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Raport o stanie Gminy Suchy Dąb 2020 

  

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.  Obecnie trwają pracę nad jej nowelizacją.  

Dokument jest dostępny pod adresem: 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 lata 2014-2020. 

Ponadto Rada Gminy corocznie podejmuje również 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Wieloletni Program 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

W roku 2020 Rada Gminy Suchy Dąb podjęła 56 uchwał. Wszystkie dostępne są pod 

adresem: http://www.e-bip.pl/Start/69/Council/SessionsList/679 

 

 

 

Ludność 
 

Według danych 

z rejestru ludności na dzień 

31.12.2020 gminę Suchy 

Dąb zamieszkiwało 4156 

mieszkańców, w tym 2054 

kobiet i 2102 mężczyzn. 

 

W stosunku do 2019 liczba 

mieszkańców gminy 

wzrosła  

o 20 osób. 

 

W 2020 narodziło się 38 

dzieci, w tym 15 

dziewczynek i 23 

chłopców. 

Najchętniej wybierano 

imię: Tymon i Maria 
Tabela 1 - liczba mieszkańców Gminy Suchy Dąb w roku 2020 w podziale na miejscowości 

https://suchy-dab.pl/uploads/StrategiaRozwoju-Suchy_Dab_2020_plus.pdf
https://suchy-dab.pl/uploads/StrategiaRozwoju-Suchy_Dab_2020_plus.pdf
http://www.e-bip.pl/Start/69/Council/SessionsList/679
http://www.e-bip.pl/Start/69/Council/SessionsList/629


 

 

3 

 

 

IV. FINANSE  

 

 

Wyszczególnienie Plan na 2020 rok    
Wykonanie za 2020 

rok 

 

 dochody ogółem w zł: 
26.906.766, 55 27.160.706, 55 

Dochody bieżące 

 

- subwencje 
- udział gminy w podatku dochodowym od 

osób fizycznych i prawnych 
-  
- wpływy z podatków i opłat lokalnych 
- dotacje 
- dotacje pochodzące z UE 
- pozostałe dochody 
 

Dochody  majątkowe 

 

- wpływy ze sprzedaży składników 
majątkowych 

- dotacje inwestycyjne (RFIL, FDS, UE) 

24.332.075, 20 

 

5.775.877, 00 

2.727.300, 00 

 

5.599.387, 01 

8.940.756,75 

404.348, 34 

884.406, 00 

 

2.574.691,45 

 

820.000 

 

1.734.691, 45 

23.126.689, 97 

 

5.775.877, 00 

2.641.568, 57 

 

4.650.059, 78 

8.846.731, 36 

404.348, 34 

808.104, 92 

 

4.034.016, 58 

 

279.551, 69 

 

3.734.464, 89 

 

wydatki ogółem w zł: 26.895.323, 55 24.962.495, 26 

 

Wydatki bieżące 

 

- wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń, w tym 

- szkoły 
- GOPS 
- Urząd Gminy 
- Dotacje UE 
- Dotacje, w tym 500+, rodzina 
- wydatki na obsługę długu publicznego 
- wydatki bieżące w ramach UE 
- pozostałe wydatki: 
 

Wydatki  inwestycyjne 

 

25.054.209, 44 

9.541.518, 33 

 

6 259 380, 85 

734 772, 32 

2 547 365, 16 

515.337, 12 

7.244.666, 81 

494.300, 00 

944.107, 24 

6.306.279, 94 

 

1.849.11, 11 

 

 

23.236.528, 21 

9.236.051, 49 

 

6 093 480,56 

670 943, 20 

2 471 627, 73 

509.337, 12 

7.189.987, 47 

381.583, 93 

944.022, 82 

4.975.545,38 

 

1.725.967, 05 
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Rysunek 1 - zaległości od osób fizycznych w roku 2020 w złotych bez uwzględniania alimentów 

 

  INWESTYCJE ZREALIZOWANE W ROKU 2020  

 

1. Pomorskie Szlaki Kajakowe – budowa przystani kajakowej w miejscowości Wróblewo całość 

zadania 209 920  

- 180 419,74 zł 

 z czego 180.419,74 w roku 2020.  

2. Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grabiny-Zameczek oraz 

studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego                  

- 36.309,60 zł  

3. Projekt techniczny sieci wodociągowej w miejsc. Grabiny Zameczek               

- 7.380,00 zł 

4. Zwrot kosztów wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej   

- 5.000,00 zł 

5. Wykonanie dokumentacji technicznej rozbiórki obecnego budynku oraz projekt nowego 

obiektu SUW oraz projekt instalacji technologicznej i elektrycznej pozwalającej na 

zwiększenie produkcji wody pitnej w Krzywym Kole 

- 56.152,22 zł 

6. Wykonanie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Przebudowa drogi na części 

działki 124/4 w Koźlinach”                     - 10.000,00 zł  

                                                    

7. Przebudowa ul. Sportowej w miejsc. Suchy Dąb etap 1                                    - 604.957,05 zł 

8. Budowa zaplecza socjalnego na boisku w miejscowości Osice  

– 790 538, 10 zł  

w tym: 300.000,00 zł z Ministerstwa Sportu, 100.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego 

w Pruszczu Gdańskim oraz 272.880 zł z RFIL.  

5 062,00 zł

123 620,00 zł

22 134,00 zł

154 818,00 zł

294 160,00 zł

32 510,00 zł

1 740,00 zł

68 729,00 zł
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9. Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Sportowej w Suchym Dębie 

wraz z odwodnieniem 

- 27.060,00 zł 

10. Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejsc. Suchy Dąb  

- 6.150,00 zł 

11. Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Modernizacja stadionu 

sportowego    wraz z zapleczem socjalnym w miejsc. Suchy Dąb 

                                                      - 4.305,00 zł 

                            

Rok 2020 okazał się bardzo pracowity zarówno pod względem realizacji inwestycji, jak  

i poszukiwania nowych środków na ich sfinansowanie. Zaangażowaniem własnym oraz dzięki 

przychylności partnerów udało się wykonać kilka drobnych napraw i inwestycji bez wkładu 

finansowego gminy. Jednym z taki zadań był montaż iluminacji na kościele w Krzywym Kole, dzięki 

współpracą z firmą Energa Oświetlenie sp. z o.o. Udało się również dowiesić 8 nowych opraw 

lampowych energooszczędnych - LED we wskazanych przez gminę miejscach. Sytuacja z COVID 

była też przyczynkiem do wypróbowania systemu alarmowego, który był montowany w ramach 

programu „Bezpieczne Żuławy”. Dzięki współpracy z wydziałem zarządzania kryzysowego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gdańsku udało się przeprowadzić kompleksowy przegląd sprawności syren  

i wyeliminować usterki. W ciągu roku sfinansowano również naprawę dachów na świetlicy  

w Koźlinach, na budynku gospodarczym w Krzywym Kole, w warsztacie urzędu gminy i na budynku 

archiwum urzędu gminy. Remont przeszedł również tzw. Biały Domek w Suchym Dębie, który 

docelowo będzie przeznaczony na spotkania komisji alkoholowej, komisji rady gminy Suchy Dąb, 

spotkania z mieszkańcami, pomieszczenie do pracy grupowej, audytu wewnętrznego oraz  

w dalszym ciągu jako siedziba OSP Suchy Dąb. Ponadto w ramach współpracy z jednym  

z wykonawców udało się wykonać przyłącze gazowe do budynku przy stadionie w Suchym Dębie – 

wartość takiej usługi to ok. 10 000 zł.  

