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GMINA SUCHY DĄB

Raport o stanie Gminy Suchy Dąb 2019
I. WPROWADZENIE
Na podstawie art. 28aa. ust 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. Wójt co roku
do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

II.

PODSTAWOWE DANE O GMINIE SUCHY DĄB

„Gmina Suchy Dąb to
gmina położona na
Żuławach Gdańskich
pomiędzy
Trójmiastem, a
Tczewem (Gdańsk23km, Tczew-17km),
w pobliżu dróg nr 1 i
nr 7 oraz szlaku
kolejowego PółnocPołudnie. Gmina
zajmuje obszar 8466
ha (84,66 km2) co
stanowi 10,71%
powierzchni
powiatu). Położona
jest w zasięgu
Obszaru
Chronionego
Krajobrazu „Żuławy
Gdańskie”
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Ludność
Według
danych
z
rejestru ludności na
dzień 31.12.2019 gminę
Suchy
Dąb
zamieszkiwało
4136
mieszkańców, w tym
2056 kobiet i 2080
mężczyzn.
W stosunku do 2018
liczba
mieszkańców
gminy wzrosła o 37
osób.
W 2019 narodziło się 55
dzieci, w tym 30
dziewczynek
i
25
chłopców, a zmarło 37
osób, w tym 22
mężczyzn i 15 kobiet.

III. DOKUMENTY PROGRAMOWE
Od roku 2018 w Gminie Suchy Dąb obowiązuje jeden dokument strategiczny, jakim jest Strategia
Rozwoju Gminy 2020+, która określa kierunki, możliwości i szanse rozwoju Gminy Suchy Dąb w kolejnych
latach.
Link: https://suchy-dab.pl/uploads/StrategiaRozwoju-Suchy_Dab_2020_plus.pdf
W gminie Suchy Dąb obowiązuje wieloletni
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie na lat
2014-2020. Ponadto Rada Gminy corocznie
podejmuje również Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W roku 2019 Rada Gminy Suchy Dąb podjęła 78 uchwał. Wszystkie dostępne są pod
adresem: http://www.e-bip.pl/Start/69/Council/SessionsList/679
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IV. FINANSE
Plan na 2019 rok

Wykonanie za 2019
rok

dochody ogółem w zł:

28.397.992

26.197.053

Dochody bieżące

25.364.500

23.528.305

-

5.334.855,
2.870.901

5.334.855
2.676.167

5.127.432
7.731.598
1.546.649
2.753.064

4.549.529
7.694.185
1.204.767
2.068.801

Wyszczególnienie

-

subwencje
udział gminy w podatku
dochodowym od osób fizycznych
i prawnych
wpływy z podatków i opłat
lokalnych
dotacje
dotacje pochodzące z UE
pozostałe dochody

3.033.491

2.668.748

Dochody majątkowe

1.000.000

739.492

-

2.032.491

1.929.255

-

wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
dotacje inwestycyjne, w tym
pomoc finansowa KOWR

wydatki ogółem w zł:

31.289.973

28.825.005

Wydatki bieżące

24.994.960

22.780.304

-

9.738.790

516.090
447.000
2.345.718

8.673.974
6.059.481
599.651
2.031.282
505.776
438.252
1.648.220

11.835.712
111.650

10.811.359
0,00

6.295.012
6.295.012

6.044.700
6.044.700

-

-

wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń, w tym
szkoły
GOPS
Urząd Gminy
dotacje
wydatki na obsługę długu
publicznego
wydatki bieżące w ramach
dotacji pochodzących ze środków
unijnych
pozostałe wydatki
rezerwa

Wydatki inwestycyjne
- wydatki na zakupy i zadania
inwestycyjne
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FINANSE
Dochód
na
jednego
mieszkańca w Gminie
Suchy Dąb wyniósł –
6 333 zł, a wydatek – 6
969 zł.
Z danych finansowych
wynika wzrost dochodów
bieżących w stosunku do
roku 2018 o 7%, dobrym
prognostykiem
jest
również wzrost wpływów
z podatków – kolejno PIT
i
CIT
o
11,3%
i pozostałych o 9,7%.
Pomimo ogólnopolskiego
trendu
wzrostu
wynagrodzeń,
który
wymusiła
podwyżka
płacy minimalnej oraz
planowanych podwyżek
w
roku
2019
dla
nauczycieli, które zostały
pokryte z dochodów
własnych gminy udało się
utrzymać „w ryzach”
wydatki
bieżące
na
wynagrodzenia.
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Zaległości

Porównanie zaległości Gminy Suchy Dąb*:

Zaległości, m.in.:

koniec roku
2018

koniec roku
2019

Różnica
(Wzrost/spadek
zadłużenia)

