczas realizacji  cyklu tematów związanych z problemami wieku doj-

rzewania: kompleksy, wyobcowanie, izolacja. Udział w akcji „Rozczy-

tane klasy”.  
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Cel szczegółowy 4: Zwiększenie aktywność i zaangażowania młodzieży w życie gminy poprzez powołanie Młodzieżo-

wej Rady Gminy. 
 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis 

podejmowanych działań 

3.1. Powołanie Młodzieżo-

wej Rady Gminy 

Gminne Centrum Kultury i 

Biblioteka, GOPS 

Liczba dzia-

łań: 0 

Młodzieżowa Rada Gminy nie funkcjo-

nuje 

 
 

CEL STRATEGICZNY  V.  ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UZALEŻNIEŃ 

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie efektywności działań profilaktycznych dla mieszkańców gminy. 

 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych 

działań 

1.1. Prowadzenie 

Punktu Konsultacyj-

nego dla osób uzależ-

nionych , współuza-

leżnionych i ofiar 

przemocy 

 

Gminna Ko-

misja Rozwią-

zywania Pro-

blemów Alko-

holowych 

Punkt Konsul-

tacyjny 

otwarty był do 

marca 2020 r. 

w każdą środę 

w godz. 1600-

1800 , później 

ze względu na 

Covid-19 pra-

cował w trybie 

mieszanym -

stacjonarnie i 

zdalnie. 

Działanie realizowane w ramach Gminnego Programu Pro-

filaktyki Uzależnień Gminy Czarna Dąbrówka, w punkcie 

zatrudniony był psycholog, pedagog i radca prawny. 

1.2. Prowadzenie 

kampanii informa-

cyjno – profilaktycz-

nych 

GKRPA, 

Szkoły Pod-

stawowe, 

świetlice 

Ilość przepro-

wadzonych 

kampanii – 13 

programów 

W Szkołach Podstawowych na terenie gminy Czarna Dą-

brówka prowadzona była szeroka  działalność wychowaw-

cza i informacyjna dotyczącą profilaktyki uzależnień wśród 

dzieci i młodzieży. Uczniowie zaopatrzeni zostali w mate-

riały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki 

uzależnień (np. ulotki, gazetki czy plakaty). 

1.3. Prowadzenie pro-

gramów profilaktycz-

nych  dla dzieci i mło-

dzieży. (Właściwy, 

strategiczny dobór 

w/w programów) 

 

GKRPA, 

Szkoły Pod-

stawowe, 

świetlice 

Ilość inicjatyw 

- 13 

GKRPA w ramach ogłoszonego w 2020r. konkursu na dzia-

łania profilaktyczne dofinansowała 15 wniosków na łączną 

kwotę 10100zł. Zrealizowanych zostało 13 wniosków na 

łączną kwotę 8700zł. Działania projektowe były różno-

rodne, począwszy od zajęć kulinarnych, poprzez zajęcia 

sportowe, po warsztaty artystyczne. Wszystkim projek-

tom przyświecał jeden wspólny cel: przeciwdziałanie alko-

holizmowi i stosowaniu używek poprzez organizację cieka-

wej formy spędzania czasu wolnego. W ramach tegorocz-

nych działań zrealizowano następujące projekty: 
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1.„Nuda Ci się nie uda –alkohol to zguba –mobilne świe-

tlice”–800 zł Stowarzyszenie Loko - motywa. W ramach ni-

niejszego zadania na terenie gminy Czarna Dąbrówka zor-

ganizowano szereg zajęć dla dzieci i młodzieży. Młodzież 

biorąca udział w zajęciach ciekawie, aktywnie spędziła 

czas wolny, zintegrowała się, rozwijała nowe pasje. Dzięki 

takiemu zaangażowaniu nie mieli czasu na używki. W ra-

mach wniosku zorganizowano turnee blokowiskowe w 11 

miejscowościach gminy. W ramach nich przeprowadzono 

szereg zabaw i gier animacyjnych, zorganizowano turnieje 

sportowe, turnieje planszowe oraz wielkie gry planszowe. 

Dodatkowo w GCKiB zorganizowano zajęcia z ekspery-

mentów. 

2.„Jesteśmy wielcy –bez wspomagaczy –warsztaty szczu-

dlarskie”–700zł Stowarzyszenie Loko-motywa. W ramach 

wniosku „Jesteśmy wielcy –bez wspomagaczy –warsztaty 

szczudlarskie”, zarówno w Wiejskim Domu Kultury w Ja-

sieniu, jak i Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Czar-

nej Dąbrówce począwszy od kwietnia do listopada 

(z uwagi na zagrożenie koronawirusem SARS-CoV2 i zwią-

zane z tym obostrzenia w nieco okrojonej formie) odby-

wały się warsztaty artystyczne, podczas których dzieci i 

młodzież z terenu gminy Czarna Dąbrówka nabywali pod-

stawowe umiejętności oraz tajniki, którymi rządzi się te-

atr. Uczestnicy zajęć mieli okazję w artystycznej atmosfe-

rze spędzić swój czas wolny, co bez wątpienia wpłynęło na 

fakt, iż nie sięgali po używki, mając alternatywną formę za-

gospodarowania swojego czasu. Praca nad mimiką, ge-

stem, świadomością ciała, tekstem-m.in. na to składały się 

nasze warsztaty teatralne. Zajęcia obok przygotowania 

młodych do pracy na scenie skupiały się również wokół 

przygotowania młodych do pracy w przestrzeniach otwar-

tych. Zajęcia teatralne stanowiły formę aktywności i eks-

presji twórczej. Aktywność dziecka należy do jego sfery 

rozwoju i trzeba ją właściwie stymulować i pobudzać przez 

odpowiednie zabawy, a taką jest niewątpliwie zabawa w 

teatr, która bez wątpienia naszym zdaniem jest wspania-

łym pomysłem na spędzenie czasu wolnego. 

3.Mama, tata, siostra, brat –gotujemy za pan brat –

800złŚwietlica wiejska w Jerzkowicach. W ramach pro-

jektu odbyły się zajęcia wspólnego gotowania dla dzieci i 

rodziców z Jerzkowic. Po zajęciach rodzice uświadomili so-

bie, że przygotowywanie wspólnych posiłków dla dzieci 

ma wielką wartość. Powstały nowe przepisy i pomysły. 

Dzięki wspólnym spotkaniom dzieci oderwały się chociaż 

na chwilę od telefonów i internetu. Sztuka kulinarna stała 

się pretekstem do budowania wspólnot międzypokolenio-

wych. Dodatkowo omówione zostało zagrożenie otyłości, 
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anoreksji, alergii i nietolerancji pokarmowych. Zorganizo-

wano również wspólny piknik dla mieszkańców. 

4.Najwyższa wartość –rodzina ! –700zł Sołectwo Kłosy i 

Otnoga. Projekt realizowano od maja do sierpnia 2020 r. 

Adresatami projektu byli mieszkańcy sołectwa Kłosy i so-

łectwa Otnoga. Założeniem projektu było propagowanie 

aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu oraz stwo-

rzenie możliwości do wspólnych rozmów, dzięki którym 

powstały nowe pomysły. Odbyły się rodzinne gry i zabawy 

podwórkowe na świeżym powietrzu, które nie tylko zinte-

growały rodziny alei sołectwa. 

5.Kształtowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego 

czasu poprzez prowadzenie treningów piłkarskich dla 

roczników 2014/2013 –500 zł GTS w Czarnej Dąbrówce. W 

ramach wniosku w Czarnej Dąbrówce przeprowadzono 

szereg treningów piłkarskich dla roczników 2014/2013 z 

terenu gminy Czarna Dąbrówka. Zajęcia odbywały się dwa 

razy w tygodniu. Prowadzenie tych zajęć niewątpliwie 

przyczyniło się do kształtowania nawyku aktywnego spę-

dzania czasu wolnego. Zajęcia prowadzone były przez do-

świadczonych i licencjonowanych trenerów piłki nożnej. 

6.Jak pomyślę, tak zrobię –pomocna dłoń –800złSzkoła 

Podstawowa w Nożynie. W ramach projektu zorganizo-

wano szereg dodatkowych zajęć dla dzieci z ZS w Nożynie 

mających na celu przeciwdziałanie narkomanii, alkoholi-

zmowi, przemocy, agresji wśród dzieci i młodzieży. Po-

wstał cykl małych form teatralnych : „Jak pomyślę tak zro-

bię”, „Po co się złościć”, „Dobre i złe przyjaźnie” –jak po-

wstrzymać dręczycieli w szkole. W warsztatach wzięli 

udział chętni uczniowie. W ramach zadania zorganizo-

wano również szereg warsztatów plastycznych i technicz-

nych w szkolnej świetlicy, który zakończył się konkursem. 

Nauczyciele pokazali również swoim uczniom alterna-

tywne formy spędzania czasu wolnego organizując ak-

tywną przerwę oraz zdrową kawiarenkę. W ramach pro-

jektu niewątpliwie udało się stworzyć przyjazny klimat 

szkoły, który pozytywnie wpłynął na zdrowie psychiczne 

uczniów i ich motywacje do nauki, a także odsunął ich od 

stosowania używek. 

7.Strzał w dziesiątkę III edycja –700 zł Nieformalny Klub 

Strzelecki PALBA przy OSP Czarna Dąbrówka. W ramach 

projektu odbyła się kontynuacja cyklu zawodów sportowo 

–strzeleckich (trójbój obronny) dla mieszkańców gminy 

Czarna Dąbrówka. W skład trójboju wchodziły: strzelanie 

z wiatrówki, broni długiej i krótkiej oraz rzut granatem do 

celu. Organizacja zawodów zachęciła mieszkańców do ak-

tywnego spędzenia czasu wolnego w oparciu o współza-

wodnictwo i współpracę społeczności lokalnej. 
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Zintegrowała się zróżnicowana wiekowo społeczność lo-

kalna, która wyraziła chęć kolejnych wspólnych, sporto-

wych przedsięwzięć. 

8.„Ja używkom mówię NIE –w BIBLIOTECE spędzam dnie” 

600złŚwietlica w Czarnej Dąbrówce. W ramach wniosku w 

Bibliotece GCKiB w Czarnej Dąbrówce  od maja (ze 

względu na covid) odbywały się cykliczne zajęcia dla dzieci 

i młodzieży. Podczas wtorków z biblioteką dzieci miały 

okazję wziąć udział w zabawach animacyjnych, turniejach 

gier planszowych, tworzeniu własnych gier planszowych, 

eksperymentach. Nietuzinkowym wydarzeniem w biblio-

tece okazało się stworzenie kącika ekologa. Dzieci same 

pięknie ozdobiły doniczki wykorzystując dostępne mate-

riały plastyczne po czym przy naszej pomocy zasadziły wy-

brane przez siebie rośliny. Bardzo cieszy nas fakt, że co 

wtorek dzieci zaglądają do swojego bibliotecznego 

ogródka, by podlać kw. Stały się odpowiedzialne za to 

miejsce. Jesteśmy przekonane, że nasze założenie: BĘDĘ 

MIAŁ CO ROBIĆ NIEBĘDĘ MIAŁ CZASU NA UŻYWKI zostało zre-

alizowane w 100%. Co wtorek naszą bibliotekę odwie-

dzało od 17 do 25 dzieci i młodzieży. 