 

Środki zewnętrzne  

W roku 2020 r. złożyliśmy 12 wniosków o dofinansowanie różnych projektów ze środków 

zewnętrznych, z czego 

pozytywnie rozpatrzonych 

zostało 8. Otrzymaliśmy:  

- 1 000 000 zł z RFIL na 

zadanie „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych – 

droga w Koźlinach” 

- 1 000 000 zł z RFIL na 

zadanie Modernizacja SUW  

w Krzywym Kole  

- Edukacja Morska i Żeglarska 

w Szkołach Podstawowych  

w partnerstwie z Gminą Trąbki 

Wielkie i Gminą Cedry Wielkie 

- 409 387 zł w ramach 

Funduszu Dróg Lokalnych na 

budowę II etapu ul. Sportowej 

w Suchym Dębie 
Rysunek 2 - budowa przystani kajakowej we Wróblewie 
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-126 246 zł w ramach Lokalnej Grupy 

Działania Trzy Krajobrazy na 

modernizację obiektu rekreacyjnego  

w Suchym Dębie  

- 2 038 400 zł w ramach RPO Pomorskie 

na zadanie budowa ścieżki rowerowej  

o znaczeniu międzynarodowym R-10             

i Wiślana Trasa Rowerowa R-9  

w partnerstwie z Gminą Pruszcz 

Gdański     i Cedry Wielkie 

- 12 500 zł na dofinansowanie OSP 

Suchy Dąb w ramach programu Florek 

2020 

- 100 000 zł jako pomoc finansowa 

powiatu gdańskiego na budowę 

zaplecza w Osicach 

- 500 000 zł – w ramach Funduszu 

Inwestycji Lokalnych przyznawany samorządom, jako wkład własny w inwestycje 

 

Rok 2020 był to okres rozliczenia dwóch wieloletnich projektów unijnych: Uniwersytetu 

Przedszkolaka oraz Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb 

poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło 

wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb.                         

Podczas kontroli organu zarządzającego projektem dotyczącym kanalizacji stwierdzono szereg 

nieprawidłowości w prowadzeniu projektu w latach 2014-2018, które zostały ujęte w informacji 

pokontrolnej z realizacji projektu. W związku z tym Gmina Suchy Dąb zwróciła w roku 2020 część 

kwoty wynikających z powstałych w tych latach naruszeń w kwocie – 39 844,19 zł. Nieprawidłowości 

zostały stwierdzone również przy kontroli projektu Uniwersytet Przedszkolaka, lecz dzięki pracy 

koordynatorów projektu i pracowników UG udało się wdrożyć poprawki i nie naliczono korekty 

finansowej. 

 

 

V. INFRASTUKTURA DROGOWA 

Infrastruktura droga w Gminie Suchy Dąb 

obejmowała w roku 2020 - 63,776 km dróg.  

Na całość sieci dróg w gminie składają się 

drogi o nawierzchni – asfaltowej (7,654 

km), gruntowej (19,399 km) oraz innej 

(płyty, mieszanej – 36, 723 km). W roku 

2020 przebudowano 380 metrów dróg. 

Dzięki współpracy z firmą Windfarm udało 

się również nieodpłatnie wyrównać część 

dróg polnych oraz dołożyć płyty yomb  

w miejscach, gdzie wykonywane były 

prace przy budowie kabla elektrycznego 

dużego przekroju – w miejscowości 

Steblewo i Osice.  

Rysunek 3- odbiór nowego budynku szatni w Osicach 

Rysunek 4 - nowy, wyremontowany odcinek ul. Sportowej w Suchym Dębie 
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WOD-KAN 
 

Długość czynnej sieci 

wodociągowej w roku 2020 r. 

wyniosła 68,38 km, a sieci 

kanalizacyjnej 40,9 km.  

 

Równocześnie w 2020 roku 

doszło do 114 awarii sieci,  

z których 33 dotyczyło sieci 

wodociągowej, a 81 sieci 

kanalizacyjnej.  

 

Ilość pobranej wody wyniosła 

217 000 m3, a wody sprzedanej 

152 300 m3. W roku 2019 

podczas spotkań  

z eksploatatorem sieci mocno 

podkreślano konieczność 

przyszłościowej eliminacji strat 

wody. W porównaniu do roku 

2019 udało się zmniejszyć stratę 

wody o 23 000 m3 

i podejmowane są kolejne kroki 

eliminacji strat.   