Osoby fizyczne, w tym:

978 130, 90

701 907,01

-276 223,73

Woda i ścieki

162.224,21

12.740,69

-149.483,52

7.401,18

8.354,44

+953,26

Czynsze

127.955,53

96.343,85

-31.611,68

Opłata adiacencka

17.704,22

11.661,07

-6.043,15

Wywóz śmieci

194.794,63

172.673,20

-22.121,43

Podatek od nieruchomości

311.061,08

276.040,81

-35.020,27

Podatek rolny

85.227,09

43.743,79

-41.483,30

Podatek od środków

16.286,39

5.500,20

-10.786,19

23.411,77

42.784,03

+19.372,26

Użytkowanie wieczyste

transportu
Inne, w tym wykupy mieszkań

Priorytetem na rok 2019
była poprawa ściągalności
zaległości finansowych od
osób
fizycznych
i
prawnych.
Poprawiono windykację
zaległości
od
osób
fizycznych. W porównaniu
do roku poprzedniego
zaległości zmniejszyły się o
kwotę 276 223,89 zł,
natomiast zaległości od
osób prawnych wzrosły o
14 308 zł.
W
dalszym
ciągu
największe
zaległości
wśród
mieszkańców
stanowią podatek od
nieruchomości oraz opłata
za wywóz śmieci.

*bez alimentów
koniec roku 2018

koniec roku 2019

Różnica
(Wzrost/spadek zadłużenia)

93.468,11

107.776,09

+14.307,98

Woda i ścieki

3.757,62

0,00

-3.757,62

Wywóz śmieci

14.428,06

19.014,86

+4.586,80

Podatek od nieruchomości

74.907,43

88.656,23

+13.748,80

375,00

0,00

-375,00

Podatek od środków transportu

0,00

80,00

+80,00

Podatek od czynności cywilno-prawnych

0,00

25,00

+25,00

Zaległości:
Osoby prawne, w tym:

Podatek rolny
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WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINY SUCHY DĄB W ROKU 2019
Rok
zaciągnięcia
zobowiązania

Nazwa banku lub
instytucji

Data
wygaśnięcia
zobowiązania

Kwota kredytu
w zł

2010

Bank Gospodarstwa
Krajowego

30.06.2023

800 000,00 zł

380 000,00

2010

Bank Gospodarstwa
Krajowego

31.10.2020

520 000,00 zł

100 000,00

2011

BOŚ Gdańsk

30.11.2023

1 900 000,00 zł

1 340 000,00

2011

BS Tczew

30.11.2022

1 100 000,00 zł

450 000,00

2015

WFOŚ Gdansk

31.05.2021

134 770,00 zł

44 920,00

2017

WFOŚ Gdansk

30.11.2027

4 500 000,00 zł

4 500 000,00

2019
2019

PKO BP

25.11.2025

2 237 000,00 zł

2 059 000,00

PKO BP

25.11.2033
26.06.2019/
30.09.2025*
27.06.2019/
31.12.2021*

3 900 000,00 zł

3 900 000,00

2010
2016

BS Pszczółki
BFF Polska

2 864 850, 00 zł
1 206 585, 00 zł

stan na
31/12/2019

0
0

*kredyty spłacone obligacjami

Porównanie rocznych kosztów obsługi zobowiązań
BFF Polska 2015 – 2021 (7 lat)
Czynsz dzierżawny od całości kwoty
kredytowania wynosi 454.494,96 zł
Roczny koszt obsługi wynosi
64.927,85 zł

Obligacje 2020 – 2029 (9 lat)
Odsetki od całości kwoty
kredytowania wynoszą
243.233,77 zł
Roczny koszt obsługi wynosi
27.025,97 zł

Spłata zadłużenia
BFF Polska
(Magellan)
Zaciągnięcie
bardzo
drogiego kredytu w roku
2016 polegającego na
przewłaszczeniu gruntów
było
decyzją,
która
odbiłaby się mocno na
płynności finansowej w
gminy szczególnie w roku
2020 i 2021. W związku z
tym podjęto decyzję o
emisji
obligacji
komunalnych na wykup
obciążonych gruntów i
spłatę
niekorzystnej
pożyczki.
Tabele
przedstawiają aktualny
wykaz
zobowiązań
Gminy Suchy Dąb oraz
porównanie
rocznego
kosztu
obsługi
obu
kredytów.

