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WSTĘP 
 

 
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Lichnowy i 

administracji samorządowej w roku 2019. Celem przygotowania niniejszego raportu było 

uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną gminy Lichnowy. Zakres 

informacji zawartych w niniejszym dokumencie posłuży także wszystkim mieszkańcom gminy 

Lichnowy do poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu gminnego.  

 

Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:  

- ogólna charakterystyka gminy, tj. położenie, demografia itp. 

- finanse gminy 

- gospodarka nieruchomościami, gospodarka odpadami, usługi komunalne 

- gospodarka odpadami 

- ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, ochrona zabytków, rolnictwo 

- projekty i inwestycje  

- pomoc społeczna 

- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomania 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi 

- działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lichnowy 

- edukacja 

- kultura i sport 

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie co 

do jego treści, a w szczególności za wszelkie ewentualne sugestie w zakresie tego, jakich 

informacji brakowało Państwu po analizie przedmiotowego dokumentu.   
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 
1.1. Położenie Gminy 
 

 

 

Gmina Lichnowy położona jest w południowo-zachodniej części Wielki Żuław Malborskich,  

w rozwidleniu Wisły i Nogatu oraz wchodzi w obręb administracyjny powiatu malborskiego. 

 
Położenie Gminy Lichnowy w Powiecie Malborskim 

 

Na obszarze gminy obejmującym 8869,5 ha zamieszkuje 4487 mieszkańców zameldowanych 

na pobyt stały (stan na dzień 31.12.2019 r.). Zasiedlają oni dziesięć sołectw leżących  

w granicach gminy, tj. Boręty, Dąbrowa, Lichnowy, Lichnówki, Lisewo Malborskie, Parszewo, 

Pordenowo, Starynia, Szymankowo oraz Tropiszewo. Gmina Lichnowy ma dogodne położenie 

komunikacyjne względem aglomeracji trójmiejskiej oraz większych ośrodków miejskich, 

takich jak Tczew, Malbork oraz Nowy Staw. Przez obszar gminy przebiega również 

magistralna linia kolejowa Tczew-Warszawa z dwoma przystankami osobowymi w Lisewie 

Malborskim oraz Szymankowie. 

Gmina posiada także dobre połączenie z drogami krajowymi nr 22 i nr 2 przez węzeł  

w Czarlinie lub przez zabytkowy most w Lisewie Malborskim (aktualnie w remoncie). Również 

sieć dróg powiatowych i gminnych na tym obszarze zapewnia dobre połączenie między 

poszczególnymi miejscowościami oraz szybki dojazd do Tczewa, Malborka i Nowego Stawu. 

Atrakcyjności gminie nadaje znakowany nadwiślański szlak turystyki pieszej, biegnący wzdłuż 

wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły oraz międzynarodowa ścieżka rowerowa. 
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Gmina Lichnowy położona jest w regionie Wielkich Żuław Wiślanych, predysponowanych do 

rozwoju rolnictwa wysokotowarowego, obsługi rolnictwa i turystyki krajoznawczej.  

W związku z tym jest to teren o korzystnych warunkach przyrodniczych do produkcji rolnej  

i hodowli bydła. Teren gminy obejmuje obszar o szczególnie cennych walorach 

przyrodniczych. Znajdują się tu następujące obszary podlegające ochronie: Środkowożuławski 

Obszar Chronionego Krajobrazu, pełniący istotną rolę korytarza ekologicznego rangi krajowej, 

Obaszar Natura 2000 – specjalny obszar chroniony ( OSO) „Dolina Dolnej Wisły” PLB040003 

oraz 7 pomników przyrody. Obszar Żuław charakteryzuje niska lesistość, co powoduje małe 

zróżnicowanie struktury środowiska przyrodniczego. 

 

1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne 

 

Wójt Gminy, Urząd Gminy Lichnowy 

Organem wykonawczym gminy jest Wójt. Obecnie kadencja wójta trwa 5 lat. Wójt wykonuje 

uchwały Rady i zadania określone przepisami prawa oraz reprezentuje gminę na zewnątrz.  

Od 29.12.2010 r. nieprzerwanie do chwili obecnej funkcję Wójta Gminy Lichnowy sprawuje 

Jan Michalski. Wójt realizuje powierzone zadania przy pomopcy Urzędu Gminy Lichnowy 

( którego jest kierownikiem) oraz pozostałych jednostek organizacyjnych gminy tj.  

 

▪ Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach 

▪ Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach  

▪ Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach 

▪ Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Lichnowach 

▪ Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Lisewie Malborskim 

▪ Szkoły Podstawowej im. Edyty Czoskówny w Szymankowie 

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w Urzędzie Gminy Lichnowy zatrudnionych było ( łącznie z 

Wójtem Gminy Lichnowy)  19 osób w ramach stałych etatów - z tej grupy na stanowiskach 

urzędniczych 16 osób, a na stanowiskach obsługi 3 osoby ( kierowca, sprzątaczka, robotnik 

gospodarczy). W ramach umowy na czas okreslony zatrudniano także w ramach pełnego etatu 

1 osobę na stanoiwsku pmocy administracyjnej. Ponadto w 2019 r. zatrudniono łącznie 6 osób 

(na pełne etaty) w ramach robót publicznych.  

 

W roku 2019 Wójt Gminy Lichnowy, jako organ wykonawczy gminy i kierownik urzędu, 

wydał łącznie  113 zarządzeń oraz realizował dyspozycje zawarte w uchwałach Rady Gminy 

Lichnowy. Szczegółowa informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Gminy Lichnowy 

stanowi załącznik Nr 1 do raportu. 
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Rada Gminy  

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na 5-letnią kadencję. Do 

właściwości rady gminy należą wszytskie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, 

określone w szczególności w ustaei o samorządzie gminnym oraz onnych przepisach prawa. 

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady.  

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 

pomocniczych gminy – w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna opiniuje 

wykonanie budżetu gminyi wystepuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia absolutorium wójtowi.  

Rada gminy posiada w kompetencji również rozpatrywanie skarg na działania wójta i gminnych 

jednostek organizacyjnych, a także wniosków i petycji składanych przez obywateli i w tym celu 

powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.  

Rada posiada również kompetencję do powoływania komsiji stałych i doraźnych określając 

akłady osobowe oraz przedmiot ich działalności w odrębnych uchwałach. 

 

Rada Gminy Lichnowy liczy 15 radnych. W Radzie działają następujące stałe komisje:  

▪ Komisja Rewizyjna – 3 osoby  

▪ Komisja Rozwoju Gospodarczego – 8 osób  

▪ Komisja Budżetowa  – 3 osoby  

▪ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 3 osoby 

▪ Komisja Społeczno-Socjalna – 8 osób 

 

Skład Rady Gminy Lichnowy w kadencji 2018-2023 

Lp. Imię i nazwisko 

radnego 

Granice okręgu wyborczego Pełniona funkcja 

1. Anna Grunau - Drążek Część sołectwa Lisewo Malborskie 

obejmującą część ul. 10 Marca od Nr 22 

wzwyż oraz ul. Robotniczą   

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Lichnowy 

2. Zbigniew Rybicki Sołectwo Tropiszewo i Starynia 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Lichnowy  

3. Benedykt Graban Część sołectwa Lisewo Malborskie 

obejmującą część ul. 10 Marca od Nr 1 

do Nr 21 oraz ul. Kolejową 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego 
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4. Józef Maciuński Część sołectwa Lisewo Malborskie 

obejmującą część ul. Braterskiej od Nr 1 

do Nr 3, od Nr 5 do Nr 9, Nr 11, Nr 

11A, Nr 11B, Nr 60 oraz ulo. 

Wyzwolenia, ul. Jana Pawła II i ul. 

Niepodległości 

Przewodniczący Komisji 

Budżetowej, członek Komisji 

Rozwoju Gospodarczego 

5. Anna Rutkowska Część sołectwa Lisewo Malborskie 

obejmującą część ulo. Braterskiej od Nr 

4A do Nr 4E, Nr 10, Nr 10A,, od Nr 12 

do Nr 20 

Przewodnicząca Komisji 

Społeczno-Socjalnej,  

6. Jadwiga Liedtke Sołectwo Boręty Członek Komisji Społeczno-

Socjalnej oraz Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

7. Katarzyna Malicka Część sołectwa Boręty obejmująca 

miejscowości Boręty Pierwsze oraz 

Boręty Drugie 

Przewodnicząca Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, członek 

Komisji Społeczno-Socjalnej  

8. Beata Słodkowska Sołectwo Dąbrowa Członek Komisji Społeczno-

Socjalnej oraz Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji  

9. Krystyna Kunkiel Część sołectwa Lichnowy obejmująca 

ul. Zwycięstwa oraz Spółdzielczą 

Przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej oraz członek Komisji 

Budżetowej  

10. Wiktor Borawski Część sołectwa Lichnowy obejmująca 

ul. Lachowicza, Tczewską, Jesionową, 

Krótką, Wiatraczną, Lipową i Polną 

Członek Komisji Rozwoju 

Gospodarczego oraz Komisji 

Rewizyjnej  

11. Jerzy Bednarek Część sołectwa Lichnówki obejmująca 

miejscowość Lichnówki 

Członek Komisji Rozwoju 

Gospodarczego oraz Komisji 

Społeczno-Socjalnej 

12. Katarzyna Brzozowska Część sołectwa Lichnówki obejmująca 

miejscowość Lichnówki Pierwsze oraz 

Lichnówki Drugie 

Członek Komisji Społeczno-

Socjalnej  

13. Roman Szafran Sołectwo Parszewo oraz sołectwo 

Pordenowo 

Członek Komisji Rozwoju 

Gospodarczego oraz Komisji 

Rewizyjnej  

14. Jerzy Ostrowski Część sołectwa Szymankowo 

obejmująca ul. Bohaterów Września 

1939 r. oraz ul. Lipowai ul. Boczną 

Członek Komisji Rozwoju 

Gospodarczego oraz Komisji 

Społeczno-Socjalnej 

15. Wojciech Młodziński Część sołectwa Szymankowo 

obejmująca ul. Główną i ul. Żuławską 

Członek Komisji Budżetowej oraz 

Komisji Rozwoju Gospodarczego 
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1.3. Jednostki pomocnicze gminy Lichnowy 

W skład Gminy Lichnowy wchodzi 10 sołectw: 

▪ Boręty,  

▪ Dąbrowa,  

▪ Lichnowy,  

▪ Lichnówki,  

▪ Lisewo Malborskie,  

▪ Parszewo,  

▪ Pordenowo,  

▪ Starynia,  

▪ Szymankowo,  

▪ Tropiszewo 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Położenie poszczególnych miejscowości w Gminie Lichnowy 

 



10 
 

Powierzchnia poszczególnych sołectw kształtuje się następująco: 

SOŁECTWO POWIERZCHNIA W HA 

 

Boręty 

 

1163,27 

 

Dąbrowa 

 

945,71 

 

Lichnowy 

 

1585,07 

 

Lichnówki 

 

1259,90 

 

Lisewo Malborskie 

 

1131,81 

 

Parszewo 

 

599,40 

 

Pordenowo 

 

469,54 

 

Starynia 

 

256,06 

 

Szymankowo 

 

979,50 

 

Tropiszewo 

 

473,51 

 

1.4. Partnerstwo międzygminne 
 

 

 

6 kwietnia 1995 r. Rada Gminy Lichnowy Uchwałą Nr VI/13/95 postanowiła nawiązać 

współpracę z gminą Kirchanschöring położoną w Landzie Bawaria w Niemczech. Nawiązanie 

kontaktów miało dotyczyć wymiany młodzieży, współpracy w dziedzinie oświaty, współpracy 

kulturalnej i w zakresie ochrony środowiska. W ślad za uchwałą, 15 marca 1996 roku podpisano 

akt partnerstwa między Radą Gminy Kirchanschöring i Radą Gminy Lichnowy. W akcie tym 

obie strony wyraziły życzenie urzeczywistnienia współpracy w duchu zawartym w Umowie 

Polsko-Niemieckiej z 17 czerwca 1991 r. o przyjaznym sąsiedztwie i współpracy. W tym celu 

obie gminy zobowiązały się do stwarzania możliwości poznania się mieszkańców obu gmin i 

zaprzyjaźniania, rozszerzenia działania na płaszczyźnie kościelnej, zwrócenia szczególnej 

uwagi na kontakty między młodzieżą obu gmin, rozwinięcia współpracy na płaszczyźnie 

kulturowej, artystycznej, sportowej, chrześcijańskiej i socjalnej. 

W czasie trwania współpracy wielokrotnie odbyła się wymiana młodzieży, spotkania 

strażaków, artystów oraz mieszkańców gmin. Gmina Kirchanschoring prowadziła działalność 

charytatywną na rzecz gminy Lichnowy w formie przekazania sprzętu strażackiego oraz 

poparła wniosek gminy do Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na budowę sali 

gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lichnowach. Współpraca prowadzona jest również na 

płaszczyźnie kościelnej – między miejscowymi parafiami. 
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W 2019 r. odbyła się kolejna wymiana młodzieżowa między partnerskimi gminami. W dniach 

12-18.08.2020r. 49 - osobowa grupa młodzieży i przedstawicieli władz samorządowych gminy  

Lichnowy gościła w partnerskiej gminie Kirchanschoring. W programie wizyty przewidziano 

punkt dotyczący poznania miejscowości Kirchanschoring, a w następnych dniach zwiedzanie 

Berchstesgaden – ośrodka turystyki i sportów zimowych, Freilassing  - miasta o dużych 

walorach turystycznych, Salzburga- miasta Mozarta. Poza atrakcjami turystycznymi uczestnicy 

wymiany mieli okazję i możliwość integracji z młodzieżą z partnerskiej gminy podczas 

wspólnych wieczorów, spotkań i innych aktywności przewidzianych w programie wizyty. 

Rewizytę grupy z gminy Kirchanschoring przewidziano na 2021 rok.  

 

1.5. Demografia 

Ludność 

Gminę Lichnowy według stanu na dzień 31.12.2019 r. zamieszkiwało 4487 mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały oraz 48 osób zameldowanych na pobyt czasowy.  

Liczba mieszkańców wg poszczególnych miejscowości przedstawia się następująco: 
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Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach wg stanu na 
31.12.2019 r. 

Razem Kobiety Mężczyźni
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W 2019 roku zameldowało się na pobyt stały  137 osób, na pobyt czasowy powyżej 3 

miesięcy - 18 osób,  wymeldowało się  27 osób. 

Stan ludności Gminy Lichnowy w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 
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Przyrost naturalny w latach 2014-2019 przedstawia się następująco: 

 

 

 

Ilość mieszkańców Gminy Lichnowy urodzonych w poszczególnych latach przedstawia się 

następująco: 
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Ilość zgonów mieszkańców Gminy Lichnowy przedstawia się następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

36

20

30

19

41

23

16

20

21

19

13

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

ZGONY W LATACH 2014 - 2019

mężczyźni kobiety



15 
 

2. FINANSE GMINY 
 

Dochody i wydatki w 2019 r.  

Budżet Gminy Lichnowy na 2019 r. zakładał dochody w kwocie 24.469.700 zł oraz wydatki w 

kwocie 24.798.535 zł. Wprowadzone na przestrzeni 2019 r. zmiany ukształtowały budżet 

gminy następująco: 

-  po stronie dochodów 26.076,47 zł,  

- po stronie wydatków 26.629.633,63 zł, w tym na zadania inwestycyjne 4.488.892,16 zł tj. 

16,86%.  

Plan dochodów został wykonany w wysokości 25.801.140,07 zł,  a  wydatki w wysokości 

25.486.770,79 zł. Rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 314.369,28 zł. 

 

Struktura dochodów gminy wg poszczególnych źródeł w 2019 r. przedstawiała się 

następująco: 
 

Treść Plan 2019 
Wykonanie 

31.12.2019 
% 

Ogółem dochody budżetu: 26 076 197,47 25 801 140,07 98,95 

z tego:    

I Dochody własne 4 067 489,00 4 106 504,18 100,96 

1.Wpływy z podatków 2 737 581,00 2 762 372,38 100,91 

podatek rolny 1 622 000,00 1 633 609,13 100,72 

podatek od nieruchomości 914 000,00 922 468,19 100,93 

podatek od środków transportowych 52 500,00 62 451,00 118,95 

podatek od czynności cywilnoprawnych 126 500,00 120 708,41 95,42 

podatek od spadku i darowizn 21 000,00 20 649,00 98,33 

podatek leśny 581,00 581,00 100,00 

podatki zniesione 1 000,00 1 905,65 190,57 

    

2.Wpływy z opłat 917 776,00 907 392,06 98,87 

opłata skarbowa 12 000,00 11 757,00 97,98 

dostarczanie ciepła 28 268,00 29 718,99 105,13 

opłata za korzystanie z zezwoleń     

 na sprzedaż napojów alkoholowych 54 650,00 53 391,00 97,70 

opłata targowa 100,00 0,00 0,00 

różne dochody 1 370,00 1 396,04 101,90 
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różne usługi 44 999,00 34 425,92 76,50 

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej 

51 916,00 21 040,63 40,53 

różne opłaty 23 137,00 23 331,96 100,84 

opłata za gospodarowanie odpadami 660 000,00 674 995,89 102,27 

zwroty wydatków z lat ubiegłych 2 623,00 2 389,05 91,08 

odsetki od niesłusznie pobranej dotacji 273,00 80,28 29,41 

opłata GFOŚiGW 7 765,00 7 764,28 99,99 

opłata za pobyt  w ośrodkach wsparcia 15 000,00 27 074,36 180,50 

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 6 000,00 8 322,66 138,71 

wpływy z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebność 4 545,00 6 600,00 145,21 

opłata za wydanie duplikatu świadectwa 130,00 104,00 80,00 

kary i grzywy 5 000,00 5 000,00 100,00 

    

3. Odsetki od środków finansowych gminy    

    zgromadzonych na rachunkach bankowych 5 730,00 7 117,34 124,21 

4. Odsetki od nieterminowych uregulowań    

    należności z tytułów wymienionych    

    w pkt.1-2 7 032,00 15 818,63 224,95 

 5. Dochody z majątku gminy 304 289,00 325 344,11 106,92 

    a/ wpływy z dzierżawy gruntów, lokali 102 232,00 113 360,59 110,89 

    b/ wpływy ze sprzedaży działek budowlanych 200 000,00 210 761,81 105,38 

        budynków    

    c/ opłata za wieczyste użytkowanie  717,00 93,00 12,97 

    d) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania         

wieczystego w prawo własności  

1 340,00 1 128,71 84,23 

    

6. Dożywienie dzieci w szkołach 84 001,00 77 379,66 92,12 

7, Pomoc finansowa 11 080,00 11 080,00 100,00 

    

 II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu 

państwa  

2 456 760,00 2 524 659,90 102,76 

     a/ udział w podatku od osób fizycznych 2 406 760,00 2 429 472,00 100,94 

     b/ udział we wpływach podatku od osób prawnych 50 000,00 95 187,90 190,38 
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 III. Subwencja ogólna 7 075 917,00 7 075 917,00 100,00 

     a/ subwencja na zadania oświatowe 4 011 295,00 4 011 295,00 100,00 

     b/ subwencja wyrównawcza 2 963 342,00 2 963 342,00 100,00 

     c/ subwencja równoważąca 101 280,00 101 280,00 100,00 

    

IV. Dotacja celowa na zadania własne 902 202,00 855 092,73 94,78 

    

 V. Dotacja celowa na zadania zlecone 8 260 571,47 8 131 875,43 98,44 

    

VI. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne 27 894,00 27 894,00 100,00 

    

VII. Środki na realizację programów 3 089 151,00 2 882 458,99 93,31 

      finansowanych z budżetu Unii Europejskiej     

VIII. wpłaty mieszkańców na realizacje projektów 

współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 

167 161,00 167 685,84 100,31 

    

IX. Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych 

źródeł 

29 052,00 29 052,00 100,00 

    

    

OGÓŁEM  DOCHODY 26 076 197,47 25 801 140,07 98,95 

    

 

Realizację wydatków budżetowych gminy Lichnowy w 2019 r. obrazuje załącznik nr 2 do 

niniejszego raportu.  

 

Zadanie inwestycyjne roczne oraz ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 r. 

zrealizowane w 2019 r. obrazuje odpowiednio załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszego raportu.  

 

Zadłużenie gminy na koniec 2019 r.  

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Szymankowie spłaciła  w całości zaciągniętą pożyczkę na 

realizację projektów  współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 

59 999 zł. Nie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek.  Spłacono należne raty kredytów i 

pożyczek na kwotę 581.165,00 zł , w tym w Banku Spółdzielczym w Malborku 160.890 zł, 

Banku Gospodarstwa Krajowego 331.542zł  oraz pożyczki w WFOŚiGW  88.733 zł.  
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Stan długu na dzień 31.12.2019r wyniósł  4.650.470,00 zł,  w tym pożyczki w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku 65 238,00 zł oraz bankach komercyjnych 4 585 232 

zł. W stosunku do dochodów gminy, które wyniosły 25.801.140,07 zł zadłużenie na koniec 

roku sięgnęło 18,02%.  
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3. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I GOSPODARKA 
ODPADAMI, USŁUGI KOMUNALNE 

 

 

 
3.1. Sprzedaż nieruchomości 

 

W 2019 roku do sprzedaży zostało przeznaczonych 9 nieruchomości stanowiących grunty 

niezabudowane oraz 1 lokal mieszkalny.  

W analizowanym okresie sprzedano: 

a) w drodze bezprzetargowej: 

- nieruchomość gruntową niezabudowaną z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną nr 136/5 

obręb Szymankowo o pow. 709m2, za cenę 16 782,00 zł, 

- lokal mieszkalny nr 4 na rzecz dotychczasowego najemcy, o pow. 63,20m2, położony w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 10 Marca 19 w Lisewie Malborskim za cenę 

13 171,67 zł ( w 2019 – 2 634,33 zł, 10 537,34 zł na 10 rat rocznych od 2020). 

b) w drodze przetargu nieograniczonego: 

- nieruchomość gruntową niezabudowaną z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną nr 

25/7 obręb Lisewo o pow. 1163 m2 za cenę 40 654,00 zł brutto, 

- nieruchomość gruntową niezabudowaną z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną nr 

20/5 obręb Lichnowy o pow. 1056 m2 za cenę 34 500,00 zł brutto, 

- nieruchomość gruntową niezabudowaną z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną nr 

20/4 obręb Lichnowy o pow. 1057 m2 za cenę 34 500,00 zł brutto, 

- nieruchomość gruntową niezabudowaną z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną nr 

20/6 obręb Lichnowy o pow. 1070 m2 za cenę 34 950,00 zł brutto, 

- nieruchomość gruntową niezabudowaną z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną nr 

20/3 obręb Lichnowy o pow. 1421 m2 za cenę 46 410,00 zł brutto. 

 

3.2. Dzierżawa 

 

Gmina na podstawie art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

ma prawo wydzierżawić swoje grunty. W 2019 r. oddanych w dzierżawę było 21 działek  

o łącznej powierzchni 55,1102 ha. Wydzierżawiane są również grunty pod ogródki działkowe, 

garaże i pomieszczenia gospodarcze, działalność handlową oraz cele gospodarcze  

z wyłączeniem handlu.  

Stawki czynszu dzierżawnego, zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2018 Wójta Gminy Lichnowy z 

dnia 23.01.2018r., kształtowały się na następującym poziomie: 

a) grunty stanowiące ogródki działkowe – 0,10 zł/1m2 

b)  grunty pod garaże i pomieszczenia gospodarcze – 3,00 zł/ 1m2 

c)  grunty pod działalność handlową – 3,00 zł/1m2 

d)  zbiorniki wodne – 0,04 zł/1m2 

e) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 0,30 zł/1m2 

f)  grunty rolne:  

- klasa I-III –680,00 zł/1 ha 

- klasa IV-VI – 425,00 zł/1 ha 

g) łąki, pastwiska, rowy – 255,00 zł/1 ha 

h) grunty na cele gospodarcze z wyłączeniem handlu – 5% wartości wyceny rynkowej + 

VAT 
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Niektóre nieruchomości dzierżawione są przez dwóch lub więcej dzierżawców.  

Zasady dzierżawy gruntów określone są w Uchwale Nr XXVII/276/09 Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zasad dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych oraz 

garaży oraz w Zarządzeniu Nr 2/2012 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 09.01.2012 r. w sprawie 

ustalenia stawek czynszu dzierżawnego, które precyzują sposób oddawania w dzierżawę 

gruntów i najem lokali użytkowych.  

 

3.3. Użytkowanie wieczyste 

 

W dniu 4 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów (j. t. Dz. U. poz. 1716). Zgodnie z powyższym aktem, z dniem  

1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.  

Na terenie gminy Lichnowy przekształceniu podlegają 4 nieruchomości zabudowane 

budynkami mieszkalnymi tzn. działka nr 39/5 obręb Lisewo, działka 151/3 obręb Dąbrowa oraz 

działka nr 112/19 i 112/20 obręb Szymankowo. 

Przekształcenia dokonuje się poprzez ujawnienie prawa własności gruntu w księdze wieczystej 

oraz ewidencji gruntów i budynków na podstawie zaświadczenia wydanego przez Wójta. 

Zaświadczenie wydaje się z urzędu lub na wniosek dotychczasowego użytkownika 

wieczystego. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu (dawny użytkownik wieczysty) 

ponosi na rzecz Gminy Lichnowy opłatę przekształceniową  w wysokości dotychczasowej 

opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, 

licząc od dnia przekształcenia, w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Właściciel gruntu 

w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłat może zgłosić zamiar jednorazowego jej 

wniesienia (opłata jednorazowa), stanowiącej iloczyn wysokości opłaty rocznej oraz liczby lat 

pozostałych do upływu 20 lat. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie 

gruntu, wójt może udzielić bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały rady. Jednakże ze 

względu na bardzo niską wysokość opłaty przekształceniowej podjęcie uchwały w przedmiocie 

udzielenia bonifikaty było niezasadne. 

 

Wysokość opłaty przekształceniowej od 1 stycznia 2019r. oraz opłaty jednorazowej 

 

Nr działki Opłata przekształceniowa Opłata jednorazowa 

39/5 obręb Lisewo 11,17 zł rocznie 11,17 x 20 = 223,40 zł 

39/5 obręb Lisewo 7,86 zł rocznie 

7,86 x 20 = 157,20 zł – 

wniesiona 04.07.2019 

39/5 obręb Lisewo 20,51 zł rocznie 20,51 x 20 = 410,20 zł 

39/5 obręb Lisewo 7,86 zł rocznie 

7,86 x 20 = 157,20 zł – 

wniesiona 04.07.2019 

39/5 obręb Lisewo 10,84 zł rocznie 

10,84 x 20 = 216,80 zł– 

wniesiona 08.07.2019 

151/3 obręb Dąbrowa 198,71 zł rocznie 198,71 x 20 = 3 974,20 zł 

112/19, 112/20 obręb Szymankowo 367,12 zł rocznie 367,12 x 20 = 7 342,40 zł 

 
W 2019r. Wójt Gminy Lichnowy wydał 7 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo 

własności oraz 3 zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 
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Gmina Lichnowy posiada w użytkowaniu wieczystym grunty przejęte od PKP S.A., za które 

uiszcza opłatę roczną w wysokości 1% wartości rynkowej nieruchomości. Gmina posiada w 

użytkowaniu wieczystym nieruchomości: 

- 5 w obrębie Dąbrowa, 

- 11 w obrębie Lichnowy, 

- 5 w obrębie Lichnówki, 

- 9 w obrębie Lisewo Malborskie, 

- 1 w obrębie Parszewo, 

- 6 w obrębie Pordenowo, 

- 3 w obrębie Tropiszewo. 

Opłata roczna płatna do 31 marca każdego roku, na konto Starostwa Powiatowego w Malborku 

za 2019 r. wyniosła: 4 601,49 zł.   

 

3.4. Lokale mieszkalne, użytkowe, socjalne 

 

Lokale mieszkalne 

Gmina posiada 15 lokali mieszkalnych, w tym: 

- 3 lokale w budynku ośrodku zdrowia, 

- 2 lokale w budynku szkolnym (Lisewo Malborskie) 

- 8 lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (budynki, które nie są w 100% 

własnością gminy, a występują lokale wykupione przez osoby fizyczne), 

- 2 lokale w budynku będącym całkowicie własnością gminy. 

Wpływy z czynszów mieszkalnych w 2019 r. wynosiły 40 718,68 zł. Na dzień 31.12.2019 r. 

zadłużenia wynosi 64 596,92 zł.  

Stawka bazowa czynszu za 1 m2 lokalu mieszkalnego, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy 

Lichnowy nr 52/2018 z dnia 19.07.2018 r., w 2019 roku wynosiła 4,95 zł. 

Natomiast stawka na rok 2020r. została ustalona na kwotę 5,03 zł. 

Zarządzanie budynkami, w których gmina nie posiada 100% prawa własności, opiera się na 

ustawie o własności lokali.  

 

Lokale użytkowe 

Gmina w 2019 r. posiadała 8 lokali użytkowych. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe w 

2019 r. wyniosły 21 675,99 brutto. Brak jest zadłużenia w tym zakresie. 