 

 

VII. GOSPODRKA WODNO-KANALIZACYJNA  

 

W roku 2020 położyliśmy duży nacisk na zobowiązanie mieszkańców do likwidacji szamb  

w miejscowościach Grabiny-Zameczek, Osice, Krzywe Koło i Suchy Dąb. Próby zachęcania do 

przyłączania się do sieci dały spadek ilości zbiorników bezodpływowych w stosunku do 2019 roku  

o 108 szt. Przyczyniło się to również, do wzrostu ilości ścieków przyjmowanych na oczyszczalni, 

przez co obecnie jej praca jest bardziej wydajna i mimo wzrostu opłat za energię elektryczną udało 

się uniknąć podwyżek dla mieszkańców związanych z odbiorem ścieków. Zmniejszyła się również 

dopłata gminy do ECOL UNICON w związku z wprowadzeniem nowej taryfy za doprowadzanie wody 

i odbiór ścieków od mieszkańców z kwoty 212 487, 42 zł w roku 2020 do 63 952, 62 zł w roku 2021 

i latach kolejnych.   

 

 
Rysunek 5- dane liczbowe dotyczące gospodarki wod-kan  

w gminie Suchy Dąb w latach 2018-2020 

 

 
Rysunek 6 - dane liczbowe dotyczące gospodarki wod-kan w gminie Suchy Dąb w latach 2018-2020 
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VII. TRANSPORT I GOSPODARKA ODPADAMI 

 

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Suchy Dąb w roku 2020 był świadczony przez firmę PKS 

Gdańsk. Dzieci niepełnosprawne były dowożone do placówek specjalnych przez firmę Janusz 

Klicner „GUCIO”. Dzięki likwidacji gimbusa, który w poprzednich latach dowoził dzieci do szkoły           

w Koźlinach budżet gminy zyskała znaczne oszczędności. Pomimo trudnej sytuacji w branży 

transportowej związanej z epidemią COVID-19 transport publiczny udało się utrzymać na terenie 

Gminy Suchy Dąb.  

 

 

 
Rysunek 7- wydatki na transport w latach 2018-2020 w złotych 

 

 

ODPADY  

 

Opłata w Gminie Suchy Dąb w roku 2020 była naliczana od gospodarstwa w podziale na 

gospodarstwa jednoosobowe i wieloosobowe. Wydatki na cały system gospodarowania odpadami 

w gminie wyniosły w roku 2020 – 800 233,54 zł. Stawki opłat nie zmieniły się w całym roku.  

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

W roku 2020 wydano 25 decyzji podziałowych, wydano 1 opłatę adiacencka z tego tytułu oraz 

wszczęto 3 postępowania w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. 

Wydano 110 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 
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przestrzennego, nadano 25 numerów 

porządkowych. Obowiązywało również 40 

umów dzierżawy. W 2020 roku sprzedano  

3 nieruchomości, których wartość 

przedstawiała się następująco:  

1) 50 000 zł, nieruchomość gruntowa, 

Krzywe Koło  

2) 5 000 zł, nieruchomość gruntowa, 

Ostrowite   

 

3) 24 324 zł, nieruchomość zabudowana lokalem, Koźliny  

Na stan mienia przyjęto następujące nieruchomości:  

-  działkę drogową o powierzchni 0,5221 ha w Krzywym Kole  

-  działkę drogową o pow. 0,1057 ha w Suchym Dębie  

-  działkę drogową o pow. 0,5210 ha w Suchym Dębie  

- działkę rolną o pow. 0,1900 ha w Ostrowite  

- działkę rolną o pow. 2,1921 ha w Ostrowite  

VIII. OŚWIATA I EDUKACJA  

 

W 2020 liczba uczniów na terenie Gminy Suchy Dąb kształtowała się następująco.  

 

 

Nazwa szkoły 
Łączna  

liczba uczniów  
w szkole 

w tym: 

w oddziałach 
przedszkolnyc
h/przedszkolu 

w szkole  
podstawowej 

Szkoła Podstawowa 
w Suchym Dębie 

279 42 237 

Szkoła Podstawowa 
w Koźlinach 

156 38 118 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Grabinach-Zameczku 

117 90 27 
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Tabela: Liczba dzieci i młodzieży w podziale na klasy, na podstawie SIO - stan na 30.09.2020r. 