Zadania inwestycyjne w 2019 zrealizowano na kwotę 6.044.700,98 zł, w tym:
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb – budowa kanalizacji w
miejscowości Krzywe Koło
4.859.313,30 zł
Budowa wodociągów i infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy
112.427,97 zł
Zmiana planów zagospodarowanie przestrzennego
38.941,80 zł
Projekt i budowa sieci i oczyszczalni ścieków w miejsc. Koźliny
34.916,00 zł
Bezpieczne Żuławy
21.498,14 zł
Modernizacja budynków i obiektów użyteczności publicznej
54.293,17 zł
Projekt przyłącza gazowego – szatnia w Suchym Dębie
8.035,01zł
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Do sumy kwoty wynikającej z zadań inwestycyjnych, oprócz zadania związanego z budową kanalizacji w
Krzywym Kole wlicza się również wykup nieruchomości gruntowej w miejscowości Koźliny, która
stanowiła zabezpieczenie kredytu w BFF Polska S.A. – 752 101 zł. Na wydatki związane z wodociągami i
kanalizacją złożyły się m.in. budowa przepompowni w Grabinach-Zameczku – 45 675 zł, opłaty za zajęcia
pasa drogowego drogi powiatowej – 19.400 zł, wynagrodzenie inżyniera kontraktu – 9 660 zł oraz
projekt techniczny wodociągu na ul. Grabowej – 7380 zł. Dodatkowo wykonano drobne prace
remontowe: wymiana przyłącza energetycznego w budynku komunalnym przy ul. Cedrowej 6,8 – 2700
zł, remonty w budynku komunalnym Koźliny 107 i Steblewie – 3000 zł oraz remont przyłącza
kanalizacyjnego do budynku komunalnego Koźliny 3590 zł. W celu usprawnienia pracy urzędu gminy w
roku 2007 zakupiono system PROTON, który służy do prowadzenia elektronicznego obiegu
dokumentów. Nigdy nie został on zainstalowany. W 2019 roku za kwotę 5 535 zł odnowiono opiekę
autorską nad systemem i został on poprawnie wdrożony.

V. INFRASTUKTURA DROGOWA
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała 47,6 km dróg. Długość dróg gminnych nie zwiększyła się
w roku 2019. Drogi asfaltowe stanowiły w roku 2019 odpowiednio 19,32% wszystkich dróg, a drogi
utwardzone stanowiły w roku 2019 odpowiednio 25,42% wszystkich dróg. W gminie Suchy Dąb nie ma
ścieżek rowerowych będących własnością gminy. Spora część dróg gminnych oraz mostów wciąż
wymaga potrzeby poprawy ich nawierzchni. W roku 2019 poprawiono nawierzchnię drogi w Krzywym
Kole poprzez zastosowanie nakładki asfaltowej na całej długości jezdni o długości 1300 metrów. Droga
została odpowiednio wyprofilowana, aby zapewnić jej odwodnienie. Szacunkowa wartość takiego
odtworzenia drogi to ok. 180 000 zł, których gmina nie wydatkowała z budżetu gminy. Ze środków
powiatu gdańskiego naprawiono most we Wróblewie na szlaku Mennonickim.
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VII. GOSPODRKA WODNO-KANALIZACYJNA

Gospodarka WOD-KAN w
liczbach

WOD-KAN
Długość
czynnej
sieci
wodociągowej w roku 2019 r
wyniosła 68,04 km, a sieci
kanalizacyjnej 36,35 km.

1180
1165

LICZBA GOSOPDARSTW DOMOWYCH
ILOSĆ GOSPODARSTW
PRZYŁĄCZONYCH DO KANALIZACJI

578
463
585
694

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE
0

200 400 600 800 1000 1200 1400

2019

2018

Ilość pobranej wody wyniosła
240 000 m3, a wody sprzedanej
143 900 m3. W roku 2019 podczas
spotkań z eksploatatorem sieci
mocno podkreślano konieczność
przyszłościowej eliminacji strat
wody.

Długość sieci WOD-KAN w km
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW

17
8
36,35
27,8

SIEĆ KANALIZACYJNA

68,04
67,3

SIEĆ WODOCIĄGOWA
0

10
2019

20

30

40

50

60

Równocześnie w 2019 roku doszło
do 103 awarii sieci, z których 57
dotyczyło sieci wodociągowej, a 45
sieci kanalizacyjnej.