 

Lokale socjalne 

Gmina zobligowana jest na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy  z dnia  21 czerwca 2001 r. o 

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 

płacić odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych. Odszkodowania takie przysługują 

osobom fizycznym lub prawnym, które są właścicielami lokali mieszkalnych zajmowanych 

przez osoby mające wyrok sądu o eksmisję i nakaz podpisania z Gminą umowy najmu lokalu 

socjalnego. W przypadku braku takich lokali gmina płaci odszkodowania.  

 

W dniu 13.02.2019r. utworzona została ostateczna lista osób zakwalifikowanych do przydziału 

lokalu socjalnego. Na liście znalazło się 6 osób. Z czego 4 na podstawie wyroków sądu o 

eksmisję. W 2019 r. 2 najemców PKP S.A. otrzymało wyroki o eksmisję  

z prawem do lokalu socjalnego. Ze względu na brak wolnych mieszkań socjalnych  

w 2019 r. nie złożono ofert zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Na rzecz PKP S.A. 

opłaty z tytułu odszkodowania w 2019r. wyniosły 20 569,28 zł.  Łącznie w 2019 r. Gmina 

wynajmowała 5 lokali socjalnych. Wpływy z czynszów za lokale socjalne w 2019 r. wyniosły 

6 342,67 zł brutto. Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie wyniosło 53,86zł.  
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Stawka bazowa czynszu za 1 m2 lokalu socjalnego w 2019 roku wynosiła 2,47 zł, zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 53/2018  Wójta Gminy Lichnowy z dnia 19.07.2018 r. Natomiast stawka na 

rok 2020r. została ustalona na kwotę 2,51 zł. 

 

 

3.5. Gospodarka odpadami 

 

1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o odpadach. Ustawa weszła 

w życie 1 stycznia 2012 roku wprowadzając szereg nowych, niepraktykowanych wcześniej w 

Polsce uregulowań w zakresie gospodarowania odpadami. W świetle nowych przepisów gminy 

odpowiedzialne są za większość zadań związanych z odebraniem  

i zagospodarowaniem odpadów z terenu, którym administrują. Na gminy został nałożony 

obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r. poziomów odzysku i recyklingu następujących 

frakcji odpadów: 

-50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, 

-70% poziomrecyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. 

Nowy system gospodarki odpadami zaczął funkcjonować w dniu 1 lipca 2013 r. 

 

W 2019 roku, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, firmą 

świadczącą usługę odbioru odpadów komunalnych został Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Malborku Sp z o.o. Umowa została zawarta do 31.12.2019r.  

Odpady komunalne odbierane są ze wszystkich nieruchomości, w graniach administracyjnych 

gminy Lichnowy, w szczególności odbieranie są odpady komunalne  frakcji: papier, szkło, 

tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne w 

okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, popioły w sezonie grzewczym od 1 października do 30 

kwietnia. Odbiór odpadów wykonywany jest zgodnie z harmonogramem, który został 

dostarczony mieszkańcom gminy Lichnowy, jak również upubliczniony na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Lichnowy. 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/210/2017 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 czerwca 2017 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  przedsiębiorca, 

na zlecenie gminy w 2019 odbierał: 

• odpady komunalne zmieszane z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na dwa 

tygodnie.  

• tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe- jeden raz na miesiąc, 

natomiast w okresie od kwietnia do września – dwa razy w miesiącu, 

• szkło – jeden raz na kwartał, 

• papier – jeden raz na kwartał, 

• popiół selektywnie zebrany - odbierany nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, od 1 

października do 30 kwietnia. 

• odpady biodegradowalne - odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, od 1 kwietnia 

do 30 listopada. 
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Analiza odebranych odpadów komunalnych (Mg) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Koszty poniesione w 2019r. w związku z odbiorem odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odpadu Ilość [Mg] odebranych w 2019 odpadów 
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Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 25.11.2010r. w sprawie powierzenia  

Gminie Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Lichnowy w zakresie 

utrzymania składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania, w dniu 27.12.2016r. została zawarta 

umowa między Gminą Lichnowy, a Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w 

Tczewie (zwanej w dalszej części Instalacją). Umowa została zawarta na okres do dnia 

31.12.2019 r. Gmina Lichnowy powierzyła Instalacji przetwarzanie odpadów komunalnych 

zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zebranych, w tym odpadów ulegających 

biodegradacji, w celu wykonania nałożonych na Gminę obowiązków.   

Instalacja przyjmuje do realizacji przetwarzanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz 

odpadów komunalnych selektywnie zebranych, w tym odpadów ulegających biodegradacji i 

zobowiązuje się do wykonania na rzecz Gminy: 

a. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,  

b. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z 

gospodarstw domowych,   

c. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania.  

w odniesieniu do odpadów dostarczonych z terenu Gminy w ramach niniejszej Umowy.  

Instalacja odpowiada za przetwarzanie odpadów komunalnych, a w szczególności ich 

sortowanie, kompostowanie i stabilizację biologiczną w sposób pozwalający na maksymalne 

odzyskanie odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali, oraz ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.  

Instalacja zobowiązała się, w odniesieniu do odpadów komunalnych zmieszanych oraz 

odpadów komunalnych selektywnie zebranych dostarczonych z Gminy do uzyskania 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali (łącznie) , a także w odniesieniu do odpadów 

innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe dostarczonych z terenu Gminy do 

uzyskania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami w ilościach wymaganych załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska. 

Dodatkowo Instalacja  zobowiązała się, w odniesieniu do odpadów zmieszanych, odpadów 

zielonych oraz innych odpadów ulegających biodegradacji dostarczonych z Gminy  do 

ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 

poszczególnych latach. 
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UISZCZANIE OPŁAT PRZEZ MIESZKAŃCÓW 

 

Metodą obliczania opłaty na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy  

w okresie od 01.07.2013r. było:  

a) dla lokali zamieszkałych przez 1-5 mieszkańców - liczba mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość.   

b) dla lokali zamieszkałych przez 6 i więcej mieszkańców - liczba gospodarstw domowych 

zamieszkujących daną nieruchomość.   

Natomiast dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy jest wielkość 

pojemników. 

 

STAWKA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
OBOWIĄZUJĄCA OD 01.07.2013R. DO 28.02.2019R. 

 

Uchwała nr XXXV/257/2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w odniesieniu do nieruchomości 

dla których metodą ustalania opłaty jest liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość,  

wynosi:  

a) 19,00 zł za jednego mieszkańca za miesiąc, gdy odpady są zbierane w sposób 

nieselektywny. 

b) 12,40 zł za jednego mieszkańca za miesiąc, gdy odpady są zbierane w sposób 

selektywny. 
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Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w odniesieniu do nieruchomości, 

dla których metodą ustalania opłaty jest liczba gospodarstw domowych zamieszkujących daną 

nieruchomość, wynosi:  

a) 100,00 zł za jedno gospodarstwo domowe za miesiąc, gdy odpady są zbierane w sposób 

nieselektywny. 

b) 66,00 zł za jedno gospodarstwo domowe za miesiąc, gdy odpady są zbierane w sposób 

selektywny. 

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jednorazowy odbiór, dla 

poszczególnych wielkości pojemników, gdy odpady są zbierane w sposób zmieszany wynosi: 

 

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach 

Stawka opłaty za odbiór odpadów, jeśli są 

zbierane i odbierane  w sposób zmieszany zł/za 

jedno opróżnienie 

60 15,08 

110/120 30,15 

240 59,70 

1100 243,80 

 

W przypadku stosowania pojemników o większej pojemności stawka opłaty stanowi iloczyn 

wielkości pojemnika i stawki 0,22 zł za litr.  

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za jednorazowy odbiór, dla   

poszczególnych wielkości pojemników, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny w 

zakresie makulatury i opakowań wielomateriałowych, szkła, tworzyw sztucznych i metali 

wynosi: 

 

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach 

Stawka opłaty za odbiór odpadów, jeśli są 

zbierane i odbierane  w sposób selektywny zł/za 

jedno opróżnienie 

60 9,80 

110/120 19,60 

240 38,80 

1100 158,50 

 

W przypadku stosowania pojemników o większej pojemności stawka opłaty stanowi iloczyn 

wielkości pojemnika i stawki 0,143 zł za litr.  

 
OBOWIĄZUJĄCA OD 01.03.2019 R.  

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w odniesieniu do nieruchomości 

dla których metodą ustalania opłaty jest liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość,  

wynosi:  

a) 15,00 zł za jednego mieszkańca za miesiąc, gdy odpady są zbierane w sposób 

selektywny. 

b) 23,00 zł za jednego mieszkańca za miesiąc, gdy odpady nie są zbierane w sposób 

nieselektywny. 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w odniesieniu do nieruchomości, 

dla których metodą ustalania opłaty jest liczba gospodarstw domowych zamieszkujących daną 

nieruchomość, wynosi:  
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a) 80,00 zł za jedno gospodarstwo domowe za miesiąc, gdy odpady są zbierane w sposób 

selektywny.  

b) 120,00 zł za jedno gospodarstwo domowe za miesiąc, gdy odpady nie są zbierane w sposób 

selektywny. 

 
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla poszczególnych wielkości 

pojemników, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny wynosi: 

 

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach 

Stawka opłaty za odbiór odpadów, jeśli są 

zbierane i odbierane  w sposób selektywny 

zł/miesięcznie 

110/120 24,00 zł 

240 48,00 zł 

1100 190,00 zł 

 

W przypadku stosowania pojemników o większej pojemności stawka opłaty z ust. 1 stanowi 

iloczyn wielkości pojemnika i stawki 0,20 zł za litr.  

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla poszczególnych wielkości 

pojemników, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny wynosi: 

 

 

W przypadku stosowania pojemników o większej pojemności stawka opłaty z ust. 3 stanowi 

iloczyn wielkości pojemnika i stawki 0,30 zł za litr.  

W celu usprawnienia systemu dokonywania opłat za gospodarkę odpadami na terenie Gminy 

Lichnowy, każdemu z mieszkańców, który złożył poprawnie wypełnioną deklarację o 

wysokości opłat za gospodarowanie odpadami założony został indywidualny nr konta w Banku 

Spółdzielczym w Malborku, oddział w Szymankowie. W związku z powyższym obecnie 

rozsyłane są informacje o nr konta oraz o wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami wyliczonej zgodnie ze złożoną deklaracją. 

 
Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/118/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

opłatę uiszcza się za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje 

mieszkaniec.  

 

Opłatę należy wnosić z dołu w terminie:  

• za okres od 1 lipca do 31 sierpnia – w terminie do dnia 31 sierpnia, 

• za okres od 1 września do 31 października – w terminie do dnia 31 października, 

• za okres od 1 listopada do 31 grudnia  – w terminie do dnia 31 grudnia,  

• za okres od 1 stycznia do 28/29 lutego – w terminie do dnia 28 lutego,  

• za okres od 1 marca do 30 kwietnia – w terminie do dnia 30 kwietnia, 

• za okres od 1 maja  do 30 czerwca – w terminie do dnia 30 czerwca.  

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach 

Stawka opłaty za odbiór odpadów, jeśli nie 

są zbierane i odbierane  w sposób selektywny 

zł/miesięcznie 

110/120 36,00 zł 

240 72,00 zł 

1100 290,00 zł 
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Opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Lichnowy lub poprzez inkaso. Opłatę 

można również wpłacać na numer ogólny, który został nadrukowany w książeczkach opłat. 

 
 
3.6. USŁUGI KOMUNALNE 

 

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 

 
Eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Lichnowy jest Centralny 

Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim. Ta sama spółka realizuje także 

obowiązek gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę. W spółce tej gmina Lichnowy jest 

udziałowcem. 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lichnowy wynosi: 1) tłocznej – 34,2 km, 2) 

grawitacyjnej – 31,5 km. Istnieją 32 przepompownie ścieków oraz 1 tłocznia ścieków. Wg stanu na 

dzień 31.12.2019 r. przyłączono do sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej 88% mieszkańców gminy. W  

2019 roku wybudowano 6,959 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej. Dzięki inwestycji w 

2019 r. ścieki sanitarne z Szymankowa odprowadzane do tej pory do oczyszczalni ścieków do Miłoradza 

zostały przekierowane do systemu kanalizacji sanitarnej zbiorczej odprowadzającej ścieki kolektorem 

do oczyszczalni w Malborku.  

Długość sieci wodociągowej na terenie gminy Lichnowy wynosi 57,9 km. Wg stanu na dzień 31.12.2019 

r. przyłączono do sieci zbiorczej wodociągowej 99% mieszkańców gminy. W 2019 roku wybudowano 

0,11 km sieci wodociągowej. 

Oświetlenie dróg i placów 

Eksploatatorem i dostawcą energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i placów gminnych jest 

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie na podstawie umowy podpisanej z gminą 

Lichnowy. Długość linii napowietrznych oświetlenia zewnętrznego drogowego na terenie gminy 

Lichnowy wynosi 22,6 km. Ilość punktów świetlnych oświetlenia zewnętrznego drogowego (oprawy) 

kształtuje się na poziomie 456 szt. Ilość punktów pomiarowych świetlenia zewnętrznego drogowego 

wynosi 31 szt. 
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4. DROGI I TRANSPORT PUBLICZNY 
 

4.1. Drogi gminne, infrastruktura drogowa 

Na terenie gminy Lichnowy znajduje się łącznie 49,8 km dróg gminnych publicznych, z tego: 

1) asfaltowych   – 9% 

2) utwardzonych   – 25% 

3) nieutwardzonych   – 66% 

Długość dróg gminnych wewnętrznych wynosi 85,9 km, z czego: 

1) asfaltowych   – 1,5 % 

2) utwardzonych   – 9,5% 

3) nieutwardzonych   – 89% 

Długość ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Lichnowy wynosi łącznie 5 km. 

 

W 2019 r. rozpoczęto prace przygotowawcze nad przebudową ulicy Niepodległości w Lisewie 

Malborskim – wartość kosztorysowa zadania 657.871,75 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana 

pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Złożono wniosek o 

dofinansowanie zadania z RPO, obecnie gmina oczekuje się na ocenę wniosku.  Wartość 

dofinansowania z w/w programu wynosi 418.603 zł.  

 

 
4.2. Transport publiczny  

 
Zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie 

zbiorowym realizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikają bezpośrednio z 

Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i przywołanych w niej dalszych przepisów. 

Określonym przez ustawę Organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest właściwa 

jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający 

funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze. Organizatorem 

publicznego transportu zbiorowego dla Gminy  Lichnowy jest Samorząd Gminy, a  wykonawcą 

Wójt Gminy Lichnowy. Do zadań Organizatora należy:  

- planowanie rozwoju transportu;  

- organizowanie publicznego transportu zbiorowego;  

- zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. 

 

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na:  

- badaniu i analizie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym,                                            

z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej;  

- podejmowaniu działań zmierzających do realizacji istniejącego planu transportowego albo do 

aktualizacji tego planu;  

- zapewnieniu odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego,  

- określaniu sposobu oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o 

charakterze użyteczności publicznej;  

- ustalaniu stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków 

komunikacyjnych i dworców, których właścicielem albo zarządzającym nie jest jednostka 
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samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze 

właściwości organizatora;  

- określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 

zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i 

przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;  

- określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 

zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla wszystkich 

operatorów i przewoźników oraz informowaniu o stawce opłat za korzystanie z tych obiektów; 

- przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;  

- ustalaniu opłat za przewóz oraz innych opłat, za usługę świadczoną przez operatora w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego;  

- ustalaniu sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego;  

- wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.  

 

Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym polega m.in. na: 

- negocjowaniu i zatwierdzaniu zmian do umowy z operatorem; 

- ocenie i kontroli realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego;  

- kontroli nad przestrzeganiem przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania 

publicznego transportu zbiorowego, określonego między innymi zasadami: 

- współpracy przy aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania, przewozów 

o charakterze użyteczności publicznej; 

- analizie realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania 

przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego; 

- dokonywaniu zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych; 

- zatwierdzaniu rozkładów jazdy oraz dokonywaniu ich aktualizacji, przypadku przewozów 

wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu; 

- administrowaniu systemem informacji dla pasażera; 

- wykonywaniu dodatkowych zadań wynikających z rozporządzenia WE 1370/2007  

- wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 82b ust. 2 pkt 1 i 3, art. 82e, art. 82f ust. 1 i art. 

95b ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  - nadzór nad sposobem 

rozpatrywania skarg oraz  nakładanie kar w związku prawami  pasażerów w transporcie 

autobusowym i autokarowym wynikającymi z rozporządzenie WE 181/2011  [ ] 

 

Planowanie rozwoju transportu związane jest z opracowaniem planu zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego, poddanie go konsultacjom społecznym i 

ostateczne uchwalenie jako aktu prawa miejscowego.. 

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego jest aktem prawa 

miejscowego, który może zostać uchwalony  dla obszaru swojej właściwości przez jednostkę 

samorządu terytorialnego. Obowiązujący na terenie gminy Lichnowy Plan Zrównoważonego 

Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Lichnowy na lata 2016 - 2026                

został uchwalony Uchwałą Nr XXIII/142/2016  Rady Gminy Lichnowy z dnia 25 października  

2016 r. Przedmiotowy plan, jest elementem procesu organizowania publicznego transportu 

zbiorowego przez jednostkę samorządu terytorialnego na obszarze jej właściwości. Z jednej 
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strony Plan odnosi się do aspektu prognozowania, organizowania i zarządzania publicznym 

transportem zbiorowym mając jednocześnie na celu zapewnienie jego zrównoważonego 

rozwoju.  

W chwili obecnej na terenie Gminy  Lichnowy,  poza komunikacją obsługującą połączenia 

wykraczającą poza granice Gminy, funkcjonuje publiczny transport zbiorowy obsługujący 

tylko połączenia wewnątrzgminne, za których organizację odpowiadają niezależni operatorzy 

komercyjni, w tym obsługujący połączenia na potrzeby dowozu dzieci i młodzieży do szkół.  

Obszar objęty Planem Transportowym zamyka się na terenie Gminy  Lichnowy, która do 

chwili obecnej nie organizowała ani nie finansowała przewozów o charakterze przewozów 

użyteczności w  zakresie publicznego transportu zbiorowego. Gmina na swoim terenie oraz na 

poziomie przewozów powiatowych  i ponadpowiatowych  obsługiwana jest  transportem 

autobusowym realizowanym przez przewoźników komercyjnych. Przewozy kolejowe w 

zakresie przewozów regionalnych dostępne są dla stacji osobowej w Szymankowie oraz 

przystanku kolejowego w  Lisewie Malborskim, zaś pełen dostęp do sieci krajowych połączeń 

kolejowych oferują węzły integracyjne w Malborku i Tczewie. 

Usługi transportowe publicznej komunikacji zbiorowej obsługujące teren Gminy   

Lichnowy są zróżnicowane, realizowane  na kilku poziomach połączeń, w zależności od 

zasięgu (przebiegu trasy) i właściwego Organizatora: 

- przewozy wojewódzkie (międzypowiatowe) wykonywane  w oparciu o zezwolenia 

wydawane przez Marszałka Województwa Pomorskiego, na trasach Tczew – Nowy Staw 

wykonywane przez: „LISEBUS” Adam Stępień, 

- przewozy komunikacji wewnątrz Gminy, wykonywane na podstawie zezwoleń 

wydawanych przez Wójta Gminy  Lichnowy, łączące  większość jednostek osadniczych Gminy 

liniami komunikacyjnymi obsługiwanymi przez firmę: ARRIVA BUS Transport Polska                

Sp. z o.o.,  w tym obsługujący połączenia na potrzeby dowozu dzieci i młodzieży do szkół 

położnych na terenie gminy Lichnowy. 
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5. OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE 
PRZESTRZENNE, OCHRONA ZABYTKÓW, ROLNICTWO 
 
 
5.1. Program gospodarki niskoemisyjnej Uchwałą Nr XIV/82/2015 Rady Gminy 

Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015 przyjęto Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Lichnowy. 

 

Plany gospodarki niskoemisyjnej zostały opracowane, aby m.in. przyczynić się do osiągnięcia 

celów określonych w pakiecie klimatyczno- energetycznym do roku 2020, tj.: 

-redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

-zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

-redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie 

efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których 

odnotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń substancji w powietrzu i 

wdrażane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań 

krótkoterminowych (PDK). W ogólnym ujęciu realizacja zadań określonych w PGN powinna 

prowadzić do poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców na terenie objętym 

Planem. W dokumencie skoncentrowano się na działaniach ograniczających emisję i 

efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym na poprawie efektywności energetycznej i 

wykorzystaniu OZE, czyli również mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia 

dopuszczalnych stężeń w powietrzu. Zachowano spójność z Aktualizacją projektu założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Lichnowy oraz 

Programem ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, a także innymi dokumentami 

strategicznymi. Celem PGN dla Gminy Lichnowy jest określenie, na podstawie analizy 

aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń 

powietrza na obszarze gminy, działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia 

wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i 

zanieczyszczeń powietrza wraz z oceną ich efektywności ekologicznej, określeniem kosztów i 

możliwych źródeł finansowania. 

W zakresie przeprowadzonego zadania podjęto działania na rzecz podnoszenia świadomości 

ekologicznej i informacji o zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko.  

Działania informacyjne o szkodliwości piecy opalanych węglem prowadzone są na bieżąco 

przez pracownika Urzędu Gminy Lichnowy odpowiedzialnego za ochronę środowiska. 

Przedmiotowe zadanie jest realizacją celów określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej 

Gminy Lichnowy przyjętym Uchwałą nr XIV/82/2015 Rady Gminy Lichnowy w dniu 

30.12.2015r. Jako najważniejsze działania dla osiągnięcia założonych celów strategicznych i 

szczegółowych w Gminie Lichnowy wskazuje się ograniczenie emisji z indywidualnych 

systemów grzewczych, w tym likwidację lub modernizację lokalnych kotłowni opalanych 

paliwem stałym, likwidację/modernizację wysokoemisyjnych kotłów i pieców na paliwo stałe 

-wymianę na urządzenia o wyższej sprawności. 

 
5.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy 2019” 

 
Zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lichnowy”, 

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Gdańsku w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

województwa pomorskiego (edycja 2019)”. Dofinansowanie zadania stanowiło w 2019 roku 
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do 100% kosztów kwalifikowanych, które należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci 

współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego: 

a) nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: 

demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu, 

b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się 

wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu. 

Przyjmuje się, że 1m2 powierzchni płyt azbestowo - cementowych waży 0,0135 Mg (13,5kg). 

 

Zadanie, przewidziane do realizacji w latach 2019 - 2020 polega na dofinansowaniu kosztów 

demontażu, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwianiu płyt eternitowych zlokalizowanych 

na dachu budynków jednorodzinnych: 

- Dąbrowa 32 

- Lichnowy, ul. Jesionowa 10C 

- Starynia 4 

- Boręty Drugie 64B/2 

- Lichnowy, ul. Spółdzielcza 11 

- Lichnówki 30 

- Lichnowy, ul. Tczewska 3 

oraz budynków wielorodzinnych położonych w miejscowości: 

- Lichnówki Pierwsze 10/3 

- Szymankowo, ul. Lipowa 2/2 

- Lichnówki 28 

oraz dofinansowaniu kosztów transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwianiu płyt eternitowych 

składowanych na nieruchomościach prywatnych: Parszewo, ul. Brzozowa 1, Lichnówki 

Pierwsze 10/2, Lichnówki Drugie 13/1, Boręty 16A, Lichnówki Pierwsze 10/1, Lichnowy, ul. 

Lachowicza 29b, Lichnowy, ul. Wiatraczna 8, Lichnówki Drugie 13/2, Lisewo Malborskie ul. 

10 Marca 23/3, Starynia 10, 10 Marca 46A/2, Lisewo Malborskie, Boręty 13, Lisewo 

Malborskie, ul. Kolejowa 35/1, Dąbrowa 65, Lichnówki 52, Tropiszewo 4a/2, Lichnowy, ul. 

Wiatraczna 3, Lichnowy, Lachowicza 13. Budynki są zinwentaryzowane i ujęte w programie 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy. 

Powyższe roboty zostały przeprowadzone przez firmę dokonującą demontażu oraz utylizacji 

wybraną indywidualnie przez właściciela nieruchomości. Szacowana ilość płyt eternitowych 

(zawierających azbest) na budynkach wynosi   35Mg, natomiast szacowana ilość płyt obecnie 

składowanych na nieruchomościach – 35Mg. Dokładna ilość zostanie określona po 

zdemontowaniu płyt z dachu i obmierzeniu oraz przewieszeniu na składowisko docelowe. 

Zgodnie z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, 

budynki zostały ocenione na III stopień pilności. Zadanie przewidziane zostało do realizacji w 

latach 2019 – 2020. W 2019 roku zutylizowano 26,62 Mg odpadów zawierających azbest, 

otrzymana dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku – 7 989,00 zł. 

 

5.3. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Lichnowy w 2019 roku 

 

Program określa ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez określenie celów, zadań realizowanych w 

roku 2019 w ramach programu wraz ze wskazaniem realizujących je jednostek. W Programie 

określono  zadania, których wybór został podyktowany zapisami art. 11a ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r, poz. 122). Program dotyczy 

zapewnienia opieki oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych, a w szczególności 

psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich, a także zapewnienia opieki kotom wolno żyjącym. 
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Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lichnowy miejsca w schronisku dla 

zwierząt. 

Zgodnie z umową na realizację zadania publicznego w zakresie odłowienia, transportu oraz 

przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lichnowy w 2019 roku zawartą 

pomiędzy Gminą Lichnowy, a Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ 

„Animals”, bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Lichnowy przekazywane były do schroniska 

dla bezdomnych zwierząt w Tczewie. Schronisko zobowiązane jest m.in. do przyjmowania 

odłowionych, zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych 

zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, objęcia 

bezdomnych zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu pomieszczeń chroniących przed 

zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, 

umożliwiającymi zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Realizacja 

powyższego zadania w 100% pokrywana jest ze środków Gminy Lichnowy i wynosi 

22 000,00 zł brutto za 2019r. 

 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

Koty wolno żyjące (dzikie, piwniczne) stanowią stały element ekosystemu wiejskiego, a ich 

obecność w budynkach w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu 

się gryzoni (myszy i szczurów). Nie są to zwierzęta bezdomne, w związku z tym, nie wolno ich 

wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu. Wszelkie działania 

podjęte przez zarządców nieruchomości, jak też osoby opiekujące się wolno żyjącymi kotami, 

powinny odbywać się z zachowaniem zasad współżycia społecznego tak, aby nie stwarzać 

uciążliwości dla mieszkańców, a jednocześnie zgodnie z wymogiem ustawowym humanitarnie 

traktować zwierzęta. Koty wolno żyjące bytują w grupach liczących od kilku do kilkudziesięciu 

sztuk. Zazwyczaj zachowują dosyć duży dystans w stosunku do ludzi, w tym również do swoich 

opiekunów/karmicieli pomimo tego, że identyfikują ich pozytywnie. W wielu przypadkach 

grupy kotów wolno żyjących składają się z osobników spokrewnionych ze sobą, które urodziły 

się i wyrosły w jej obrębie. W środowisku gminnym koty nauczyły się wykorzystywać rozmaite 

źródła pokarmu, jednak w znacznej mierze korzystają z dokarmiania przez człowieka. Gmina 

Lichnowy prowadzi działania związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami, w celu 

ograniczenia i kontroli ich populacji. Ważnym aspektem tych działań są zabiegi sterylizacji i 

kastracji kotów, a dodatkowo ich odpchlenie, odrobaczenie i szczepienie, w tym przeciwko 

wściekliźnie, a w przypadku chorób – leczenie.  Gmina Lichnowy pokrywa koszty sterylizacji 

i leczenia bezdomnych zwierząt, przebywających na terenie gminy Lichnowy. Gmina 

Lichnowy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłania lekarza weterynarii, z 

którym zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegu sterylizacji bezdomnych zwierząt oraz 

na opiekę lekarską dofinansowywanych. Podpisano umowę na świadczenie usług 

weterynaryjnych z Przychodnią „Zwierzyniec”, Joanna Thiede, ul. Michałowskiego 23C, 82-

200 Malbork. Osoby opiekujące się kotami wolno żyjącymi, mogą zgłaszać się do Urzędu 

Gminy Lichnowy w celu otrzymania skierowań na sterylizację i kastrację oraz ewentualne 

leczenie kotów wolno żyjących. O pomoc w odławianiu kotów, w celu dostarczenia do lecznicy 

weterynaryjnej, można zwrócić się bezpośrednio do organizacji pro zwierzęcych. 

Po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych, bądź trafią do adopcji. 

Realizacja powyższego zadania w 100% pokrywana jest ze środków Gminy Lichnowy i wynosi 

130 zł brutto za sterylizację kotki oraz 90 zł brutto za sterylizację kota. 

Istnieje również możliwość otrzymywania z Urzędu Gminy Lichnowy, w formie wsparcia, 

niewielkiej ilości karmy dla tych zwierząt. Karma jest przekazywana opiekunom wolno 

żyjącym kotom 2 razy do roku – w I i IV kwartale 2019r.  

Na rok 2019 przeznaczono w budżecie Gminy Lichnowy na dożywianie wolno żyjących 

kotów kwotę 1000,00 zł brutto. 
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5.4. Planowanie przestrzenne 

 

Na terenie gminy Lichnowy brak jest obowiązujących planów zagospodarowania 

przestrzennego. Obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Lichnowy przyjęte Uchwałą Nr XLIII/435/10 Rady Gminy Lichnowy z 

dnia 13 sierpnia 2010 r.  