Klasa /  
oddział  

przedszkol
ny 

Zespół  
Szkolno-Przedszkolny 

w Grabinach-Zameczku  

Szkoła Podstawowa 
w Koźlinach  

Szkoła Podstawowa 
w Suchym Dębie 

Liczba  
uczniów 

Liczba  
oddziałów 

Liczba  
uczniów 

Liczba  
oddziałów 

Liczba  
uczniów 

Liczba  
oddziałów 

poniżej „0” 81 3 38 2 42 3 

„0” 9 1 18 1 24 1 

I 14 1 14 1 24 1 

II 7 1 17 1 18 1 

III 6 1 12 1 28 2 

IV - - 7 1 23 1 

V - - 8 1 15 2 

VI - - 15 1 39 2 

VII - - 16 1 42 2 

VIII - - 11 1 24 1 

 

 

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 90% kwoty świadczeń udzielonych przez gminę.  Pozostała 

kwota jest pokrywana z budżetu gminy. 

 

Tabela:  Pomoc materialna dla uczniów w 2020 r. 

miesiące liczba uczniów łączna kwota (zł) 

I - VI 12 26.737,77 

IX - XII 12 9.244,00 

razem 35.981,77 

 

Stypendium motywacyjne 

Wójt Gminy Suchy Dąb przyznał stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia zgodnie  
z Programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu Gminy Suchy Dąb. 
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Tabela: Stypendia motywacyjne dla uczniów przyznane w 2020 r. 

miesiące 

liczba uczniów, którym przyznano 
stypendium 

łączna kwota (zł) 
za wyniki  
w nauce 

za wybitne  
osiągnięcia 

II - VI 15 11 19.000,00 

VIII 27 ----- 23.250,00 

razem 42.250,00 

 

Poziom zatrudnienia w szkołach – stan na 30.09.2020 r. 

W roku 2020 w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina  Suchy 
Dąb, zatrudnionych było 80 nauczycieli oraz 33 pracowników administracji i obsługi 
  
Tabela:  Pracownicy pedagogiczni - stan na 30.09.2020 r.  

Nazwa szkoły 
s
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Szkoła Podstawowa 
w Suchym Dębie ----- ------ 11 12,28 20 21,4 14 14,87 45 48,55 

Szkoła Podstawowa 
w Koźlinach 2 1,47 4 4,15 4 4,95 10 10,63 20 21,2 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny 

w Grabinach-Zameczku 
2 2,52 6 5,75 3 3,36 4 3,13 15 14,76 

 

Tabela:  Pracownicy administracji i obsługi - stan na 30.09.2020 r.  

Nazwa szkoły osoby 
w przeliczeniu na 

etaty 

Szkoła Podstawowa 
w Suchym Dębie 16 15,5 

Szkoła Podstawowa 
w Koźlinach 8 7,5 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Grabinach-Zameczku 9 8,25 
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Tabela: Średnie wyniki ósmoklasisty (w procentach) 

Przedmiot SP Koźliny SP Suchy Dąb Gmina Województwo Kraj 

język polski 44 52 49 62 63 

matematyka 22 26 24 44 45 

Język angielski 42 41 41 58 59 

 

 

Dotacja przedszkolna  

 

W 2020 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w 

zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 216.622,00 zł  

 

 
 

 

Wydatki poniesione przez gminę za uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza terenem Gminy Suchy 

Dąb wyniosły 57.737,12 zł (w tym: 1 dziecko w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, 1 dziecko  

w Gminie Cedry Wlk., 1 dziecko w Gminie Pruszcz Gdański, 2 dzieci w Gminie Pszczółki, 2 dzieci           

w Gminie Tczew). 

 

Dochody budżetu gminy z tytułu zwrotu kosztów dotacji za dzieci nie będące mieszkańcami Gminy 

Suchy Dąb, a uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Suchy Dąb wyniosły 124.141,28 zł.  