9. Smaczne Kaszuby –kontynuacja –500 zł Stowarzyszenie  

Rokitnik Projekt realizowany był od 29 czerwca do 30 paź-

dziernika. Adresatami byli mieszkańcy Rokit. Celem było 

uświadomieni dzieciom i młodzieży szkodliwości alkoholu, 

narkotyków i innych substancji uzależniających. Przepro-

wadzono pogadankę profilaktyczną. Zajęcia projektowe 

uświadomiły wpływ zdrowego odżywiania na organizm. 

Uczestnicy poznali nowe przepisy, smaki i tradycyjne po-

trawy, oczywiście odbywały się również degustacje po-

traw i wspólne poczęstunki. Spotkania zintegrowały człon-

ków świetlicy i zapewniły miłe i kulturalne spędzanie czasu 

wolnego. 

10. Radość szycia –kontynuacja –600 zł Stowarzyszenie 

Rokitnik Projekt „Radość szycia –kontynuacja” uświadomił 

dzieciom i młodzieży szkodliwość alkoholu i narkotyków. 

W ramach projektu przeprowadzono pogadankę profilak-

tyczną. Uczestnicy doskonalili umiejętność szycia na ma-

szynie oraz nauczyli się rozpoznawania materiałów i do-

datków krawieckich. Podczas zajęć wykonano dekoracje 

do nowej świetlicy–upragnione firanki, a także maskotki 

dla uczestników. Spotkania zintegrowały uczestników pro-

jektu i zapewniły miłe, kulturalne popołudnie. 

11.Zielono nam –sadzimy rośliny –kontynuacja –500 zł So-

łectwo Rokity. Projekt realizowany był od maja do paź-

dziernika. Założeniem projektu było prowadzenie działań 

zmierzających do kreatywnego, wolnego od nałogów i 

agresji spędzania czasu wolnego oraz uświadomienie 
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młodzieży szkodliwości substancji i czynności uzależniają-

cych. Podczas spotkań rozwijaliśmy zamiłowanie do przy-

rody i ogrodnictwa. Nauczyliśmy się podstaw zakładania i 

pielęgnacji ogrodów oraz rozpoznawania roślin ogrodo-

wych. Młodzież oraz dorośli posadzili rośliny wokół przy-

stanku i w otoczeniu świetlicy. W czasie spotkań przepro-

wadzono pogadankę profilaktyczną. Spotkania doprowa-

dziły do integracji grupy. 

12. „Szkoła, klasa –blaski i cienie –emocje c.d.” –800 zł. 

Projekt Szkoły Podstawowej w Rokitach dotyczył przepro-

wadzenia gry coachingowej „Podróż bohatera”. Głównym 

założeniem gry było wsparcie uczniów w wyznaczaniu i 

osiąganiu istotnych dla nich celów, sztuka przyjmowania 

zmiany oraz podejmowania decyzji. Ideą gry było też 

wzmocnienie poczucia mocy, sprawczości oraz motywacji 

do działania. Dzieci wzmocniły niewątpliwie poczucie wła-

snej wartości oraz nauczyły sobie radzić z negatywnymi 

emocjami. 

13.Talenty na warsztaty –malujemy i rzeźbimy –700 zł So-

łectwo Rokity. Projekt realizowany był od maja do paź-

dziernika 2020 r. Adresatami projektu była młodzież i do-

rośli mieszkańcy Rokit. Celem projektu było uświadomie-

nie dzieciom i młodzieży szkodliwości alkoholu, narkoty-

ków i innych substancji i czynności uzależniających. Prze-

prowadzono pogadankę profilaktyczną. Uczestnicy mieli 

możliwość rozwijać swoje talenty podczas warsztatów z 

rzeźbiarzem, poznali techniki malowania na drewnie, nau-

czyli się dobierać farby i kolor. Podczas zajęć przygoto-

wano i pomalowano rzeźby dla każdego uczestnika. Spo-

tkania zintegrowały uczestników oraz zapewniły miłe i kre-

atywne spędzanie czasu wolnego oraz kultywowanie tra-

dycji ludowych. 

1.4. Wsparcie ruchu 

AA 

GKRPA Ilość inicjatyw 

- 0 inicjatyw 

W 2020 r. pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Cz. Dąbrówce oraz specjaliści z Punktu 

Konsultacyjnego w Czarnej Dąbrówce  na bieżąco prowa-

dzili rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi od al-

koholu i kierowali te osoby do odbycia terapii. 

Osoby, które ukończyły terapię, leczenia były kierowane 

do grupy  Anonimowych Alkoholików „Światło”. W 2020 r. 

3 osoby ukończyły terapię  uzależnienia od alkoholu. 

Grupa AA „Światło” spotyka  się w każdą środę o godz. 

19.00 przy plebani w Czarnej Dąbrówce, a od czasu ogło-

szenia stanu epidemii z powodu COVID-19 spotkania zo-

stały zawieszone.  
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Cel szczegółowy 2: Zwiększenie dostępności przepływu informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia dla osób 
eksperymentujących  i uzależnionych. 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy 

opis podejmowanych działań 

2.1. Stworzenie bazy danych 

instytucji, organizacji poma-

gających osobom uzależnio-

nym  i współuzależnionym 

dostępnych w naszym regio-

nie. 

Gminna Komisja Roz-

wiązywania Problemów 

Alkoholowych, Punkt 

Konsultacyjny, Gminny 

Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej 

Publikacja - 

ulotka/liczba punktów, 

w których będą do-

stępne dane adresowe 

instytucji i organizacji - 

brak 

Pracownicy socjalni na bieżąco 

udostępniali informacje osobom 

zainteresowanym o aktualnym 

dostępie instytucji i organizacji 

pomagającym osobom uzależ-

nionym. 

 
CEL STRATEGICZNY  VI.  ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB STARSZYCH 

Cel szczegółowy 1: Systematyczne zwiększenie wiedzy na temat potrzeb osób niepełnosprawnych i osób starszych. 
 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmo-
wanych działań 

1.1. Udrożnienie prze-

pływu informacji pomiędzy 

potrzebującymi a pomaga-

jącymi. 

Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej, 

służba zdrowia, Sto-

warzyszenie Siła 

Dębu, Uniwersytet 

III wieku 

Liczba 

wspólnych 

działań -  5 

Ze względu na pandemię Covid-19 Stowarzysze-

nie Siła Dębu spotykało się znacznie rzadziej z 

przedstawicielami GOPS. Niemniej jednak od-

było się 5 spotkań, podczas których dzielili się 

swoimi doświadczeniami i zgłaszali swoje po-

trzeby i oczekiwania. 

1.2. Stworzenie bazy tele-

adresowej instytucji działa-

jących na rzecz osób nie-

pełnosprawnych i na rzecz 

osób starszych na terenie 

powiatu. 

Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej, 

służba zdrowia, Sto-

warzyszenie Siła 

Dębu, Uniwersytet 

III wieku 

Powstanie 

ulotki infor-

macyjnej -1 

W 2020 r. w Gminie Czarna Dąbrówka swoją  

pomoc oferuje pełnomocnika ds. osób niepeł-

nosprawnych. Przez cały 2020 r. w Gminie 

Czarna Dąbrówka realizowany był Program 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. 

Program zapewnia usługę asystenta w wykony-

waniu codziennych czynności oraz funkcjono-

waniu w życiu społecznym, dedykowaną oso-

bom niepełnosprawnym o umiarkowanym i 

znacznym stopniu niepełnosprawności. 

GOPS i Stowarzyszenie Siła Dębu rozpowszech-

niali informator na temat uprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami opracowany przez 

PCPR Bytów. 

 

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie aktywność i zaangażowanie osób starszych w życie gminy. 

 

Zadania Realiza-
torzy 

Wskaź-
niki 

Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych działań 

2.1. Pobudze-

nie osób star-

szych do 

Uniwer-

sytet III 

wieku, 

Liczba 

podjętych 

inicjatyw/ 

GCKiB w Czarnej Dąbrówce jako placówka kulturalna w swoje mury bar-

dzo często zaprasza seniorów. Każdy z nich bez problemu znajdzie interesu-

jące dla siebie zajęcia i aktywności.  
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działania na 

rzecz społecz-

ności lokalnej, 

w tym w wo-

lontariacie. 

GOPS, 

GCKiB, 

NGO 

działań - 

16 

W gminie Czarna Dąbrówka stworzyliśmy 4 prężnie działające Kluby Se-

niora. Te skupiające starszych mieszkańców z okolic zlokalizowane są w Ja-

sieniu, Nożynie oraz Czarnej Dąbrówce. W ofercie artystycznej seniorzy 

znajdą dla siebie m.in. warsztaty śpiewacze, teatralne, plastyczne, czy kuli-

narne. Obok zajęć artystycznych seniorzy korzystać mogą również z oferty 

wspólnych wyjazdów integracyjnych podczas, których odwiedzają ciekawe 

miejsca zlokalizowane na naszej mapie.  

2.2. Tworzenie 

lokalnych grup 

seniorów dzia-

łających na 

bazie świetlic 

wiejskich - 

OSL. 

GOPS, 

GCKiB, 

NGO 

Liczba 

funkcjo-

nujących 

grup - 4 

Od lipca 2020 r. przy GOPS w Czarnej Dąbrówce funkcjonuje ośrodek wspar-

cia „Klub Senior+”, który dysponuje 40miejscami. Klub „Senior+” jest czynny 

trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8.00-

14.00zwyłączeniemdniustawowowolnychodpracy). Siedziba klubu mieści się w 

Wiejskim Domu Kultury w Jasieniu. Zgodnie z przyjętym regulaminem przewiduje się 

również organizację zajęć w godzinach popołudniowych. Przynależność do 

Klubu „Senior+” jest dobrowolna i bezpłatna. Działalnością Klubu kieruje 

Kierownik „Klubu Senior+” zatrudniony przez GOPS w wymiarze 1/20 etatu. 

GOPS zatrudnia również na ½ etatu opiekuna- animatora, który prowadzi 

zajęcia z seniorami.   

Celem Klubu „Senior+” jest: 

-Aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędza-

nia czasu wolnego, 

- Rozpoznawanie potrzeb, rozwijanie zainteresowań, talentów i pasji uczestni-
ków, 

-Tworzenie ruchu samopomocy spośród uczestników Klubu, 

-Organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej, zajęć rękodzielniczych, 

muzykoterapii, ćwiczeń pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanych 

do możliwości uczestników, 

-Zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie 

uroczystości, spotkań i pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w impre-

zach kulturalnych oraz wycieczkach. 