70

80

2018

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 0007.XLIII.281.2018r. w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Suchy Dąb dla odbiorców
usług świadczonych przez Firmę Ecol-Unicon. W roku 2019 nie zmieniły się stawki dla mieszkańców za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. W roku 2019 dopłata ponoszona przez Gminę
Suchy Dąb do ceny wody i ścieków dla mieszkańców wyniosła 500 007,60 zł

CAŁKOWITA cena wody i ścieków
woda
ścieki

cena wody
ogółem
5,22 zł
13,96 zł
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cena dla
mieszkańców
3,70 zł
9,18 zł

dopłata gminy
1,51 zł
4,78 zł
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VII. TRANSPORT I GOSPODARKA ODPADAMI
Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Suchy Dąb w roku 2019 odbywał
się za pośrednictwem firmy Arriva Bus Polska ( w okresie od 1 stycznia do
30 czerwca 2019 r.) oraz PKS Gdańsk (w okresie od 1 września do 31
grudnia 2019 r.). Dzieci niepełnosprawne były dowożone do placówek
specjalnych przez firmę Janusz Klicner „GUCIO”. W okresie od 1 stycznia
do 15 kwietnia 2019 r. na terenie gminy Suchy Dąb, dowozy do szkoły w
Koźlinach oraz wyjazdy na zajęcia pozalekcyjne były realizowane przez
autobus gminny ( Gimbus).

WYDATKI NA TRANSPORT
2018

2019

600 000

552517

500 000
399565
400 000
300 000

267 315
194202
181147
134038

200 000

151164

100 000
24216
0
Dowóz dzieci do
szkół

dowóz dzieci
koszt utrzymania
niepełnosprawnych
Gimbusa

łączny koszt
utrzymania

Wartość wykonanych usług przez firmę Arriva z Tczewa wyniosła
128 596,12 zł. Od września dowóz dzieci do szkół był świadczony przez
przewoźnika PKS Gdańsk. Wartość kontraktu, który realizuje firma
wyniosła w roku 2019 - 65 606,56 zł. Po przeanalizowaniu wszystkich
wydatków, jakie gmina przeznaczała na transport, w lutym została
podjęta decyzja o likwidacji przewozów świadczonych autobusem
gminnym „Gimbus” i jego sprzedaży. W ramach realizacji umowy PKS
Gdańsk z Gminą Suchy Dąb firma zatrudnia opiekunki do realizacji
przewozów szkolnych (poprzednie umowy z firmą Arriva koszt ten leżał
po stronie gminy). Wzrost kosztu dowozu osób niepełnosprawnych
wynika ze zwiększonych kosztów świadczenia usług – do przetargu nie
stanął żaden przewoźnik za oszacowaną na 2019 rok kwotę 170 764 zł.
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DOWÓZ
DZIECI
SZKÓŁ

DO

Na terenie gminy Suchy
Dąb
w
pierwszym
półroczu
2019
r.
funkcjonował prywatny
transport
zbiorowy
prowadzony przez firmę
Arriva Bus Polska. Po
przegranym przetargu na
dowozy dzieci do szkół
firma Arriva, zawiesiła
wszystkie
połączenia
komercyjne przez co
powstało ryzyko paraliżu
komunikacyjnego.
Po wielu negocjacjach
Urzędu Gminy w Suchym
Dębie z firmą PKS Gdańsk,
zostały
uruchomione
połączenia komercyjne
na terenie gminy Suchy
Dąb
dowożące
mieszkańców do Tczewa i
Gdańska. Uzyskany w
drodze negocjacji rozkład
jazdy w zdecydowanej
większości
zaspokoił
potrzeby mieszkańców.
Firma
PKS
Gdańsk
realizuje od poniedziałku
do niedzieli
kursy
bezpośrednio
do
Gdańska, co spotkało się z
pozytywną reakcją, gdyż
poprzedni
przewoźnik
świadczył
usługi
przewozowe jedynie do
Pruszcza Gdańskiego.
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ODPADY
Opłata w Gminie Suchy Dąb była naliczana od gospodarstwa w podziale na gospodarstwa jednoosobowe
i wieloosobowe. Cały system gospodarowania odpadami w gminie wyniósł w roku 2019 – 777 450 zł.
Stawki opłat przy deklaracji segregacji odpadów w okresie od 1 stycznia do 31 marca wynosiły:
•
•

gospodarstwa jednoosobowe - 20,70 zł/miesiąc
gospodarstwa wieloosobowe – 41,50 zł/miesiąc

Stawki opłat przy deklaracji braku segregacji odpadów wynosiły:
•
•

gospodarstwa jednoosobowe - 46,50 zł/miesiąc
gospodarstwa wieloosobowe – 77,50 zł/miesiąc

Stawki opłat przy deklaracji segregacji odpadów w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia wynosiły:
•
•

gospodarstwa jednoosobowe - 20,70 zł/miesiąc
gospodarstwa wieloosobowe – 55,00 zł/miesiąc

Stawki opłat przy deklaracji braku segregacji odpadów wynosiły:
•
•

gospodarstwa jednoosobowe - 60,00 zł/miesiąc
gospodarstwa wieloosobowe – 110,00 zł/miesiąc