(w tym: 1 dziecko z Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, 25 dzieci z Gminy Cedry Wlk., 1 dziecko  

z Gminy Kolbudy, 6 dzieci z Gminy Pruszcz Gdański). 
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Subwencja 

Gmina Suchy Dąb w 2020 r. otrzymała subwencję   

w wysokości 3.804.446,00 zł, natomiast z budżetu gminy 

wydatkowano dodatkowo na utrzymanie systemu oświaty  

w Gminie Suchy Dąb 4.063.510 zł. Łączny wydatek na 

oświatę w roku 2020 wyniósł 7.867.956 zł i był wyższy  

o 89 953 zł niż w roku 2019. Na zdjęciu podpisanie umowy 

na przekazanie laptopów do szkoły w Grabinach-Zameczku.  

 

 

 
Rysunek 8 - wydatki na oświatę w Gminie Suchy Dąb w polskich złotych 

Pozyskane zewnętrzne środki finansowe 

Gmina Suchy Dąb zakupiła i przekazała laptopy oraz słuchawki do szkół na terenie gminy  w ramach 

programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny 

dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 

dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, w związku z realizacją 

projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła +  - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. 

 

Szkoła Grant Liczba 
laptopów/słuchawek 

Ilość uczniów 
/nauczycieli 

Szkoła Podstawowa im. Obrońców 
Westerplatte w Suchym Dębie Zdalna 

Szkoła 

8 laptopów 8 uczniów 
 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata 
Józefa Waląga w Koźlinach 

15 laptopów 11 uczniów 
4 nauczycieli 

Szkoła Podstawowa im. Obrońców 
Westerplatte w Suchym Dębie Zdalna 

Szkoła + 

13 laptopów 
13 słuchawek 

7 uczniów 
6 nauczycieli 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Grabinach-Zameczku 

7 laptopów 
7 słuchawek 

5 uczniów 
2 nauczycieli 

Razem: 43 laptopy 
20 słuchawek 

31 uczniów 
12 nauczycieli 

 

4 342 894,00 zł

4 063 510,00 zł

3 435 109,00 zł

3 804 446,00 zł
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IX. SPRAWY ADMINISTACYJNE  

 

Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na dzień 1 stycznia 2020 ok. 

14 dni, a na dzień 31 grudnia 2020 r.  również 14 dni /ustawowo okres oczekiwania wynosi 30 dni/. 

  

W roku 2020 nie było wszczętych postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał. 

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. Natomiast Wojewoda uchylił w całości jedną decyzję                                  

o wymeldowanie administracyjne i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia 

  

W roku 2020 do Urzędu Gminy wpłynęło 55 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.               

W przypadku 54 wniosków informacja publiczna została udostępniona wnioskodawcy w terminie.      

W sprawie jednego wniosku została wydana decyzja odmowna. Wnioskodawca odwołał się do 

samorządowego kolegium odwoławczego jednak rozstrzygnięcie jeszcze nie zapadło. 

  

W roku sprawozdawczym wpłynęły do urzędu Gminy 3 petycje, które zostały umieszczone w BIP-ie. 

Przedmiotem petycji były sprawy dot. m.in. zmiany planu miejscowego, montażu oświetlenia 

ulicznego oraz szczepień mieszkańców na COVID - 19. W sprawozdawanym roku do Urzędu Gminy 

wpłynęła jedna skarga dot. braku dofinansowania dla klubu sportowego.  Skarga została uznana za 

bezzasadną. 

 

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. 

 

XI. KULTURA I SPORT 

 

W 2020 roku w związku z epidemią COVID-19 nie odbyło się wiele z zaplanowanych na rok 2020 

imprez zbiorowych, natomiast część wydarzeń można było zorganizować w reżimie sanitarnym. 

Zrealizowane inicjatywy to m.in.:  
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• Dzień Kobiet – zorganizowany w gronie członków 

zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich. Imprezę 

udało się zorganizować jeszcze przed pandemią.  