 

Cel szczegółowy 3: Zwiększenie efektywności podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowa-
nych działań 

3.1. Promowanie organi-

zacji działających na rzecz 

osób niepełnosprawnych 

– plakaty, wizytówki  w 

miejscach publicznych, 

np.: urzędzie, w placówce 

służby zdrowia 

Stowarzyszenie 

Siła Dębu, GOPS   

Liczba podję-

tych działań 

– 1 działanie 

Informacje dotyczące działalności i realizacji projek-

tów stowarzyszenia Siła Dębu znajdują się na stronie 

internetowej: www.siladebu.pl, na facebooku. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dą-

brówce cykliczne organizuje dwie imprezy integra-

cyjne dla osób niepełnosprawnych i ich opieku-

nów/rodziców: 

- Karnabal, który organizowany jest w ferie zimowe - 

zabawa karnawałowa organizowana w partnerstwie 

z GCKiB oraz stowarzyszeniem Siła Dębu. W imprezie 

wzięło udział 60 osób. 

- Wielkie Rybobranie, które odbywa się w czerwcu 

nad jeziorem w Czarnej Dąbrówce, w roku 2020 nie 

mogło się odbyć ze względu na sytuację pandemiczną 

w Polsce wywołaną Covid-19. 
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Cel szczegółowy 4:  Systematyczne likwidowanie barier architektonicznych. 
 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy opis podejmowanych 
działań 

4.1. Dążenie do uła-

twiania dostępu do bu-

dynków użyteczności  

publicznej osobom z 

dysfunkcjami. 

Urząd Gminy, 

Gminny Ośro-

dek Pomocy 

Społecznej 

Powołano ko-

ordynatora 

dostępności 

W ramach udziału Gminy Czarna Dąbrówka w projekcie 

Monitoring działań jednostek administracji rządowej 

i samorządowej w województwie pomorskim w kontek-

ście realizacji praw osób z niepełnosprawnością i dosto-

sowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych wdrażane są kolejne rekomendacje, 

w ramach posiadanych środków.  

Strony internetowe jednostek gminy Czarna Dąbrówka 

zostały przebudowane i dostosowane do potrzeb osób 

niewidomych i niesłyszących.  

Koordynator dostępności świadczy usługi w zakresie:  

- wspierania osób ze szczególnymi potrzebami w dostę-

pie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Czarna 

Dąbrówka i gminnych jednostek organizacyjnych,  

- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu dostęp-

ności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd 

Gminy i jednostki organizacyjne  

- monitorowanie działalności tych podmiotów w zakresie 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi po-

trzebami. 
 

 

 

Cel szczegółowy 5: Wspieranie ruchu samopomocy. 
 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki Sposób realizacji – szczegółowy 
opis podejmowanych działań 

5.1. Uruchomienie 

banku wymiany usług. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Stowarzyszenie Siła Dębu, Uniwersytet III 

wieku   

Powstanie 

bazy danych 

Działanie nie było realizowane. 

 

 Jak wynika z powyższych danych, zdecydowana większość określonych działań w Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarna Dąbrówka była realizowana. Są zadania, które wyma-

gają poszerzenia i dalszego realizowania, tj: 

− Zwiększenie działań dotyczących otwarcia punktu informacyjnego dla osób bezrobotnych w Urzędzie 

Gminy Czarnej Dąbrówki z dostępem do Internetu i drukarki. 

− Zwiększenie działań dotyczących budowania partnerstwa w kierunku realizacji wspólnych projektów 

i programów. 

−  Zwiększenie działań dotyczących aktywności i zaangażowania młodzież w życie Gminy i powołanie 

Młodzieżowej Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce. 
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− Zwiększenie działań dotyczących systematycznego likwidowanie barier architektonicznych budynków 

użyteczności publicznej w celu zwiększenia dostępności osobom   z dysfunkcjami. 

− Brakuje witaczy na terenie gminy Czarna Dąbrówka -  szczególnie na granicy gminy. 

− Wsparcie inicjatyw ruchu samopomocy i uruchomienie banku  wymiany usług. 

 

 
 

12.4. Program Gospodarki niskoemisyjnej 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czarna Dąbrówka opracowany został w 2015 roku i przyjęty 

uchwałą nr V/45/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 23.03.2015 r., zaktualizowany uchwałą 

nr XIX/186/2016 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 29.06.2016 r. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarna Dąbrówka to dokument pozwalający na dążenie do osią-

gnięcia celów pakietu klimatyczno- energetycznego Europy, przyjętego w 2008 r. przez UE. 

 Podstawowymi celami pakietu, równocześnie ogólnymi celami Planu są:  

➢ redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r.,  

➢ wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% w 2020 r., dla Polski 

ustalono wzrost z 7 do 15%, 

➢ zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%. 

 

Ponadto Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma za zadanie określić jej wizję rozwoju pod względem ochrony 

klimatu oraz poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Zmniejszenie emisji powinno nastąpić w wyniku 

wdrożenia innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, opartych na zasadzie zrównoważo-

nego rozwoju i niosących ze sobą szereg korzyści o charakterze gospodarczym czy ekonomicznym. 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem obejmującym wszystkie sektory produkujące i od-

bierające energię, w których rekomenduje się przejście na gospodarkę niskoemisyjną. 

 Dokument ten musi charakteryzować się spójnością zawartych w nim przewidzianych do realizacji 

działań z wieloletnim planem finansowym gminy oraz gminnymi dokumentami strategicznymi.  

 

Mając na uwadze podstawowe założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarna Dą-

brówka przyjęto długoterminowe działania których realizację założono do 2020 r. W szczególności polega-

jące na: 

➢ termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 

➢ termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego, 

➢ zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy, 

➢ ograniczenie zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej, 

➢ zwiększenie efektywności energetycznej,  

➢ zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu. 
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Realizacja zadań i projektów uwzględniających realizację założeń z Programu Gospodarki Niskoemisyjnej 

w 2020 roku: 

 

1. Sukcesywna modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne wciągach komunikacyj-

nych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gmin Czarna Dąbrówka: 

- Wymiana i uzupełnienie oświetlenia drogowego (zrealizowane zadania inwestycyjne): 

➢ „wymiana opraw przy ul. Jabłoniowej w Czarnej Dąbrówce”, 

➢ „montaż lampy solarnej w miejscowości Kłosy”. 

 

2. Modernizacja nawierzchni dróg gminnych 

Zrealizowane zadania:  

➢ „Modernizacja drogi w miejscowości Bochowo” 

➢ „Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego w Bochówku” 

➢ „Przebudowa ul. Dworcowej w Czarnej Dąbrówce dz. 225/2” 

➢ „Modernizacje dróg w miejscowości Jasień”  

➢ „Modernizacja drogi wokół stawu w miejscowości Kleszczyniec” 

➢ „Modernizacja drogi gminnej do działki nr 38/7 w Kotuszewie”  

➢ „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kozy”  

➢ „Modernizacja szlaku pieszo-jezdnego w miejscowości Mikorowo – dz. nr 80”  

➢ „Przebudowa drogi w Sołectwie Nożyno dz. 134”  

➢ „Przebudowa drogi we wsi Otnoga od mostu do drogi wojewódzkiej nr 211”  

➢ „Przebudowa drogi gminnej Jasień-Przylaski”  

➢ „Modernizacja dróg w miejscowości Rokiciny”  

➢ „Modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem w Sołectwie Rokity” 

➢ „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 335, obręb Rokity” 

➢ „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna Dąbrówka na dz. nr 203/1 i 34/3” 

➢ „Przebudowa drogi gminnej nr 148040G w miejscowości Mydlita” 

➢ „Modernizacja drogi gminnej nr 148029G w miejscowości Kartkowo” 

 

3. Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie  Czarna Dąbrówka. 

Zadanie polega na dofinansowaniu dla mieszkańców Gminy wymiany źródła ciepła na bardziej eko-

logiczne oraz montaż kolektorów słonecznych. W roku 2018 została podpisana umowa o dofinansowanie 

realizacji projektu do końca 2021 roku. Na terenie gminy Czarna Dąbrówka na posesjach należących do 

mieszkańców gminy zainstalowanych zostanie 123 instalacji OZE, w tym: 71 kolektorów słonecznych, 18 

instalacji fotowoltaicznych, 21 kotłów na biomasę i 13 pomp ciepła.  

 

4. „Kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu By-

towskiego” 

Przedmiotem realizacji będzie kompleksowa wymiana źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicz-

nej na terenie naszego powiatu. Gmina Czarna Dąbrówka jest partnerem projektu. Na terenie naszej 

gminy zostaną zainstalowane piece na biomasę w 7 obiektach użyteczności publicznej. 
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5. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Podkomorzycach” 

Efektem realizacji będzie wzrost przepustowości oczyszczalni z poziomu 290 do 600m³/dobę. Realizacja 

projektu diametralnie zmieni jej możliwość technologiczną, pozostawiając jeszcze stopień rezerwy  

przerobowej. Dodatkowo nowe elementy ogrodzenia, oświetlenia, utwardzone drogi i place zmienią 

całkowicie estetykę tego miejsca oraz znacznie wpłyną na polepszenie efektów ekologicznych. 

 

Ponadto włączono się też w pomoc przy realizacji Rządowego projektu „Czyste powietrze”, z którego skorzy-

stali indywidualnie mieszkańcy gminy. 

 

Wśród innych działań zrealizowanych w 2020 r. przez Gminę Czarna Dąbrówka w ramach realizacji założeń 

Planu należy uwzględnić również takie realizację takich zadań jak m.in. przebudowy, utwardzenia oraz re-

monty dróg gminnych w ramach ich bieżącego utrzymania, modernizacji oświetlenia w ramach bieżącego 

utrzymania infrastruktury oświetleniowej oraz remonty w placówkach oświatowych i kulturalnych (np. bie-

żąca wymiana oświetlania, wymiana źródeł ciepła).  
 

W ramach realizacji zadań Planu należy również uwzględnić zadania zrealizowane w ramach sektora prywat-

nego poprzez realizację między innymi takich zadań jak: termomodernizacja budynków mieszkaniowych, wy-

miana lub montaż źródeł ciepła.  

 
 

12.5. Realizacja Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 

2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery 

publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy. Kluczowe znaczenie ma w tej kwestii 

art. 5 ust. 3, nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenie 

Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

Uchwałą nr  X/143/2019 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26 listopada 2019 r. został uchwalony 

”Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, który określa cele, zasady, zakres 

oraz formy współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pro-

wadzącymi działalność pożytku publicznego. Program ten powstał w oparciu o przepisy określone w ustawie 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1057 z późn.zm.). Przyjęcie programu współpracy poprzedzone było konsultacjami z przedstawicielami sek-

tora pozarządowego zgodnie z art. 5a ust. 1 cytowanej ustawy. 
 