 

 

 
Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na 

budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia, w drodze 

decyzji, warunków zabudowy. 

 

Liczba decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w 2019r. 
decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 5 

decyzje o warunkach zabudowy ogółem  37 

z tego dotyczące 

zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

0 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

36 

usługowej 1 

innej 0 
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łączna powierzchnia terenów (działek 

własnościowych lub innych powierzchni), dla 

których wydano decyzje o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu 

decyzje o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji 

celu publicznego 

 

 

 

 

              [ha] 

0,5 

 decyzje o warunkach 

zabudowy 

4,4 

decyzje negatywne (odmowne) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 

0 

 decyzje o warunkach zabudowy 0 

 

 

5.5. Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy Lichnowy. 

 

Uchwałą  Nr XV/160/08  Rady  Gminy  Lichnowy  z  dnia  27  marca  2008  r.  przyjęto  

regulamin i powierzono Wójtowi Gminy Lichnowy do realizacji gminny program budowy i 

finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lichnowy. Celem 

programu jest: 1) ograniczenie ilości odprowadzanych, nie oczyszczonych ścieków socjalno-

bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie, przerwanie procesu ich degradacji; 2) 

stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa 

kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona; 

3) poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Lichnowy. 

Gmina corocznie zabezpiecza środki na ten cel w budżecie gminy. Dofinansowanie udzielane 

jest w   formie   dotacji.   Budowa   przydomowych  oczyszczalni  ścieków  może  być  

dofinansowana w wysokości do 5 000,00 zł udokumentowanych nakładów, jednak nie więcej 

niż 50% wartości inwestycji. 

W 2019 roku udzielono dofinansowania w wysokości 4250,00 zł z przeznaczeniem na budowę 

przydomowej oczyszczalni ścieków we wsi  Lichnówki Pierwsze. Całkowity koszt budowy 

przydomowej oczyszczalni wyniósł 8500,00 zł. 

 

5.6. Udzielanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca 

właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru, a także podmiot który do tego 

zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa 

rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego może ubiegać się o udzielenie 

dotacji celowej z budżetu Gminy Lichnowy na dofinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub budowlanych przy tym zabytku. Dotacja przyznawana jest na zasadach 

określonych w Uchwale VIII/68/07 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie 

udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie: 

• nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, ustalonych na podstawie kosztorysu 
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zatwierdzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, które zostaną przeprowadzone 

w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym 

po roku złożenia wniosku, 

• nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie 

trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie dotacji.  

Dotacja może być udzielona w wysokości do 25% nakładów koniecznych na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.  

Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga 

przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na 

wykonanie tych prac lub robót. 

Udzielenie dotacji celowej może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku 

wpisanego do rejestru zabytków stosownego wniosku.  W 2019 roku nie udzielono dotacji z 

uwagi na brak wniosków.  

 

5.7. Rolnictwo 

 
Struktura użytkowania gruntów w Gminie Lichnowy 

Szczegółową strukturę użytkowania obszaru według danych z 2003r. ze spisu powszechnego 

przedstawia poniższa tabela 

 

Rodzaj użytkowania Powierzchnia gruntów 

w ha 

% powierzchni ogółem 

1. Użytki rolne, w tym: 

- grunty orne 

- sady 

- łąki 

- pastwiska 

 

7732 

6568 

16 

294 

854 

 

87,2 

 

2. Użytki leśne, w tym: 

- lasy 

- grunty zadrz. i zakrz. 

 

146 

20 

126 

 

1,6 

 

3. Wody, w tym: 

- śródlądowe płynące 

- rowy 

 

329 

142 

187 

 

3,7 

 

4. INNE w tym przede 

wszystkim grunty 

zabudowane 

663 7,5 

 

Powierzchnia 

ewidencyjna 

8870 100% 
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Prawie 90% powierzchni ogólnej gruntów w gminie stanowią użytki rolne – z czego 85,1% to 

grunty orne, potwierdza to wybitnie rolniczy charakter gminy. Znikomą część stanowią grunty 

leśne i nieużytki. Prawie 4% to wody, na terenie gminy wyłącznie płynące. Pozostałe tereny – 

7,5% to grunty zabudowane. 

 

 

Ilość podatników podatku rolnego opodatkowanych stawką 2,5 q żyta, 

posiadających grunty rolne o powierzchni: 

0,0001-2,0000 ha - 162 podatników 

2,0001-5,0000 ha - 35 podatników 

5,0001-7,0000 ha - 13 podatników 

7,0001-10,0000 ha - 28 podatników 

10,0001-15,0000 ha - 28 podatników 

15,0001 ha  - 63 podatników 

Razem 329 podatników 

Razem – 3795,9207 ha fizycznych 

 

Grunty rolne z podziałem na klasy ujęte w ewidencji podatkowej Urzędu Gminy Lichnowy  

( dane podane w ha): 

Klasa I -  226,7709 
Klasa II - 1242,2380 
Klasa IIIa - 1281,5794 
Klasa IIIb -  367,2110 
Klasa IVa -  135,8237 
Klasa IVb -  42,7931 
Klasa V  - 24,1478 
Klasa VI -  27,5014 
Użytki zielone: 
Klasa I -  3,6499 
Klasa II - 153,9078 
Klasa III - 34,5811 
Klasa IV -  17,1136 
Klasa V -  77,8153 
Klasa VI -  9,0492 

Pozostałe: 
Lzr (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych) -  11,0086 
Rowy I-VI - 74,0947 
Br I-VI (grunty rolne zabudowane) -  63,8794 
Nieużytki -  2,7558 
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6. PROJEKTY I INWESTYCJE 

 

6.1. Strategia Rozwoju Gminy 

Zgodnie z wizją rozwoju Gminy Lichnowy określoną w Strategii Rozwoju Gminy do 2022 

roku: 

 - funkcjonuje nowoczesny i ekologiczny system kanalizacji sanitarnej, dzięki kolejnym 

inwestycjom finansowanym z Unii Europejskiej, 

- poprawił się stan środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu emisji do atmosfery w wyniku 

realizacji inwestycji zwiększających efektywność energetyczną, jak „OZE - poprawą  

gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole”  oraz „Czyste 

Powietrze”, 

- zwiększa się integracja mieszkańców w wyniku modernizacji istniejącej i powstaniu nowych 

skwerów, parków i obiektów sportowo-rekreacyjnych np. siłownie zewnętrzne i place zabaw, 

- zwiększyła się dostępność usług publicznych oraz poziom bezpieczeństwa ruchu dzięki 

realizacji inwestycji dotyczących dróg i tras rowerowych takich jak: Pomorskie Trasy 

Rowerowe – Rowerem przez Żuławy”, modernizacja dróg gminnych. 

Misją Gminy Lichnowy jest stworzenie optymalnych warunków do życia i rozwoju 

mieszkańców, wspieranie ich aktywizacji społecznej i zawodowej oraz pobudzanie rozwoju 

lokalnej gospodarki, wykorzystanie szans związanych ze wsparciem inwestycji zewnętrznych 

oraz współpraca z podmiotami trzecimi. 

Wszystkie działania gminy są ukierunkowane na poprawę jakości życia mieszkańców, w 

związku z czym corocznie dokonywane są wydatki na mniejsze lub większe inwestycje 

finansowane z budżetu gminy, jak również możliwie dostępnych środków zewnętrznych. 

 

6.2. Budowa kanalizacji sanitarnej  

Jednym z dwuletnich zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jest budowa 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Tropiszewo i Starynia. Po pierwszym 

etapie realizacji projektu ścieki z Szymankowa już zostały skierowane kolektorem tłocznym w 

stronę Tropiszewa w kierunku oczyszczalni w Malborku. Dzięki temu już od jesieni 2019 roku 

gmina nie musi dokonywać dopłat do stawki ścieków płynących z Szymankowa do tej pory do 

Miłoradza. Realizacja przekierowania ścieków do oczyszczalni w Malborku wyrównuje stawki 

za nieczystości płynne w całej gminie. Pierwszy etap inwestycji polegał na budowie kolektora 

tłocznego od Szymankowa do skrzyżowania Tropiszewo - Lichnowy. Natomiast drugi etap, 

który rozpoczął się wiosna 2020 roku, polega na przyłączaniu poszczególnych budynków do 

sieci. Termin zakończenia inwestycji nie został zagrożony przez epidemię i planowany jest na 

10 sierpnia 2020 r. Planowany koszt budowy kanalizacji wynosił 4 588 665,25 zł, jednak po 

realizacji większości zadań w ramach projektu zostaną osiągnięte oszczędności i całość 

projektu zamknie się w kwocie 4 200 520,20 zł. Wartość dofinansowania 85% kosztów 

kwalifikowalnych, planowana - 3 087 450,96 zł, rzeczywista – 2 810 980,10 zł. 
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6.3. Projekt „OZE- poprawa gospodarki niskoemisyjnej” 

Drugim projektem dwuletnim, a dodatkowo realizowanym w partnerstwie z gminą Stare Pole 

jest „OZE – poprawą  gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare 

Pole”  finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego. W roku 2019 gmina 

Lichnowy wykonała cały zakres projektu tj.  

- 36 instalacji kolektorów słonecznych zamontowanych na budynkach mieszkalnych,  

- 1 pompa ciepła zamontowana na  budynku mieszkalnym, 

- 23 piece na biomasę zamontowane w  budynkach mieszkalnych, 

- 20 instalacji ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na budynków mieszkalnych, 

- 7 instalacji ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach obiektów użyteczności 

publicznej. 

Planowana wartość inwestycji wynosi 1 904 120,45 zł, w tym wysokość dofinansowania 

1 552 681,80 zł.  

Na koniec grudnia, po wykonaniu całego zakresu, wartość inwestycji na terenie gminy 

Lichnowy wyniosła 1 809 356,80 zł brutto, w tym wartość kosztów kwalifikowalnych – 

1 698 374,04 zł , wartość dofinansowania – 1 443 617,93 zł. 

W grudniu 2019 r. Gmina Stare Pole wystosowała wniosek do Gminy Lichnowy, która jest 

Liderem projektu o przejęcie 19 sztuk kolektorów słonecznych i 1 pieca na biomasę. Gmina 

Lichnowy przeznaczyła piec do zamontowania w budynku przejętym po byłym posterunku, 

gdzie znajdować maja się biura GOPS-u. Natomiast na kolektory słoneczne został ogłoszony 

nowy nabór wśród mieszkańców. Wartość dodatkowego zadania szacuje się na około  

300 000,00 zł. Mała wartość zadania spowodowała, iż dwa przetargi nieograniczone ogłoszone 

przez gminę nie dały rezultatu w postaci wyboru wykonawcy. W związku z powyższym Gmina 

rozpoczęła rozmowy z wykonawcą, który realizował zadanie w gminie Stare Pole w celu 

podpisania umowy w trybie z wolnej ręki na zakup i  montaż dodatkowych kolektorów.  Na 

dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia przekroczenia terminu realizacji całego projektu, który jest 

planowany na sierpień 2020 roku. 

 

6.4. Siłownie zewnętrzne 
 

 

Gmina korzysta również ze źródeł finansowania innych niż Unia Europejska oraz źródeł  

o mniejszym zakresie rzeczowym i finansowym.  W ramach środków Żuławskiej Lokalnej 

Grupy Działania gmina  zbudowała dwie siłownie zewnętrzne w Parszewie i w Borętach oraz 

doposażyła place zabaw w Staryni, Borętach i Lisewie Malborskim.  Wartość  końcowa zadania 

ukształtowała się na poziomie – 100 003,16 zł, wartość dofinansowania 62 925,00 zł.  

 

Kolejna siłownia została wybudowana ze środków Sejmiku Województwa Pomorskiego  przy 

placu zabaw i przy ścieżce rowerowej w Dąbrowie. W ramach zadania powstało nowe miejsce 

do wypoczynku i rekreacji, które stanowi uzupełnienie i rozszerzenie istniejącego przystanku 

rowerowego powstałego w ramach projektu Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez 

Żuławy w 2018 roku.  Wartość zadania wyniosła 18 979,07 zł, wartość dofinansowania -  

10 000,00 zł. 
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W 2020 roku Gmina kontynuuje budowę siłowni zewnętrznych. Tym razem następna 

powstanie w Szymankowie i również będzie finansowana ze środków Sejmiku Województwa 

Pomorskiego i również wartość dofinansowania wynosi 10 000,00 zł. Natomiast szacunkowa 

wartość zadania wynosi 21 366,00 zł.  

W związku z tym, że województwo pomorskie kładzie nacisk na ochronę środowiska,  

w każdym z projektów z serii "Aktywne sołectwo" gmina Lichnowy dokłada małą cegiełkę w 

kierunku ochrony przyrody.  W ramach tego projektu zostaną zakupione domki dla motyli i 

biedronek oraz tablica edukacyjna. 
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7. POMOC SPOŁECZNA 

 

7.1. Informacje ogólne  

W myśl art.2 ustawy o pomocy społecznej- pomoc społeczna jest instytucją polityki 

społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej 

i samorządowej, współpracując w tym zakresie na zasadzie partnerstwa z organizacjami 

społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.  

Na terenie Gminy Lichnowy realizacją zadań z zakresu pomocy osobom i rodzinom w 

celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej (GOPS), który jest jednostką organizacyjną gminy i obejmuje swoim działaniem 

teren gminy Lichnowy. 

  W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

wpłynęło 447 podań  o udzielenie pomocy w różnej formie i zakresie w ramach realizowanych 

zadań z zakresu pomocy społecznej. W ww. okresie wydano  530 decyzji, w tym; 

- 17 decyzji uchylających, ponieważ u 5 wnioskodawców nastąpiło przekroczenie dochodu                      

z tytułu podjęcia pracy, 4 wnioskodawców zmieniło miejsce zamieszkania ( w tym jeden 

wnioskodawca dwukrotnie), 1 osoba opuściły schronisko dla osób bezdomnych,  2 osoby 

zostały osadzone w Zakładzie Karnym, 4 osoby uzyskały emeryturę z ZUS oraz 1 osoba złożyła 

wniosek o uchylenie decyzji przyznającej świadczenie, 

- 3 decyzje wygaszające, ponieważ wnioskodawcy zmarli. 

 

 

Powody przyznania pomocy 

 

 

Ubóstwo - 166rodzin

Bezdomność - 11 rodzin

Potrzeba ochrony macierzyństwa - 2 rodziny

Bezrobocie - 71 rodzin

Niepełnosprawność - 116 rodzin

Długotrwała lub ciężka choroba- 126 rodzin

Bezradność w sprawach opiekuńczych - 11

rodzin

Przemoc w rodzinie - 9 rodzin

Alkoholizm -12 rodzin

Trudności w przystosowaniu do życia po

zwolnieniu z Zakładu Karnego - 1 rodzina

Zdarzenie losowe - 1 rodzina
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7.2. Świadczenia pieniężne realizowane przez GOPS Lichnowy   

Zasiłek stały – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności. Stanowi uzupełnienie dochodów tych osób do kryterium ustawowego. 

Liczba osób,  którym przyznano decyzją świadczenie – 80 na kwotę  390.376,67 zł 

Składka zdrowotna od zasiłków stałych wyniosła – 34.053,95 zł 

Zasiłek okresowy – jest adresowany do osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych 

niż ustawowe kryterium. Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie –87 na kwotę 

146.028,75 zł. Powyższe świadczenie w całości zostało wypłacone z dotacji. 

Zasiłek celowy i specjalny celowy – są to świadczenia o charakterze jednorazowym dla osób 

i rodzin, służące zaspokojeniu konkretnej potrzeby bytowej. Skorzystało z pomocy w tej formie 

125 rodzin na kwotę 84.732,00 zł m.in. na zakup biletów, opału, lekarstw, na sprawienie 

pogrzebu. 

 

Wysokość świadczeń pieniężnych 

 

7.3. Świadczenia niepieniężne realizowane przez GOPS Lichnowy: 

Praca socjalna – w roku 2019 pracownicy socjalni zawarli 4 kontrakty socjalne i prowadzili 

pracę socjalną z 47 rodzinami. 

Dożywianie – w 2019 r. realizowany był program „Posiłek w szkole i w domu”. Z dożywiania 

skorzystało 129 osób, w tym z posiłku 93 osoby. Ogółem wydatek dożywiania wyniósł 

38.672,20 z tego: - środki własne – 15.722,20 zł , - dotacja z budżetu państwa – 22.950,00 zł 

Dom pomocy społecznej – ustawa o pomocy społecznej stanowi, że do Domu Pomocy 

Społecznej mogą być kierowane osoby, u których w miejscu zamieszkania nie ma możliwości 

zapewnienia usług opiekuńczych przez rodzinę i gminę, a osoba wymaga całodobowej opieki 

jak również w przypadku, gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy nie wyraża zgody                       

na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, Ośrodek jest obowiązany do zawiadomienia                    

o tym właściwy Sąd. W DPS w 2019 r. przebywało 10 osób, w tym 4 osoby w Malborku, 1 

osoba w Ryjewie, 1 osoba  w Stanisławiu, 1 osoba w Damaszce, 2 osoby w Rudnie i 1 osoba w 

Rokocinie. Jedna osoba, która otrzymała skierowanie do DPS, oczekuje na miejsce. Koszt 

pobytu osób w DPS  w 2019 r. to kwota 358.957,50 zł. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi – koszt obsługi świadczeń pokrywany jest w całości z budżetu państwa i wyniósł 

w 2019 roku – 51.205,00 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 3 osoby. 

Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych wymagających wsparcia – z tej formy 

pomocy skorzystało 11 osób na kwotę  87.241,00 zł. 
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7.4. Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia „Dobry start”, 

Fundusz Alimentacyjny 

 

Świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze - do tut. Ośrodka w  2019 r. wpłynęły 404 

wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych. Świadczenia rodzinne w  2019 r. wypłacono na 

łączną kwotę 2.265.492,00 zł, w tym : 

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 836.859,00 zł wypłacane na 460 dzieci; 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 33.000,00 zł; 

Świadczenia opiekuńcze  

-   zasiłki pielęgnacyjne – 441.670,00 zł – wypłacone 215 osobom; 

-   świadczenia pielęgnacyjne – 567.158,00 zł wypłacane 34 osobom; 

-   specjalny zasiłek opiekuńczy – 128.624,00 zł wypłacany 21 osobom; 

-   zasiłek dla opiekuna  - 59.480,00 zł wypłacany 8 osobom. 

Świadczenia wychowawcze (R500+) - w 2019 r. wpłynęło 549 wniosków. Świadczenia 

wypłacono na łączną kwotę 4.059.002,00 zł,  co stanowi średnio 677 świadczenia wypłacanych 

miesięcznie.  

Świadczenie „Dobry start” (300+) - w okresie od 01.07.2019r. do 30.11.2019r. do GOPS w 

Lichnowach wpłynęły 383 wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Start. Łącznie w 2019 w 

Gminie Lichnowy ze wsparcia w ramach programu "Dobry Start" skorzystało 585 uczniów, 

świadczenia wypłacono na łączną kwotę 175 500,00zł. 

Fundusz alimentacyjny  - w 2019 roku wpłynęło 47 wnioski o przyznanie świadczeń 

 z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2019 r. wypłacono 

na łączną kwotę 318.465,00 zł na 76 osób uprawnionych, w 48 rodzinach pobierających 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

 

Wysokość wypłaconych świadczeń 

 

7.5. Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne 

Dodatki mieszkaniowe -  w 2019 r. wydano 77 decyzji; w w/w okresie wypłacono dodatki 

mieszkaniowe na łączną kwotę 104.466,49 zł.  

Dodatki energetyczne - w 2019 r. wydano 7 decyzji przyznających dodatek energetyczny            

i wypłacono dodatki energetyczne wraz z 2% kosztów wypłacania dodatków na kwotę  

604,62 zł. 
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7.6. Realizacja programów 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lichnowy na lata                     

2014-2020 – przyjęta Uchwałą nr LV/389/2014 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.10.2014.                  

Dokument stanowi wyznaczenie kierunków i działań dla gminy Lichnowy w obszarze kwestii 

społecznych na najbliższe lata. Strategia jest opracowaniem kompleksowym, obejmującym w 

szczególności programy: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin grup szczególnego ryzyka. 

Przyjęte w niej założenia mają na celu realizację potrzeb mieszkańców, szczególnie najbardziej 

potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mają zaspokajać potrzeby wielu 

grup społecznych, uwzględniając możliwie najszerszy katalog potrzeb i problemów 

społeczeństwa gminy Lichnowy. W celu prowadzenia monitoringu Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych   na terenie Gminy Lichnowy na lata 2014-2020, 

został powołany zespół  ds. monitoringu realizacji Strategii. Monitoring dokonywany jest raz 

na rok. Podstawą monitorowania  i ewaluacji strategii są raporty z jej realizacji. Z danych 

otrzymanych w poprzednich latach wynika, iż zawarte w strategii cele i kierunki działań są 

realizowane.  W bieżącym roku zostanie przeprowadzony monitoring strategii za rok 2019.  

 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 – został przyjęty Uchwałą                        

nr XXXVII/258/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30.01.2018 r. Obowiązek wspierania 

rodziny spoczywa od 1 stycznia 2012r. na samorządzie gminnym. Celem programu jest 

przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężania ich problemów opiekuńczo-

wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji, 

których nadrzędnym celem jest wspieranie rodziny.  

Realizatorzy programu przedstawili Asystentowi rodziny roczne sprawozdań z 

realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny, na podstawie których zostało sporządzone 

sprawozdanie z realizacji Programu w roku 2019. Ze sprawozdania wynika, iż zawarte                          

w programie cele, priorytety i działania są na bieżąco realizowane.  

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 176 ust. 1 ustawy o wpieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej „opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów 

wspierania rodziny” w bieżącym roku zostanie powołany zespół ds. opracowania gminnego 

programu wspierania rodziny. 

 

Program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na rok 2019  

W roku 2019 łączne koszty realizacji zadań określonych w ustawie (wynagrodzenie asystenta 

rodziny wraz z pochodnymi) wynosiły 47.976,45 zł. Część wydatków finansowana była z 

budżetu gminy tj. – 29.196,45 zł. Natomiast kwota 18.780 zł pochodziła z budżetu państwa, 

jako dofinansowanie, które Gmina Lichnowy pozyskała w ramach „Programu asystent rodziny                               

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.  Według stanu na dzień 31.12.2019 

roku wsparciem asystenta rodziny objętych było 11 rodzin z terenu Gminy Lichnowy. 

Największą ilość rodzin, współpracujących z asystentem rodziny stanowiły te, z którymi 

współpraca była prowadzona powyżej roku  (10 rodzin). Łączna liczba dzieci w tych rodzinach 

– 24, z czego 7 dzieci przebywa w pieczy zastępczej. Kolejną grupę stanowiły rodziny, z 

którymi współpraca z asystentem rodziny trwała powyżej 3 do 12 miesięcy. Była to 1 rodzina, 

w której wychowuje się 2 dzieci, w tym 4 dzieci przebywa w pieczy zastępczej o charakterze 

instytucjonalnym. 
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Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny 

 

Rządowy wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 r. 

W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach realizował program „Posiłek 

w szkole i w domu. Celem programu było zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży 

oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i 

samotnych. Program przewidywał udzielenie pomocy w jednej z trzech form: 

a) posiłek, 

b) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, 

c) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

Program jest elementem polityki społecznej gminy Lichnowy w zakresie: 

a) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, osób dorosłych zwłaszcza starszych, 

chorych, niepełnosprawnych i samotnych, 

b) poprawy stanu zdrowia dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 

c) kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych. 

 

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach realizował Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa  2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym – Podprogram 2018.  W tym celu zostało zawarte porozumienie  z Pomorskim 

Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku określające zasady 

współpracy przy realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 - 

Podprogram 2018. Porozumienie zostało zawarte na czas trwania Podprogramu 2018, czyli do 

końca czerwca 2019 r. przy zachowaniu limitu maksymalnie 200 odbiorców pomocy na cały 

okres realizacji Podprogramu 2018. Żywność dla mieszkańców Gminy Lichnowy była 

wydawana w OR PCK w Malborku. Pracownicy socjalni w ramach Podprogramu 2018 wydali 

łącznie 65 skierowań, co stanowi 200 osób, które skorzystały z Podprogramu 2018.  

 

Ocena zasobów pomocy społecznej  

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  gminy, powiaty 

oraz samorząd województwa mają co roku obowiązek przygotować ocenę zasobów pomocy 

społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej opracowywana jest na podstawie danych 

zebranych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach.  

Z oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 wynika, iż w gminie występują problemy 

społeczne wśród których wyróżnia się: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, 

niepełnosprawność, bezrobocie. Problemy te wiążą się ze sobą, zachodzi między nimi często 

związek przyczynowy np. bezrobocie powoduje utratę środków utrzymania, ale również 
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pogłębienie i nawarstwienie innych problemów takich jak długotrwała choroba, bezdomność 

czy uzależnienie np. alkoholizm.  

Głównym celem tut. Ośrodka jest łagodzenie trudnej sytuacji osób i rodzin nie tylko                      

w formie materialnej ale również poprzez wdrażanie pozamaterialnych form pomocy, w tym: 

a) pracy socjalnej wobec indywidualnych osób, rodzin - ważnym elementem pracy socjalnej 

jest współpraca z różnego rodzaju instytucjami w celu uzyskania świadczeń emerytalno-

rentowych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. W okresie od stycznia do grudnia 

2019 roku - 12 osób przy pomocy Ośrodka złożyło wnioski do Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku celem otrzymania orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności, niezbędnego do otrzymania świadczeń takich jak zasiłek stały, zasiłek 

pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy. Siedem z ww. 

dwunastu osób uzyskało umiarkowany stopień niepełnosprawności, z czego dziewięć zostało 

uprawnionych  do zasiłku stałego a jedna osoba otrzymuje emeryturę. Cztery osoby otrzymały 

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, uprawniającym je do otrzymywania  

zasiłku pielęgnacyjnego. Jedna osoba otrzymała orzeczenie o lekkim stopniu 

niepełnosprawności. W 2019 roku przy pomocy Ośrodka 6 osób uzyskało uprawnienie do 

emerytury, z tego dwie uzyskały niewielkie świadczenie, a jego wysokość oraz brak innego 

źródła dochodu uprawniły je także do otrzymywania zasiłku stałego.   

b) aktywizowania społeczności lokalnej – w 2019 r. tut. Ośrodek rozpowszechniał informację  

dot. : 

- kursu komputerowego dla seniorów 65+ w ramach projektu MEW@. Celem projektu była 

aktywizacja osób powyżej 65 roku życia  w obszarze kompetencji cyfrowych poprzez działania 

szkoleniowe oraz animacyjne.  

- projektu „4 kroki do kariery”realizowanego przez Towarzystwo Opieki  nad Ociemniałymi – 

Ośrodek Rehabilitacyjno Wypoczynkowy w Sobieszewie k/Gdańska. Celem projektu była 

aktywizacja zawodowa niepracujących osób niepełnosprawnych. 

Dane z oceny zasobów pomocy społecznej umożliwiają analizowanie i monitorowanie 

występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki 

samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje                              

są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji 

związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku.  

 
 

7.7. Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lichnowy ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

działa m.in. w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, która to obejmuje ogół czynności 

podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i 

ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie." 

Ogółem w roku 2019 powołanych ( w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego)  do pracy zostało 

45 grup roboczych. Odbyły się 203 posiedzenia grup roboczych. 

W roku 2019 odbyły się cztery spotkania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 

Lichnowy ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ( 20.03.2019r., 05.06.2019r., 

31.07.2019r., 15.10.2019r.), podczas których podejmowane były indywidualne przypadki 

rodzin, w których zaistniał problem przemocy, omawiana była również realizacja procedury 

Niebieskiej Karty na terenie gminy Lichnowy, poddawano analizie akty prawne, na podstawie 

których realizowano zadania zawiązane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, jak również 

działalność profilaktyczna i diagnostyczna.  
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W 2019 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lichnowy ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie wpłynęło 74 formularzy Niebieskich Kart –A. Największa liczba 

Procedur została wszczęta przez funkcjonariuszy policji,  podczas interwencji, w związku np. 

z awanturą domową, agresywnym zachowaniem członka rodziny. Było to odpowiednio 58 

wypełnionych formularzy Niebieska Karta – A.  Także przedstawiciele innych służb, 

uprawnionych do wszczęcia procedury Niebieskie Karty w roku sprawozdawczym  wszczęli 

16 procedur. W roku 2019 wsparciem grup roboczych objętych było ogółem -156 osób,  z 47 

rodzin , w tym 52 kobiety ( w tym 4 starsze), 50 mężczyzn ( w tym 2 starszych) oraz 54 dzieci. 

W Procedurach, które zostały wszczęte w 2019 roku wśród osób, które zostały wskazywane 

jako te, wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie największą 

liczbę stanowiły kobiety (54 kobiety w różnym wieku). Kolejną grupą były dzieci. 

Odpowiednio było to 24 dzieci, wskazanych jako bezpośrednio doznające przemocy. Tylko 6 

mężczyzn zostało wskazanych jako ci, którzy mieliby doznawać przemocy domowej. W 

każdym przypadku- ze strony drugiego mężczyzny. 