Ilość gospodarstw w których mieszkańcy deklarują segregację odpadów to 981, nieruchomości
niezamieszkałe - 20. Ilość gospodarstw w których mieszkańcy nie deklarują segregacji odpadów – 121,
nieruchomości niezamieszkałe – 43.
Od 2020 roku istnieje ustawowy obowiązek segregowania odpadów
STAN MIENIA KOMUNALNEGO
W 2019 roku przyjęto na stan mienia komunalnego:
Odzyskano działkę nr 112 w Steblewie o wartości szacunkowej 2,2 mln złotych.
Decyzją Wojewody Pomorskiego stwierdzono nieodpłatne nabycie przez Gminę Suchy Dąb działki nr
212/1 o powierzchni 4,1187 ha stanowiącą drogę – ul. Sportową w Suchym Dębie.
Przyjęto dz. nr 199 o powierzchni 0,5126 ha , stanowiącą drogę transportu rolnego w Krzywym Kole.
Aktem notarialnym od Spółki Akcyjnej BFF POLSKA (dawniej MAGELLAN) wykupiono udziały wynoszące
odpowiednio: 22/100 oraz 25/100 oznaczonych jako działki nr: 370/1 – 370/9 o pow. 93,2516 ha, za
łączną cenę 752 101,00 złotych brutto.
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W 2019 roku sprzedano 4 nieruchomości, których wartość przedstawiała się następująco:
1) 186 345 zł, nieruchomość rolna.
2) 75 686,82 zł nieruchomość rolna.
3) 116 850 zł nieruchomość rolna/drogowa.
4) 407 800,00 zł nieruchomość zabudowana.

VIII. OŚWIATA I EDUKACJA
W Gminie Suchy Dąb w 2019 r. funkcjonowały 3 szkoły podstawowe:
1. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie
2. Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Józefa Waląga w Koźlinach
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach-Zameczku, w którego skład wchodzą:
-Szkoła podstawowa w Grabinach-Zameczku (klasy I-III)
-Gminne Przedszkole w Grabinach zameczku
Tabela: Koszty utrzymania w poszczególnych szkołach w 2019 r.
Źródła finansowania, w tym:
Nazwa szkoły
Subwencja*

Budżet gminy

Wydatki (bez
dowozu
uczniów)

Liczba
uczniów
*

Koszty na
ucznia

Szkoła Podstawowa
w Suchym Dębie

2.183.409,00

1.103.749,75

3.287.158,75

211

15.578,96

Szkoła Podstawowa
w Koźlinach

932.417,00

305.943,23

1.238.360,23

96

12.899,58

Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Grabinach-Zameczku

220.131,00

257.956,23

478.087,23

18

26.560,40

3.335.957,00

1.667.649,21

5.003.606,21

325

15.395,71

Ogółem w gminie /
średnio w gminie

*subwencja udzielona jest na liczbę uczniów ujętych w SIO na 30.09.2018 r.
* liczba uczniów- stan na 30.09.2019 r.
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Tabela: Koszty utrzymania w poszczególnych oddziałach przedszkolnych/przedszkolu w 2019 r.

Oddział
przedszkolny/przedszk
ole

Źródła finansowania, w tym:

Dotacja
przedszkolna*

Wydatki
(bez dowozu
uczniów)

Refundacja
kosztów pobytu
w przedszkolu
dzieci spoza
terenu Gminy
Suchy Dąb

Liczba
dzieci*

Koszty na
dziecko

Budżet gminy

Szkoła Podstawowa
w Suchym Dębie

72.956,00

839.986,56

912.942,56

0

54

16.906,34

Szkoła Podstawowa
w Koźlinach
Przedszkole Publiczne
w Grabinach-Zameczku

63.135,00

476.665,50

539.800,50

9.263,72

39

13.841,03

76.702,01

817.483,41

894.185,42

136.390,15

58

14.641,13

Ogółem w gminie

212.793,01

2.134.135,47

2.346.928,48

145.653,87

151

15.542,57

*dotacja przedszkolna udzielana jest na liczbę dzieci ujętych w SIO na 30.09.2018 r.
* liczba uczniów- stan na 30.09.2019 r.
*dzieci do 5 lat be zerówki

Koszty poniesione przez gminę za uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza terenem Gminy Suchy Dąb –
39.300,01 zł (5 dzieci)
Uczniowie w poszczególnych szkołach
Łącznie do placówek oświatowych na terenie
Gminy Suchy Dąb w roku szkolnym 2019
uczęszczało 535 uczniów, z czego 325 w szkołach
podstawowych, 210 w oddziałach przedszkolnych.

Tabela: Liczba dzieci i młodzieży w poszczególnych szkołach, na podstawie SIO - stan na 30.09.2019 r.