 W Rocznym Programie Współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi i pod-

miotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2020, określony został sposób oceny realizacji Programu, wraz z następującymi miernikami:  
 

a) liczba zadań publicznych objętych otwartymi konkursami ofert, 

b) liczba ofert złożonych w konkursach, 

c) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, 
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d) łączna kwota dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, 

e) łączna kwota dotacji niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe i wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem, 

f) liczba organizacji pozarządowych, którym udzielono dotacji, 

g) liczba adresatów zrealizowanych zadań, 

h) liczba wolontariuszy zaangażowanych po stronie organizacji w realizację zadań publicznych,  

i) udział środków własnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych zleconych w dro-

dze konkursów ofert, 

j) liczba form współpracy z organizacjami pozarządowymi o charakterze pozafinansowym; 

 

W 2020 roku Gmina Czarna Dąbrówka realizowała zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców we współ-

pracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Współpraca ta realizowana była w dwóch formach: finansowej  i pozafinansowej. 

 

12.5.1. Współpraca o charakterze finansowym 

 Współpraca finansowa Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wy-

mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020 realizo-

wana była w formie wspierania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert. Planowana 

współpraca realizowana miała być w sześciu obszarach: 

a) działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Gminy; 

b) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób niepełno-

sprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynek dzieci i młodzieży; 

c) krajoznawstwo i turystyka i ochrona przyrody; 

d) wspieranie organizacji pozarządowych; 

e) bezpieczeństwo i porządek publiczny 

f) oświata i wychowanie 

Jak wskazano powyżej, zlecanie realizacji zadań publicznych odbywało się w trybie otwartych konkursów 

ofert zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wo-

lontariacie. 

 W Programie współpracy Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi przewidziano na 

realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej 

ustawy na kwotę 113 800,00 zł. 

Alokacja środków przewidywanych dla poszczególnych obszarów konkursowych kształtowała się następująco: 

➢ Obszar zadania:  „Oświata i wychowanie” 

Lp. Nazwa organizacji Łączna kwota dotacji udzielonej 

1. Stowarzyszenie Loko-Motywa 39 400,00 zł 

2. Stowarzyszenie Rokitnik 39 400,00 zł 

Łączna wartość przekazanych dotacji: 78 800,00 zł 
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➢ Wspieranie organizacji pozarządowych 

Lp. Nazwa organizacji Łączna kwota dotacji udzielonej 

1. Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL” 5.000 zł 

Łączna wartość przekazanych dotacji: 5.000 zł 

➢ Wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych  

Lp. Nazwa organizacji Łączna kwota dotacji udzielonej 

1.  Stowarzyszenie Rokitnik  5 477,88 zł 

2.  Stowarzyszenie Loko-Motywa 24 458,50 zł 

3.  Stowarzyszenie Loko-Motywa      820,83 zł 

4.  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 12 807,96 zł 

Łączna wartość przekazanych dotacji: 43 565,17 zł 

  

Łączna kwota dotacji przekazana na wsparcie realizacji zadań w trybie otwartego konkursu ofert w roku 2020 

wyniosła 127 365,17 zł. 

 Graficzne przedstawienie podziału środków finansowych na poszczególne zadania priorytetowe 

przedstawia poniższy wykres: 

 

• Oświata i wychowanie: 61,87 %  

• Wspieranie organizacji pozarządowych: 3,93 % 

• Wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych: 34,20 % 

 

ZWROT ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z DOTACJI DO BUDŻETU GMINY CZARNA DABRÓWKA 

W 2020 r. stowarzyszenia dokonały następujących zwrotów środków finansowych pochodzących z dotacji: 

-niewykorzystane środki dotacji: 4,69 zł. 

78800

5000

43 565,17
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➢ Stowarzyszenie Loko-Motywa dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2020 na re-

alizację zadania publicznego w dniu 09.10.2020 r. w kwocie 2,74 zł. 

➢ Stowarzyszenie Loko-Motywa dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2020 na re-

alizację zadania publicznego w dniu 28.12.2020 r. w kwocie 1,44 zł. 

➢ Stowarzyszenie Loko-Motywa dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2020 na re-

alizację zadania publicznego w dniu 04.03.2021 r. w kwocie 0,51 zł. 

 
 

Zestawienie środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w 2020 roku 

Obszary konkursowe 

Kwota  
wnioskowana 

przez  
stowarzyszenie 

Kwota  
przekazana  

stowarzyszeniom 

Kwota wykorzystana przez  
stowarzyszenia 

WSPIERANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 5.000  5.000  5.000 

WSPARCIA WKŁADÓW WŁASNYCH  
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

43 565,17  43 565,17  

    43 561,92    
    3,25 zł -kwota dotacji została 

zwrócona na rachunek bankowy UG 
z powodu jej niewykorzystania)                                       

OŚWIATA I WYCHOWANIE 78 800,00 78 800,00 

78 798,56 
1,44 zł -kwota dotacji została zwró-

cona na rachunek bankowy UG z po-
wodu jej niewykorzystania) 

 

RAZEM 127 365,17 127 365,17 127 360,48  

 

UDZIAŁ ŚRODKÓW WŁASNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECONYCH 

W DRODZE KONKURSÓW OFERT 

Obszary konkursowe 
Całkowita kwota za-
dania publicznego 

Koszty pokryte z 
wnioskowanej kwoty 

Koszty pokryte ze środków finan-
sowych własnych 

WSPIERANIE ORGANIZACJI  
POZARZĄDOWYCH 112 560,00 5 000,00 107 560,00 

WSPARCIA WKŁADÓW WŁASNYCH 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

139 734,99 43 565,17 96 169,82 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 78 800,00 78 800,00 
Zadanie realizowano w formie 

powierzenia 

RAZEM 331 094,99 127 365,17 203 729,82 

 

LICZBA WOLONTARIUSZY ZAANGAŻOWANYCH PO STRONIE ORGANIZACJI W REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH 

Obszary konkursowe Liczba wolontariuszy Wkład osobowy wolontariuszy 

Wspieranie organizacji pozarządowych - - 

Oświata i wychowanie - - 

Wsparcie wkładów własnych 12 2 947,79  
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LICZBA ADRESATÓW ZREALIZOWANYCH ZADAŃ 

Obszary konkursowe Liczba osób korzystających 

Wspieranie organizacji poza-
rządowych 

W ramach zadania Działaj Lokalnie i Akumulator Społeczny przekazano 10 dotacji 
grantobiorcom w tym 1 grantobiorcy z gm. Czarna Dąbrówka, przekazano 12 dotacji w 
ramach Akumulator Społeczny, zrealizowano 4 wydarzenia w tym 1 w gm. Czarna Dą-
brówka, 22 osób zostało przeszkolonych. 

Wsparcie wkładów wła-
snych 

Adresatami projektów realizowanych w ramach wsparcia wkładów własnych byli:  
- 59 uczniów z gminy Czarna Dąbrówka wzięło udział w zajęciach pływania („Projekt 
Powszechnej Nauki Pływania”)  
- mieszkańcy Sołectwa i Rokity dzięki wspólnym działaniom w świetlicy („Nasz Kaszëb-
sczi Króm – wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity”) 
- mieszkańcy Sołectwa Nożyno („Remont wraz z modernizacją wejścia do świetlicy 
wiejskiej w Nożynie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku” 
-mieszkańcy Sołectwa Mikorowo („Wyposażenie świetlicy wiejskiej – Dom Pracy Twór-
czej w Mikorowie”) 

Oświata i wychowanie - uczestnicy zajęć na świetlicy prowadzonej przez animatora kultury 

  

Gmina Czarna Dąbrówka w 2020 roku udzielała także pożyczek organizacjom pozarządowym na rea-

lizację zadań w sferze pożytku publicznego zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Czarna Dąbrówka 

nr 53/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku.  

W RAMACH TEGO ZARZĄDZENIA TRZY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ZŁOŻYŁY WNIOSEK O POŻYCZKĘ: 

• Stowarzyszenie Rokitnik złożyło wniosek o pożyczkę na kwotę 25 000,00 zł. W dniu 8 czerwca 2020 

roku została podpisana umowa pożyczki bez oprocentowania na kwotę 25 000,00 zł na realizację 

projektu pn. „Nasz Kaszëbsczi Króm– wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokity”, którego 

celem jest wspieranie aktywności społeczności lokalnej, integracji społecznej oraz działalności świe-

tlicy wiejskiej w Rokitach poprzez zakup wyposażenia świetlicy na potrzeby organizowanych przez nią 

działań.  

• Stowarzyszenie LOKO - MOTYWA złożyło wniosek o pożyczkę na kwotę 25 000,00 zł. W dniu 8 czerwca 

2020 r. została podpisana umowa pożyczki bez oprocentowania na kwotę 25 000,00 zł na realizację 

projektu pn.: „ Remont wraz z modernizacją wejścia do świetlicy wiejskiej w Nożynie oraz zagospoda-

rowanie terenu wokół budynku”, którego celem jest wsparcie aktywności społeczności lokalnej, inte-

gracji społecznej oraz wszelkiej działalności świetlicy wiejskiej w Nożynie poprzez remont wraz z mo-

dernizacją wejścia i zagospodarowanie terenu. 

• Stowarzyszenie LOKO - MOTYWA złożyło wniosek o pożyczkę na kwotę 23 372,00 zł. W dniu 14 lipca 

2020 r. została podpisana umowa pożyczki bez oprocentowania na kwotę 23 372,00 zł na realizacje 

projektu pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej – Dom Pracy Twórczej w Mikorowie”, którego celem 

jest wsparcie aktywności społeczności lokalnej, integracji społecznej oraz działalności świetlicy wiej-

skiej – Domu Pracy Twórczej w Mikorowie poprzez zakup wyposażenia świetlicy na potrzeby organi-

zowanych przez nią działań 

ROZLICZENIE UDZIELONYCH POŻYCZEK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH: 
 

• w dniu 22 stycznia 2020 r. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Barwy Rokit złożyło wniosek o rozliczenie 

pożyczki zgodnie z zawartą umową nr 4/2019 z dnia 8 maja 2019 roku na podstawie której Stowarzy-

szenie otrzymało pożyczkę w kwocie 9870,00 zł. 
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• w dniu 31 grudnia 2020 r. Stowarzyszenie Rokitnik zwróciło pożyczkę zgodnie z aneksem do umowy 

nr 7/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku na podstawie której Stowarzyszenie otrzymało pożyczkę w 

kwocie 25 000,00 zł. 

• w dniu 31 grudnia 2020 r. Stowarzyszenie Rokitnik zwróciło pożyczkę zgodnie z aneksem do umowy 

nr 6/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku na podstawie której Stowarzyszenie otrzymało pożyczkę w 

kwocie 24 994,50 zł. 