W ramach współpracy grup roboczych z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że są 

dotknięte przemocą w rodzinie, czy tą przemoc mieliby stosować, udzielana jest 

zindywidualizowana pomoc i wsparcie na rzecz  poprawy sytuacji rodziny, poprawy relacji itp. 

Liczba zakończonych przez grupy robocze procedur Niebieskie Karty w okresie 

sprawozdawczym: ogółem – 80 

- z powodu uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania 

przemocy w rodzinie – 61 

- braku zasadności podejmowania działań/ niepotwierdzenia faktu przemocy w 

rodzinie– 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

8. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH, NARKOMANIA 

 

8.1. Informacje ogólne 

Do zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką 

 i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od 

alkoholu.  W szczególności zadania te obejmują: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych 

od alkoholu, 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej  

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-

wychowawczych i socjoterapeutycznych, 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131  i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej. 

Zadania te są realizowane w ramach corocznie uchwalanych gminnych programów profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych jest dokumentem 

wyznaczającym cele oraz sposoby rozwiazywania problemów alkoholowych oraz związanych 

z tą sferą życia problemów rodzinnych i społecznych na terenie gminy Lichnowy.  

Kierunki działań zawarte w programie uwzględniają cele operacyjne dotyczące profilaktyki    

i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.  

Gmina Lichnowy realizuje ww zadania za pomocą Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. Aktualny skład GKRPA został powołany przez Wójta Gminy 

Lichnowy Zarządzeniem Nr 19/2017 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania składu 

osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ze składu Komisji 

zostały wyłonione trzy zespoły: 

- Zespół ds. uzależnień  

- Zespół ds. profilaktyki zagrożeń patologicznych  

- Zespól ds. nadzoru nad przestrzeganiem zasad sprzedaży alkoholu  

 

8.2. Dostępność napojów alkoholowych 

 

W dniu 9 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 października  1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nadała nowe brzmienie 



50 
 

art. 12 ww. ustawy. W świetle art. 12 ust. 1 rada gminy określa w drodze uchwały limit 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla każdej kategorii napojów 

alkoholowych, czyli do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,  powyżej 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), oraz  powyżej 18% zawartości alkoholu oraz odrębnie 

dla napojów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz poza 

miejscem sprzedaży (placówki handlowe). 

Uchwałą Nr XLVI/311/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 21 sierpnia 2018 r.  w ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lichnowy ustalono maksymalną liczbę 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz 

na piwo przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 20 oraz w  miejscu sprzedaży 

-5, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 

4,5 % do 18 % zawartości alkoholu  (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży – 18 oraz w miejscu sprzedaży -3, maksymalną liczbę zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu  

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 12 oraz w miejscu sprzedaży – 2. 

W chwili obecnej na terenie gminy wydanych jest 34 zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 2 zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu. Spośród placówek 

handlowych i gastronomicznych funkcjonujących na  terenie gminy Lichnowy 15 placówek 

posiada zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie (stan na 31.12.2019r.) 

przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży w miejscu sprzedaży 

do 4,5% 

oraz piwo 

od 4,5% do 18% 

(bez piwa) 
powyżej 18% 

do 4,5% 

oraz piwo 

od 4,5% do 18% 

(bez piwa) 
powyżej 18% 

15 13 9 1 1 0 

 
 

W 2019 r. wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży i 4 zezwolenia jednorazowe. Ponadto w 2019 r. stwierdzono wygaśnięcie 

2 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z uwagi na likwidację punktów sprzedaży 

alkoholu. 
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W 2019 r. zespół ds. nadzoru nad przestrzeganiem zasad sprzedaży alkoholu przeprowadził 

kontrolę w przedmiocie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. W dniu 10.12.2019 r. skontrolowano 3 placówki. W wyniku 

dokonanych kontroli nie stwierdzono  nieprawidłowości. 

 

8.3. Działalność profilaktyczna 

Działalność profilaktyczna w dużej mierze realizowana jest przez Zespół ds. profilaktyki 

zagrożeń patologicznych. Potrzeby w dziedzinie profilaktyki uzależnień przedstawiają się 

następująco: 

1) systemowe realizowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć 

socjoterapeutycznych, 

2) zakup materiałów do realizacji programów w szkołach oraz zajęć socjoterapeutycznych  

zakup pomocy audiowizualnej tj. filmów o tematyce uzależnień i tematyce przemocy, zakup  

publikacji oraz   książek o tematyce związanej z pracą z młodzieżą, uzależniamy i profilaktyką,  

3) szkolenia rad pedagogicznych oraz członków GKRPA na temat środków uzależniających, w 

zakresie interwencji profilaktycznej w szkołach, w zakresie zagrożenia cyberprzemocą, 

dopalaczami, w zakresie współpracy z trudną młodzieżą, 

4) szkolenie rodziców i nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem z zaburzeniami w 

zachowaniu. 

Zgodnie z Programem na  2019 r. w okresie sprawozdawczym realizowane były  programy 

profilaktyczne dla dzieci  i młodzieży,  zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia edukacyjne w 

szkołach z zakresu profilaktyki uzależnień w formie pogadanek, prelekcji  i warsztatów. Zajęcia 

były przeprowadzane z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień od dopalaczy, 

narkotyków, alkoholu i papierosów. Trzech członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych zespołu ds. profilaktyki zagrożeń patologicznych przeprowadziło 

łącznie 283  godziny zajęć. 

Do realizacji programów w szkołach oraz zajęć socjoterapeutycznych dokonano zakupu 

materiałów tj. filmów i publikacji o tematyce profilaktyki, uzależnień i  przemocy, materiałów 

piśmiennych i plastycznych oraz gier edukacyjnych. 

W ramach zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy 

Lichnowy  zorganizowano zajęcia w Parku Linowym w Malborku. Głównym celem wyjazdów 

integracyjnych było przedstawienie sposobu spędzania wolnego czasu oraz radzenia sobie z 

trudnymi emocjami. Ponadto zorganizowano spotkania grup terapeutycznych i 

socjoterapeutycznych w celu propagowania postaw prozdrowotnych polegających na 

poszukiwaniu sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz wspierania prawidłowego 

rozwoju uczniów. Dodatkowo działalność zespołu ds. profilaktyki zagrożeń patologicznych 

wspierana była przez organizację konkursów, w tym m.in. konkursu z zakresu wiedzy  

o narkomanii,  HIV i AIDS oraz  „Bieg trzeźwości”.  Młodzież wzięła również udział  w 

programie profilaktycznym z cyklu „NIEĆPA” nie piję, nie palę, nie ćpam  z udziałem Ani 

Wyszkoni i zespołu  STO % z Piotrem Nagielem. Zakupiono szereg publikacji, książek, 

materiałów do wykorzystania na zajęciach socjoterapeutycznych. Realizowano program 

rekomendowany Zachowaj Trzeźwy umysł. 
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8.4. Diagnoza problemów alkoholowych 

Problemy alkoholowe są powszechnie postrzegane jako jeden z najważniejszych zagrożeń 

społecznych – obok problemu bezrobocia, ubóstwa,  narkomanii, zaniedbywania rodzin  i 

przemocy domowej oraz przestępczości. Do najważniejszych problemów alkoholowych można 

zaliczyć: nadużywanie alkoholu przez dorosłych, uzależnienie od alkoholu,  picie alkoholu 

przez młodzież. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie 

śmiertelną. Nie jest możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowanie narastania jej 

objawów i szkód zdrowotnych z nią związanych. Zadaniami związanymi z uzależnieniami od 

alkoholu zajmuje się Zespół ds. Uzależnień. W 2019 r. odbyło się 29 posiedzeń zespołu ds. 

uzależnień, na których przepracowano łącznie 44 h. Wpłynęło 15  wniosków o objęcie 

leczeniem odwykowym. Wnioski zostały złożone przez: policję – 9 wniosków, członków 

rodzin – 4 wnioski, GOPS – 2 wnioski.   Podczas posiedzeń zespół rozpatrzył 15 wniosków. 

Zespół ds. uzależnień skierował 15 wniosków do biegłych psychiatry i psychologa celem 

wydania opinii w przedmiocie uzależnienia. Biegli w wydanych opiniach: 

− wnioskowali o zastosowanie leczenia ambulatoryjnego dla 7 osób (z tego 2 osoby 

podjęły leczenie dobrowolne) 

− wnioskowali o zastosowanie leczenia stacjonarnego – 1 osoba 

− wydali informację o niestawieniu się na badanie dla 9 osób  

− stwierdzili picie szkodliwe u 1 osoby 
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Zespół ds. uzależnień skierował 11 wniosków do Sadu Rejonowego o objecie leczeniem 

przymusowym. 

 

8.5. Przeciwdziałania narkomanii 

Do zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii należy prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.  

W szczególności zadania te obejmują: 

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  

i osób zagrożonych uzależnieniem; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej 

i prawnej; 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 

zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania 

dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i 

socjoterapeutycznych; 

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących 

rozwiązywaniu problemów narkomanii; 

5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób                 

z wykorzystaniem pracy socjalnej.  

Zadania te są realizowane w ramach corocznie uchwalanych gminnych programów 

przeciwdziałania narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii jest 

dokumentem wyznaczającym cele oraz działania ukierunkowane na  zmniejszenie problemów 

społecznych i zdrowotnych wynikających z używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych  terenie 

gminy Lichnowy. Kierunki działań zawarte w programie uwzględniają cele operacyjne 

dotyczące przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia.  

Działania wynikające z przeciwdziałania narkomanii w dużej mierze połączone są                         

z działaniami zmierzającymi do przeciwdziałania alkoholizmowi.  
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9. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywa się 

na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej 

konkurencji oraz jawności. Współpraca z organizacjami dotyczy realizacji zadań publicznych, 

określonych w art. 4 ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 

zakresie odpowiadającym zadaniom gminy. 

 

W 2019 r. przyjęto za priorytetowe zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej tj.: 

➢ udzielenie schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie posiłku i 

całodobowego okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia o standardzie domu dla 

bezdomnych, 

➢ udzielenie całodobowego, okresowego pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi 

i kobiet w ciąży zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, 

➢ udzielenie całodobowego pobytu w hotelu dla osób niepełnosprawnych, o których 

mowa w art. 51 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, 

➢ udzielenie całodobowego, okresowego pobytu w ośrodku interwencji kryzysowej dla 

osób, o których mowa w art. 47 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej 

➢ zapewnienie miejsca noclegowego, schroniska lub innej placówki zapewniającej 

miejsca noclegowe dla osób wobec których prowadzona jest egzekucja obowiązku 

opróżnienia lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 

r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 

➢ pozostałe działania w zakresie pomocy społecznej. 

 

W 2019 roku przyjęto również za priorytetowe zadania publiczne w zakresie ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, tj.: 

➢ przyjęcie do schroniska bezdomnego psa z terenu gminy Lichnowy, 

➢ odłowienie i przewiezienie do schroniska bezdomnego psa z terenu gminy Lichnowy 

 

Na terenie Gminy Lichnowy zarejestrowane są następujące organizacje pozarządowe  

i stowarzyszenia: 

➢ Fundacja „NASZA RODZINA” 

➢ Stowarzyszenie „Szansa dla Lichnów” 

➢ Stowarzyszenie „Witalis” 

➢ Żuławska Lokalna Grupa Działania 

➢ Ochotnicza Straż Pożarna (jednostki w Lichnowach, Lisewie Malborskim, 

Szymankowie, Pordenowie) 

➢ Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymsko –Katolickiej pw. św. Urszuli  

w Lichnowach 

➢ Klub Sportowy „Lisovia” 

➢ Stowarzyszenie „Wspólna Sprawa –Rozwój i Zabawa” 

➢ Koło Gospodyń Wiejskich w Borętach 

➢ Koło Gospodyń Wiejskich w Szymankowie 

➢ 2 Szkolne Kluby Sportowe  

➢ Uczniowski Klub Sportowy „Lisewo” 

➢ Uczniowski Klub Sportowy „GO” Lichnowy 
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W 2019 roku Gmina Lichnowy współpracowała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie poprzez: 

➢ współdziałanie w pozyskiwaniu środków; pracownicy Urzędu Gminy Lichnowy 

współdziałali z przedstawicielami organizacji pozarządowych służąc pomocą i wiedzą 

z tego zakresu. 

➢ udziału w miarę możliwości podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego w działaniach programowych samorządu. Organizacje pozarządowe, 

stowarzyszenia oraz Kluby Sportowe czynnie biorą udział w organizowanych przez 

Gminę działaniach, służą pomocom w organizacji i wspierają swoją obecnością. 

➢ wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie  

w celu zharmonizowania tych kierunków. W ramach wzajemnego informowania się o 

planowanych kierunkach działania i współdziałania gmina otrzymywała i promowała 

informację o pozyskanych przez stowarzyszenia środkach i sukcesach. 

➢ umożliwienie organizacji przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów sportowych, 

kulturalnych i oświatowych.  

➢ promocja działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu ich dobrego 

wizerunku. Organizacje pozarządowe umieszczały na tablicach ogłoszeń Urzędu 

Gminy Lichnowy informacje i ogłoszenia dotyczące ich bieżącej działalności przydatne 

dla społeczności Gminy Lichnowy. 
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10. DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAZY POŻARNYCH   
Z TERENU GMINY LICHNOWY 

 

Na terenie Gminy Lichnowy działają cztery Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: 

➢ Ochotnicza Straż Pożarna w Lichnowach skupia –25 członków w tym 4 kobiety. 

➢ Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie Malborskim skupia –20 członków tym 4 kobiety  

i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w liczbie 9 członków 

➢ Ochotnicza Straż Pożarna w Szymankowie - skupia 24 członków w tym 2 kobiety  

i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w liczbie 1 członka 

➢ Ochotnicza Straż Pożarna w Pordenowie skupia –13 członków w tym 0 kobiet 

 

Dwie jednostki: OSP Lichnowy i OSP Lisewo Malborskie włączone są do Krajowego Systemu 

Ratowniczo–Gaśniczego. 

Znajdujące się na terenie Gminy Jednostki OSP dysponują pojazdami oraz niezbędnym 

sprzętem ratowniczo-gaśniczymi, co umożliwia zapewnienie gotowości bojowej. 

 

  Sprzęt jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych 
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Oprócz wyżej przedstawionego na wykresie sprzętu jednostki OSP posiadają również torby 

ratownictwa medycznego, radiotelefony samochodowe i przenośne oraz aparaty oddechowe. 

Każda z jednostek dysponuje także kompletem ubrań specjalnych, hełmów, butów oraz 

rękawic. 

 

Powyższy jak i inny sprzęt wykorzystywany był w 2019 r.  w 38 interwencjach na terenie 

Gminy Lichnowy i sąsiednich gmin, w których uczestniczyło łącznie 707 strażaków. 
 
 
  Zestawienie liczby strażaków oraz wyjazdów do interwencji na terenie gminy 
 
 

 
 

 

 

W 2019 r. na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie Gminy 

Lichnowy wydano łącznie 91 899,09 zł. Środki te zostały przeznaczone między innymi na 

utrzymanie bieżące remiz, energię elektryczną, ogrzewanie, zakup paliwa i oleju napędowego, 

ubezpieczenie pojazdów oraz NNW i OC strażaków, badania lekarskie strażaków, remonty 

pojazdów oraz wypłatę ekwiwalentów i zakup umundurowania. 
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     Podział wydatków na utrzymanie jednostek OSP z terenu Gminy Lichnowy (w zł) 

 
 

 

W 2019 roku KP PSP w Malborku przeprowadziła inspekcję gotowości operacyjnych jednostek 

OSP z terenu Gminy Lichnowy. Podczas inspekcji oceniano między innymi: 

➢ czas wyjazdu oraz gotowości ratowników 

➢ posiadaną dokumentację 

➢ stan sprzętu będącego na wyposażeniu 

➢ infrastrukturę strażnicy 

 

W ramach współpracy ze szkołami na terenie Gminy przeprowadzono kwalifikacje gminne do 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który został poprzedzony przygotowaniem 

młodzieży szkolnej. Celem Turnieju OTWP jest zapoznanie i propagowanie bezpiecznych 

zasad zachowania w przypadku zagrożenia pożarem lub inną klęską żywiołową, bądź 

miejscowym zagrożeniem. W ramach działań prewencyjnych druhowie OSP przeprowadzali w 

szkołach także pokazy udzielania pierwszej pomocy.    
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11. EDUKACJA 

 

11.1. Informacje ogólne 

Głównym zadaniem gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych 

przedszkolach i szkołach podstawowych. 

Przepisy prawa oświatowego rozdzielają obowiązki organu prowadzącego od obowiązków 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Obowiązująca ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe w art.10 wskazuje, że organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za 

jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie, 

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki,  

4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzenia 

egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych, 

5) wykonywanie czynności w sprawach prawa pracy w stosunku do dyrektorów szkół.  

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania: 

1) zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego, 

2) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

3) zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.  

Gmina Lichnowy jest organem prowadzącym dla trzech szkół położonych na terenie gminy 

Lichnowy, są to: 

1. Szkoła Podstawowa im Stefana Żeromskiego w Lichnowach 

2. Szkoła Podstawowa im Edyty Czoskówny w Szymankowie 

3. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Lisewie Malborskim. 

 

11.2. Finansowanie oświaty 

Wydatki na oświatę w ujęciu roku budżetowego 2019 r. 

 Wydatki bieżące Inwestycje Razem 

SP Szymankowo 1.404.440,58 zł - 1.404.440,58 zł  
SP Lisewo Malb. 2.699.296,27 zł 37.000 zł 2.736.296,27 zł  
SP Lichnowy 2.492.905,59 zł 12.000  zł 2.504.905,59 zł 

 

Ogółem 6.596.642,44 zł 49.000 zł 6.645.642,44 zł  
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Nazwa 

placówki 

Łączne 

wydatki 

bieżące 

 rok 2019 

Średnia 

ilość 

uczniów 

w 2019 r. 

( z oddz. 

przedszk.) 

Średnia 

Ilość 

oddziałów 

w 2019 r. 

( z oddz. 

przedszk.) 

Wydatki w 

przeliczeniu na 

uczniów  

( łącznie z 

oddziałami 

przedszkolnymi 

Wydatki w 

przeliczeniu na 

oddział ( łącznie 

z oddziałami 

przedszkolnymi) 

SP 

Szymankowo 

1.404.440,58 

zł 

75 7 18.725,88 zł 200.634,37 zł 

SP Lisewo 

Malb. 

2.699.296,27 

zł 

211 13 12.792,88 zł 207.638,18 zł 

SP Lichnowy 2.492.905,59 

zł  

184 11 13.548,40 zł 226.627,78 zł 

 

 

Pozostałe wydatki na oświatę : 

1) dotacja do utrzymania dziecka w przedszkolu poza terenem gminy – 101.498,98 zł 

2) dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy – 290.169,76 zł 

3) przeprowadzenie awansu zawodowego nauczycieli – 800 zł. 

Łączne wydatki na oświatę w 2019 r. – 7.038.111,18 zł  

Wysokość subwencji oświatowej otrzymanej z budżetu państwa w 2019 r. wynosiła  

4.011.295 zł. 

 

11.3. Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Lichnowach  

Informacje ogólne 

Granice obwodu szkoły -  miejscowości : Lichnowy, Lichnówki, Dąbrowa, Parszewo, Pordenowo, 

Tropiszewo, Szymankowo  w zakresie gimnazjum, które istniało do 31.08.2019) 

Uczniowie i oddziały 

 styczeń – sierpień 2019 wrzesień – grudzień 2019 

Ilość uczniów 

 

198 170 

W tym ilość uczniów 

dowożonych 

125 111 

Ilość oddziałów 11 

 

10 

 

Nauczyciele 

 

styczeń – czerwiec 2019 

Stopień awansu 

zawodowego 

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

 Liczba osób Liczba etatów Liczba osób Liczba etatów 

Bez stopnia awansu 

zawodowego 

- - - - 

Stażysta 1 1 - - 
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Kontraktowy 1 1,25 - - 

Mianowany  4 4,85 1 0,27 

Dyplomowany 9 7,42 6 3,78 

Razem 15 14,52 7 4,05 

 

 

wrzesień – grudzień 2019 

Stopień awansu 

zawodowego 

Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni 

 Liczba osób Liczba etatów Liczba osób Liczba etatów 

Bez stopnia awansu 

zawodowego 

- - - - 

Stażysta 2 2,45 - - 

Kontraktowy 1 1 2 1,42 

Mianowany  2 2,2 1 0,27 

Dyplomowany 10 12,3 8 3,88 

Razem 15 17,95 11 5,57 

 

Administracja i obsługa  

 Liczba osób Liczba etatów 

Intendent 1 0,5 

Sekretarz 1 1 

Księgowy 1 0,4 

Referent ds. księgowości 1 0,25 

Pomoc nauczyciela/opiekun osoby niepełnosprawnej  2 2 

Sprzątaczki 3 3 

Palacz/konserwator 1 1 

Kucharka 1 1 

Pomoc kucharki 1 0,5 

Razem 12 9,65 

 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu ósmoklasisty z 2019 r. 

  

GIMNAZJUM 
 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 
 
JĘZYK POLSKI 

DANE ( w %) 2019 

Wynik maksymalny 91 

Wynik minimalny 16 

Wynik średni szkoły 51,6 

Wynik średni gminy 50 
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Wyniki uczniów 2019 – język polski – parametry statystyczne 
 

 Lb. uczniów Wynik najniższy Wynik najwyższy 

Gimnazjum Lichnowy 18 16 91 

Powiat malborski 615 6 97 

Woj. pomorskie 21785 3 100 

Kraj 334 920 0 100 

 
 
HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 
 

DANE ( w %) 2019 

Wynik maksymalny 72 

Wynik minimalny 25 

Wynik średni szkoły 49 

Wynik średni gminy 47 

 
 
 Wyniki uczniów 2019 – historia i wos – parametry statystyczne 
 

 Lb. Uczniów Wynik najniższy Wynik najwyższy 

Gimnazjum Lichnowy 18 25 72 

Powiat malborski 614 13 100 

Woj. pomorskie 21787 6 100 

Kraj 335 059 0 100 

 
 

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO PRZYRODNICZA 
 

 MATEMATYKA 
 

DANE ( w %) 2019 

Wynik maksymalny 66 

Wynik minimalny 7 

Wynik średni szkoły 28,9 

Wynik średni gminy 30 

 
 
Wyniki uczniów 2019 – matematyka – parametry statystyczne 
 

 Lb. Uczniów Wynik najniższy Wynik najwyższy 

Gimnazjum Lichnowy 18 7 66 

Powiat malborski 614 0 100 

Woj. pomorskie 21850 0 100 

Kraj 335 052 0 100 
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PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE 
 

DANE (w %) 2019 

Wynik maksymalny 68 

Wynik minimalny 14 

Wynik średni szkoły 38,2 

Wynik średni gminy 34 

 
Wyniki uczniów 2019 – przedmioty przyrodnicze – parametry statystyczne 
 

 Lb. Uczniów Wynik najniższy Wynik najwyższy 

Gimnazjum Lichnowy 18 14 68 

Powiat malborski 614 7 100 

Woj. pomorskie 21844 4 100 

Kraj 335 084 0 100 

 
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE 
 
2019 rok 

   Dane ( w %) Język angielski Język niemiecki 

Poziom 
podstawowy 

Poziom  
rozszerzony 

Poziom 
podstawowy 

Poziom  
rozszerzony 

Wynik maksymalny 98 88 43  

Wynik minimalny 20 8 23 1 osoba 

Wynik średni 49 28,8 32 15 

Uczeń nr 1 z dostosow. 35    

Uczeń nr 2 z dostosow. 40    

 
 

Egzamin ósmoklasisty 

 Średnie wyników z egzaminu ósmoklasisty (w %) 

Obszar/Oddział 
SP 

w Lichnowach 
Gmina 

Lichnowy 
Powiat malborski Województwo 

pomorskie 
Kraj 

język polski 58 56 56 62 63 

matematyka  32 31 37 44 45 

języka angielski 45 51 52 58 59 

 
 
 



64 
 

 



65 
 

MATEMATYKA 
 

 
 
JĘZYK POLSKI 

 
JĘZYK ANGIELSKI 

 

Oferta edukacyjna szkoły w zakresie zajęć dodatkowych, w tym zajęć dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

W ramach opieki logopedycznej uczniowie uczestniczyli w terapii indywidualnej oraz grupowej. 
Systematyczną opieką logopedyczną objęto 63 dzieci. Przeprowadzono również 3 spotkania 
informacyjne dla rodziców klasy 0 „A”, 0 „B”, kl. I. Logopeda szkolny ściśle współpracuje z 
pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz wychowawcami klas, z których dzieci objęte są opieką 
logopedyczną. 
Zajęciami rewalidacyjnymi w roku 2019 było objętych 12 uczniów z orzeczeniami poradni 
psychologiczno-pedagogicznej w tym:  
- 1 uczeń z niepełnosprawnością ruchową, 
- 1 uczeń z Zespołem Aspergera, 
- 1 uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym, 
- 2 uczniów słabowidzących, 
- 7 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. 

Każdy z uczniów uczestniczył w zajęciach specjalistycznych (2 godz. w tygodniu) zgodnie z 
zaleceniami zawartymi w orzeczeniu. Od września 2019 troje uczniów w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej (na podstawie opinii PPP) objętych było tzw. zindywidualizowaną 
ścieżką kształcenia. 
Nauczaniem indywidualnym (w domu uczniów do czerwca 2019) objętych było 2 uczniów klasy 3 
Gimnazjum. W ramach nauczania indywidualnego uczniowie realizowali przedmioty przewidziane 
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w programie nauczania i ukończyli gimnazjum. Dodatkowo uczniowie otrzymali wsparcie 
psychologa szkolnego (1 godz. co 2 tygodnie) oraz pedagoga szkolnego.  
Zajęciami korekcyjno- kompensacyjnymi objętych było 40 uczniów w 8 grupach. Zajęcia dla grupy 
odbywały się raz w tygodniu po 1 godzinie. Efektem tych zajęć było maksymalne usprawnienie  
obniżonych funkcji percepcyjno - motorycznych u uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce 
czytania i pisania. 
Zajęciami rozwijającymi umiejętności emocjonalno – społeczne objęci byli uczniowie szkoły 
podstawowej w 2 grupach (kl.2-3 SP oraz kl.VIII i III gimn.). Efekty tych zajęć to przebudowa 
negatywnych sądów poznawczych o sobie i innych, przeżycie emocjonalnego korektywnego 
doświadczenia będącego alternatywą dla wcześniej przeżytych urazów oraz wypróbowanie 
nowych efektywnych wzorców zachowań. Namacalne efekty tych zajęć to zdecydowany spadek 
sytuacji konfliktowych oraz poprawa społecznego funkcjonowania uczniów biorących udział w 
tych zajęciach. 
Zajęcia wyrównawcze z chemii, fizyki i matematyki (do czerwca 2019) przeznaczone były dla 
uczniów gimnazjum. W każdej z grup brało udział 6 uczniów a zajęcia odbywały się raz w tygodniu. 
Zajęcia wyrównawcze z fizyki przeznaczone były dla uczniów gimnazjum. W każdej z grup brało 
udział 13 uczniów a zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Zajęciami wyrównawczymi z matematyki 
objęci byli uczniowie klasy 3 gimnazjum i klasy VIII w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Zajęcia 
miały na celu wyrównanie i uzupełnienie wiedzy z zajęć szkolnych oraz podniesienie kompetencji 
matematyczno-logicznej.  
 
Koła zainteresowań dla uczniów zdolnych  

 
1. Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno- przyrodnicze oraz zajęcia rozwijające 
umiejętności rytmiczno- ruchowe dla oddziału przedszkolnego. 
2. Projekt „English Teaching  Activities „ dla kl. VI i VII (170 zajęć w 2 grupach) – zajęcia rozwijające 
zainteresowania z zakresu j. angielskiego.  
3.  Program YOUNGSTER  dla kl.VIII (90 zajęć) – zajęcia rozwijające zainteresowania z zakresu j. 
angielskiego.  
4.  Projekt „Być jak Ignacy”  - dla 2 grup wiekowych ( kl.1-3 oraz 4-6) – zajęcia, których celem było 
zdobywanie wiedzy oraz popularyzację polskich naukowców i wynalazców. Na II etapie projektu 
grupa zajęła I miejsce w konkursie na filmik o znanym uczonym. 
5.  Projekt Koder Junior dla uczniów klas 1-3,  którego celem była nauka programowania.  
6. Szkolny Klub Sportowy „GO” Lichnowy. 
7. Koło taneczne skierowane dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej liczące 15 osób. 
8. Koło „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” dla klas IV-VIII SP oraz III Gimnazjum w ramach 
zajęć  uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego, przygotowując się do 
Turnieju  Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym. 
9. Koło strażackie, w ramach zajęć uczniowie przygotowują się do Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” 
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Opis bazy dydaktycznej szkoły z uwzględnieniem przeprowadzonych inwestycji, remontów w 

2019r.  