Nazwa szkoły

Łączna
liczba uczniów
w szkole

w tym:
w oddziałach
przedszkolnych/prz
edszkolu

Szkoła Podstawowa
w Suchym Dębie

288

77

211

Szkoła Podstawowa
w Koźlinach

152

56

96

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Grabinach-Zameczku

95

77

18

w szkole
podstawowej

Tabela: Liczba dzieci i młodzieży w podziale na klasy, na podstawie SIO - stan na 30.09.2019 r.
Klasa /
oddział
przedszkoln
y

Zespół
Szkolno-Przedszkolny
w Grabinach-Zameczku
Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów

Szkoła Podstawowa
w Koźlinach
Liczba
uczniów

12

Liczba
oddziałów

Szkoła Podstawowa
w Suchym Dębie
Liczba
uczniów

Liczba
oddziałów
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poniżej „0”

58

3

39

2

54

3

„0”

19

1

17

1

23

1

I

6

1

15

1

18

1

II

6

1

12

1

27

2

III

6

1

9

1

21

1

IV

-

-

7

1

13

1

V

-

-

15

1

33

2

VI

-

-

17

1

41

3

VII

-

-

12

1

21

1

VIII

-

-

9

1

37

2

SUMA

95

7

152

11

288
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W szkołach odbywała się nauka języka obcego:
j. niemieckiego – 235 uczniów
j. angielskiego – 59 uczniów
dodatkowego j. niemieckiego – 147 uczniów
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało średnio 15 uczniów. Najwięcej w szkole podstawowej im.
Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie – 23 uczniów w oddziale, a najmniej w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Grabinach-Zameczku – 6 uczniów.
Rok 2019 był trudny zarówno dla nauczycieli, uczniów, rodziców jak i dla urzędu gminy przez odbywający
się ogólnopolski strajk nauczycieli. Pomimo to w naszych szkołach egzaminy odbyły się zgodnie z planem.
Średnie wyniki ósmoklasisty (w procentach)
Przedmiot
język polski
matematyka
Język
angielski

SP Koźliny
44
22
42

SP Suchy
Dąb
52
26
41

Gmina

Powiat

49
24
41

64
45
60

13

Województwo Kraj
62
44
58

63
45
59

GMINA SUCHY DĄB
Pomoc materialna dla uczniów
Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów gmina
otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Środki otrzymane na ten cel z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku stanowią 80% kwoty świadczeń udzielonych przez gminę. Pozostała kwota
jest pokrywana z budżetu gminy.
Tabela: Pomoc materialna dla uczniów w 2019 r.

miesiące

liczba uczniów

łączna kwota (zł)

I - VI
IX - XII

27
49

22.599,44
15.363,40

razem

37.962,84

Stypendium motywacyjne
Wójta Gminy Suchy Dąb przyznaje stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia zgodnie z
Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu Gminy Suchy Dąb.
Tabela: Stypendia motywacyjne dla uczniów przyznane w 2019 r.

miesiące

liczba uczniów, którym przyznano
stypendium
za wyniki
za wybitne
w nauce
osiągnięcia

łączna kwota (zł)

II - VI

11

12

9.530,00

IX - XII

12

7

6.280,00

razem

15. 810,00

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie nauczania indywidualnego
i opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

razem

Tabela: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - stan na 30.09.2019 r.
liczba uczniów w poszczególnych oddziałach
Nazwa szkoły

Szkoła Podstawowa
w Suchym Dębie

0ddziały
przedsz.
/klasa
”O”

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

0

2

1

0

1

4

5

3

2

14

18
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Szkoła Podstawowa
w Koźlinach

1

0

0

1

0

0

2

0

0

4

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Grabinach-Zameczku

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Poziom zatrudnienia w szkołach – stan na 30.09.2019 r.
W roku szkolnym 2019/2020 w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchy Dąb
zatrudnionych było 72 nauczycieli oraz 34 pracowników administracji i obsługi.
Tabela: Pracownicy pedagogiczni- stan na 30.09.2019 r.

Nazwa szkoły

w pełnym
wymiarze

Stopień awansu zawodowego
w niepełnym
wymiarze
stażyści

kontraktowi

mianowani

dyplomowani

osob
y

etaty

osob
y

etaty

osoby

etaty

osoby

Etaty

oso
by

etaty

Szkoła Podstawowa
w Suchym Dębie

39

3

1,89

0

0

14

13,39

14

14,00

14

13,50

Szkoła Podstawowa
w Koźlinach

13

5

3,00

3

2,73

1

1,00

5

4,16

9

8,11

Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Grabinach-Zameczku

10

2

1,05

1

1,00

5

4,55

3

2,50

3

3,00

Tabela: Pracownicy niepedagogiczni - stan na 30.09.2019 r.