 

12.5.2. Współpraca o charakterze pozafinansowym 

 Współpraca pozafinansowa Gminy Czarna Dąbrówka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polegała w szcze-

gólności na: 

➢ wymianie informacji o kierunkach planowanych działań, co pozwoliło diagnozować problemy i po-

trzeby mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka; 

➢ opiniowaniu i konsultowaniu programów w zakresie współpracy oraz projektów aktów prawnych 

w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań; 

➢ promocji inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe; 

➢ wspólnej organizacji imprez i realizacji programów; 

➢ wspieraniu w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet gminy 

➢ użyczaniu sal i pomieszczeń należących do Gminy. 

 
12.5.3. Podsumowanie 

 Współpraca Gminy Czarna Dąbrówka z podmiotami Programu odbywała się na zasadach pomocni-

czości oraz suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności i legalności. Wiel-

kie zaangażowanie i entuzjazm członków organizacji oraz wsparcie finansowe samorządu umożliwiają podej-

mowanie inicjatyw na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez realizację zadań publicznych. Wspólne przedsię-

wzięcia integrują podmioty Programu z przedstawicielami Gminy pozytywnie zmieniając warunki i jakość ży-

cia wszystkich mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka.  

 Zgodnie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                       

i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) i Rozdziałem X ust. 3,4,5 „Rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działal-

ności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, Wójt Gminy Czarna Dąbrówka do dnia 31 maja 

każdego roku jest obowiązany sporządzić sprawozdanie z realizacji programu zawierające informacje o po-

ziomie zrealizowanych mierników oraz niezwłocznie po jego sporządzeniu podać do publicznej wiadomości. 

Sprawozdanie Radzie Gminy Wójt Gminy przedstawia w terminie do 31 maja 2021 roku. 

 Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o analizę zrealizowanych form i zakresu współpracy 

oraz sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych, zleconych przez Gminę Czarna Dąbrówka na pod-

stawie zawartych umów o dofinansowanie.  
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12.6. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czarna Dąbrówka 

 Program Ochrony Środowiska jest opracowaniem planistycznym, którego obowiązek opracowania 

wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (art. 17). Dokument ten uwzględnia 

najważniejsze uwarunkowania środowiskowe wynikające z opracowań strategicznych, określa konieczne in-

westycje oraz szacunkowe koszty niezbędne do ich wykonania, wskazuje realizatorów poszczególnych dzia-

łań, a tym samym stanowi trzon polityki ochrony środowiska gminy Czarna Dąbrówka. 

 Gmina Czarna Dąbrówka w 2017 roku podjęła prace nad aktualizacją obowiązującego Programu 

Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do z perspektywą na lata 2018-2021. Struktura aktu-

alizowanego Programu Ochrony Środowiska na lata 2018 - 2021 z perspektywą do 2024 r. jest zgodna z Wy-

tycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska wyda-

nymi przez Ministerstwo. 

Zadania zrealizowane w ramach Programu Ochrony Środowiska w 2020 roku przedstawiono w tabeli 

poniżej -podmiot odpowiedzialny Gmina Czarna Dąbrówka: 

Lp. 
Obszar  
inter-
wencji 

Zadanie 
Poniesione 
koszty w zł 

Źródło 
finansowania 

Dodatkowe informacje o zada-
niu 

1.  

Za
gr

o
że

n
ie

 

 h
ał

as
em

 

Zadania z zakresu budowy i moder-
nizacji dróg 

2.472.430,87 
 

środki własne, fundusze 
unijne, fundusz sołecki, 

środki pomocowe, Woje-
wódzkie Biuro Geodezji i 

Terenów Rolnych 

Gmina Czarna Dąbrówka (miej-
scowości: Mikorowo, Kleszczy-

niec, Jasień, Przylaski, Dęby, 
Otnoga, Nożynko, Kozy, Czarna 
Dąbrówka, Mydlita, Rokity, No-
żyno, Kotuszewo, Rokiciny, Bo-

chówko) 

2.  

G
o

sp
o

d
ar

ka
 w

o
d

n
o

-ś
ci

ek
o

w
a 

Modernizacja i rozbudowa sieci wo-
dociągowej 

179.700,00 
Środki własne, kredyty 

pożyczki 
Rokity, Nożyno 

3.  
Modernizacja i rozbudowa sieci ka-

nalizacyjnej 
50.000,00 

Środki własne, kredyty 
pożyczki 

Karwno, Kozy, Jerzkowice, 
 Unichowo 

4.  
Modernizacja i rozbudowa gminnych 

oczyszczalni ścieków 
 

Środki własne, dofinan-
sowanie 

Dofinansowanie z UE w ramach 
RPO WP na lata 2014-2020 
działanie 11.03 Gospodarka 

wodno-ściekowa – 
3.532.649,01 zł  

+ Dodatkowe dofinansowa-
nie projektu środkami Unij-

nymi 559.548,79 zł. i 
322.872,20 zł 

+ Rządowy Fundusz Inwesty-
cyjny 1.800.000,00 zł 

+ Środki własne 
2.303.280,00 zł. 

5.  

Prowadzenie rejestru zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz kontrola 

stanu technicznego 

Koszty w ramach działalności statutowej 
urzędu 

 

6.  
Propagowanie zachowań sprzyjają-

cych oszczędzaniu wody poprzez 
działania edukacyjno-promocyjne 

Koszty w ramach działalności statutowej 
urzędu 

 

7.  

G
le

b
y Promowanie zasad Kodeksu  Do-
brych Praktyk Rolniczych i progra-

mów rolnośrodowiskowych 

Koszty w ramach działalności statutowej 
urzędu 
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8.  
G

o
sp

o
d

ar
ka

 o
d

p
ad

am
i i

 z
ap

o
b

ie
ga

n
ie

 p
o

w
st

aw
an

iu
 o

d
-

p
ad

ó
w

 

Utrzymanie czystości na terenach re-
kreacji turystycznej 

191.447,57 
Koszty w ramach działal-
ności statutowej urzędu 

Koszenie trawy, grabienie liści 
sprzątanie chodników itp. w ra-

mach prac interwencyjnych 

9.  
Utrzymanie i dalsze funkcjonowanie 

PSZOK 
14.400,00 

Środki uzyskane w ra-
mach systemu gospoda-
rowania odpadami ko-

munalnymi 

Dodatkowo w ramach działania 
RPO WP na lata 2014-2020 
11.2 Gospodarka odpadami 
przyznana została dotacja 

666.031,08 zł. 

10.  
Roczne sprawozdania z realizacji za-
dań z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi 

Koszty w ramach działalności statutowej 
urzędu 

 

11.  

Prowadzenie działań informacyjnych 
i edukacyjnych w zakresie prawidło-

wego gospodarowania odpadami 
komunalnymi w szczególności w za-
kresie selektywnego zbierania odpa-

dów 

Koszty w ramach działalności statutowej 
urzędu 

 

12.  

Za
so

b
y 

 

p
rz

yr
o

d
n

ic
ze

 

Edukacja dzieci i dorosłych w zakre-
sie ochrony i zachowania walorów 

krajobrazu i przyrody oraz promocja 
tych walorów 

Koszty w ramach działalności statutowej 
urzędu 

 

13.  
Tworzenie nowych i utrzymanie 

istniejących obszarów zieleni 
urządzonej na terenach gminy 

Koszty w ramach działalności statutowej 
urzędu 

 

14.  

Za
gr

o
że

n
ia

 

p
o

w
aż

n
ym

i 

aw
ar

ia
m

i 

Utrzymanie jednostek OSP 234 387,27 Bieżące utrzymanie OSP 

 

 

 

12.7. Program zapobiegania bezdomności zwierząt 

 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, w myśl art. 11 ust. 1 ustawy 

z 21  sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 638), zapobieganie bezdomności zwierząt 

i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. Rada 

gminy określa w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt programu zostaje przekazany do zaopiniowania: Powiatowemu 

Lekarzowi Weterynarii, zarządcom obwodów łowieckich oraz organizacjom społecznym, których statutowym 

celem jest ochrona zwierząt. 

Gminny  Program opieki nad zwierzętami zawiera następujące elementy: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 
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Wydatki poniesione przez gminę w ramach obowiązującego w 2020 roku programu wyniosły 53.176,00 zł, 

odpowiednio: 

➢ całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zapewniona 

przez lekarza weterynarii: gabinet Weterynaryjny LEŚNA Helena Kaiser-Burlińska, Udorpie, ul. Aka-

cjowa 46, 77-100 Bytów - 4.150,00 zł 

➢ wyłapywanie i przekazanie bezdomnych psów do schroniska, w ramach zawartej umowy z Ośrodkiem 

Tresury Psów „BAJER” Hotel i Schronisko dla Psów-Sławomir Twardziak, Małoszyce 1c, 84-300 Lębork 

– 44.280,00 zł 

➢ sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów - 1.750,00 zł 

➢ dokarmianie wolnożyjących kotów - 100,00 zł 

➢ opieka weterynaryjna nad wolnożyjącymi kotami - 830,00 zł 

➢ opieka weterynaryjna nad zwierzętami, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych - 1.202,00 zł 

➢ utylizacja martwej zwierzyny poszkodowanej w zdarzeniach drogowych 864,00 zł. 

 

 
12.8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Czarna Dąbrówka 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka              

(dalej Studium), uchwalone zostało Uchwałą Rady Gminy Czarna Dąbrówka Nr IV/26/2002 z dnia 30 grudnia                

2002 roku., ze zmianami przyjętymi uchwałą nr XXIV/195/05 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 marca 

2005 roku, uchwałą nr IV/28/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19 lutego 2015 roku, uchwałą              

nr VI/56/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27 kwietnia 2015 roku, uchwałą nr XVIII/222/2020 Rady 

Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 września 2020 roku oraz uchwalą nr XIX/232/2020 Rady Gminy Czarna 

Dąbrówka z dnia 26 października 2020 roku. 
 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna                      

Dąbrówka w 2020 roku uwarunkowana była przed wszystkim potrzebą dostosowania polityki przestrzennej 

gminy do wyzwań związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł (OZE) dla powstrzymania nieko-

rzystnych zmian klimatycznych, zaktualizowania problematyki dotyczącej środowiska i dziedzictwa kulturo-

wego, a także zapobiegania negatywnym skutkom kontrowersyjnych lokalizacji dużych obiektów przemysłu 

hodowlanego trzody chlewnej i drobiu. Zaktualizowane Studium zawiera rozwiązania dostosowane do aktu-

alnego stanu prawnego zarówno w zakresie prawa ogólnie obowiązującego jak i miejscowego, a także stanu 

gospodarczego i społecznego gminy. 
 

Zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w Strategii Rozwoju Gminy Czarna Dąbrówka 2015-2022, stra-

tegicznymi celami rozwoju gminy są: 

1. wzrost jakości kapitału społecznego i ludzkiego, 

2. poprawa jakości infrastruktury publicznej i zwiększenie jej dostępności, 

3. wzmocnienie potencjału gospodarczego gminy. 
 