 

Opis inwestycji lub remontu Koszt inwestycji 

lub remontu 

Termin oddania 

inwestycji do 

użytku 

Źródło finansowania 

inwestycji lub remontu 

Remont pomieszczenia 
magazynowego przy hali 
sportowej – malowanie ścian, 
wymiana wykładziny 

Wykonanie i montaż ławek 
przed szkołą 

1.200,00 

 

 

 

 

3.000,00 

06.2019 r. 

 

 

 

 

08.2019 r. 

Środki własne 

 

 

 

 

Sponsor 

 

 
Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne:  

 
1) projektory multimedialne                                                          – 9 

2) tablice interaktywne (pozyskane w ramach projektów)               -  7  

3) tablice interaktywne(zakupione za nagrodę uzyskaną przez grupę 8 nauczycieli w 

konkursie ”Najlepszy scenariusz zajęć motywujących”                                       - 3 

4) tablice interaktywne (w ramach doposażenia oddziałów przedszkolnych)             - 2 

5) urządzenie wielofunkcyjne (ksero, drukarka, skaner)                                                      – 3 

6) aparaty fotograficzne ( uzyskane w ramach projektu)                             - 3 

7) laptop                  - 12 

8) komputer stacjonarny ( w ramach doposażenia oddziałów przedszkolnych)                   - 1 

9) tablice do klipartów (uzyskane w ramach projektu)                                 - 2 

10) magnetofony stereofoniczne                                                                      - 8 

11) odtwarzacze dvd                                                                                        - 2 

12) telewizory                                                                                                  - 2 

13) magnetowidy                                                                                                          - 2                                                

14) Zestaw laboratoryjny (w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw .      

Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy 

Lichnowy”) 

15) Zestaw do dyfuzji i osmozy - (w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje dla lepszych 

perspektyw . Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i 

gimnazjach gminy Lichnowy”) 

16) Klasowy zestaw atomów do budowania cząsteczek wraz z tablicą (w ramach projektu 

„Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw . Podniesienie jakości edukacji ogólnej w 

szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy”) 

17) Mikroskopy uczniowskie szt. 5 (w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje dla lepszych 

perspektyw . Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i 

gimnazjach gminy Lichnowy”) 

18) Mikroskop nauczycielski z kamerą szt. 1 (w ramach projektu „Wyższe kwalifikacje dla 

lepszych perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i 
gimnazjach gminy Lichnowy”) 

19) Kompletny zestaw do wykrywania białek i cukrów (w ramach projektu „Wyższe 
kwalifikacje dla lepszych perspektyw . Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach 
podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy”) 
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Działania szkoły w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych. 

Tytuł projektu Wartość 
projektu 

Wartość 
dofinansowania 

Źródło 
dofinansowania 

Krótka charakteryzacja, okres 
realizacji 

Realizowane przedsięwzięcia 
„Być jak Ignacy '' 500 zł 500 zł Fundacja PGNIG im. 

Ignacego Łukasiewicza 
„Być jak Ignacy '' program 
edukacyjny dla klas I -III oraz IV -VI 
szkoły podstawowej, w którym na 
specjalnie przygotowanej 
platformie internetowej uczniowie 
mogli poznać wiele propozycji , 
scenariuszy oraz pomysłów na 
zabawy i eksperymenty. Projekt był 
realizowany od stycznia 2019 roku 
do maja 2019 roku . 

Zajęcia sportowe 
(SKS) 

2.500 zł 2 .500 zł Ministerstwo Sportu i 
Turystyki 

Celem programu była aktywizacja 
fizyczna dzieci. Program zakładał 
systematyczny i powszechny udział 
uczniów w pozalekcyjnych zajęciach 
sportowych.  

„ English Teaching 
Activities for 
Youngsters '' 

12.000  zł 12.000 ZŁ Polsko – Amerykańska 
Fundacja Wolność 

zajęcia pozalekcyjne z języka 
angielskiego w klasach VI-VIII; kurs 
języka angielskiego odbywał się 
metodą Youngstera.  

Zimowisko szkolne  
(ferie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Koder Junior'' 
 
 
 
 
 
„ Szklanka mleka '' 
 
 
 
 
 „Owoce i warzywa 
w szkole '' 
 
 
 
Wykonanie i 
montaż ławek 
przed szkołą 

4000 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.500 zł 
 
 
 
 
 
4468 zł 
 
 
 
 
4571,28 zł 
 
 
 
 
3.000 zł 

4000 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.500 zł 
 
 
 
 
 
4468 zł 
 
 
 
 
4571,28 ZŁ 

kwota pozyskana od 
sponsorów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkoła Programowania  
Pro – Cultura 
 
 
 
Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa 
 
 
 
 
Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwo 
 
 
 
Sponsor 

Zasadniczym celem programu 
zimowiska pod tytułem „Bezpieczne 
i zdrowe ferie zimowe”. W 
wypoczynku uczestniczyło 43 
uczniów naszej szkoły. Realizacja 
zadań zimowiska pozwoliła na 
aktywny wypoczynek dzieci , 
poznanie ciekawych miejsc oraz 
wdrożenie nawyków zdrowego 
odżywiania .     
 
„Koder Junior'' - celem projektu 
była nauka programowania uczniów 
klas I – III . Pozyskanie sprzętu i gier 
do nauki programowania. 
 
W miesiącach od I – VI 2019 oraz od 
IX – XII  2019 roku dzieci naszej 
szkoły w klasach I – V otrzymywały 
trzy razy w tygodniu mleko i 
przetwory mleczne. 
 
W miesiącach od I – VI 2019 oraz od 
IX- XII 2019 roku dzieci naszej szkoły  
w klasach I -V otrzymywały dwa 
razy w tygodniu  komponent 
owocowo – warzywny. 
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Osiągnięcia szkoły, uczniów ( udział w konkursach, olimpiadach, turniejach)  

- Zajęcie II miejsca w Powiatowym konkursie Amatorskicj Zespołów Teatralnych w Malborku pod 

hasłem „Do kraju tego….tęskno mi , Panie..” przez uczniów kl.III Szkoły Podstawowej, 

- II miejsce na II etapie ogólnopolskiego projektu „Być jak Ignacy” 

- I miejsce w Miedzygminnym Konkursie Historycznym zajął uczeń kl.VIII, 

- Wyróżnienia w konkursie literackim i plastycznym w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj 

Trzeźwy Umysł, 

- I i III miejsce w Powiatowych Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 

- XV miejsce w Wojewódzkich Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 

- III miejsce w Powiatowych Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu 

Drogowym, 

- II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w unihokeju (chłopcy), 

- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w unihokeju (dziewczęta)- awans do półfinału 

wojewódzkiego, 

- I miejsce w Igrzyskach  Żuławskich w unihokeju (dziewczęta). 

 

 

11.4. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Lisewie Malborskim 

Granice obwodu szkoły – miejscowości:  Lisewo Malborskie, Boręty, Boręty Pierwsze, Boręty 

Drugie.  

W szkole jest jedna klasa sportowa ukierunkowana na naukę gry w koszykówkę oraz jedna klasa 

usportowiona rozwijająca umiejętności gry w koszykówkę i siatkówkę.  

Uczniowie i oddziały 

Od stycznia do sierpnia 2019 r Od sierpnia do grudnia 2019 r 

Oddziały Ilość uczniów Oddziały Ilość uczniów 

2 oddziały 

przedszkolne 

40 2 oddziały 

przedszkolne 

41 

10 oddziałów 

szkoły 

podstawowej 

160 10 oddziałów 

szkoły 

podstawowej 

153 

1 oddział 

gimnazjum 

28 0 0 

13 228 12 194 
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Nauczyciele 

  osoby etaty dyplomo

wani 

miano

wani 

kontra

ktowi 

stażyści  bez 

stopnia 

awansu 

zawodo

wego 

Nauczyciele 

pełnozatrudnieni 

I-VIII 19 23,83 11 

 

2 4  2 

IX-

XII  

18 22,3 14 1 3   

Nauczyciele 

niepełnozatrudnieni 

I-VIII 13 6,54 7 3 2  1 

IX-

XII  

7 4,45 2 3 2   

 

Administracja i obsługa 

 osoby etaty 

Administracja  4 2,85 

obsługa 8 7 

 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych (wraz ze wskaźnikami EWD) za rok szkolny 2018/2019. 

  Język 

polski 

Historia i 

wiedza o 

społeczeństwie 

matematyka przedmioty 

przyrodnicze 

język 

angielski 

język 

niemiecki 

Ilość uczniów 

zdających 

28 28 28 28 26 2 

wynik 

najwyższy 

84% 66% 72% 61% 98%  

wynik najniższy 9% 28% 0% 7% 18%  

wynik średni 48,7% 45,9% 30,1% 32% 44,5%  

skala staninowa 2 2 3 2 2  

gmina 50% 47% 30% 34% 46%  
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powiat 56% 53% 33,5% 42% 58,7%  

województwo 62% 58% 42% 48% 68%  

  

  

Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty  (wraz ze wskaźnikami EWD) za rok szkolny 2018/2019 

 

  Język polski matematyka język angielski język niemiecki 

Ilość uczniów 

zdających 

24 24 24 24 

wynik najwyższy 86% 77% 100% 43% 

wynik najniższy 4% 7% 15% 15% 

wynik średni 50,25% 28% 58,25% 21,75% 

skala staninowa 2 2 6 2 

gmina 56% 31% 51% 24% 

powiat 56% 37% 52% 24% 

województwo 62% 44% 58% 35% 

 

Oferta edukacyjna szkoły w zakresie zajęć dodatkowych, w tym zajęć dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 

Zajęcia sportowe - w szkole prowadzone były zajęcia z nauki gry w bilard oraz mini 

koszykówki, a także zajęcia rozwijające sprawność fizyczną podczas SKS.  

Zajęcia regionalne - na zajęciach regionalnych uczniowie projektowali oraz budowali 

modele architektury żuław, a także prowadzone były zajęcia z wikliniarstwa papierowego, 
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haftu żuławskiego i wyklejanek z kolorowego ryżu (godło Gminy Lichnowy). Uczniowie 

poznawali historię oraz warunki geograficzne żuław, tworzyli drzewo genologiczne, 

stopnie pokrewieństwa oraz sposoby spędzania czasu z rodziną. Uczniowie poznawali 

specyfikę krajobrazu kulturowego gminy Lichnowy na tle krajobrazu regionu. 

Uczestniczyli w wycieczkach po ścieżce edukacyjnej "Szlakiem trzech wyznań po gminie 

Lichnowy" – zapoznali się  z zabytkami związanymi z wielokulturową historią gminy. 

Poznali historię gminy z perspektywy powojennych migracji. Projektowali żuławskie 

gadżety promocyjne. 

Zajęcia językowe - dzieci z oddziałów przedszkolnych miały możliwość uczestniczyć  

w dodatkowych zajęciach języka angielskiego, gdzie podczas zabawy mogli rozwijać 

swoje umiejętności językowe. 

Zajęcia artystyczne - grupa uczniów szkoły rozwijała swoje uzdolnienia wokalne na 

zajęciach chóru szkolnego  

Zajęcia socjoterapeutyczne - podczas tych zajęć dzieci uczą się stawiać granice, 

odmawiać, przełamywać własną nieśmiałość. Uczą się, jak radzić sobie w sytuacjach dla 

nich stresowych, jak wyrażać emocje i uczucia, samodzielnie podejmować decyzje i brać 

za nie odpowiedzialność, jak rozpoznać własne zainteresowania, możliwości ich realizacji. 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne inaczej terapia pedagogiczna polega na 

ukierunkowaniu, korygowaniu i kompensowaniu zaburzeń psychoruchowych dziecka jako 

jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Zajęcia 

dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności 

utrudniającym prawidłowy rozwój. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane są do 

dzieci wymagających indywidualnego podejścia, mało samodzielnych, łatwo 

rozpraszających się, nieśmiałych, z dysleksją rozwojową (dysleksja, dysortografia, 

dysgrafia).  Są polecane także uczniom, którzy mają zaburzenia funkcji wzrokowych, 

słuchowych czy ruchowych. Jednym słowem do wszystkich dzieci, którym zaburzenia 

rozwojowe utrudniają opanowanie danych umiejętności, uznawanych za podstawowe. 

Zajęcia logopedyczne - indywidualnie oraz w małych grupach do 4 osób. Dla oddziałów 

przedszkolnych są prowadzone zajęcia logorytmiczne o charakterze profilaktycznym. 

Zajęcia rewalidacyjne odbywają się tylko w przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Głównym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest 

stymulowanie tych właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które 

umożliwiają mu pełne uczestnictwo w codziennym życiu. Istotne jest więc stawianie na 

atuty, mocne strony ucznia oraz szukanie tego, co w nim jest najlepsze. W trakcie 

rewalidacji indywidualnej nauczyciel może w indywidualny sposób pracować z uczniem 

nad poprawą, zastępowaniem lub kompensowaniem jego braków, gdyż często pozostaje 

on na niższym poziomie rozwoju poznawczego w stosunku do swoich rówieśników. 

Rewalidacja jest procesem dydaktyczno – wychowawczo - terapeutycznym z 

zaplanowanymi celami dostosowanymi indywidualnie dla każdego ucznia ze względu na 

ogromną różnorodność zaburzeń.  

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie ich psychoruchowego i 

społecznego rozwoju.  
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Środki pozyskane przez szkołę w  2019 roku 

Nazwa projektu Koszt 

całkowity 

Pozyskane 

środki 

Źródło 

finansowania 

Opis projektu 

RZĄDOWY PROGRAM 

„OWOCE W SZKOLE” 

3321,84 zł 3321,84 zł  AGENCJA 

RYNKU 

ROLNEGO 

UCZNIOWIE KLAS I –  V SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ OTRZYMUJĄ 

DWA RAZY W TYGODNIU PORCJE 

OWOCÓW I WARZYW. 

 

 

RZĄDOWY PROGRAM 

„SZKLANKA MLEKA” 

3334,11 zł 3334,11 zł AGENCJA 

RYNKU 

ROLNEGO 

UCZNIOWIE KLAS I – V SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ TRZY RAZY W 

TYGODNIU OD PAŹDZIERNIKA 

DO MAJA OTRZYMUJĄ MLEKO 

BEZSMAKOWE ORAZ 

PRZETWORY MLECZNE 

 

RZĄDOWY PROGRAM 
ROZWIJANIA SZKOLNEJ 

INFRASTRUKTURY ORAZ 

KOMPETENCJI UCZNIÓW I 
NAUCZYCIELI W 

ZAKRESIE TECHNOLOGII 

INFORMACYJNO-
KOMUNIKACYJNYCH NA 

LATA 2017-2019 – 

„AKTYWNA TABLICA”. 

17 500,00 zł 14 000,00 zł BUDŻET 
PAŃSTWA 

ZAKUP DWÓCH MONITORÓW 
DOTYKOWYCH DO SAL 

LEKCYKNYCH ( SALA 

MATEMATYCZMA ORAZ 
CHEMICZNO – FIZYCZNA) 

EKO:FERMENT 53000,00 zł 40000,00 zł POLSKO-

AMERYKAŃSK

A FUNDACJA 
WOLNOŚCI 

WZMACNIANIE KOMPETENCJI 

MŁODZIEŻY W DRODZE 

SAMODZIELNIE PRZEZ NIĄ 
PLANOWANYCH I 

REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 

(PROJEKT REALIZOWANY W 
RAMACH PROGRAMU RÓWNAĆ 

SZANSE 2019). 

IX 2019-XI 2020 

MŁODZIEŻ NA 
WARSZTAT! 

25000,00 zł 18000,00 zł POLSKO-
AMERYKAŃSK

A FUNDACJA 
WOLNOŚCI  

PRZYGOTOWANIE I PUBLIKACJA 
PRZEZ MŁODZIEŻ AUTORSKIEGO 

PORADNIKA O TYM, JAK 
WYKORZYSTYWAĆ TECHNIKI 

STREETARTOWE W 

DZIAŁANIACH MŁODZIEŻOWYCH 
W SZKOŁACH I 

SPOŁECZNOŚCIACH 

LOKALNYCH. 
III-XI 2019 

POSTAWMY NA SIEBIE - 

ZRÓBMY TO SAMI! 
6000,00 zł 4000,00 zł AKUMULATOR 

SPOŁECZNY  

DZIAŁANIE GRUPY 

NIEFORMALNEJ Z BORĘT WSI - 

REALIZACJA DZIAŁAŃ 
WZMACNIAJĄCYCH 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

DZIECI I MŁODZIEŻY Z BORĘT 
WSI. 

INICJATORKA -  BARBARA 
MANIA 

VI-X 2019 

EDUKACYJNY THINK 

TANK W GMINIE 
LICHNOWY 

4000,00 zł 3000,00 zł POLSKO-

AMERYKAŃSK
A FUNDACJA 

WOLNOŚCI 

AUTORSKIE DZIAŁANIE 

ABSOLWENTEK PROGRAMU 
MŁODZI LIDERZY RÓWNAĆ 

SZANSE - ZORGANIZOWANIE 

SPOTKAŃ W GMINIE Z UDZIAŁEM 

NAUCZYCIELI, RODZICÓW I 

UCZNIÓW W CELU OMÓWIENIA 

ZMIAN W PRAKTYKACH 
PEDAGOGICZNYCH I 



74 
 

 

  

Opis bazy dydaktycznej szkoły z uwzględnieniem przeprowadzonych remontów w 2019r.  

ZAKUP POMOCY 

DYDAKTYCZNYCH  

 ZAKUP WYRZYNARKI JAKO POMOC DYDAKTYCZNA DO PRACOWNI ZAJĘĆ TECHNICZNYCH 

 

 ZAKUP DWÓCH MONITORÓW  65”K ANDROID  W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „AKTYWNA TABLICA”  ZA 

17500,00ZŁ Z CZEGO 3000,00 ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH  

126,14 ZŁ 

 

3000,00 ZŁ 

ZAKUP MEBLI ORAZ 

SPRZĘTU  

 ZAKUP PATELNI EMALIOWANEJ, ORAZ ALUMINIOWEJ DO KUCHNI SZKOLNEJ 

 

416,16 ZŁ 

REMONT  WYMIANA PARKIETU NA WYKŁADZINĘ DYWANOWĄ W SALI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W BUDYNKU 

SZKOŁY PRZY UL. 10 MARCA 39 

 

WYKONANIE REMONTU ŁAZIENKI PRZY SALI NR 12 W BUDYNKU SZKOŁY PRZY ULICY 10 MARCA 39 ( 

WYMIANA OŚWIETLENIA, ARMATURY ŁAZIENKOWEJ, KAFELEK, DRZWI)   

NAPRAWA POSZYCIA DACHOWEGO NAD CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. 10 MARCA 51 

 

NAPRAWA ODPADAJĄCEJ GLAZURY ORAZ DOPEŁNIENIE BRAKUJĄCEJ GLAZURY W TOALECIE NA PIĘTRZE 

BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. 10 MARCA 51, USZCZELNIENIE RUR KANALIZACYJNYCH I ZAMONTOWANIE 

NOWEGO SEDESU W WC  

 

WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH NA SALI GIMNASTYCZNEJ NA ENERGOOSZCZĘDNE 

6 832,48 ZŁ 

 

 

25 000,00 ZŁ 

 

4 000 ZŁ 

 

 

3 000,00ZŁ 

 

 

 

15 000,00ZŁ 

NAPRAWY  WYMIANA SZYBY W OKNIE DACHOWYM NA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ( SALA BILARDOWA ) 

 

USUNIĘCIE AWARII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PRZY ULICY 10 MARCA 39 

 

NAPRAWA PĘKNIĘTEGO GRZEJNIKA NA GÓRNYM KORYTARZU BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. 10 MARCA 51 

 

USUNIĘCIE AWARII ELEKTRYCZNEJ NA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PRZY ULICY 10 MARCA 51 

 

NAPRAWA KOSIARKI TRAKTORKA ORAZ KOSIARKI SPALINOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIAMI  

 

NAPRAWA WYRWANEGO WYŁĄCZNIKA PPOŻ. ORAZ  WYMIANA ŚWIETLÓWEK W BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. 

10 MARCA 39  

 

RENOWACJA 16 KRZESEŁ TAPICEROWANYCH DO POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO, GABINETU DYREKTORA,  

300,12 ZŁ 

 

246,00 ZŁ 

 

599,99 ZŁ 

 

 

344,40 ZŁ 

 

 

1 010,02 ZŁ 

 

725,70 ZŁ 

 

 

1 040,64 ZŁ 

INNE ZAKUP ZEGARA ŚCIENNEGO NA GÓRNY KORYTARZ SZKOŁY PRZY ULICY 10 MARCA 51, ORAZ ZEGARÓW 

ŚCIENNYCH NA KORYTARZ I SALĘ LEKCYJNĄ W BUDYNKU SZKOŁY PRZY ULICY 10 MARCA 39 

ZAKUP MATERIAŁÓW POTRZEBNYCH DO ZABUDOWY NA KALORYFERY W BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. 10 

MARCA 51 

 

ZAKUP FARB POTRZEBNYCH DO RENOWACJI PÓŁEK NA KORYTARZU (BIBLIOTEKA WYMIENNA) 

 

ZAKUPIONO WYKŁADZINĘ DO SALI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO (3,4,5 LATKÓW) W BUDYNKU SZKOŁY PRZY 

ULICY 10 MARCA 39 

 

ZAKUP FARB ORAZ PĘDZLI POTRZEBNYCH DO WYKONANIA DEKORACJI ŚCIENNEJ NA KORYTARZU W 

BUDYNKU SZKOŁY PRZY ULICY 10 MARCA 39 

 

ZAKUP SZEŚCIU LAMP LEDOWYCH NA GÓRNY KORYTARZ W BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. 10 MARCA 51 

 

 

PRACE ELEKTRYCZNE POLEGAJĄCE NA WYMIANIE SZEŚCIU LAMP NA KORYTARZU ORAZ WYMIANA 

WYPALONYCH ŻARÓWEK JARZENIOWYCH NA LEDOWE W KLASACH ORAZ ZAMONTOWANIE OPRAWY 

ENERGOOSZCZĘDNEJ PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. 10 MARCA 39  

337,53 ZŁ 

 

 

108,20 ZŁ 

 

99,70ZŁ 

 

471,00 ZŁ 

 

 

192,50 ZŁ 

 

 

1 783,01 ZŁ 

 

 

 

2 494,99ZŁ 

EDUKACYJNYCH STOSOWANYCH 

W GMINNYCH SZKOŁACH. 
IX-XI 2019 

 

PIERWSZE ROBOTY ZA 

PŁOTY! 

3600,00 zł 3000,00 zł PKP 

ENERGETYKA 
S.A. 

DZIAŁANIE GRUPY 

NIEFORMALNEJ Z LISEWA 
MALBORSKIEGO - ORGANIZACJA 

MOBILNEJ PRACOWNI 

ROBOTYCZNEJ DLA UCZNIÓW 
SZKOŁY W LISEWIE. 

INICJATOR - DAWID 

JAKUBOWSKI  
IX-X 2019 

 KLUB  11500,00 zł  10000,00 zł  MINISTERSTW

O SPORTU I 

TURYSTYKI 

 DOFINASOWANIE NA 

PROWADZENIE ZAJĘĆ (BILARD, 

KOSZYKÓWKA) ZAKUP SPRZĘTU 

SPORTOWEGO  

MARZEC-GRUDZIEŃ 2019  

 

 SKS 

SZKOLNY KLUB 

SPORTOWY 

 2500,00 zł  2500,00 zł   MINISTERSTW

O SPORTU I 

TURYSTYKI 

 DOFINASOWANIE NA 

PROWADZENIE ZAJĘĆ 

SPORTOWYCH BILARD 

KOSZYKÓWKA   
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Osiągnięcia szkoły, uczniów. 

1) I miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Malborku, 

2) Udział ucznia w Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Łubianie koło 

Kościerzyny. 

3) Srebrny medal Mistrzostw Polski UKS w grze drużynowej w bilard, 

4) V miejsce w finale wojewódzkich rozgrywek koszykówki dziewcząt rocznika 

2006  w Gdańsku, 

5) III miejsce w półfinale wojewódzkim rozgrywek koszykówki chłopców w 

Kwidzynie.  

6) Organizacja i udział w Międzygminnym Konkursie Historycznym III miejsce. 

 

11.5. Szkoła Podstawowa im. Edyty Czoskówny w Szymankowie 

Informacje ogólne 

Granice obwodu szkoły – miejscowości: Szymankowie, Staryni, Lichnówkach Pierwszych i 

Lichnówkach Drugich. 

 

Uczniowie i oddziały 

 styczeń – sierpień 2019 wrzesień – grudzień 2019 

Ilość uczniów 

 

79 70 

W tym ilość uczniów 

dowożonych 

21 19 

Ilość oddziałów 7 

 

6 

 

 

Nauczyciele 

stopień awansu zawodowego I-VIII 2019r. IX-XII 2019r.  

kontraktowy 4 3 

mianowany 1 2 

dyplomowany 12* 11* 

razem 17* 16* 

 

 

wymiar zatrudnienia  I-VIII 2019r. IX-XII 2019r.  

pełnozatrudnieni w osobach 10* 8* 

pełnozatrudnieni w etatach 12,02* 9,6* 

niepełnozatrudnieni w osobach 7 8 

niepełnozatrudnieni w etatach  2,84 3,69 

łączne zatrudnienie w osobach 17* 16* 

łączne zatrudnienie w etatach 14,86* 13,29* 
* w tym 1 osoba niepełniąca obowiązków (przebywająca na długim zwolnieniu lekarskim i następnie na urlopie dla 

poratowania zdrowia).  
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Administracja i obsługa 

 

rodzaj zajmowanego 

stanowiska 

liczba zatrudnionych 

w osobach 

w tym 

pełnozatrudnieni 

liczba 

etatów 

pracownicy 
administracji 

2 0 0,55 

pracownicy obsługi 5 4 4,75 

Razem 7 4 5,3 

 

 

Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty z 2019 r. 

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 13  uczniów kl.VIII 

 

Ilość 
zdających 

Wynik 
najwyższy 

Wynik 
najniższy 

szkoła gmina powiat województwo kraj 

j.polski 

13 90% 26% 62% 56% 56% 62% 63% 

matematyka 

13 90% 7% 36% 31% 37% 44% 45% 

j.angielski 

5 97% 7% 60% 51% 52% 58% 59% 

j.niemiecki 

8 60% 10% 27% 24% 24% 35% 42% 

 

 

Opis oferty edukacyjnej w zakresie zajęć dodatkowych  

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych ( odbywają się raz w tygodniu) 

- zajęcia plastyczne dla ucz. kl.II, kl. IV-VI 

- zajęcia teatralno- taneczne dla uczniów kl.VII 

- zajęcia szachowe dla uczniów kl.IV 

- zajęcia rekreacyjno-sportowe ucz. kl. I-VIII 

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne  

- zajęcia rewalidacyjne 

- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze 

- zajęcia logopedyczne 

- zajęcia z psychologiem 

 

Opis bazy dydaktycznej z uwzględnieniem przeprowadzonych inwestycji, remontów w 2019r.  

Baza dydaktyczna: 

W budynku szkoły mieści się sześć sal lekcyjnych (w tym pracownia komputerowa) oraz sala 

przedszkolna i hala sportowa wybudowane w 2011 roku. Z pomieszczeń dodatkowych:  biblioteka 

szkolna, gabinet pedagoga, logopedy i psychologa (jedno pomieszczenie) oraz gabinet profilaktyki 

zdrowotnej. Pracownia komputerowa wyposażona jest w 16 komputerów stacjonarnych  

z dostępem do Internetu. Dodatkowo w bibliotece uczniowie mogą korzystać z trzech 

komputerów również z dostępem do Internetu. Każda sala lekcyjna ma na wyposażeniu komputer 

stacjonarny lub laptop. Jedna sala lekcyjna dysponuje telewizorem, sześć sal ma tablice 
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interaktywne, pięć projektory multimedialne. Szkoła posiada dziesięć tabletów, w tym 5 

otrzymanych w ramach projektu i 5 zakupionych z środków własnych. 

W 2019 roku szkoła nie przeprowadzała inwestycji ani dużych remontów. W ramach bieżących 

remontów: 

- wykonano serwis kserokopiarki wraz z wymianą części  

- naprawiono oświetlenie  

- naprawiono elewację na hali sportowej – uzupełniono klinkier  

- wymiano rurę spustową (rynnę) na głównym budynku szkoły  

- wymiano okno w kotłowni.  

Baza pomocy dydaktycznych w 2019r. została wzbogacona o: 

- pomoce edukacyjne zakupione ze środków własnych – 9.255,48 zł, w tym za kwotę 2.720,10 zł 
zakupiono sprzęt (projektor i głośnik bezprzewodowy) jako wkład własny w projekcie „Aktywna 
tablica”.  

 - książki do szkolnej biblioteki na kwotę 558,78 zł  

- dwa monitory interaktywne w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – 
„Aktywna Tablica” za 2019 rok o wartości 14.000,00 zł. 

Działania szkoły w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych. 

 

W ramach pozyskiwania środków pozabudżetowych szkoła przystąpiła lub kontynuowała udział  

w następujących projektach: 

 „Program dla szkół” (wartość projektu i dofinansowania: 2.975,63 zł). Program finansowany jest 

ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. W ramach programu dzieci z kl. I - V 

otrzymują owoce i warzywa oraz produkty mleczne, biorą udział w działaniach edukacyjnych 

mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych 

nawyków żywieniowych.  