• Msze dożynkowe – ze względów sanitarnych  

w poszczególnych sołectwach odbyły się msze 

dziękczynne za plony  

• Dzień Dziecka – Wójt Henryka Król, dzięki 

zaangażowaniu OSP w Suchym Dębie odwiedziła wozem 

strażackim dzieci w każdej miejscowości ze słodkimi 

upominkami  

• I Rajd Zabytkowo-Krajoznawczy  

• Współorganizacja Rajdu Rowerowego Rowerowe Żuławy  

Kultura online – Urząd Gminy zorganizował szereg 

konkursów aktywizujących do wspólnej pracy 

mieszkańców w swoich rodzinnych domach. Były to 

m.in. konkurs Wielkanocny, z okazji Dnia Strażaka, 

Bajkowe Wieczory z Wójtem Gminy Suchy Dąb, Dzień 

Matki – konkurs plastyczny, IX Edycja Narodowego 

Czytania.  

 

Przed budynkiem Urzędu Gminy w Suchym Dębie 

stanęło metalowe serce przeznaczone do zbierania 

plastikowych nakrętek, które zostają przeznaczone 

na szczytny cel. Wspólnie z mieszkańcami udało się 

już zebrać sporą ilość nakrętek.  

• Wizyta Wicepremier Jadwigi Emilewicz – w roku 2020 odbyła się konferencja prasowa z udziałem Wicepremier 

Jadwigi Emilewicz na temat realizowanych inwestycji ze środków rządowych. W spotkaniu uczestniczyli: Prezes 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Marcin Osowski, doradca 

Wojewody Pomorskiego Ireneusz Szweda, Prezes Ecol-Unicon Wojciech Falkowski, Prezes Retencji.pl Tomasz 

Grochowski, Radni Gminy Suchy Dąb, Sołtysi, Dyrektorzy placówek oświatowych i bibliotek.  

 
XI. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ   

 

Pomoc i wsparcie w gminie Suchy Dąb z pomocy społecznej w 2020 roku uzyskało 117 osób, co 

stanowiło 2,8 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2019 roku, łączna 

liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 19 osób. Natomiast liczba rodzin, 

którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku 

poprzedniego o 13 osób. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba 

osiągnęła poziom 70 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2019 o 6 osób. W gminie Suchy 

Dąb najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie 

powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2020 

roku było kolejno: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezrobocie. Szczegółowe 

dane tabelaryczne dotyczące działalności GOPS można znaleźć w corocznym sprawozdaniu z jego 

działalności. Ze względu na objętość dokumentu nie publikujemy go w raporcie o stanie gminy.  
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Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w czasie pandemii COVID-

19 

 

W celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu pandemii koronawirusa Covid-19 pracownicy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej przy współpracy z wolontariuszami, sołtysami dostarczali 

mieszkańcom Gminy maseczki ochronne zakupione przez Urząd Gminy. 

 

W ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” w związku z przejściem w tryb nauki zdalnej 

dostarczano posiłek uczniom Szkół Podstawowych objętych dożywianiem w szkole, z terenu Gminy 

Suchy Dąb, - pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka samodzielnie rozwozili przygotowane przez 

szkolne stołówki gorące dania. 

 

Ośrodek realizował program Rządowy: „Wspieraj Seniora”, dzięki któremu najstarsi mieszkańcy 

Gminy, po wcześniejszym zgłoszeniu na infolinie lub bezpośrednio po kontakcie z pracownikiem 

socjalnym byli zaopatrywani w podstawowe produkty żywnościowe oraz leki. Ponadto niezależnie 

od realizacji programu Rządowego: „Wspieraj Seniora, pracownicy socjalni zaopatrywali 

mieszkańców Gminy, będących na kwarantannie lub izolacji z powodu Covid-19 w niezbędne 

artykuły. 

 

Mimo zagrożenia spowodowanego pandemią Covid-19 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował 

bieżące i dodatkowe zadania związane z wprowadzanymi obostrzeniami. 

 

Rodziny ze zdiagnozowanymi problemami opiekuńczo-wychowawczymi, objęte były wzmożonymi 

działaniami w ramach pracy socjalnej (pomoc psychologiczna, asystenta rodziny, kontakt 

pracowników socjalnych z placówkami Oświatowymi i natychmiastowe reagowanie na pojawiające 

się trudności np. problemy z logowaniem). 

 

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM W ROZWÓJ NASZEJ 

GMINY W ROKU 2020: 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.   