Zagospodarowanie przestrzenne gminy ma kluczowe znaczenie szczególnie w realizacji celu drugiego, 

chociaż odpowiednie planowanie i realizacja zabudowy i zagospodarowania jest istotna we wszystkich 

aspektach wdrażania Strategii. W związku z tym polityka przestrzenna gminy musi realizować poniższe stra-

tegiczne cele operacyjne: 
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Cel operacyjny 1.1 Wzrost aktywności mieszkańców,  

Cel operacyjny 1.2 Wzrost jakości usług społecznych profilaktycznych i zdrowotnych, 

Cel operacyjny 1.3 Wzrost kwalifikacji mieszkańców,  

Cel operacyjny 1.4 Wzrost tożsamości lokalnej, 

Cel operacyjny 2.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, 

Cel operacyjny 2.2 Efektywne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i estetyzacja Gminy,  

Cel operacyjny 2.3 Kształtowanie, ochrona i racjonale wykorzystanie zasobów przyrodniczych, 

Cel operacyjny 3.1 Wzrost poziomu przedsiębiorczości gminy,  

Cel operacyjny 3.2 Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy, 

Cel operacyjny 3.3 Wsparcie rozwoju sektora rolnego. 
 

Ponadto polityka przestrzenna gminy powinna realizować zasadę zrównoważonego rozwoju, czyli ta-

kiego rozwoju społeczno-gospodarczo-przestrzennego, który umożliwia zaspokojenie aktualnych i plano-

wanych potrzeb społeczno-gospodarczych i aspiracji mieszkańców gminy przy jednoczesnym zachowaniu 

równowagi ekologiczno-przyrodniczej i zasobowej dla przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój pozwala 

na uzyskiwanie efektów z eliminacją negatywnych skutków, także  klimatycznych w postaci globalnego 

ocieplenia klimatu. Polega na racjonalizacji działań i optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów.  
 

Główny cel polityki przestrzennej gminy Czarna Dąbrówka jest następujący: 

„Gmina Czarna Dąbrówka jest dobrym miejscem do życia, miejscem realizacji aspiracji mieszkańców, 

miejscem rozwoju turystyki i rekreacji, edukacji ekologicznej w oparciu o bogactwa przyrody i rozwoju dzia-

łalności gospodarczej w oparciu o zasoby środowiska.” 
 

Studium zakłada kierunki polityki przestrzennej, sprzyjające realizacji powyższego celu, w szczególno-

ści uwzględnia: 

• poprawę warunków zamieszkania o wskaźniku min 60 m2 powierzchni użytkowej przypadającej na 

jednego mieszkańca,  

• podniesienie standardu technicznego i wyposażenia mieszkań w kompletne urządzenia sanitarne, 

• zagospodarowanie przestrzeni publicznych z uwzględnieniem eliminacji różnorodnych wykluczeń 

oraz partycypacji społecznej,  

• podwyższenie standardu nauczania poprzez modernizację i rozbudowę obiektów oświatowych oraz 

rozwój edukacji dla różnych grup wiekowych, 

• zwiększenie dostępności do szeroko pojętej bazy usługowej, 

• kontynuację i rozwój działalności kulturalnej i społeczno-integracyjnej w oparciu o dostępną bazę 

kulturalno-oświatową,  

• modernizacje i rozwój sieci dróg,  

• realizowanie proekologicznej polityki transportowej, 

• rozwój systemów zaopatrzenia w wodę oraz systemów unieszkodliwiania ścieków, 

• dbałość o sprawny system gospodarki odpadami, 

• proekologiczna modernizacja istniejących obiektów zaopatrzenia w ciepło, eliminacja zanieczyszczeń 

powietrza z indywidualnych źródeł ciepła, 

• rozwój niekonwencjonalnych, ekologicznych źródeł energii, wykorzystujących naturalne zasoby, wa-

lory i możliwości środowiska, 

• rozbudowę systemu zaopatrzenia w gaz, 

• zachowanie i wspieranie odnowy i ożywienia zabytkowych obiektów i obszarów, 
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• ochronę prawem miejscowym najbardziej cennych elementów dziedzictwa kulturowego, 

• pielęgnowanie walorów krajobrazów historycznych (Kaszuby), 

• promocję i udostępnienie obszarów i obiektów cennych kulturowo dla ruchu turystycznego, 

• marketing obiektów zabytkowych w celu ich turystycznego wykorzystania, 

• popularyzację szlaków turystycznych, nawiązujących do tematyki kulturowej, 

• promocję i wdrażanie proekologicznych zasad zagospodarowania,  

• dążenie do przywrócenia równowagi przyrodniczej na terenach zdewastowanych,  

• odpowiednie przygotowanie zespołów i obiektów przyrodniczych w celu adaptacji na cele tury-

styczno–wypoczynkowe oraz inne funkcje, 

• zagospodarowanie gminy z uwzględnieniem celu edukacji ekologicznej społeczeństwa, 

• realizację programu zalesień w dostosowaniu do potrzeb ochrony zasobów wodnych, 

• dążenie do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych z wykorzystaniem badań monito-

ringowych tych wód, 

• zagospodarowanie sprzyjające wzmacnianiu odporności biologicznej i przywracaniu równowagi 

ekologicznej ekosystemom leśnym na gruntach porolnych, 

• dostosowanie lasów do potrzeb turystyki i rekreacji, 

• wykorzystanie potencjału eksploatacyjnego zasobów kruszyw naturalnych. 
 

W Studium zakłada się uzupełnianie terenów zabudowy w 24 wyznaczonych obszarach zwartej i w pełni 

wykształconej struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy we wsiach: Mikorowo, Wargowo, Karwno, Kotu-

szewo, Kozy, Podkomorzyce (2 obszary), Czarna Dąbrówka, Otnoga, Gliśnica, Bochowo, Rokitki, Rokiciny, Ro-

kity, Zawiat, Jerzkowice, Kleszczyniec, Nożyno, Nożynko, Unichowo, Kartkowo, Brzezinka, Łupawsko, Jasień. 

W pozostałych miejscowościach lokalizacja zabudowy będzie w większym stopniu związana z budową no-

wych sieci infrastruktury technicznej, w tym komunikacji. Przewiduje się rozwój funkcjonalno-przestrzenny 

wybranych ww. terenów zwartych struktur we wskazanych w Studium miejscowościach.  
 

 Wskazane miejscowości tworzyć będą ogniwa sieci jednostek osadniczych, gdzie w centrum gminy 

znajduje się najwyższej rangi wieś gminna Czarna Dąbrówka z największą liczbą mieszkańców – ponad 1100, 

największą ofertą usługową i miejsc pracy a także siedzibą władz gminy i usług publicznych.   
 

Ośrodkami wspomagającymi będą nadal Nożyno, Rokity, Jasień i Mikorowo. Położenie tych ośrodków po-

zwala na w miarę zrównoważoną obsługę mieszkańców gminy w zakresie usług publicznych i komercyjnych 

oraz obsługę ruchu turystycznego i produkcji rolniczej. Każda z tych miejscowości położona jest albo na styku 

obu stref funkcjonalnych (R – rolniczej i T – turystycznej) – Nożyno, Czarna Dąbrówka, Mikorowo, albo sy-

metrycznie przynależą do różnych stref: Jasień do turystycznej T, Rokity do rolniczej R.  
 

Pozostałe miejscowości będą się rozwijać przede wszystkim na zasadzie kontynuacji rozwoju terenów ist-

niejącej zabudowy, ich uzupełniania i dążenia do koncentracji w ścisłym powiązaniu z rozwojem systemów 

infrastruktury technicznej, w tym komunikacji oraz przestrzeni publicznych. 
 

Ponadto przewiduje się tereny rozwojowe poza skupiskami zainwestowania wiejskiego w dostosowaniu 

do warunków krajobrazowych, środowiskowych i infrastrukturalnych. Dotyczyć to będzie głównie funkcji 

związanych z turystyką, sportem i rekreacją, mieszkalnictwem oraz produkcją rolniczą. Lokalizacja siedlisk 

rolniczych będzie dopuszczona zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów miejscowych, czyli na wszyst-

kich obszarach rolniczych z uwzględnieniem przepisów odrębnych. Terenów tej zabudowy nie pokazano na 

rysunku Kierunków zagospodarowania przestrzennego uznając, że ich lokalizacja zależeć będzie od 
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szczegółowych uwarunkowań w skali lokalnej i potrzeb inwestorów prowadzących gospodarstwa rolne. Na-

leży także podkreślić, że w bilansie terenów pod zabudowę uwzględniono realizację siedlisk rolniczych na 

terenach rolniczych ustalonych w planach miejscowych bez ich wskazania szczegółowego. Powierzchnia wy-

znaczonych tego typu terenów wynosi 86 ha w skali całej gminy. 
 

Dodatkowo należy wskazać, że do podstawowych uwarunkowań ponadlokalnych rozwoju gminy należy 

jej przynależność do województwa pomorskiego. Z tego faktu wynika potrzeba uwzględnienia w polityce 

przestrzennej gminy dokumentów o charakterze strategicznym dla całego województwa pomorskiego i po-

wiatu bytowskiego. Są to opracowania przyjęte stosownymi uchwałami Rady Ministrów, Sejmiku Wojewódz-

twa, Rady Powiatu i Rady Gminy, zawierające treści dotyczące zagospodarowania przestrzennego oraz stra-

tegii rozwoju. Projekt Studium jest także spójny z dokumentami europejskimi dotyczącymi gospodarki prze-

strzennej i najważniejszych kierunków rozwoju samorządów lokalnych państw członkowskich UE. 

 

12.9. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Na terenie gminy Czarna Dąbrówka obowiązuje 55 miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-

nego, które obejmują swym zasięgiem praktycznie 99,9% powierzchni całej gminy.  
 

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Dąbrówka 
– stan na dzień 30.12.2020 r. 

 
 

L.p. Nazwa Planu 
Nr i data uchwały 

Rady Gminy Czarna Dąbrówka 

Data ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Pom. 

Nr/pozycja 

w Dz. Urz. 

Woj. Pom. 

1 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Karwno 

XXVII/223/05 z dnia 09.09.2005 r., 

Zał. 1, Zał. 2, Zał. 3, Zał. 4 
19 grudnia 2005 r. 

nr 141 poz. 

3354 

2 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Mikorowo 

XXVII/224/05 z dnia 09.09.2005 r., 

Zał. 1, Zał. 2, Zał. 3 
19 grudnia 2005 r. 

nr 141 Poz. 

3355 

3 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Wargowo 

XXVII/222/05 z dnia 09.09.2005 r., 

zał. 1,zał. 1A, zał. 1B 
16 stycznia 2006 r. 

nr 6 poz. 

86 

4 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Mikorowo 

Leśnictwo 

XXVII/225/05 z dnia 9.09.2005 r., 

zał. 1 

16 stycznia 2006 r. 

18 sierpnia 2006 r. 

nr 6 poz. 

87 

nr 88 poz. 