 Program „Szkolny Klub Sportowy”  – trzecia edycja (wartość projektu i dofinansowania: 2.800,00 

zł). Projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i współfinansowany przez Urząd 

Marszałkowski. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności 

fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela 

prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.  

Projekt #SuperKoderzy (wartość projektu i dofinansowania: 2.500,00 zł); projekt finansowany z 

środków Fundacji Orange. #SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, 

którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresowany jest do uczniów w wieku 

9-12 lat. Celem programu jest nauka podstaw języka programistycznego Scratch, podstaw 

robotyki oraz wdrożenie zdobytych umiejętności w praktyce. W ramach projektu szkoła otrzymała 

dotację na zakup sprzętu informatycznego i multimedialnego – pięć zestawów edukacyjnych LOFI 

Robot.  

Projekt „KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania” (wartość projektu i dofinansowania nie 

jest znana). Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, 

działanie nr  3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Projekt polega na 

przeszkoleniu nauczycieli i wsparciu ich we wdrażaniu innowacyjnych metod kształtowania 

kompetencji programowania oraz rozwijania kompetencji cyfrowych w klasach 1-3. Na potrzeby 

prowadzenia zajęć dla dzieci nauczycielki otrzymały narzędzia do projektowania własnych, 

unikatowych scenariuszy zajęć z różnych elementów edukacyjnych, tablety dla uczniów potrzebne 
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do realizacji zajęć – 5 szt, gra z oprogramowaniem ScottieGO – 5 szt, robot EDISON V 2.0 z 

modułem wspomagającym programowanie i klockami EDCreate – 1 szt, dostęp do platformy 

KoderKit, tablety i gry ScottieGO dla nauczycieli biorących udział w projekcie (2 szt.) 

 

Rządowy program  rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w 

zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019– „Aktywna tablica” 

(wartość projektu 17.500,00 zł, wartość dofinansowania: 14.000,00 zł). Program finansowany w 

80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę 

(szkoła w Szymankowie wniosła wkład własny w postaci zakupionego sprzętu ze środków 

własnych). Program opierał się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły 

jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie 

informacyjnym, oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien 

dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. W ramach otrzymanych środków szkoła  

zakupiła dwa  interaktywne monitory dotykowych o przekątnej 65 cali, w tym jeden z 

wbudowanym OPS.  

Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach osi priorytetowej 

I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020 (wartość projektu i dofinansowania nie jest znana). Działanie finansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020.OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom 

dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Program został zaprojektowany przez 

Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na mocy Ustawy o 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Szkoła korzysta z podstawowej usługi Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej: szybki, bezpieczny i bezpłatny Internet o przepustowości 100 Mb/s.  

 

Osiągnięcia szkoły, uczniów (udział w konkursach, olimpiadach, turniejach)  

1) wyróżnienie Prezesa KRUS w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla dzieci 
"Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje". 

2)  I miejsce w regionie pomorskim w Konkursie Plastycznym dla Dzieci: „ Bezpiecznie na 
wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. 

3)  I miejsce Międzygminny Siatkówka SP i gimnazjum  w Miłoradzu 
4)  II miejsce Międzygminny Konkurs Recytatorski o tematyce Niepodległościowej  
5)   I miejsce w Międzygminny Konkursie Ortograficznym klas I-III 
6) III miejsce Międzygminny Konkurs Historyczny w Lisewie Malborskim 

 

11.6. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych 

pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Lichnowy, Wójt Gminy Lichnowy, na 

podstawie art. 122 ustawy prawo oświatowe w roku 2019 przyznał dofinansowanie 

kosztów kształcenia młodocianych pracowników 12 pracodawcom, którzy zawarli umowę                                       

z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. Dofinansowano 

kształcenie 12 pracowników młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i 

zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacje zawodowe, 

a także ukończyli naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy na 

łączną kwotę 95.418,17 zł.  Na realizacje powyższego zadania  gmina otrzymuje środki 

finansowe Funduszu Pracy z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

 



79 
 

11.7. Dowóz uczniów do szkół 

Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe obwiązującym od 01.09.2017 r. zadaniem 

gminy jest zapewnienie dowozu dzieci do szkoły. 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.  

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 

odległości wymienione wyżej obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka 

środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia 

przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami 

komunikacji publicznej. Natomiast jeśli droga dziecka z domu do szkoły  nie przekracza 

odległości wymienionych wyżej, gmina może zorganizować bezpłatny transport, 

zapewniając opiekę w czasie przewozu. Stosownie do delegacji ustawowej Gmina 

Lichnowy zapewniła bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu uczniów. Dowozy 

uczniów w roku 2019 wykonywał przewoźnik wyłoniony w drodze przetargu firma 

ARRIVA BUS Transport Polska Sp. z o.o. Koszt dowozu dzieci do szkół na terenie gminy 

w roku 2019 wyniósł ok. 207.704,64 zł.  

 Obowiązkiem gminy jest także zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których 

kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe, 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a 

uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły 

ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń 

kończy 21. rok życia; zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 

ustawy Prawo oświatowe, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:  

- 24 rok życia  - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

-  25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

 

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych  

Lp. Nazwa placówki Ilość uczniów 

niepełnosprawnych 

dojeżdżających z 

rodzicami 

Ilość uczniów 

niepełnosprawnych 

dowożonych przez 

gminę (BUS 

gminny)  

 

Rok 

szkolny 

2018/2019 

Rok 

szkolny 

2019/2020 

 

1. Przedszkole Specjalne Nr 3 w Zespole 

Placówek Specjalnych w Tczewie 
1 - -  

2. Gimnazjum Specjalne Nr 4 w Zespole 

Placówek Specjalnych w Tczewie 
1 - -  

3. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9 w 

Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie 
2 2 -  
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4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

Pracy w Zespole Placówek Specjalnych w 

Tczewie 

- 1 -  

5. Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w 

Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie  
1 1 -  

6. Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Tczewie  
2 2 -  

7. Sportowa Szkołą Podstawowa Nr 2  z 

Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie 
1 1 -  

8. Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla 

Dzieci Niewidomych w Laskach  
1 1 -  

9. Szkoła Podstawowa w Lichnowach 1 1 -  
10. Branżowa Szkoła I Stopnia NR 5 Specjalna 

przy Zespole Placówek Specjalnych w 

Tczewie 

 

2 

 

2 

 

- 

 

11. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Domu 

Pomocy Społecznej w Malborku 
1 1 -  

12. Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-

Wychowawczy w Lasowicach Wielkich  
 - 2  

13. Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi w Malborku 
- - 1  

14. Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno- 

Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z 

Autyzmem w Malborku 

 

- 

 

- 

 

5 

 

 

15. 

Liczba dzieci niepełnosprawnych 

uczęszczających do szkół i ośrodków poza 

terenem gminy 

 

13 

 

12 

 

8 

 

 Łączny koszt dowozu dzieci 

niepełnosprawnych  
 

59.379,26 

 

  

 

 

11.8. Bezpłatne podręczniki 

 Dotacja na podręczniki obejmie wszystkich uczniów szkół podstawowych.  Zgodnie z 

ustawą z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych  w roku 2019 

dotacja celowa została  udzielona na wyposażenie szkół podstawowych w nowe 

podręczniki dla klas III i VI szkoły podstawowej oraz materiały ćwiczeniowe do 

wszystkich klas szkoły podstawowej. 

Dotacje celowe na podręczniki dla uczniów danej klasy przyznaje się raz na trzy lata. 

Uczniowie, klas nie objętych dotacją na podręczniki otrzymali podręczniki wieloletnie                          

(z poprzedniego rocznika), w tym  podręcznik do języka obcego. Natomiast ćwiczenia 

wszyscy uczniowie dostali  nowe, stają się one własnością ucznia.  

Kwota dotacji w 2019 r. dla klasy III to – 74,25 zł/dziecko oraz dla klasy VI – 178,20 

zł/dziecko, na komplet podręczników do wszystkich przedmiotów. Natomiast na materiały 

ćwiczeniowe kwota dotacji dla klas I-III wynosi 49,50 zł/dziecko oraz w klasach IV-VIII  

– 24,75 zł/dziecko. 

  

W roku 2019  Gmina Lichnowy otrzymała dotację na zakup podręczników dla 110 

uczniów, natomiast na zakup materiałów ćwiczeniowych dla 332 uczniów. Łącznie 

otrzymano 28623,00 zł dotacji. 
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11.9. Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

 

Ważnym obowiązkiem gmin jest kontrola spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia  szkoły 

podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.  Natomiast obowiązek 

nauki trwa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie 

do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej. Po ukończeniu szkoły podstawowej 

obowiązek nauki spełnia się przez: uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły 

ponadpodstawowej oraz realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania 

zawodowego u pracodawcy. Kontroli spełnienia obowiązku szkolnego dokonują 

dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki 

gmina.  

Wójt Gminy Lichnowy na podstawie wykazów z ewidencji ludności oraz informacji 

uzyskanych z placówek z placówek ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dokonuje 

weryfikacji danych.  

Dane dotyczące spełnienia obowiązku nauki według zawarto w tabeli.  

Wyszczególnienie 16 lat 17 lat 18 lat ogółem 

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat, spełniającej 

obowiązek szkolny 

6 1 0 7 

 

 

Liczba  

młodzieży  

spełniająca  

obowiązek  

nauki 

W publicznej lub niepublicznej szkole  

Ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej 
40 38 40 118 

Przez realizacje przygotowania zawodowego u 

pracodawcy 
0 2 2 4 

Przez realizację indywidualnego  

Programu edukacyjno-terapeutycznego dla 

osób ze sprzężonymi niepełno- sprawnościami 

w ośrodku rewalidacyjno- wychowawczym 

1 1 0 2 

9709

14434

4480

Podział dotacji na poszczególne szkoły Gminy Lichnowy

SP Lichnowy SP Lisewo Malborskie SP Szymankowo
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 Przez uczęszczanie do szkoły w kraju, w 

którym przebywają 
0 2 1 3 

Liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej 

na terenie gminy, co do której brak informacji o 

spełnianiu bądź niespełnianiu obowiązku nauki 

12 8 8 28 

Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki 

 

0 0 0 0 

Ogółem 

 

59 52 51 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

12. KULTURA I SPORT 

 

12.1. Gminne Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach został utworzony dnia 1 stycznia 2003 r. 

uchwałą Rady Gminy nr XXXVI/41/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r. jako samorządowa 

instytucja kultury, posiadająca odrębną od organizatora osobowość prawną. GOKiS 

zajmuje się działalnością kulturalną. Działalność ta obejmuje teren Gminy Lichnowy. 

Główna siedziba ośrodka znajduje się w miejscowości Lichnowy. W skład ośrodka zalicza 

się świetlice wiejskie oraz kompleks rekreacyjno - sportowy, nadzorowane przez Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach. Administrację  GOKiS  stanowią: 

- Dyrektor – 3/4 etatu      Księgowa – 3/8 etatu        Referent –1 etat  

 

W 2019  roku w świetlicach wiejskich pracowało  9  osób: 

• w Tropiszewie  - 1 osoba w wymiarze ½ etatu,  

• w Szymankowie – 1 osoba w wymiarze  etatu 

• w Lichnowach – 1 osoba w wymiarze 1 etatu 

• w Lichnówkach II – 1 osoba w wymiarze  ½ etatu 

• w Borętach – 1 osoba w wymiarze ½ etatu 

• w Parszewie – 1 osoba w wymiarze ½ etatu 

• w Pordenowie – 1 osoby w wymiarze ½ etatu 

• w Lisewie Malborskim – 1 osoba w wymiarze 3/4 

• w Dąbrowie – 1 osoba w wymiarze ½ etatu 

 

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Lichnowach  jest zatrudniona jedna osoba, do 

której obowiązków należą w sezonie letnim opieka nad kompleksem sportowym (od 

czerwca do września w wymiarze 1 etatu), a w sezonie zimowym obowiązki na stanowisku 

palacz – konserwator (w wymiarze ½ etatu). 

Głównymi celami działalności w 2019 r. ośrodka były: 

• integracja mieszkańców  i zachowanie tradycji kulturowej 

•  rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalno – sportowych 

•     wypełnianie wolnego czasu dzieciom i młodzieży poprzez organizację różnego rodzaju     

imprez i zajęć w świetlicach wiejskich 

• organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych i sportowych o charakterze gminnym 

• przeprowadzanie konkursów 

• poszerzanie kultury poprzez organizację wyjazdów na spektakle, koncerty itp. 

• współpraca kulturalna z innymi partnerami prowadzącymi podobną działalność 

• pozyskiwanie środków unijnych 

 

W 2019 roku działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w głównej 

mierze opierała  się na pracy (działaniu)  9  świetlic wiejskich: 

Świetlicy środowiskowej „Nazaret” w Lichnowach - placówka czynna była od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 19.00  oraz w soboty w godzinach od 

10.00 do 16.00. W ramach pracy świetlicy organizowane były konkursy, turnieje, 

wyświetlano filmy edukacyjne, organizowano spotkania okolicznościowe, sesje Rady 

Gminy, pokazy itp.  
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Świetlicy wiejskiej w Szymankowie – umiejscowionej w trzech byłych salach klasowych 

przy ul. Głównej 5. Placówka czynna była od poniedziałku do piątku  w godzinach od 

13:00 do 19:00, w soboty od 12.00 do 17.00.  

Świetlicy wiejskiej  w Tropiszewie - która  czynna była od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 15:00  do 19:00.  

Świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - która była czynna  od poniedziałku do soboty w 

godzinach od 15.00 do 19.00 oraz co drugą sobotę w godzinach od 12.00-16.00.  

Świetlicy wiejskiej w Lichnówkach II – czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 15.00 do 19.00 oraz co drugą sobotę w godzinach od 12.00-16.00.   

 Świetlicy  wiejskiej  w Borętach – czynnej od środy do soboty w godzinach od 15.00 do 

20.00.  

Świetlicy wiejskiej w Pordenowie- czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 

14.00 do 19.00.  

Świetlicy wiejskiej w Parszewie - placówka czynna była od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 15.00 do 20.00 oraz co drugą sobotę w godzinach południowych.  

Świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim – czynnej od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 14.00 do 19.00 oraz co drugą sobotę w godzinach od 10.00 do 15.00.  

 

Działalność GOKiS obejmuje stałe zajęcia świetlicowe, także festyny o charakterze 

gminnym, szereg mniejszych imprez odbywających się w świetlicach, jak również różnego 

rodzaju konkursy i rozgrywki sportowe, organizowane w oparciu o aktualne potrzeby 

mieszkańców – wielokrotnie  przy ich aktywnej pomocy. 

W roku 2019 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach zorganizował : 

- 14 wyjazdów do teatru w których uczestniczyło 224  osoby 

- 4 imprezy plenerowe w których uczestniczyło około 1400 osób 

- 76 imprez w świetlicach wiejskich w których uczestniczyło około 700 osób 

- 6 imprez o charakterze gminnym w których uczestniczyło około  1600 osób 

- 5 wyjazdów w których uczestniczyło  251 osób 

 

12.2. Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach  

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach wraz z punktami bibliotecznymi została 

utworzona dnia 01.01.2003 r. na mocy Uchwały Nr XXXV/27/2002 z dnia 28.06.2002 r. 

podjętej przez Radę Gminy Lichnowy. Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury, 

wpisaną do rejestru instytucji kultury, posiadającą numer REGON, NIP oraz statut i 

regulamin organizacyjny. Biblioteka i punkty biblioteczne funkcjonują w pomieszczeniach 

szkolnych wraz z bibliotekami szkolnymi na podstawie umów użyczenia lokali  w 

budynkach szkół oraz porozumień zawartych między dyrektorem biblioteki a dyrektorami 

trzech szkół. Wszystkie pomieszczenia biblioteczne o łącznej powierzchni 130,40 m2 są 

wyremontowane i doposażone w nowe meble biblioteczne, dzięki czemu w znacznym 

stopniu poprawiła się estetyka tych lokali. Wszystkie pomieszczenia są także wyposażone 

w sprzęt komputerowy. 

Zbiory publiczne są oddzielone od zbiorów szkolnych, osobno prowadzone są 

inwentarze i kartoteki czytelników oraz dziennik biblioteki publicznej i punktu 

bibliotecznego. Biblioteka i punkty są obsługiwane przez nauczycieli bibliotekarzy, którzy 

pełnią dodatkowe funkcje: 

1) nauczyciel bibliotekarz zatrudniony w Szkole Podstawowej w Lichnowach pełni 

funkcję dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach na ¼ etatu, 
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2) nauczyciel bibliotekarz zatrudniony w Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim 

wykonuje na umowę zlecenie prace związane z obsługą punktu bibliotecznego (2 

godziny w tygodniu), 

3) nauczyciel bibliotekarz zatrudniony w Szkole Podstawowej w Szymankowie 

wykonuje na umowę zlecenie prace związane z obsługą punktu bibliotecznego (2 

godziny w tygodniu). 

W bibliotece zatrudniona jest także księgowa na 1/8 etatu. W 2019 r. biblioteka w 

Lichnowach udostępniała zbiory pięć razy w tygodniu.  

 

Zbiory biblioteczne 

 

 W 2019 r. w ramach realizacji Programu „Narodowy Program Rozwoju bibliotek” 

zakupiono 116 książek drukowanych za wnioskowaną kwotę 3000,00 zł oraz 145 książek 

drukowanych w ramach realizacji wkładu własnego za kwotę 3000,00 zł. W sumie 

zakupiono 261 nowych książek za kwotę 6000,00 zł z czego 50% wydatków na zakup 

nowości wydawniczych stanowiła dotacja ministerialna.  

 

Stan zbiorów w dniu 31.12.2019 r. przedstawia się następująco: 

1) książki: 

- wpływy w 2019 r. – 261 egz. na kwotę 6000,00 zł  

- ubytki w 2019 r. – 856 egz. na kwotę 4923,12 zł (w tym zubytkowano 728 

egz. zniszczonych i zdezaktualizowanych książek przejętych po zlikwidowanej 

filii biblioteki publicznej w Lisewie Malborskim) 

       2) stan ogólny księgozbioru: 

 - ilość – 11787 pozycji (zbiory w bibliotece w Lichnowach i w Lisewie 

Malborskim), wartość – 214315,51 zł 

3)   zbiory specjalne: 

- wpływy w 2019 r. – brak 

      4) stan ogólny zbiorów specjalnych: 

- ilość – 27 pozycji (programy komputerowe), wartość – 1148,49 zł 

 

Czytelnicy i udostępnianie zbiorów 

 

W 2019 roku w bibliotece w Lichnowach oraz w punktach bibliotecznych zarejestrowano 

ogółem 560 aktywnych czytelników, w tym 383 uczniów w wieku do lat 19. Ogółem 

czytelnicy wypożyczyli 4376 pozycji książkowych oraz 32 razy skorzystali z księgozbioru 

na miejscu.  

Powyższe dane w ujęciu szczegółowym kształtują się następująco: 

1) czytelnicy – 560, w tym:  

- czytelnicy w bibliotece w Lichnowach – 268, 

- czytelnicy w punkcie bibliotecznym w Lisewie Malborskim – 173,  

- czytelnicy w punkcie bibliotecznym w Szymankowie – 119, 

2) wypożyczenia – 4376, w tym: 

- wypożyczenia w bibliotece w Lichnowach – 2853 pozycji książkowych, 

      - wypożyczenia w punkcie w Lisewie Malborskim – 600 pozycji 

książkowych, 

      - wypożyczenia w punkcie w Szymankowie – 923 pozycji książkowych. 

 

Biblioteka w Lichnowach oferuje także nieodpłatny dostęp do Internetu. Do tego celu służą 

dwa komputery przeznaczone dla czytelnika.  
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Upowszechnianie czytelnictwa   

 

W ramach upowszechniania czytelnictwa, głównie wśród dzieci i młodzieży, 

zorganizowano wiele wydarzeń czytelniczych, mających na celu promocję księgozbioru 

biblioteki publicznej i biblioteki szkolnej oraz czytelnictwa wśród uczniów. Do 

najważniejszych należały:  

- rozpowszechnienie przez bibliotekarza informacji o Gdańskich Targach Książki czego 

efektem był wyjazd grupy 7 uczniów z klas VIII i III gimnazjum wraz z opiekunem w dniu 

29.03.2019 r. na Targi i uczestniczenie w spotkaniu z Michałem Zawadką pod hasłem 

„Kim chcę zostać”, 

- wycieczka 24 uczniów z klasy V i klasy VII do Biblioteki Muzeum Zamkowego w 

Malborku; tematyka zajęć była związana z historią książki i bibliotek, historią 

piśmiennictwa oraz działalnością Biblioteki Muzeum Zamkowego, a uczestnicy mieli 

niepowtarzalną okazję kontaktu z najcenniejszymi zbiorami Biblioteki (starodruki i 

rękopisy) oraz literaturą, dotyczącą historii Malborka i okolic, a także z herbarzami, 

- zorganizowanie spotkania autorskiego z pisarką  Anną Czerwińską - Rydel pod hasłem 

„Nieprzeciętni – biografie wybitnych Polaków dla dzieci i młodzieży” (ok. 100 

uczestników), 

- promocja książki i czytelnictwa w ramach dodatkowych lekcji bibliotecznych, w których 

brało udział 95 uczniów, 

- tematyczne wystawy książek w pomieszczeniu bibliotecznym, 

- zaproszenie rodziców dzieci w przedziale wiekowym 3-6 lat do zapisania się do biblioteki 

i odwiedzania biblioteki wraz z dziećmi. 

 

 Komputeryzacja 

 

Automatyzacja procesów bibliotecznych przeprowadzana jest systematycznie, a czytelnicy 

mogą na bieżąco korzystać z katalogu elektronicznego, działającego w wewnętrznej sieci 

bibliotecznej. Obecnie czytelnicy mają do dyspozycji 2 komputery z nieodpłatnym 

dostępem do Internetu. 

 

 

12.3. Sport 

Wójt Gminy Lichnowy co roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu 

rozwoju sportu w Gminie Lichnowy przez kluby sportowe określone w § 3 ust. 1 Uchwały 

Nr VII/46/11 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Lichnowy. Konkurs 

ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie klubom sportowym realizację zadań publicznych z 

zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy. Konkurs adresowany jest do klubów sportowych 

działających i mających siedzibę na terenie Gminy Lichnowy, niedziałających w celu 

osiągnięcia zysku, realizujących cel publiczny z zakresu sportu. 

Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa 

powołana przez Wójta Gminy Lichnowy. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Wójt 

Gminy Lichnowy. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia 

zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Lichnowy a organizacją wnioskującą. 

Dopuszcza się rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.  
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Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w zakresie rozwoju 

sportu w Gminie Lichnowy w 2019 r. wyniosło 41.000 zł.  

Przyznano dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu dla: 

➢ Klubu Sportowego „LISOVIA”, ul. Wyzwolenia 13, Lisewo Malborskie,  

82-224 Lichnowy - 23.000 zł 

➢ UKS Lisewo, ul. 10 Marca 51, Lisewo Malborskie, 82-224 Lichnowy - 9.000 zł 

➢ Uczniowskiego Klubu Sportowego „GO” Lichnowy, ul. Zwycięstwa 15,  

82-224 Lichnowy – 9.000 zł 

Ponadto na terenie gminy Lichnowy odbywają się zajęcia sportowo -rekreacyjne, różnego 

rodzaju turnieje, zawody i rozgrywki sportowe. W 2019 r. zajęcia sportowe odbywały się 

dwa razy w tygodniu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lichnowach.  

W 2019 r. odbyły się następujące turnieje i rozgrywki sportowe: 

➢ Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lichnowy 

➢ Gminny Turniej FIFA 2019 

➢ Grand Prix Gminy Lichnowy w Tenisie Stołowym kat. Open 

➢ Gminny Turniej Badmintona w kat. Open 

➢ Turniej Unihokeja o Puchar Wójta Gminy Lichnowy 

➢ Halowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Lichnowy 

➢ Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Lichnowy 

➢ Turniej Beach Soccer dla dzieci 

➢ Wakacyjny Turniej Piątek Piłkarskich 

➢ Gminna Liga Tenisa Ziemnego 

➢ FIFA 2019  

➢ Mistrzostwa o Puchar Wójta Gminy Lichnowy  

 

Na terenie gminy Lichnowy znajdują się następujące obiekty rekreacyjno-sportowe: 

➢ hale sportowe i gimnastyczne przy szkołach; 

➢ boiska sportowe; 

➢ kompleks rekreacyjno –sportowy w Lichnowach, w którego skład wchodzi: boisko 

do tenisa ziemnego, boisko do siatkówki plażowej, wiata grillowa oraz plac zabaw; 

➢ boisko wielofunkcyjne w Lisewie Malborskim; 

➢ place zabaw; 

➢ boiska znajdujące się w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy 

Lichnowy. 

 

Pieczę nad bazą sportową mają gminne jednostki organizacyjne, tj.: Szkoła Podstawowa w 

Lichnowach, Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim, Szkoła Podstawowa w 

Szymankowie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach. 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do raportu o stanie gminy Lichnowy za 2019 r.  

Realizacja uchwał Rady Gminy Lichnowy za 2019 r. 

Lp. Nr uchwały 
i data podjęcia 

Przedmiot uchwały Zakres realizacji uchwały 

1. IV/32/2019 
29.01.2019 r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie diet i zwrotu 
kosztów podróży dla radnych Rady Gminy 
Lichnowy oraz sołtysów 

wprowadzono ryczałtową formę diet dla sołtysów  

2. IV/33/2019 
29.01.2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 
Rady Gminy Lichnowy z dn. 28.12.2018 r. w 
sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

dokonano zmiany terminu wejścia w życie zmienianej uchwały  

3. IV/34/2019 
29.01.2019 r.  

w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy za 
2019 r. 

Zakres przedmiotowy uchwały objęty sprawozdaniem Wójta 
Gminy Lichnowy z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 
2019 r.  

4. IV/35/2019 
29.01.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2019-2033 

Zakres przedmiotowy uchwały objęty sprawozdaniem Wójta 
Gminy Lichnowy z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 
2019 r.  

5. V/36/2019 
28.02.2019 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatku 
rolnego i podatku od nieruchomości od osób 
fizycznych w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso 

Dokonano aktualizacji osób wyznaczonych na inkasentów 

6. V/37/2019 
28.02.2019 r. 

W sprawie zarządzenia poboru opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz 
określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso 

Dokonano aktualizacji osób wyznaczonych na inkasentów 

7. VI/38/2019 
29.03.2019 r. 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Lichnowy w 2019 r.  

Zrealizowano obowiązek ustawowy uchwalenia corocznie do 
końca 31 marca programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 



8. VI/39/2019 
29.03.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
trwały zarząd nieruchomości stanowiących 
własność gminy Lichnowy 

dot. oddania w trwały zarząd nieruchomości dla gminnych 
jednostek organizacyjnych w celu realizacji ich zadań 
statutowych; celem podjęcia uchwały było uregulowanie 
stanu prawnego nieruchomości ze stanem faktycznym  

9. VI/40/2019 
29.03.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na nieruchomości 
stanowiących własność gminy Lichnowy 

ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomościach 
stanowiących własność gminy Lichnowy na rzecz Energa – 
Operator SA  

10. VI/41/2019 
29.03.2019 r. 

w sprawie zasad zwolnienia, udzielania i 
rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w 
szkołach na terenie gminy Lichnowy oraz 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć dla psychologów, pedagogów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych, 
doradców zawodowych i nauczycieli 
oddziałów przedszkolnych pracujących z 
grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i 
młodsze zatrudnionych w szkołach 
podstawowych gminy Lichnowy 

ustalono wysokość pensum dla specjalistów oraz nauczycieli 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze 
zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze zmienionej 
ustawy Karta Nauczyciela  

11. VI/42/2019 
29.03.2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez 
gminę Lichnowy oraz określenia granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych 

zgodnie z ustawą Prawo oświatowe ustalono plan sieci 
publicznych szkół podstawowych obowiązujący od dnia 
01.09.2019 r.  

12. VI/43/2019 
29.03.2019 r. 

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia 
inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 
komitetów inicjatyw obywatelskich, zasad 
promocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych i formalnych wymogów, 
jakim muszą odpowiadać składane projekty 

zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ustalono zasady 
wnoszenia inicjatyw obywatelskich 



13. VI/44/2019 
29.03.2019 r. 

w sprawie nie wyrażenia zgody na 
wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki 

Rada podjęła decyzje w przedmiocie nie wyodrębniania w 
budżecie gminy na 2020 r. środków stanowiących fundusz 
sołecki 

14. VI/45/2019 
29.03.2019 r. 

w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Centralnego Wodociągu 
Żuławskiego Sp. z o.o w Nowym Dworze 
Gdańskim 

podwyższono kapitał zakładowy CWŻ Sp. z o.o  poprzez objęcie 
udziałów przez gminę Lichnowy 

15. VI/46/2019 
29.03.2019 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy Lichnowy na 
2019 r.  

Zakres przedmiotowy uchwały objęty sprawozdaniem Wójta 
Gminy Lichnowy z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 
2019 r.  

16. VI/47/2019 
29.03.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2019-2033 

zakres przedmiotowy uchwały objęty sprawozdaniem Wójta 
Gminy Lichnowy z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 
2019 r.  