Nazwa szkoły

Pracownicy administracji

Pracownicy obsługi

osoby

etaty

osoby

etaty

Szkoła Podstawowa
w Suchym Dębie

2

2

14

6,14

Szkoła Podstawowa
w Koźlinach

1

1

8

6,63

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Grabinach-Zameczku

1

1

8

8,25

15

GMINA SUCHY DĄB
IX. SPRAWY ADMINISTACYJNE
Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na dzień 1 stycznia 2019 r.
ok. 14 dni, a na dzień 31 grudnia 2019 r. również 14 dni /ustawowo okres oczekiwania wynosi 30 dni/.
W roku 2019 Wszczęto postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr
0007.XIV.105.2019 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. Natomiast decyzje wydawane przez wójta
gminy nie były zaskarżane do samorządowego kolegium odwoławczego. Wojewoda jako organ nadzoru
nie stwierdził nieważności zarządzeń i uchwał, wydanych przez organy gminy.
W roku 2019 do Urzędu Gminy wpłynęły 53 wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
W przypadku wszystkich wniosków informacja publiczna została udostępniona wnioskodawcy w
terminie.
W roku sprawozdawczym wpłynęło do urzędu Gminy 8 petycji, które zostały umieszczone w BIP-e.
Jedna z petycji została przekazana Radzie Ministrów zgodnie z właściwością. Przedmiotem petycji były
sprawy dot. m.in. zamiaru likwidacji szkoły w Grabinach –Zameczku, działań proekologicznych,
funkcjonowania miejsc parkingowych, płatności bezgotówkowych kosztów telekomunikacyjnych. W
sprawozdawanym roku do Urzędu Gminy wpłynęła jedna skarga dot. prac związanych
z doprowadzeniem drogi do stanu sprzed budowy kanalizacji sanitarnej w Grabinach-Zameczku. Skarga
została uznana za bezzasadną.
Ochotnicza Straż Pożarna
Ilość zdarzeń, do których została zadysponowana OSP w Suchym Dębie wyniosła 58, z czego do pożarów
wyjeżdżano 26 razy, a pozostałe 32 to zagrożenia miejscowe takie jak wypadki samochodowe czy
podtopienia. Większość wyjazdów stanowiły zdarzenia na terenie naszej gminy.

X. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
W gminie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne gminy:
1.Gminna Biblioteka Publiczna w Suchym Dębie.
2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie.
3. Szkoła Podstawowa w Suchym Dębie.
4.Szkoła Podstawowa im. ks. Prałata Józefa Waląga w Koźlinach.
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinach-Zameczku.
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XI. KULTURA I SPORT
W 2019 miały miejsce następujące wydarzenia o charakterze kulturalnym i sportowym:
,,Naukobus w Suchy Dębie”
Przedsięwziecie dwudniowe zorganizowane przy współpracy z Centrum Nauki Kopernik w dniach 2829.03.2019r. Wystawa „Eksperymentuj!” to angażujące eksponaty interaktywne. Pozwalają one na
samodzielne doświadczanie praw nauki.

,,Piknik Ekologiczny - Łączymy pokolenia”, który się odbył 24 kwietnia 2019 roku – sfinansowany przez
sponsorów. Piknik miał na celu wzmocnienie edukacji ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców
Gminy Suchy Dąb. Oprócz występów artystycznych, warsztatów edukacyjnych przy współpracy z
Nadleśnictwem Kolbudy dzieci z gminnych szkół posadziły drzewa przy boisku w Suchym Dębie.
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Dzień Dziecka w Gminie Suchy Dąb
W organziację Dni Dziecka włączyły się Sołectwa z gminy Suchy Dąb, które w większości dzięki
zaangażowaniu KGW, Sołtysów i mieszkańców udało się zorganizować w prawie każdej miejscowości
gminnej.

Dożynki Gminne “Festiwal Wikliny”
Najważniejsze wydarzenie w roku 2019 sfinansowane zostało w
całości przez sponsorów, co okazało się ewenementem w skali
całego powiatu gdańskiego. Uroczystość mszy świętej i pochód
dożynkowy prowadziła orkiestra dęta z Tczewa, na scenie wystąpiły
zespoły lokalne oraz gwiazda wieczoru - zespół D-Bomb. Strefa
rozrwyki obejmowała również ponad 40 stanowisk, na których
prezentowały się m.in. poszczególne Sołectwa, skosztować można
było lokalnych wyrobów oraz wypróbować wiele atrakcji dla dzieci.
Całość wypełniły stoiska gastronomiczne, a także zjeżdżalnie, gry i
zabawy. W dożynkach gminnych przez cały dzień ich trwania wzieło
udział około 1000 mieszkańców gminy i okolicznych miejscowości.
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I Seniorada Dębowa – dawniej Bal Seniora –został zorganizowany koncert z okazji Międzynarodowych
Dni Seniora, którego gwiazdą została Halina Kunicka. Podczas występów zaprezentowała się również
młodzież ze szkoł z terenu Gminy Suchy Dąb oraz lokalni artyści. Każdemu uczestnikowi uroczystości
został zapewniony transport oraz poczęstunek. Impreza ma na stałe wpisać się w kalendarz wydarzeń
kulturalnych w gminie.