1852 

5 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Kotu-

szewo (z wyłączeniem działki nr 38/4 

i części działki nr 41) 

XXVII/253/06 z dnia 31.01.2006 r., 

zał. 1, zał. 2, zał. 3 
02 maja 2006 r. 

nr 46 poz. 

938 

6 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Nożynko 

XXXI/251/06 z dnia 31.01.2006 r., 

Zał. 1 
19 maja 2006 r. 

nr 53 

poz.1093 

7 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Święchowo 

XXXI/252/06 z dnia 31.01.2006 r., 

zał. 1 
22 maja 2006 r. 

nr 54 

poz.1118 

8 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu                      

Kleszczyniec 

XXXI/255/06 z dnia 31.01.2006 r., 

zał. 1 
22 maja 2006 r. 

nr  54 poz. 

1119 

http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,51,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,52,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,53,zalacznik-graficzny-2.pdf
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,54,zalacznik-graficzny-3.pdf
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,55,zalacznik-graficzny-3.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,70,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,71,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,72,zalacznik-graficzny-2.pdf
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,73,zalacznik-graficzny-3.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,2957,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,2954,zalacznik-graficzny-1.pdf
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,2955,zalacznik-graficzny-1a.pdf
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,2956,zalacznik-graficzny-1b.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,68,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,69,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/du/2006/Nr_88.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/du/2006/Nr_88.pdf
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,60,zalacznik-tekstowy.htm
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,61,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,62,zalacznik-graficzny-2.pdf
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,63,zalacznik-graficzny-3.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,76,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,77,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,292,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,291,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,56,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,57,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
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9 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Brzezinka 

XXXI/254/06 z dnia 31.01.2006 r., 

zał. 1 
22 czerwca 2006 r. 

nr 67 poz. 

1401 

10 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu                           

Podkomorzyce 

XXXI/250/06 z dnia 31.01.2006 r., 

zał. 1 
22 czerwca 2006 r. 

nr 67 poz. 

1402 

11 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Osowskie 

XXXI/256/06 z dnia 31.01.2006 r., 

zał. 1 
22 czerwca2006 r. 

nr 67 poz. 

1403 

12 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Rokitki 

XXXIV/292/06 z dnia 25.05.2006 r., 

zał. 1 
22 sierpnia 2006 r. 

nr 89 poz. 

1857 

13 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Gliśnica 

XXXIV/286/06 z dnia 25.05.2006 r., 

zał. 1 
28 sierpnia 2006 r. 

nr 91 poz. 

1894 

14 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Bochowo 

XXXIV/284/06 z dnia 25.05.2006 r., 

zał. 1 
28 sierpnia 2006 r. 

nr 91 poz. 

1895 

15 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Otnoga 

XXXIV/290/06 z dnia 25.05.2006 r., 

zał. 1 

13 października 

 2006 r. 

nr 104 poz. 

2105 

16 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Kłosy 

XXXIV/288/06 z dnia 25.05.2006 r., 

zał. 1 

31 października 

 2006 r. 

nr 109 poz. 

2234 

17 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Kartkowo 

XXXIII/278/06 z dnia 27.04.2006 r., 

zał. 1 
20 listopada 2006 r. 

nr 117 poz. 

2462 

18 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Nożyno 

XXXIII/280/06 z dnia 27.04.2006 r., 

zał. 1 
20 listopada 2006 r. 

nr 117 poz. 

2463 

19 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Jerzkowice 

XXXIII/277/06 z dnia 27.04.2006 r., 

zał. 1 
4 grudnia 2006 r. 

nr 124 poz. 

2558 

20 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Unichowo 

XXXIII/279/06 z dnia 27.04.2006 r., 

zał. 1 
4 grudnia 2006 r. 

nr 124 

poz.2559 

21 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Jasień 

XXXIV/287/06 z dnia 25.05.2006 r., 

zał. 1 
11 stycznia 2007 r. 

nr 6 poz. 

189 

22 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Łupawsko 

XXXVI/302/06 z dnia 06.09.2006 r., 

zał. 1 
31 maja 2007 r. 

nr 103 poz. 

1653 

23 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Mydlita 

XXXIV/289/06 z dnia 25.05.2006 r., 

zał. 1 
15 stycznia 2007 r. 

nr 7 poz. 

226 

24 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obrębu Rokiciny 

XXXIV/293/06 z dnia 25.05.2006 r., 

zał. 1 
18 stycznia 2007 r. 

nr 11 poz. 

354 

25 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla fragmentu miejsco-

wości Łupawsko 

XXXIII/210/09 z dnia 28.10.2009 r. 7 grudnia 2009 r. 
nr 165 

poz.3172 

26 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego dla działek 7/9 oraz 

7/10 obręb Podkomorzyce 

X/89/2011 z dnia 28.10.2009 r. 22 marca 2012 r. poz. 1162 

27 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla frag-

mentu działki nr 11/4 w obrębie                

ewidencyjnym Bochowo 

XXXIII/312/2014 z dnia 27.01.2014 r. 17 lutego 2014 r. poz. 785 

28 
Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla 
XXXIII/313/2014 z dnia 27.01.2014 r. 20 marca 2014 r. poz. 1203 

http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,38,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,39,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,84,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,85,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,80,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,81,osowskie-pdf.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,288,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,287,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,42,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,43,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,36,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,37,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,82,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,83,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,58,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,59,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,49,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,50,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,78,pzp-obreb-nozyno-doc.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,79,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,46,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,47,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,294,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,293,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,44,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,45,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,66,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,67,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,74,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,75,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,286,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,285,zalacznik-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,2962,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.gdansk.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe-wojewodztwa-pomorskiego-z-lat-2001-2011
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,2963,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=11719
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,2964,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=20762
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,2966,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=21179
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fragmentu działki nr 5/4 w obrębie                  

ewidencyjnym Gliśnica                                 

(Gmina Czarna Dąbrówka) 

29 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla obszaru 

zawierającego się w granicach geode-

zyjnych działki nr 151/61 oraz działki nr 

208 w obrębie ewidencyjnym                     

Jerzkowice 

XXXIII/314/2014  z dnia 27.01.2014 r. 17 lutego 2014 r. poz. 787 

30 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla frag-

mentu działki nr 2/17 w obrębie                 

ewidencyjnym Kozy 

XXXIII/315/2014 z dnia 27.01.2014 r. 17 lutego 2014 r. poz. 788 

31 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działki 

nr 73/30 w obrębie ewidencyjnym             

Nożynko 

XXXIII/316/2014 z dnia 27.01.2014 r. 27 lutego 2014 r. poz. 924 

32 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla frag-

mentu działki nr 51/2 w obrębie ewi-

dencyjnym Podkomorzyce 

XXXIII/317/2014 z dnia 27.01.2014 r. 17 lutego 2014 r. poz. 789 

33 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działek 

nr 221/3 oraz 32/1, 32/3, 32/4, 34, 

116, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 

37/3, 37/4, 38, 39, 40, 41 w obrębie 

ewidencyjnym Unichowo 

XXXIII/318/2014 z dnia 27.01.2014 r. 17 lutego 2014 r. poz. 790 

34 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działki 

nr 28/1 w obrębie geodezyjnym Uni-

chowo w Gminie Czarna Dąbrówka 

IV/29/2015 z dnia 19.02.2015 r., Zał. 

1 
19 marca 2015 r. poz. 891 

35 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działek 

nr 1/20 i 1/21 w obrębie                              

ewidencyjnym Kozy 

XIII/107/2015 z dnia 28.12.2015 r., 

Zał. 1 
11 lutego 2016 r. poz. 506 

36 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działki 

nr 4/28, 4/29, 4/30, 32,52, 53 oraz 

fragmentu działki 29 zgodnie z załącz-

nikiem graficznym w obrębie 

XIII/108/2015 z dnia 28.12.2015 r., 

Zał. 1 
11 lutego 2016 r. poz. 507 

37 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działki 

nr 15 w obrębie ewidencyjnym                       

Nożynko 

XIII/109/2015 z dnia 28.12.2015 r.,  

Zał. 1 
11 lutego 2016 r. poz. 508 

38 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla obrębu 

Rokity 

XVII/162/2016 z dnia 30.03.2016 r., 

zał. 1 
20 kwietnia 2016 r. poz. 1517 

http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,2967,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=20763
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,2968,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=20764
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,2969,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=20900
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,2970,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=20765
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,2971,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=20766
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,849,uchwala-nr-iv-29-2015-pdf.pdf
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,851,zalacznik-nr-1-do-uchwaly-nr-iv-29-2015-pdf.pdf
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,851,zalacznik-nr-1-do-uchwaly-nr-iv-29-2015-pdf.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=25448
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,1650,uchwala-nr-xiii-107-2015-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-dzialek-nr-1-20-i-1-21-w-obrebie-ewidencyjnym-kozy-gmina-czarna-dabrowka.pdf
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,1651,zalacznik-nr-1-jpg.jpg
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=29752
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,1654,uchwala-nr-xiii-108-2015-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-dzialki-nr-4-28-4-29-30-31-52-53-oraz-fragmentu-dzialki-29-zgodnie-z-zalacznikiem-graficznym-w-obrebie-ewidencyjnym-jasien-gmina.pdf
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,1655,zalacznik-nr-1-jpg.jpg
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=29753
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,1658,uchwala-nr-xiii-109-2015-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-dzialki-nr-15-w-obrebie-ewidencyjnym-nozynko-gmina-czarna-dabrowka.pdf
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,1659,zalacznik-nr-1-jpg.jpg
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=29754
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,2960,zalacznik-tekstowy.doc
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,2961,zalacznik-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=30763
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39 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla obrębu 

Czarna Dąbrówka 

XIX/180/2016 z dnia 29.06.2016 r. 1 sierpnia 2016 r. poz. 2800 

40 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działki 

nr 26/7, 26/16, 26/11, 26/12, 26/13, 

26/14  oraz cz. 26/410 w obrębie               

Nożynko 

XXVI/238/2017 z dnia 10.02.2017 r. 28 marca 2017 r. poz. 1080 

41 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działki 

nr  4/2, 4/3, 4/5, 8, 9/8, 7, 12, 14, 6/2, 

15/1, 218/2, 225/3, 510/5, 543 w obrę-

bie ewidencyjnym Kozy 

XXVII/250/2017 z dnia 31.03.2017 r. 30 maja 2017 r. poz. 2053 

42 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działki 

nr 37/2, 37/3 i 36 w obrębie ewiden-

cyjnym Łupawsko 

XXXIII/315/2017 z dnia 27.11.2017 r., 

zał. 1 
28 grudnia 2017 r. poz. 4620 

43 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działki 

nr 43/3 w obrębie ewidencyjnym Kozy 

XXXIII/314/2017 z dnia 27.11.2017 r., 

zał. 1 
05 stycznia 2018 r. poz. 53 

44 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działek 

nr 32/1, 32/2, 32/3, 59 i części działki 

nr 33 w obrębie Łupawsko oraz dla czę-

ści działki nr 65 w obrębie Jasień 

III/ 40 /2018 z dnia 20.12.2018 r. 13 lutego 2019 r. 
poz.790 

 

45 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działki 

nr 19/1 w obrębie ewidencyjnym               

Unichowo 

III/ 32 /2018 z dnia 20.12.2018 r. 11 lutego 2019 r. poz.722 

46 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działki 

nr 24/5 w obrębie ewidencyjnym               

Otnoga 

III/ 33 /2018 z dnia 20.12.2018 r. 