17. VII/48/2019 
30.05.2019 r. 

w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Wójtowi Gminy Lichnowy 

po dokonaniu analizy raportu o stanie gminy za 2018 r. rada 
udzieliła Wójtowi Gminy Lichnowy z tego tytułu wotum 
zaufania 

18. VII/49/2019 
30.05.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego i sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy Lichnowy za 2018 r.  

rada gminy zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.  

19. VII/50/2019 
30.05.2019 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Lichnowy z tytułu wykonania budżetu 
za 2018 r.  

rada gminy udzieliła wójtowi gminy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu gminy za 2018 r.  

20. VII/51/2019 
30.05.2019 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o 
wypłatę zryczałtowanego dodatku 
energetycznego 

wykonano obowiązek ustawowy w zakresie określenia wzoru 
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

21. VII/52/2019 
30.05.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody  przez Radę Gminy 
Lichnowy na sprzedaż nieruchomości 
wchodzących w skład zasobu nieruchomości 
gminy Lichnowy 

uchwała zrealizowana – podpisano akt notarialny  

22. VII/53/2019 
30.05.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przejazdu i przechodu na działce 
nr 220 położonej w obrębie ewidencyjnym 

uchwała nie została zrealizowana z uwagi na zbyt duże koszty 
ustanowienia służebności 



Dąbrowa, której gmina Lichnowy jest 
użytkownikiem wieczystym 

23. VII/54/2019 
30.05.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/150/2016 
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 listopada 2016 
r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy Lichnowy 

zmiana dot. katalogu osób, które mogą otrzymać lokal 
służbowy 

24. VII/55/2019 
30.05.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/209/2017 
Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 czerwca 2017 
r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy 
Lichnowy 

zmiana podyktowana pismem Prokuratury Rejonowej w 
Malborku – wniosła o modyfikację niezgodnych z prawem 
zapisów uchwały w części dotyczącej obowiązków osób 
utrzymujących zwierzęta domowe  

25. VII/56/2019 
30.05.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na nieruchomości 
stanowiącej własność gminy Lichnowy 

ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomościach 
stanowiących własność gminy Lichnowy na rzecz Energa – 
Operator SA  

26. VII/57/2019 
30.05.2019 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Rady 
Gminy Lichnowy z pracy za 2018 r. 

wykonanie obowiązku ustawowego 

27. VII/58/2019 
30.05.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2018 r. Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Lichnowach 

wykonanie obowiązku ustawowego 

28. VII/59/2019 
30.05.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2018 r. Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Lichnowach  

wykonanie obowiązku ustawowego 

29. VII/60/2019 
30.05.2019 r. 

w sprawie zamian w budżecie gminy Lichnowy 
za 2019 r. 

zakres przedmiotowy uchwały objęty sprawozdaniem Wójta 
Gminy Lichnowy z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 
2019 r.  

30. VII/61/2019 
30.05.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2019-2033 

zakres przedmiotowy uchwały objęty sprawozdaniem Wójta 
Gminy Lichnowy z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 
2019 r.  

31. VIII/62/2019 
28.06.2019 r. 

w sprawie powołania zespołu opiniującego 
kandydatów na ławników sądowych 

Powołany zespół nie podjął czynności z uwagi na brak zgłoszeń 
kandydatów na ławników sądowych 



32. VIII/63/2019 
28.06.2019 r. 

w sprawie nieodpłatnego przyjęcia środka 
trwałego na minie gminy 

w wykonaniu uchwały zawarto umowę przekazania środka 
trwałego w postaci zestawu narzędzi hydraulicznych  

33. VIII/64/2019 
28.06.2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/291/2018 
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 maja 2018 r. 
w sprawie przyjęcia zasad udzielania i 
rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie 
prac związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Lichnowy 

zmiana dot. wysokości dofinansowania kosztów 
kwalifikowanych związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest  

34. VIII/65/2019 
28.06.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
trwały zarząd nieruchomości stanowiących 
własność gminy Lichnowy 

dot. oddania w trwały zarząd nieruchomości dla gminnych 
jednostek organizacyjnych w celu realizacji ich zadań 
statutowych; celem podjęcia uchwały było uregulowanie 
stanu prawnego nieruchomości ze stanem faktycznym  

35. VIII/66/2019 
28.06.2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 
kredytu na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu gminy Lichnowy w 2019 roku 

uchwała nie została zrealizowana z uwagi na brak konieczności 
zaciągnięcia kredytu 

36. VIII/67/2019 
28.06.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy 
na 2019 r.  

zakres przedmiotowy uchwały objęty sprawozdaniem Wójta 
Gminy Lichnowy z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 
2019 r.  

37. VIII/68/2019 
28.06.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2019-2033 

zakres przedmiotowy uchwały objęty sprawozdaniem Wójta 
Gminy Lichnowy z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 
2019 r.  

38. IX/69/2019 
12.09.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zakup w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości na rzecz 
gminy Lichnowy 

uchwała została wykonana – podpisano umowę kupna – 
sprzedaży nieruchomości ( b. posterunek policji w 
Lichnowach) na rzecz gminy Lichnowy 

39. IX/70/2019 
12.09.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy 
na 2019 r. 

zakres przedmiotowy uchwały objęty sprawozdaniem Wójta 
Gminy Lichnowy z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 
2019 r.  

40. IX/71/2019 
12.09.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2019-2033 

zakres przedmiotowy uchwały objęty sprawozdaniem Wójta 
Gminy Lichnowy z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 
2019 r.  

41. X/72/2019 
30.09.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
regulaminu określającego wysokość oraz 

zgodnie z obowiązkiem ustawowym wprowadzono do treści 
regulaminu zapisy dot. wysokości dodatku funkcyjnego dla 



szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy, szczegółowe warunki obliczania i 
wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw, wysokość nagród ze specjalnego 
funduszu nagród, a także wysokość oraz 
szczegółowe zasady przyznawania i 
wypłacania dodatku mieszkaniowego  

nauczycieli sprawujących funkcję wychowawcy klasy oraz 
opiekuna oddziału przedszkolnego 

42. X/73/2019 
30.09.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Gminy 
Lichnowy na sprzedaż nieruchomości 
wchodzących w skład zasobu nieruchomości 
gminy Lichnowy 

uchwała została zrealizowana w styczniu 2020 r. – nastąpiło 
podpisanie aktu notarialnego z wcześniej wyłonionym w 
drodze przetargu ustnego nieograniczonego nabywcą 
nieruchomości 

43. X/74/2019 
30.09.2019 r. 

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Lichnowy na lata 2020-2024 

wykonano obowiązek ustawowy opracowania i uchwalenia 
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy Lichnowy na lata 2020-2024 

44. X/75/2019 
30.09.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na nieruchomości 
stanowiących własność gminy Lichnowy 

ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomościach 
stanowiących własność gminy Lichnowy na rzecz Energa – 
Operator SA  

45. X/76/2019 
30.09.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na nieruchomości 
stanowiących własność gminy Lichnowy 

ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomościach 
stanowiących własność gminy Lichnowy na rzecz PPU NORT 
Sp. z o.o w Szymankowie 

46. X/77/2019 
30.09.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
służebności przesyłu na nieruchomości 
stanowiących własność gminy Lichnowy 

ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomościach 
stanowiących własność gminy Lichnowy na rzecz Windfarm 
Polska III Spółka z o.o w Koszalinie 

47. X/78/2019 
30.09.2019 r. 

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lichnowach  

dostosowano treść statutu GOPS do katalogu wykonywanych 
przez ośrodek zadań 

48. X/79/2019 
30.09.2019 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Lichnowy 

dostosowano treść regulaminu do obowiązujących przepisów  



49. X/80/2019 
30.09.2019 r. 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 
wykonania budżetu gminy Lichnowy za I 
półrocze 2019 r. oraz informacji o 
kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej, w tym o przebiegu realizacji 
przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.  

zakres przedmiotowy uchwały objęty sprawozdaniem Wójta 
Gminy Lichnowy z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 
2020 r.  

50. X/81/2019 
30.09.2019 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 
kredytu na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu gminy Lichnowy w 2019 r.  

uchwała nie została zrealizowana z uwagi na brak konieczności 
zaciągnięcia kredytu 

51. X/82/2019 
30.09.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy 
na 2019 r. 

zakres przedmiotowy uchwały objęty sprawozdaniem Wójta 
Gminy Lichnowy z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 
2019 r.  

52. X/83/2019 
30.09.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2019-2033 

zakres przedmiotowy uchwały objęty sprawozdaniem Wójta 
Gminy Lichnowy z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 
2019 r.  

53. XI/83/2019 
29.10.2019 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/452/10 
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 października 
2010 roku w sprawie przyjęcia Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Lichnowy  

uchwalono nowy Program przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Lichnowy na lata 2020-2022 

54. XI/84/2019 
29.10.2019 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia 

wykonano obowiązek ustawowy w zakresie określenia zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 
mieszkaniach chronionych 

55. XI/85/2019 
29.10.2019 r. 

w sprawie uchwalenia na rok 2020 programu 
współpracy gminy Lichnowy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie 

wykonano obowiązek ustawowy w zakresie corocznego 
uchwalania programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi ; program jest obecnie realizowany  



56. XI/86/2019 
29.10.2019 r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2020 r. 

wykonano obowiązek ustawowy uchwalenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości; uchwała jest realizowana 
w 2020 r.  

57. XI/87/2019 
29.10.2019 r. 

w sprawie wysokości stawek w podatku od 
środków transportowych w 2020 roku 

wykonano obowiązek ustawowy uchwalenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych; uchwała jest 
realizowana w 2020 r.  

58. XI/88/2019 
29.10.2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty i ustalenia 
stawki opłaty za pojemnik o określonej 
pojemności, przeznaczony do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości 

ustalono stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowiązujące od dnia 1 stycznia 2020 r. ; 
uchwała jest realizowana od 01.01.2020 r.  

59. XI/89/2019 
29.10.2019 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 

zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach wymogła zmianę wzoru deklaracji; 
uchwała jest realizowana od 01.01.2020 r.  

60. XI/90/2019 
29.10.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy 
za 2019 r. 

zakres przedmiotowy uchwały objęty sprawozdaniem Wójta 
Gminy Lichnowy z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 
2019 r.  

61. XI/91/2019 
29.10.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2019-2033 

zakres przedmiotowy uchwały objęty sprawozdaniem Wójta 
Gminy Lichnowy z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 
2019 r.  

62. XII/92/2019 
06.12.2019 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w gminie Lichnowy w roku szkolnym 
2019/2020 

wykonano obowiązek ustawowy ustalenia średniej ceny 
jednostki paliwa w gminie Lichnowy w roku szkolnym 
2019/2020, która jest podstawą rozliczeń z rodzicami uczniów 
niepełnosprawnych, którym rodzice zapewniają dowóz we 
własnym zakresie; uchwała jest realizowana  od 01.09.2019 r.  

63. XII/93/2019 r. 
06.12.2019 r. 

zmieniająca uchwałę nr XI/86/2019 Rady 
Gminy Lichnowy z dnia  
29 października 2019 r. w sprawie wysokości 
stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.  

zmiana uchwały podyktowana uchwałą Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Gdańsku, która stwierdziła nieważność § 2 
zmienianej uchwały 



64. XII/94/2019 
06.12.2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/88/2019 
Rady Gminy Lichnowy z dnia  
29 października 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty i ustalenia stawki opłaty za 
pojemnik o określonej pojemności, 
przeznaczony do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości 

zmiana uchwały była konsekwencją uchwały RIO w Gdańsku, 
która stwierdziła niezgodność zapisu § 3 zmienianej uchwały z 
art.6k ust.2a pkt5) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach 

65. XII/95/2019 
06.12.2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/2019 
Rady Gminy Lichnowy z dnia 29 października 
2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  

zmiana uchwały była konsekwencją uchwały RIO w Gdańsku, 
która stwierdziła nieważność Działu E załącznika do uchwały 
Nr XI/89/2019 z dn.29.10.2019 r.  

66. XII/96/2019 
06.12.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy 
na 2019 r.  

zakres przedmiotowy uchwały objęty sprawozdaniem Wójta 
Gminy Lichnowy z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 
2019 r.  

67. XIII/97/2019 
30.12.2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

w wykonaniu uchwały podpisano umowę z Pocztą Polska S.A. 

68. XIII/98/2019 
30.12.2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz planu przychodów i 
wydatków związanych z realizacją Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2020 rok 

uchwała jest realizowana w 2020 r. 

69. XIII/99/2019 
30.12.2019 r. 

w sprawie ustalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 

uchwała jest realizowana w 2020 r.  

70. XIII/100/2019 
30.12.2019 r. 

w sprawie ustalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2020 rok 

uchwała jest realizowana w 2020 r.  



71. XIII/101/2019 
30.12.2019 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy 
Lichnowy na 2020 r. 

uchwała jest realizowana w 2020 r.  

72. XIII/102/2019 
30.12.2019 r. 

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji 
Rady Gminy Lichnowy na 2020 r.  

uchwała jest realizowana w 2020 r.  

73. XIII/103/2019 
30.12.2019 r. 

w sprawie uchylenia uchwał uchylono uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu z uwagi na 
brak potrzeby jej realizacji 

74. XIII/104/2019 
30.12.2019 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy Lichnowy 
na 2019 rok 

zakres przedmiotowy uchwały objęty sprawozdaniem Wójta 
Gminy Lichnowy z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 
2019 r.  

75. XIII/105/2019 
30.12.2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2019-2033 

zakres przedmiotowy uchwały objęty sprawozdaniem Wójta 
Gminy Lichnowy z wykonania budżetu gminy Lichnowy za 
2019 r.  

76. XIII/106/2019 
30.12.2019 r. 

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2020-2033 

uchwała podlega realizacji w 2020 r. 

77. XIII/107/2019 
30.12.2019 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Lichnowy na 2020 rok 

uchwała podlega realizacji w 2020 r.  

 



Załącznik nr 2

                                                  

    Wydatki bieżące   19 109 196,00 22 140 741,47 21 343 145,16 96,4

    Wydatki majątkowe   5 689 339,00 4 488 892,16 4 143 625,63 92,3

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   2 498 291,00 3 353 737,47 3 010 665,86 89,8

    Wydatki bieżące   151 733,00 869 067,47 859 417,09 98,9

    Wydatki majątkowe   2 346 558,00 2 484 670,00 2 151 248,77 86,6

01008 Melioracje wodne   2 000,00 0,00 0,00  - 

    Wydatki bieżące   2 000,00 0,00 0,00  - 

4270 Zakup usług remontowych   2 000,00 0,00 0,00  - 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   2 464 891,00 2 566 972,00 2 225 128,00 86,7

    Wydatki bieżące   118 333,00 101 332,00 92 858,30 91,6

4300 Zakup usług pozostałych   100 500,00 83 499,00 76 793,59 92,0

4307 Zakup usług pozostałych   2 125,00 2 125,00 621,95 29,3

4309 Zakup usług pozostałych   375,00 375,00 109,76 29,3

4480 Podatek od nieruchomości   15 333,00 15 333,00 15 333,00 100,0

    Wydatki majątkowe   2 346 558,00 2 465 640,00 2 132 269,70 86,5

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   475 871,00 594 953,00 530 484,32 89,2

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   1 590 084,00 1 590 084,00 1 361 517,65 85,6

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   280 603,00 280 603,00 240 267,73 85,6

01030 Izby rolnicze   31 400,00 33 900,00 32 723,32 96,5

    Wydatki bieżące   31 400,00 33 900,00 32 723,32 96,5

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 

wpływów z podatku rolnego  

31 400,00 33 900,00 32 723,32 96,5

01095 Pozostała działalność   0,00 752 865,47 752 814,54 100,0

    Wydatki bieżące   0,00 733 835,47 733 835,47 100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   0,00 8 658,76 8 658,76 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   0,00 1 480,64 1 480,64 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

0,00 212,14 212,14 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   0,00 4 037,39 4 037,39 100,0

4430 Różne opłaty i składki   0,00 719 446,54 719 446,54 100,0

    Wydatki majątkowe   0,00 19 030,00 18 979,07 99,7

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   0,00 19 030,00 18 979,07 99,7

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ  

42 268,00 46 061,00 45 802,62 99,4

    Wydatki bieżące   26 268,00 30 024,00 29 765,62 99,1

    Wydatki majątkowe   16 000,00 16 037,00 16 037,00 100,0

40001 Dostarczanie ciepła   26 268,00 30 024,00 29 765,62 99,1

    Wydatki bieżące   26 268,00 30 024,00 29 765,62 99,1

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   24 268,00 29 524,00 29 352,71 99,4

4260 Zakup energii   1 000,00 500,00 412,91 82,6

4300 Zakup usług pozostałych   1 000,00 0,00 0,00  - 

40002 Dostarczanie wody   16 000,00 16 037,00 16 037,00 100,0

    Wydatki majątkowe   16 000,00 16 037,00 16 037,00 100,0

6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   16 000,00 16 037,00 16 037,00 100,0

WYDATKI 

 % 
Wykonanie 

31.12.2019

Budżet po 

zmianach
Budżet uchwalony§ 
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nazwa klasyfikacji budżetowej



600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   323 631,00 91 314,00 75 202,58 82,4

    Wydatki bieżące   86 000,00 70 244,00 55 440,08 78,9

    Wydatki majątkowe   237 631,00 21 070,00 19 762,50 93,8

60016 Drogi publiczne gminne   61 000,00 76 314,00 68 025,03 89,1

    Wydatki bieżące   61 000,00 55 244,00 48 262,53 87,4

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   20 000,00 22 000,00 20 036,27 91,1

4300 Zakup usług pozostałych   30 000,00 28 000,00 22 982,92 82,1

4430 Różne opłaty i składki   11 000,00 5 244,00 5 243,34 100,0

    Wydatki majątkowe   0,00 21 070,00 19 762,50 93,8

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   0,00 11 070,00 11 070,00 100,0

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   0,00 10 000,00 8 692,50 86,9

60017 Drogi wewnętrzne   262 631,00 15 000,00 7 177,55 47,9

    Wydatki bieżące   25 000,00 15 000,00 7 177,55 47,9

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   10 000,00 5 000,00 1 977,55 39,6

4300 Zakup usług pozostałych   15 000,00 10 000,00 5 200,00 52,0

    Wydatki majątkowe   237 631,00 0,00 0,00  - 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   237 631,00 0,00 0,00  - 

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA   117 500,00 141 340,00 136 591,49 96,6

    Wydatki bieżące   117 500,00 123 140,00 118 475,89 96,2

    Wydatki majątkowe   0,00 18 200,00 18 115,60 99,5

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   94 500,00 117 740,00 116 022,21 98,5

    Wydatki bieżące   94 500,00 99 540,00 97 906,61 98,4

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   8 000,00 9 500,00 8 452,55 89,0

4260 Zakup energii   20 000,00 16 000,00 15 638,36 97,7

4270 Zakup usług remontowych   3 500,00 2 000,00 1 990,00 99,5

4300 Zakup usług pozostałych   30 000,00 23 298,52 23 266,18 99,9

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  0,00 7 640,00 7 626,00 99,8

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 

pomieszczenia garażowe  

11 000,00 9 500,00 9 462,36 99,6

4430 Różne opłaty i składki   17 000,00 27 000,00 26 869,68 99,5

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   5 000,00 4 601,48 4 601,48 100,0

    Wydatki majątkowe   0,00 18 200,00 18 115,60 99,5

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   0,00 18 200,00 18 115,60 99,5

70095 Pozostała działalność   23 000,00 23 600,00 20 569,28 87,2

    Wydatki bieżące   23 000,00 23 600,00 20 569,28 87,2

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

3 000,00 3 000,00 0,00 0,0

4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych  

20 000,00 20 600,00 20 569,28 99,9

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   11 902,00 12 802,00 12 499,80 97,6

    Wydatki bieżące   11 902,00 12 802,00 12 499,80 97,6

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego gminy   10 000,00 10 585,00 10 282,80 97,1

    Wydatki bieżące   10 000,00 10 585,00 10 282,80 97,1

4300 Zakup usług pozostałych   10 000,00 10 585,00 10 282,80 97,1

71035 Cmentarze   1 902,00 2 217,00 2 217,00 100,0

    Wydatki bieżące   1 902,00 2 217,00 2 217,00 100,0

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  1 902,00 2 217,00 2 217,00 100,0

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA   2 010 424,00 2 039 547,42 1 956 582,90 95,9

    Wydatki bieżące   1 995 424,00 2 024 547,42 1 941 835,10 95,9

    Wydatki majątkowe   15 000,00 15 000,00 14 747,80 98,3



75011 Urzędy wojewódzkie   46 000,00 49 995,42 30 667,26 61,3

    Wydatki bieżące   46 000,00 49 995,42 30 667,26 61,3

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   0,00 4 059,42 4 059,42 100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   34 654,00 34 526,26 18 828,18 54,5

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   2 832,00 2 832,00 2 832,00 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   6 410,00 6 395,59 3 219,62 50,3

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

918,00 915,39 461,28 50,4

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1 186,00 1 246,76 1 246,76 100,0

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo dnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 

których mowa w art.184 ustawy, pobranych 

0,00 20,00 20,00 100,0

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   135 900,00 139 900,00 135 164,31 96,6

    Wydatki bieżące   120 900,00 124 900,00 120 416,51 96,4

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   104 800,00 108 800,00 107 552,20 98,9

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 000,00 2 000,00 320,00 16,0

4270 Zakup usług remontowych   2 000,00 1 455,00 0,00 0,0

4300 Zakup usług pozostałych   11 000,00 12 545,00 12 544,31 100,0

4430 Różne opłaty i składki   100,00 100,00 0,00 0,0

    Wydatki majątkowe   15 000,00 15 000,00 14 747,80 98,3

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   15 000,00 15 000,00 14 747,80 98,3

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   1 734 524,00 1 741 152,00 1 684 126,07 96,7

    Wydatki bieżące   1 734 524,00 1 741 152,00 1 684 126,07 96,7

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   6 600,00 6 600,00 3 884,20 58,9

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   1 083 842,00 1 092 842,00 1 085 287,60 99,3

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   89 480,00 85 258,00 85 257,49 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   198 025,00 189 025,00 180 010,19 95,2

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

28 990,00 28 990,00 20 273,99 69,9

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  

6 000,00 2 000,00 0,00 0,0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe   5 000,00 5 000,00 4 028,80 80,6

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   79 888,00 92 842,43 88 352,69 95,2

4260 Zakup energii   29 700,00 29 700,00 24 046,82 81,0

4270 Zakup usług remontowych   8 000,00 2 000,00 749,07 37,5

4280 Zakup usług zdrowotnych   4 000,00 3 000,00 1 875,00 62,5

4300 Zakup usług pozostałych   99 700,00 109 385,00 109 069,79 99,7

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   10 000,00 8 000,00 7 379,21 92,2

4410 Podróże służbowe krajowe   14 500,00 14 500,00 11 342,44 78,2

4420 Podróże służbowe zagraniczne   0,00 1 600,00 1 491,94 93,2

4430 Różne opłaty i składki   11 000,00 11 000,00 9 838,27 89,4

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   24 897,00 24 792,57 24 792,57 100,0

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   500,00 500,00 0,00 0,0

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  1 902,00 2 217,00 2 217,00 100,0

4530 Podatek od towarów i usług (VAT)   1 000,00 1 000,00 867,94 86,8

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   6 500,00 6 500,00 5 321,72 81,9

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  

25 000,00 24 400,00 18 039,34 73,9

75075 Promocja jednostek  samorządu terytorialnego   27 000,00 20 000,00 19 901,59 99,5

    Wydatki bieżące   27 000,00 20 000,00 19 901,59 99,5

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   8 000,00 0,00 0,00  - 

4300 Zakup usług pozostałych   19 000,00 19 385,00 19 286,59 99,5



4430 Różne opłaty i składki   0,00 615,00 615,00 100,0

75095 Pozostała działalność   67 000,00 88 500,00 86 723,67 98,0

    Wydatki bieżące   67 000,00 88 500,00 86 723,67 98,0

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   0,00 20 000,00 19 910,00 99,6

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   53 000,00 50 500,00 50 182,00 99,4

4300 Zakup usług pozostałych   0,00 4 000,00 3 558,59 89,0

4430 Różne opłaty i składki   14 000,00 14 000,00 13 073,08 93,4

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA  

900,00 33 159,00 33 157,20 100,0

    Wydatki bieżące   900,00 33 159,00 33 157,20 100,0

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa   

900,00 900,00 900,00 100,0

    Wydatki bieżące   900,00 900,00 900,00 100,0

4300 Zakup usług pozostałych   900,00 900,00 900,00 100,0

75108 Wybory do Sejmu i Senatu   0,00 16 336,00 16 336,00 100,0

    Wydatki bieżące   0,00 16 336,00 16 336,00 100,0

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   0,00 9 350,00 9 350,00 100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   0,00 3 614,31 3 614,31 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   0,00 618,06 618,06 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

0,00 67,63 67,63 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   0,00 2 366,77 2 366,77 100,0

4410 Podróże służbowe krajowe   0,00 319,23 319,23 100,0

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego   0,00 15 923,00 15 921,20 100,0

    Wydatki bieżące   0,00 15 923,00 15 921,20 100,0

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   0,00 9 350,00 9 350,00 100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   0,00 3 345,89 3 345,89 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   0,00 572,14 572,14 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

0,00 62,23 62,23 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   0,00 2 126,94 2 126,94 100,0

4410 Podróże służbowe krajowe   0,00 465,80 464,00 99,6

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA   

98 000,00 114 480,00 104 533,81 91,3

    Wydatki bieżące   98 000,00 114 480,00 104 533,81 91,3

75404 Komendy wojewódzkie Policji   0,00 5 000,00 5 000,00 100,0

    Wydatki bieżące   0,00 5 000,00 5 000,00 100,0

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   0,00 5 000,00 5 000,00 100,0

75412 Ochotnicze straże pożarne   95 700,00 101 116,00 91 899,09 90,9

    Wydatki bieżące   95 700,00 101 116,00 91 899,09 90,9

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   12 000,00 19 800,00 18 423,95 93,1

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 000,00 1 000,00 546,72 54,7

4170 Wynagrodzenia bezosobowe   7 200,00 7 200,00 7 192,80 99,9

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   35 000,00 34 916,00 34 103,44 97,7

4260 Zakup energii   10 000,00 9 500,00 6 410,57 67,5

4270 Zakup usług remontowych   2 500,00 2 000,00 1 212,65 60,6

4280 Zakup usług zdrowotnych   6 000,00 4 200,00 2 423,00 57,7

4300 Zakup usług pozostałych   9 800,00 10 300,00 10 190,54 98,9

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   500,00 500,00 270,49 54,1

4430 Różne opłaty i składki   11 700,00 11 700,00 11 124,93 95,1

75414 Obrona cywilna   600,00 600,00 0,00 0,0

    Wydatki bieżące   600,00 600,00 0,00 0,0



4210 Zakup materiałów i wyposażenia   600,00 600,00 0,00 0,0

75495 Pozostała działalność   1 700,00 7 764,00 7 634,72 98,3

    Wydatki bieżące   1 700,00 7 764,00 7 634,72 98,3

4190 Nagrody konkursowe   1 700,00 1 700,00 1 570,72 92,4

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   0,00 5 080,00 5 080,00 100,0

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  0,00 984,00 984,00 100,0

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   200 000,00 150 000,00 143 967,53 96,0

    Wydatki bieżące   200 000,00 150 000,00 143 967,53 96,0

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz 

innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego 

zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki  

200 000,00 150 000,00 143 967,53 96,0

    Wydatki bieżące   200 000,00 150 000,00 143 967,53 96,0

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i 

pożyczek 

200 000,00 150 000,00 143 967,53 96,0

758 RÓŻNE ROZLICZENIA   160 000,00 103 558,58 0,00 0,0

    Wydatki bieżące   160 000,00 103 558,58 0,00 0,0

75818 Rezerwy ogólne i celowe   160 000,00 103 558,58 0,00 0,0

    Wydatki bieżące   160 000,00 103 558,58 0,00 0,0

4810 Rezerwy   160 000,00 103 558,58 0,00 0,0

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE   6 861 109,00 7 212 539,00 6 897 310,08 95,6

    Wydatki bieżące   6 861 109,00 7 184 539,00 6 872 310,08 95,7

    Wydatki majątkowe   0,00 28 000,00 25 000,00 89,3

80101 Szkoły podstawowe   4 433 687,00 4 596 205,25 4 504 015,43 98,0

    Wydatki bieżące   4 433 687,00 4 568 205,25 4 479 015,43 98,0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   160 588,00 165 865,00 164 779,81 99,3

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   2 956 197,00 3 024 429,00 2 965 192,07 98,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   200 879,00 199 120,00 199 119,12 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   573 260,00 568 692,00 554 108,35 97,4

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

73 371,00 65 742,00 57 467,27 87,4

4170 Wynagrodzenia bezosobowe   5 016,00 6 962,00 6 961,60 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   148 233,00 123 056,00 119 258,58 96,9

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   11 358,00 63 228,00 63 227,05 100,0

4260 Zakup energii   50 020,00 46 613,00 46 406,52 99,6

4270 Zakup usług remontowych   11 852,00 18 987,00 18 537,41 97,6

4280 Zakup usług zdrowotnych   3 716,00 1 345,00 1 343,36 99,9

4300 Zakup usług pozostałych   71 272,00 91 322,00 90 065,64 98,6

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   6 853,00 6 345,00 6 321,28 99,6