II Żuławski Rajd Rowerowy z zespołem Simultaneo został zorganizowany po raz drugi w partnerstwie z
Gminą Suchy Dąb. Uczestnicy rajdu mieli okazję zwiedzić zabytki gminne, a mieszkańcy Wróblewa i
Stebewa uczestniczyli w koncertach zorganizowanych przez zespół. Impreza będzie planowana
cyklicznie.
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Po raz pierwszy w historii gminy przy współpracy ze Stowarzyszeniem KS Osiczanka Osice zorganizowane
zostały w gminie półkolonie dla dzieci podczas ferii zimowych.

XI. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Gminna Komisja Alkoholowa
Komisja podejmowała czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnień. Do GKRPA w 2019 r.
wpłynęło 11 wniosków o objęcie procedurą leczenia odwykowego. Wnioski kierowane były przez:
- rodziny osób nadużywających alkohol – 3,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Dębie – 2,
- Posterunek Policji w Cedrach Wielkich – 6,
Liczba zezwoleń uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych ważnych w 2019 r (stan na
31.12.2019 r.) 32. Liczba nowych zezwoleń wydanych w 2019 r. – 23

Z tzw. „funduszu korkowego” (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na
sprzedaż alkoholu), w 2019 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:
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-na działania związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono
640,00 zł, (dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i
współuzależnionych)
- na Działania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i innych Uzależnień przeznaczono 38 561,52 zł, z czego:
- działalność GKRPA 2.399,66 zł
- zajęcia sportowe pozalekcyjne z elementami profilaktyki 10.337,43 zł
- działalność Punktu Konsultacyjnego 4.480,00 zł
- opłaty sądowe – badania przez biegłych 2.976,00 zł
- opłaty sądowe za złożenie 9 wniosków o przymusowe leczenie 360,00 zł
- wypoczynek dzieci na obozach sportowych z elementami profilaktyki OSP, UKS Motława i Osiczanka
4.500,00 zł
- warsztaty profilaktyczne w szkole w Suchym Dębie 2.649,00 zł
- seminarium profilaktyczne OSP 700,00 zł
- program „Trzeźwość na co dzień” spektakl muzyczny w SP Suchy Dąb 1.512,00 zł
- festyn integracyjny KGW Suchy Dąb 300,00 zł*
- integracyjna działalność profilaktyczna ZSP w Grabinach – Zameczku 987,47 zł
- Seniorada Dębowa – spotkanie integracyjne z elementami profilaktyki 6.999,96
- zajęcia integracyjne w Gminnej Bibliotece z profilaktyką dzieci i dorosłych 1.000,00 zł
Pomoc społeczna
Z pomocy społecznej w Gminie Suchy Dąb skorzystało w 2019 r. roku
136 osób. W roku oceny, w stosunku do 2018 roku, łączna liczba osób
korzystających z pomocy i wsparcia wzrosła się o 2 osoby. Natomiast
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej
zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o 2 rodziny. W
przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba
osiągnęła poziom 76 osób, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2018
o 1 osobę.
W Gminie Suchy Dąb najczęściej występującymi przyczynami trudnej
sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się
o pomoc społeczną, wskazanymi w 2019 roku było kolejno:
niepełnosprawność, ubóstwo długotrwała lub ciężka choroba,
bezrobocie oraz bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego.
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DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM W ROZWÓJ NASZEJ
GMINY W ROKU 2019: RADNYM RADY GMINY SUCHY DĄB,
SOŁTYSOM, RADOM SOŁECKIM, PRACOWNIKOM URZĘDU GMINY,
DYREKTOROM
SZKÓŁ,
STOWARZYSZENIOM,
KLUBOM
SPORTOWYM ORAZ KOŁOM GOSPODYŃ WIEJSKICH.
SZCZEGÓLNE WYRAZY PODZIĘKOWANIA SKŁADAM CZŁONKOM
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY SUCHY DĄB ZA
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE DAWALI NAM KAŻDEGO DNIA.
DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM ORAZ NASZYM KAPŁANOM
ZA WSPÓLNE BUDOWANIE NASZEJ MAŁEJ OJCZYNY.
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