 
11 lutego 2019 r. 

poz.721 

 

47 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działki 

nr 110/53 w obrębie ewidencyjnym 

Jerzkowice 

III/ 34/2018 z dnia 20.12.2018 r. 

 
11 lutego 2019 r. 

poz.720 

 

48 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działek 

nr działek nr 170/4, 170/5, 170/6, 

170/7, 170/8, 170/9, 170/10, 170/11, 

170/12, 170/13, 170/14, 170/15, 

170/16, 170/17, 170/18, 170/19, 

170/20, 170/21 w obrębie ewidencyj-

nym Kleszczyniec 

III/ 35/2018 z dnia 20.12.2018 r. 

 
11 lutego 2019 r. poz.719 

49 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działek 

nr działek nr 73 i 74 w obrębie ewiden-

cyjnym Kleszczyniec 

III/ 36/2018 z dnia 20.12.2018 r. 

 
11 lutego 2019 r. 

poz.718 

 

http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,2089,uchwala-nr-xix-180-2016-w-sprawie-uchwalenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obrebu-czarna-dabrowka-gmina-czarna-dabrowka.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=32051
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,2734,uchwala-nr-xxvi-238-2017-pdf.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=35025
http://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,2750,uchwala-nr-xxvii-250-2017-pdf.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=36007
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,3008,uchwala-nr-xxxiii-315-2017-pdf.pdf
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,3009,zalacznik-nr-1-do-uchwaly-nr-xxxiii-315-2017-pdf.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2017/4620/
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,3004,uchwala-nr-xxxiii-314-2017-pdf.pdf
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,3007,zalacznik-nr-1-do-uchwaly-nr-xxxiii-314-2017-pdf.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2018/53/
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,4664,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2019/790/
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,4669,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2019/722/
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,4668,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2019/721/
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,4659,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2019/720/
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,4662,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2019/719/
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2019/719/
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,4661,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2019/718/
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50 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działki 

nr 97/1 w obrębie ewidencyjnym              

Nożyno 

III/37/2018 z dnia 20.12.2018 r. 

 
11 lutego 2019 r. 

poz.717 

 

51 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego dla działki 

nr 128 w obrębie ewidencyjnym              
Mydlita 

III/38/2018 z dnia 20.12.2018 r. 

 
11 lutego 2019 r. 

poz.716 

 

52 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działki 

nr 6/3 w obrębie ewidencyjnym Kozy 

III/39/2018 z dnia 20.12.2018 r. 

 
11 lutego 2019 r. poz.715 

53 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działek 

nr 5, 6, 7, 8, 13, 16, 17/1, 67 oraz część 

działki nr 12 położonych w obrębie    

Nożyno 

IV/45/2019 z dnia 21.01.2019 r. 

 
28 lutego 2019 r. 

poz.972 

 

54 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działek 

nr 9/8, 9/9, 10, 11 oraz część działki nr 

12 położonych w obrębie Nożyno 

VIII/135/2019 z dnia 16.09.2019 r. 
30 października 

 2019 r. 
poz.4763 

55 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego dla działki 

nr 80/1 w obrębie ewidencyjnym                

Otnoga 

X/151/2019 z dnia 26.11.2019 r. 30 grudnia 2019 r. 
poz.6267 

 

 

 
12.10. Strategia Rozwoju Gminy 

Głównym dokumentem strategicznym gminy jest Strategia Rozwoju Gminy Czarna Dąbrówka na lata 

2015-2022, przyjęta przez Radę Gminy Czarna Dąbrówka  uchwałą nr VIII/77/2015 z dnia 31.08.2015 r.  

Strategia Rozwoju Gminy Czarna Dąbrówka (zwana dalej Strategią) służy do zaadaptowania społeczności 

lokalnej oraz działań władz, instytucji i organizacji, a także przedsiębiorstw do zmian zachodzących w środo-

wisku społeczno-gospodarczym i politycznym gminy oraz jej otoczeniu w taki sposób, aby zapewnić wspo-

mnianej społeczności stały rozwój. Rozwój oparty jest o wykorzystanie dobrze rozpoznanych potencjałów 

wewnętrznych, zwalczanie słabości i deficytów z wykorzystaniem szans oraz unikaniem zagrożeń, jakie poja-

wiają się w otoczeniu prawno-politycznym oraz społeczno-gospodarczym gminy. Strategia ma charakter 

ogólny, określa wizję Gminy oraz wskazuje cele rozwoju i kierunki działania. 

Wizją Strategii jest: „Gmina Czarna Dąbrówka Czarna Dąbrówka to znane i atrakcyjne miejsce z rozwi-

niętą turystyką, opartą o zasoby naturalne i kulturowe, przyjazne dla mieszkańców”. 

Misją gminy jest inicjowanie zrównoważonego rozwoju Gminy Czarna Dąbrówka w partnerstwie z sekto-

rem rolniczym, turystycznym, biznesowym i pozarządowym. Misja zostanie osiągnięta poprzez: efektywne 

wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, rozwój gospodarczy, aktywność mieszkańców, poprawę 

jakości infrastruktury, poprawę jakości życia Strategia określa cele, każdy z celów głównych jest konsekwent-

nie realizowany.  

https://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,4666,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2019/717/
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,4665,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2019/716/
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,4663,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2019/715/
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,4667,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2019/972/
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,4440,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2019/4763/
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2019/4763/
https://www.bip.czarnadabrowka.pl/plik,4582,zalacznik-tekstowo-graficzny.pdf
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2019/6267/
http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2019/6267/
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Strategia jest dokumentem wykorzystywanym na etapie planowania i realizacji budżetu przez wdrażanie 

do realizacji zidentyfikowanych działań i szczegółowych projektów. Zasadniczym elementem wdrażania są 

możliwości finansowe gminy w stosunku do zakładanych działań i celów strategicznych oraz dodatkowe źró-

dła finansowania. Realizacja Strategii oparta jest na współdziałaniu samorządu lokalnego, partnerów gospo-

darczych i społecznych. 

Mając na uwadze, że Strategia Rozwoju Gminy Czarna Dąbrówka nie ma charakteru zadaniowego,                          

a określa kierunki podejmowania działań, należy stwierdzić że zdecydowana większość tych kierunków jest 

stale realizowana, co odzwierciedlał budżet Gminy w 2020 r. oraz wykaz zrealizowanych zadań. 

W minionym roku realizowano zadania z zakresu przebudowy i remontów dróg gminnych (w ramach 

środków własnych, uzyskanego dofinasowania oraz funduszów sołeckich), ochrony środowiska (przebudowa 

oczyszczalni ścieków, budowa przydomowych oczyszczalni, budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów, 

wymiana źródeł ciepła), mieszkalnictwa społecznego odpowiadającego potrzebom mieszkańców (przebu-

dowa stacji krwiodawstwa w Jasieniu z przeznaczeniem na mieszkania) czy infrastruktury komunalnej (m.in. 

realizacja zadań związanych z polepszeniem tras turystycznych np. szlaki kajakowe na rzece Słupi i Łupawie, 

zagospodarowanie placów zabaw i placów użyteczności publicznej). Realizowano zadania polegające na roz-

budowie i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

Zwiększono również atrakcyjność edukacyjną, kulturalną i sportową. Wspierano aktywność lokalną przyj-

mując jak corocznie program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 

zakresie realizacji zadań pożytku publicznego w ramach inicjatyw lokalnych. Współpraca miała charakter 

wielopłaszczyznowy i podejmowana była przez różne instytucje gminne np.: Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka. 

W ramach realizacji zadań mających wpływ na polepszenie życia mieszkańców wspomagano grupy za-

grożone wykluczeniem społecznym. Działano w zakresie wyrównywania szans rozwoju w szczególności gru-

pom zagrożonym wykluczeniu. Sukcesywnie buduje się też ofertę wsparcia, integracji i aktywizacji środowisk 

oraz grup społecznych. Zadania te realizowana głównie poprzez zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej. Gmina Czarna Dąbrówka  finansowała w roku 2020 również programy zdrowotne, między innymi w 

zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dokonywano rów-

nież wsparcia badań profilaktycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dokonywano wsparcia w ramach 

realizacji zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat trzech. 

W ramach wsparcia wykluczeniu zatrudniano osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, ze szczególnym 

naciskiem na osoby z grupy wiekowej powyżej 50 lat oraz długotrwale bezrobotne czy nie posiadające kwa-

lifikacji zawodowych (zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży). 

Sukcesywnie dokonuje się rozwój instytucjonalnego, który opiera się na ciągle podnoszonych standar-

dach pracy urzędu i jednostek organizacyjnych gminy służących obsłudze mieszkańców. Gmina Czarna Dą-

brówka za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej zapewnia dostęp do informacji, oraz zapewniamy 

dostępy do Systemu Informacji Przestrzennej. Prowadzona jest współpraca regionalna i międzynarodowa, 

której konsekwencją są nowe możliwości pozyskiwania dotacji unijnych oraz realizacja przedsięwzięć. 
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13. PODSUMOWANIE 
 

Celem sporządzenia niniejszego raportu było dokonanie podsumowania działalności wójta w roku po-

przedzającym jego złożenie. W raporcie zobrazowano działalność samorządu gminy Czarna Dąbrówka. Wnio-

ski jakie można wyciągnąć w ramach analizy podstawowych kategorii dotyczących gospodarki funkcjonowa-

nia Gminy zaprezentowane w Raporcie dają podstawy do postawienia następujących konkluzji: 

 

1. w roku 2020 środki finansowe były gromadzone i wydatkowane w sposób określony w ustawie o finansach 

publicznych, pozwalając jednocześnie na realne realizowanie zaplanowanych zadań; 

2. wskaźnik zadłużenia Gminy nie zagraża płynności funkcjonowania jednostki; 

3. dochody własne mają charakter stabilny; 

4. na dzień sporządzenia raportu, Gmina zachowuje płynność finansową; 

5. wieloletnia Prognoza Finansowa jest dopasowana do potrzeb Gminy i pozwala na racjonalne dyspono-

wanie środkami finansowymi; 

6. zadania realizowane są w sposób zgodny z założeniami zawartymi w dokumentach strategicznych Gminy; 

7. realizacja zadań jest wielopłaszyznowa i pozwala na racjonalny i zrównoważony rozwój Gminy. 
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Gmina Czarna Dąbrówka 
Ul. Gdańska 5 

77-116 Czarna Dąbrówka 
tel. 59 8212643 

e-mail: gmina@czarnadabrowka.pl 
www.czarnadabrowka.pl 
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