4410 Podróże służbowe krajowe   2 503,00 1 642,00 1 375,31 83,8

4430 Różne opłaty i składki   8 551,00 4 803,00 4 800,61 100,0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   138 726,00 158 598,25 158 598,25 100,0

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  5 981,00 11 656,00 11 655,20 100,0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  

5 311,00 9 800,00 9 798,00 100,0

    Wydatki majątkowe   0,00 28 000,00 25 000,00 89,3

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   0,00 28 000,00 25 000,00 89,3

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   683 101,00 744 675,00 714 055,21 95,9

    Wydatki bieżące   683 101,00 744 675,00 714 055,21 95,9

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   36 664,00 39 897,00 39 586,80 99,2

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   429 507,00 474 269,00 453 775,26 95,7



4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   27 750,00 27 000,00 26 998,44 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   82 970,00 87 649,00 83 025,00 94,7

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

9 954,00 10 289,00 6 809,05 66,2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   31 923,00 33 365,00 32 109,42 96,2

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   3 289,00 1 535,00 1 534,46 100,0

4260 Zakup energii   10 721,00 12 545,00 12 524,48 99,8

4270 Zakup usług remontowych   2 267,00 3 563,00 3 464,50 97,2

4280 Zakup usług zdrowotnych   768,00 430,00 428,59 99,7

4300 Zakup usług pozostałych   12 701,00 14 832,00 14 509,22 97,8

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   1 400,00 1 617,00 1 607,58 99,4

4430 Różne opłaty i składki   1 875,00 1 036,00 1 035,15 99,9

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   29 933,00 33 858,00 33 858,00 100,0

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  1 379,00 2 790,00 2 789,26 100,0

80104 Przedszkola   84 000,00 106 000,00 101 498,98 95,8

    Wydatki bieżące   84 000,00 106 000,00 101 498,98 95,8

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego  

84 000,00 106 000,00 101 498,98 95,8

80110 Gimnazja   568 781,00 519 667,75 519 652,32 100,0

    Wydatki bieżące   568 781,00 519 667,75 519 652,32 100,0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   17 504,00 16 897,00 16 896,11 100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   328 312,00 309 147,00 309 145,86 100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   50 649,00 49 342,00 49 340,57 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   68 167,00 62 634,00 62 632,86 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

8 905,00 7 985,00 7 983,76 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   31 759,00 27 907,00 27 905,96 100,0

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   1 315,00 0,00 0,00  - 

4260 Zakup energii   11 361,00 10 932,00 10 930,71 100,0

4270 Zakup usług remontowych   1 747,00 2 825,00 2 824,50 100,0

4280 Zakup usług zdrowotnych   832,00 128,00 127,05 99,3

4300 Zakup usług pozostałych   14 416,00 10 905,00 10 904,11 100,0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   1 627,00 1 554,00 1 552,64 99,9

4410 Podróże służbowe krajowe   4 519,00 2 488,00 2 487,03 100,0

4430 Różne opłaty i składki   2 750,00 1 488,00 1 487,56 100,0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   22 112,00 11 913,75 11 913,75 100,0

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  1 557,00 2 994,00 2 992,85 100,0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  

1 249,00 528,00 527,00 99,8

80113 Dowożenie uczniów do szkół   276 000,00 294 527,00 290 169,76 98,5

    Wydatki bieżące   276 000,00 294 527,00 290 169,76 98,5

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 740,00 1 740,00 1 599,98 92,0

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

260,00 260,00 0,00 0,0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe   12 000,00 12 000,00 10 459,05 87,2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   12 000,00 12 000,00 11 563,07 96,4

4300 Zakup usług pozostałych   250 000,00 268 527,00 266 547,66 99,3

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   32 539,00 24 817,00 24 815,56 100,0

    Wydatki bieżące   32 539,00 24 817,00 24 815,56 100,0

4300 Zakup usług pozostałych   11 700,00 8 000,00 8 000,00 100,0

4410 Podróże służbowe krajowe   1 000,00 0,00 0,00  - 



4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  

19 839,00 16 817,00 16 815,56 100,0

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   338 521,00 309 104,00 286 063,52 92,5

    Wydatki bieżące   338 521,00 309 104,00 286 063,52 92,5

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   900,00 295,00 294,61 99,9

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   155 910,00 154 591,00 151 226,98 97,8

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   10 577,00 10 041,00 10 039,29 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   28 631,00 24 995,00 24 392,27 97,6

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

3 394,00 1 840,00 1 745,58 94,9

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   8 999,00 2 130,00 1 979,99 93,0

4220 Zakup środków żywności   86 048,00 71 648,00 61 199,28 85,4

4260 Zakup energii   1 665,00 1 357,00 1 240,62 91,4

4280 Zakup usług zdrowotnych   180,00 80,00 80,00 100,0

4300 Zakup usług pozostałych   37 299,00 37 151,00 28 888,90 77,8

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   4 918,00 4 976,00 4 976,00 100,0

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych  

365 752,00 520 792,00 360 950,06 69,3

    Wydatki bieżące   365 752,00 520 792,00 360 950,06 69,3

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   1 547,00 1 655,00 1 614,08 97,5

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   263 441,00 391 117,00 260 642,30 66,6

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   13 542,00 13 056,00 13 054,14 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   47 826,00 69 738,00 46 175,17 66,2

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

6 824,00 10 021,00 4 973,46 49,6

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   17 778,00 20 422,00 19 934,26 97,6

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   3 325,00 2 000,00 1 999,80 100,0

4260 Zakup energii   7 446,00 8 860,00 8 766,84 98,9

4300 Zakup usług pozostałych   4 023,00 3 923,00 3 790,01 96,6

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w innych typach szkół, liceach 

ogólnokształcących, technikach, branżo  

39 262,00 29 511,00 29 508,44 100,0

    Wydatki bieżące   39 262,00 29 511,00 29 508,44 100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   27 048,00 21 335,00 21 334,30 100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   1 701,00 1 648,00 1 647,75 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   4 943,00 3 811,00 3 810,02 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

705,00 485,00 484,37 99,9

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   2 557,00 1 400,00 1 400,00 100,0

4260 Zakup energii   1 387,00 600,00 600,00 100,0

4300 Zakup usług pozostałych   921,00 232,00 232,00 100,0

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 

ćwiczeniowych   

0,00 28 686,00 28 026,80 97,7

    Wydatki bieżące   0,00 28 686,00 28 026,80 97,7

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   0,00 283,41 277,49 97,9

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   0,00 28 402,59 27 749,31 97,7

80195 Pozostała działalność   39 466,00 38 554,00 38 554,00 100,0

    Wydatki bieżące   39 466,00 38 554,00 38 554,00 100,0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe   600,00 800,00 800,00 100,0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   38 866,00 37 754,00 37 754,00 100,0

851 OCHRONA ZDROWIA   52 000,00 54 917,00 40 204,97 73,2



    Wydatki bieżące   52 000,00 54 917,00 40 204,97 73,2

85153 Zwalczanie narkomanii   1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

    Wydatki bieżące   1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   51 000,00 53 650,00 39 978,07 74,5

    Wydatki bieżące   51 000,00 53 650,00 39 978,07 74,5

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   900,00 900,00 76,97 8,6

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

400,00 400,00 11,03 2,8

4170 Wynagrodzenia bezosobowe   18 000,00 18 000,00 16 235,00 90,2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   13 000,00 13 000,00 9 200,49 70,8

4300 Zakup usług pozostałych   15 000,00 15 000,00 12 015,30 80,1

4430 Różne opłaty i składki   3 700,00 0,00 0,00  - 

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa   0,00 3 650,00 1 100,00 30,1

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   0,00 2 700,00 1 339,28 49,6

85195 Pozostała działalność   0,00 267,00 226,90 85,0

    Wydatki bieżące   0,00 267,00 226,90 85,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   0,00 75,00 62,66 83,5

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   0,00 30,00 10,96 36,5

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

0,00 1,00 0,23 23,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   0,00 35,00 27,05 77,3

4300 Zakup usług pozostałych   0,00 126,00 126,00 100,0

852 POMOC SPOŁECZNA   1 681 158,00 1 917 621,00 1 823 805,31 95,1

    Wydatki bieżące   1 681 158,00 1 917 621,00 1 823 805,31 95,1

85202 Domy pomocy społecznej   230 000,00 380 300,00 358 957,50 94,4

    Wydatki bieżące   230 000,00 380 300,00 358 957,50 94,4

4300 Zakup usług pozostałych   0,00 7 800,00 0,00 0,0

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego  

230 000,00 372 500,00 358 957,50 96,4

85203 Ośrodki wsparcia   124 188,00 99 493,00 87 241,00 87,7

    Wydatki bieżące   124 188,00 99 493,00 87 241,00 87,7

4300 Zakup usług pozostałych   124 188,00 99 493,00 87 241,00 87,7

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   850,00 1 150,00 1 150,00 100,0

    Wydatki bieżące   850,00 1 150,00 1 150,00 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   100,00 300,00 300,00 100,0

4300 Zakup usług pozostałych   750,00 850,00 850,00 100,0

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świ adczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji  

36 000,00 37 100,00 34 053,95 91,8

    Wydatki bieżące   36 000,00 37 100,00 34 053,95 91,8

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   36 000,00 37 100,00 34 053,95 91,8

85214 Zasiłki okresowe , celowe i  pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe   

271 800,00 254 600,00 233 756,85 91,8

    Wydatki bieżące   271 800,00 254 600,00 233 756,85 91,8

3110 Świadczenia społeczne   271 800,00 254 600,00 233 756,85 91,8

85215 Dodatki mieszkaniowe   130 000,00 105 193,00 105 071,11 99,9

    Wydatki bieżące   130 000,00 105 193,00 105 071,11 99,9

3110 Świadczenia społeczne   130 000,00 105 178,00 105 065,11 99,9

4300 Zakup usług pozostałych   0,00 15,00 6,00 40,0

85216 Zasiłki stałe   304 600,00 413 891,00 390 697,52 94,4



    Wydatki bieżące   304 600,00 413 891,00 390 697,52 94,4

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   0,00 321,00 320,85 100,0

3110 Świadczenia społeczne   304 600,00 413 570,00 390 376,67 94,4

85219 Ośrodki pomocy społecznej   511 220,00 523 020,00 517 877,69 99,0

    Wydatki bieżące   511 220,00 523 020,00 517 877,69 99,0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   1 770,00 1 252,00 1 165,76 93,1

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   331 470,00 336 270,00 334 447,84 99,5

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   27 070,00 26 740,00 26 734,29 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   61 035,00 61 035,00 59 963,95 98,2

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

5 500,00 5 500,00 5 192,87 94,4

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   10 000,00 17 220,00 17 187,54 99,8

4260 Zakup energii   6 350,00 5 750,00 5 607,92 97,5

4270 Zakup usług remontowych   500,00 610,00 605,87 99,3

4280 Zakup usług zdrowotnych   500,00 444,00 444,00 100,0

4300 Zakup usług pozostałych   45 000,00 48 678,00 47 685,32 98,0

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   3 500,00 2 500,00 2 393,46 95,7

4410 Podróże służbowe krajowe   5 500,00 4 400,00 4 148,43 94,3

4430 Różne opłaty i składki   502,00 490,00 489,60 99,9

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   7 888,00 7 894,00 7 893,84 100,0

4480 Podatek od nieruchomości   299,00 304,00 304,00 100,0

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  236,00 280,00 279,20 99,7

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  

4 100,00 3 653,00 3 333,80 91,3

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   23 000,00 53 924,00 51 204,69 95,0

    Wydatki bieżące   23 000,00 53 924,00 51 204,69 95,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   16 084,00 41 861,00 39 594,00 94,6

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   3 110,00 3 108,62 3 108,62 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   3 337,00 7 852,00 7 455,86 95,0

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

469,00 1 102,38 1 046,21 94,9

85230 Pomoc w zakresie dożywiania   36 000,00 40 950,00 38 672,20 94,4

    Wydatki bieżące   36 000,00 40 950,00 38 672,20 94,4

3110 Świadczenia społeczne   36 000,00 40 950,00 38 672,20 94,4

85295 Pozostała działalność   13 500,00 8 000,00 5 122,80 64,0

    Wydatki bieżące   13 500,00 8 000,00 5 122,80 64,0

3110 Świadczenia społeczne   10 000,00 5 000,00 2 122,80 42,5

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   3 000,00 3 000,00 3 000,00 100,0

4300 Zakup usług pozostałych   500,00 0,00 0,00  - 

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   115 258,00 113 010,00 109 303,47 96,7

    Wydatki bieżące   115 258,00 113 010,00 109 303,47 96,7

85401 Świetlice szkolne   93 658,00 87 524,00 84 633,10 96,7

    Wydatki bieżące   93 658,00 87 524,00 84 633,10 96,7

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   2 474,00 3 000,00 2 998,03 99,9

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   69 053,00 64 607,00 62 191,09 96,3

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   4 495,00 4 115,00 4 113,18 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   13 067,00 11 427,00 11 013,68 96,4

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

1 596,00 1 170,00 1 112,12 95,1

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 054,00 1 267,00 1 267,00 100,0

4280 Zakup usług zdrowotnych   46,00 0,00 0,00  - 



4300 Zakup usług pozostałych   174,00 174,00 174,00 100,0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1 699,00 1 764,00 1 764,00 100,0

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   20 000,00 24 386,00 23 770,37 97,5

    Wydatki bieżące   20 000,00 24 386,00 23 770,37 97,5

3240 Stypendia dla uczniów   20 000,00 24 386,00 23 770,37 97,5

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   1 300,00 800,00 800,00 100,0

    Wydatki bieżące   1 300,00 800,00 800,00 100,0

3240 Stypendia dla uczniów   1 300,00 800,00 800,00 100,0

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   300,00 300,00 100,00 33,3

    Wydatki bieżące   300,00 300,00 100,00 33,3

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  

300,00 300,00 100,00 33,3

855 RODZINA   5 863 644,00 7 530 245,00 7 418 650,61 98,5

    Wydatki bieżące   5 863 644,00 7 530 245,00 7 418 650,61 98,5

85501 Świadczenie wychowawcze   3 000 000,00 4 161 107,00 4 113 760,80 98,9

    Wydatki bieżące   3 000 000,00 4 161 107,00 4 113 760,80 98,9

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   0,00 1 037,00 1 000,00 96,4

3110 Świadczenia społeczne   2 948 350,70 4 106 129,30 4 059 002,20 98,9

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   36 900,00 38 146,50 38 146,50 100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   2 975,00 2 901,90 2 901,90 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   6 963,00 7 167,04 7 167,04 100,0

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

882,00 925,96 925,96 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 000,00 182,54 79,00 43,3

4300 Zakup usług pozostałych   1 500,00 3 100,00 3 027,92 97,7

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1 229,30 1 246,76 1 246,76 100,0

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo dnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 

których mowa w art.184 ustawy, pobranych 

0,00 70,00 63,52 90,7

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  

200,00 200,00 200,00 100,0

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpi 

eczenia społecznego  

2 551 100,00 2 960 124,00 2 921 374,04 98,7

    Wydatki bieżące   2 551 100,00 2 960 124,00 2 921 374,04 98,7

2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   900,00 900,00 374,42 41,6

3110 Świadczenia społeczne   2 332 832,82 2 716 832,82 2 683 280,47 98,8

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   53 523,00 54 780,00 54 480,00 99,5

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   4 488,00 4 089,86 4 089,86 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   152 200,00 174 200,00 171 139,54 98,2

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

1 422,00 1 399,30 1 346,77 96,2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 500,00 1 124,00 674,00 60,0

4300 Zakup usług pozostałych   2 000,00 4 622,54 4 077,14 88,2

4410 Podróże służbowe krajowe   100,00 100,00 19,60 19,6

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1 434,18 1 456,88 1 456,88 100,0

4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgo dnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 

których mowa w art.184 ustawy, pobranych 

200,00 200,00 16,76 8,4

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  

500,00 418,60 418,60 100,0

85503 Karta Dużej Rodziny   0,00 1 000,00 876,92 87,7



    Wydatki bieżące   0,00 1 000,00 876,92 87,7

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   0,00 836,47 733,52 87,7

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   0,00 143,03 125,43 87,7

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

0,00 20,50 17,97 87,7

85504 Wspieranie  rodziny   281 044,00 365 384,00 340 176,54 93,1

    Wydatki bieżące   281 044,00 365 384,00 340 176,54 93,1

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   300,00 300,00 252,38 84,1

3110 Świadczenia społeczne   142 200,00 195 000,00 175 500,00 90,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   36 612,00 45 633,00 41 358,50 90,6

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   2 721,05 2 721,05 2 720,43 100,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   6 868,27 7 785,27 7 696,18 98,9

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

906,49 1 093,49 1 079,94 98,8

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   647,19 1 147,19 1 050,00 91,5

4280 Zakup usług zdrowotnych   0,00 210,00 210,00 100,0

4300 Zakup usług pozostałych   860,00 924,00 843,94 91,3

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego  

85 000,00 106 000,00 105 214,74 99,3

4410 Podróże służbowe krajowe   3 200,00 2 990,00 2 671,57 89,4

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1 229,00 1 247,00 1 246,76 100,0

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  

500,00 333,00 332,10 99,7

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 

przepisami ust awy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 

pobierajace zasiłki dla opiekunów, zgodznie z przepisami 

ustawy z dnia 4 kw  

31 500,00 42 630,00 42 462,31 99,6

    Wydatki bieżące   31 500,00 42 630,00 42 462,31 99,6

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   31 500,00 42 630,00 42 462,31 99,6

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   3 952 950,00 2 926 510,00 2 895 485,91 98,9

    Wydatki bieżące   1 000 500,00 1 111 998,00 1 088 175,11 97,9

    Wydatki majątkowe   2 952 450,00 1 814 512,00 1 807 310,80 99,6

90002 Gospodarka odpadami   660 000,00 746 600,00 743 558,50 99,6

    Wydatki bieżące   660 000,00 746 600,00 743 558,50 99,6

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   42 915,00 42 915,00 42 912,00 100,0

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   3 650,00 3 650,00 3 650,00 100,0

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   3 500,00 3 500,00 3 464,27 99,0

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   7 960,00 7 960,00 7 931,31 99,6

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych   

1 140,00 1 140,00 1 136,31 99,7

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 000,00 0,00 0,00  - 

4260 Zakup energii   1 500,00 500,00 458,33 91,7

4300 Zakup usług pozostałych   593 649,00 682 188,24 679 764,02 99,6

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1 186,00 1 246,76 1 246,76 100,0

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   3 500,00 3 500,00 2 995,50 85,6

90003 Oczyszcznie miast i wsi   9 000,00 6 000,00 5 896,90 98,3

    Wydatki bieżące   9 000,00 6 000,00 5 896,90 98,3

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 000,00 1 000,00 996,16 99,6

4300 Zakup usług pozostałych   8 000,00 5 000,00 4 900,74 98,0

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   38 500,00 30 500,00 29 139,36 95,5

    Wydatki bieżące   38 500,00 30 500,00 29 139,36 95,5

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   25 000,00 18 000,00 17 755,71 98,6



4270 Zakup usług remontowych   5 000,00 2 000,00 1 033,21 51,7

4300 Zakup usług pozostałych   8 500,00 10 500,00 10 350,44 98,6

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   2 972 450,00 1 824 012,00 1 803 897,16 98,9

    Wydatki bieżące   20 000,00 23 500,00 10 586,36 45,0

4307 Zakup usług pozostałych   17 000,00 17 000,00 6 120,00 36,0

4309 Zakup usług pozostałych   3 000,00 3 000,00 1 080,00 36,0

4430 Różne opłaty i składki   0,00 3 500,00 3 386,36 96,8

    Wydatki majątkowe   2 952 450,00 1 800 512,00 1 793 310,80 99,6

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   98 690,00 106 383,00 106 382,76 100,0

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   2 590 696,00 1 424 799,00 1 418 678,94 99,6

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   263 064,00 251 436,00 250 355,10 99,6

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 

zaliczanych do sektora finansów publicz. 

0,00 17 894,00 17 894,00 100,0

90013 Schroniska dla zwierząt   22 000,00 22 000,00 22 000,00 100,0

    Wydatki bieżące   22 000,00 22 000,00 22 000,00 100,0

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

22 000,00 22 000,00 22 000,00 100,0

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   204 000,00 277 273,00 271 149,10 97,8

    Wydatki bieżące   204 000,00 263 273,00 257 149,10 97,7

4260 Zakup energii   100 000,00 0,00 0,00  - 

4270 Zakup usług remontowych   104 000,00 0,00 0,00  - 

4300 Zakup usług pozostałych   0,00 263 273,00 257 149,10 97,7

    Wydatki majątkowe   0,00 14 000,00 14 000,00 100,0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   0,00 14 000,00 14 000,00 100,0

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 

kar za korzystanie ze środowiska   

7 000,00 7 765,00 7 745,38 99,7

    Wydatki bieżące   7 000,00 7 765,00 7 745,38 99,7

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   5 000,00 4 250,00 4 250,00 100,0

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   1 500,00 1 845,00 1 825,38 98,9

4300 Zakup usług pozostałych   500,00 1 670,00 1 670,00 100,0

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   40 000,00 12 360,00 12 099,51 97,9

    Wydatki bieżące   40 000,00 12 360,00 12 099,51 97,9

4300 Zakup usług pozostałych   40 000,00 12 360,00 12 099,51 97,9

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   733 700,00 718 492,16 717 375,02 99,8

    Wydatki bieżące   612 000,00 627 089,00 625 971,86 99,8

    Wydatki majątkowe   121 700,00 91 403,16 91 403,16 100,0

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury   108 700,00 102 403,16 101 286,02 98,9

    Wydatki bieżące   17 000,00 11 000,00 9 882,86 89,8

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   10 000,00 6 200,00 6 122,75 98,8

4270 Zakup usług remontowych   1 000,00 1 000,00 0,00 0,0

4300 Zakup usług pozostałych   6 000,00 3 800,00 3 760,11 99,0

    Wydatki majątkowe   91 700,00 91 403,16 91 403,16 100,0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   0,00 1 109,68 1 109,68 100,0

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   58 348,71 57 626,86 57 626,86 100,0

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   33 351,29 32 666,62 32 666,62 100,0

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   570 000,00 561 089,00 561 089,00 100,0

    Wydatki bieżące   540 000,00 561 089,00 561 089,00 100,0

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  540 000,00 561 089,00 561 089,00 100,0



    Wydatki majątkowe   30 000,00 0,00 0,00  - 

6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów 

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 

sektora finansów publicznych 

30 000,00 0,00 0,00  - 

92116 Biblioteki   55 000,00 55 000,00 55 000,00 100,0

    Wydatki bieżące   55 000,00 55 000,00 55 000,00 100,0

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  55 000,00 55 000,00 55 000,00 100,0

926 KULTURA FIZYCZNA   75 800,00 70 300,00 65 631,63 93,4

    Wydatki bieżące   75 800,00 70 300,00 65 631,63 93,4

92601 Obiekty sportowe   9 800,00 9 300,00 7 376,70 79,3

    Wydatki bieżące   9 800,00 9 300,00 7 376,70 79,3

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   5 500,00 5 500,00 4 693,30 85,3

4260 Zakup energii   3 500,00 3 000,00 2 465,76 82,2

4300 Zakup usług pozostałych   800,00 800,00 217,64 27,2

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej   66 000,00 61 000,00 58 254,93 95,5

    Wydatki bieżące   66 000,00 61 000,00 58 254,93 95,5

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

41 000,00 41 000,00 41 000,00 100,0

4170 Wynagrodzenia bezosobowe   13 000,00 13 000,00 11 600,00 89,2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia   10 000,00 5 000,00 3 942,67 78,9

4300 Zakup usług pozostałych   1 500,00 1 500,00 1 341,40 89,4

4430 Różne opłaty i składki   500,00 500,00 370,86 74,2

RAZEM: 24 798 535,00 26 629 633,63 25 486 770,79 95,7



Załącznik nr 3

w złotych

rozpoczęcie zakończenie środki własne kredyty i pożyczki
środki pochodzące 

z innych żródeł

środki wymienione 

w art.. 5 ust.1 pkt 2 

i 3 ustawy

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

1 O10 O1010 6050 zakup pompy do przepompowni ścieków -bajpas Nowy Staw Urząd Gminy Lichnowy 20 000,00 2019 2019 20 000,00 20 000,00 20 000,00

2 O10 O1095 6050 Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Urząd Gminy Lichnowy 19 030,00 2019 2019 19 030,00 18 979,07 8 979,07 10 000,00

3 O10 O1010 6050

montaż zbiornika tłoczni ścieków oraz dwóch separatorów w 

tłoczni bajpas Nowy Staw Urząd Gminy Lichnowy 99 082,00 2019 2019 99 082,00 99 081,37 99 081,37

4 400 40002 6010
Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim spółka z 

o.o. w Nowym Dworze Gdańskim
Urząd Gminy Lichnowy 16 037,00 2019 2019 16 037,00 16 037,00 16 037,00

5 600 60016 6060 zakup piaskarki Urząd Gminy Lichnowy 10 000,00 2019 2019 10 000,00 8 692,50 8 692,50

6 700 70005 6060
zakup działki zabudowanj nr 68/4 w Lichnowach zabudowanej  

budynkiem administracyjno-mieszkalnym
Urząd Gminy Lichnowy 18 200,00 2019 2019 18 200,00 18 115,60 18 115,60

7 750 75022 6060 zakup oprogramowania Urząd Gminy Lichnowy 15 000,00 2019 2019 15 000,00 14 747,80 14 747,80

8 801 80101 6050
Remont i modernizacja sanitariatów w budynku SP w Lisewie 

Malborskim przy ul. 10 Marca 39 

Szkoła Podstawowa w 

Lisewie Malborskim
28 000,00 2019 2019 28 000,00 25 000,00 25 000,00

9 900 90005 6230 realizacja projektu "Czyste powierze" Urząd Gminy Lichnowy 17 894,00 2019 2019 17 894,00 17 894,00 17 894,00

10 900 90015 6050 montaż oświetlenia placu w Lisewie Malborskim Urząd Gminy Lichnowy 14 000,00 2019 2019 14 000,00 14 000,00 14 000,00

257 243,00 x x 257 243,00 252 547,34 242 547,34 0,00 10 000,00 0,003

Planowane wydatki

z tego źródła finansowania

Wykonanie 

31.12.2019

Zadania inwestycyjne roczne zrealizowane w 2019 roku

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego

jednostka realizująca 

zadanie /  koordynująca 

wykonanie zadania

Łączne koszty 

finansowe

Okres realizacji 

inwestycji

Plan wydatki 

inwestycyjne  w 

roku 2019



Załącznik nr  4

w złotych

rozpoczęcie zakończenie środki własne
kredyty i 

pożyczki

środki 

pochodzące z 

innych żródeł

środki 

wymienione w 

art.. 5 ust.1 pkt 2 i 

3 ustawy

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

1 O10 O1010 6050
budowa kanalizacji sanitarnej przy drodze nr 191067 

we wsi Dąbrowa
Gmina Lichnowy 111 500,00 2017 2019 6 500,00 67 000,00 60 080,00 0,00 60 080,00 0,00

6050 408 871,00 351 322,95 503 799,00 351 322,95 0,00

6057 1 590 084,00 1 361 517,65 1 320 956,00 0,00 0,00 1 361 517,65

6059 280 603,00 240 267,73 233 111,00 240 267,73 0,00

3 600 60016 6050
Przebudowa  ulicy  Niepodległości w miejscowości 

Lisewo Malborskie w gminie Lichnowy
Gmina Lichnowy 667 742,00 2015 2019 4 500,00 11 070,00 11 070,00 652 172,00 11 070,00 0,00

6050 106 383,00 106 382,76 106 382,76 0,00

6057 1 424 799,00 1 418 678,94 29 438,94 0,00 1 389 240,00

6059 251 436,00 250 355,10 250 355,10 0,00

6050 1 109,68 1 109,68 1 109,68 0,00

6057 57 626,86 57 626,86 0,00 0,00 0,00 57 626,86

6059 32 666,62 32 666,62 0,00 32 666,62 0,00 0,00

7 488 819,00 x x 291 434,03 4 231 649,16 3 891 078,29 3 027 741,00 1 082 693,78 0,00 0,00 2 808 384,51

2015 2020 245 094,03

2016 2020 26 740,00 317 703,00

2018 2019 8 600,0092105921

Utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych w 

miejscowości Boręty i Parszewo wraz z doposażeniem 

placów zabaw w miejscowości Starynia, Boręty i 

Lisewo Malborskie

Urząd Gminy 

Lichnowy

4 582 516,00O10 O1010

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Szymankowo, Tropiszewo i Starynia w gminie 

Lichnowy

Gmina Lichnowy

100 003,16

Ogółem

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019

Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania inwestycyjnego

jednostka 

realizująca 

zadanie / 

koordynująca 

wykonanie 

zadania

Łączne koszty 

finansowe

Okres realizacji inwestycji Wydatki 

inwestycyjne 

poniesione w 

latach 

ubiegłych

Plan wydatki 

inwestycyjne 

w roku 2019

Wydatki 

inwestycyjne 

w latach 

nastepnych

planowane wydatki

z tego źródła finansowania

5

Wykonanie 

31.12.2019

4 900 90005
OZE - poprawą gospodarki niskoemisyjnej na 

Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole 
Gmina Lichnowy 2 127 061,00

2


