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Jak co roku wypełniając obowiązek wynikający z art. 28aa ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mam obowiązek i przyjemność, jako
Wójt Gminy Suchy Dąb przedstawić Państwu Raport o stanie Gminy Suchy Dąb
za 2021 rok. Przedkładam go, jako całościowe podsumowanie działalności
naszego samorządu w minionym roku. Przygotowanie Raportu jest
obowiązkiem i wymogiem prawnym, ale daje też szansę przedstawienia
w jednym dokumencie efektów i rezultatów naszych działań. Został on
przygotowany na podstawie zebranych informacji od pracowników
merytorycznych Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz innych
współpracujących z nami instytucji. Wierzę, że znajdziecie Państwo w tym
raporcie informacje, szczególnie potrzebne w obecnych czasach dla budowy
wzajemnego zaufania i współpracy.

Wójt
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LUDNOŚĆ I DOKUMENTY STRATEGICZNE
Liczba mieszkańców ogółem na dzień 31.12.2021 wynosiła 4179.
Liczba mieszkańców stale zameldowanych na obszarze gminy Suchy Dąb na dzień
31.12.2021 r. – wynosiła 4123 osób.
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy na obszarze gminy Suchy Dąb
na dzień 31.12.2021 r. - wynosiła 56 osób.
W roku 2021 narodziło się 37 dzieci, w tym dziewczynek 16, chłopców 21.
W roku 2021 zmarło 29 osób.
Wśród dziewczynek najchętniej nadawane imiona to Laura i Anastazja, natomiast dla
chłopców najczęściej wybierano imię Antoni oraz Franciszek.

4179 mieszkańców w Gminie Suchy Dąb na dzień 31-12-2021
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FINANSE
Wyszczególnienie

Plan na 2021 rok

Dochody ogółem w zł:
Dochody bieżące
- subwencje
- udział gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych i prawnych
- wpływy z podatków i opłat lokalnych
- dotacje
- środki pochodzące ze innych źródeł
- pozostałe dochody
Dochody majątkowe
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- dotacje pochodzące z innych źródeł (UE, RFIL, KZS)
- pozostałe dochody majątkowe
- subwencje na inwestycje
Wydatki ogółem w

zł:

Wydatki bieżące
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- przyznane dotacje
- wydatki na obsługę długu publicznego
- wydatki bieżące w ramach dotacji pochodzących ze
środków unijnych
- pozostałe wydatki
- rezerwa
Wydatki majątkowe
- wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne

Wykonanie za
2021 rok

30 261 837,94

29 827 018,51

25 057 159,66
6 127 003,00

24 611 304,18
6 549 747,00

2 624 425,00
5 992 475,73
8 931 686,48
214 249,45
1 167 320,00

2 827 500,89
5 203 621,22
8 870 122,62
292 938,90
867 373,55

5 204 678,28
1 500 000,00
3 704 678,28
0,00
0,00

5 215 714,33
597 338,66
3 710 807,83
7 567,84
900 000,00

31 858 360,94

27 818 540,20

24 836 051,54
9 876 917,54
475 098,00
275 000,00
47 626,57

23 876 642,74
9 737 802,96
475 091,30
270 270,27
1 500,00

14 055 784,45
105 624,98

13 391 978,21
0,00

7 022 309,40
7 022 309,40

3 941 897,46
3 941 897,46

Stawki podatków pozostały bez zmian od 1 stycznia 2020 r.
(Nie dotyczy podatku rolnego - równowartość pieniężna 2,5 dt żyta, ustalanego przez GUS)
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GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Wydano ogółem:
Ä 25 decyzji podziałowych,
Ä 127 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w MPZP,
Ä 25 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego na nieruchomość,
Ä ważnych było 40 umów dzierżawy na powierzchnię 132,03 ha.
Przyjęto na stan mienia komunalnego:
Ä drogę wewnętrzną w Ostrowite o pow. 0,0329 ha za kwotę 5 200 zł stanowiącą dojazd
do kilku nieruchomości gospodarzy z Krzywego Koła,
Ä w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego za kwotę 140 000 zł zawarto
umowę przeniesienia własności na Gminę Suchy Dąb nieruchomości rolnej w GrabinachZameczku o pow. 0,3368 ha,
Ä decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego stwierdzono nieważność decyzji
z roku 2013 w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności działki 73/1 w Osicach o pow. 0,0900 ha (była zlewnia mleka).
Sprzedano:
Ä lokale mieszkalne w miejscowości Grabiny-Zameczek za kwotę 33 000 zł i w Koźlinach
20 866 zł,
Ä w Steblewie sprzedano dwie nieruchomości na międzywalu Wisły o powierzchni 25,02
ha za kwotę 518 000 zł,
Ä w Krzywym Kole sprzedano nieruchomość o pow. 0,2285 ha za kwotę 43 600 zł wraz
z ustanowieniem odpłatnej służebności przesyłu.
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CZYSTE POWIETRZE
W ramach programu Czyste Powietrze Gmina
Suchy Dąb w III kwartale 2021 r. została liderem
w likwidowaniu "kopciuchów" w naszym
województwie i całej północnej części naszego kraju!
Przełożyło się to na wysokie 22 miejsce w Polsce.
Dzięki temu programowi dbamy o jakość powietrza,
zdrowie mieszkańców, ich finanse, gdyż poza
zwrotem środków z tytułu samej inwestycji,
mieszkańcy mają możliwość zaoszczędzić na
późniejszych kosztach ogrzania budynku.
W ramach programu Czyste Powietrze mieszkańcy
d o m ó w j e d n o ro d z i n n y c h m o g l i s i ę s t a ra ć
o dofinansowania m.in. na:
ĆWymianę starego pieca,
ĆWymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
ĆOcieplenie ścian i dachu budynku,
ĆMontaż instalacji fotowoltaicznej i wiele innych.
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POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA INWESTYCJE
W 2021 r. zdecydowanie największe środki zewnętrzne jakie otrzymał nasz samorząd
pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych
łącznie otrzymaliśmy 8 011 760 zł i jako jedyna z nielicznych gmin w Polsce uzyskaliśmy
środki na realizację, aż trzech inwestycji:
ţ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steblewo - 3 981 450,00 zł

ţ Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Sportowej w Suchym Dębie 871 227,81 zł

Raport o stanie Gminy Suchy Dąb - 2021 7

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA INWESTYCJE
ţ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Suchym Dębie 3 159 082,50 zł

Ponadto, w minionym roku udało się również pozyskać środki w ramach:
ţ Programu Aktywne Sołectwo Pomorskie –
10 000 zł na „Modernizację obiektu
rekreacyjnego w Krzywym Kole”, gdzie
zakupiono elementy małej architektury oraz
wzbogacono tereny zielone w centrum
miejscowości,

ţ Programu Cyfrowa Gmina – 127 440 zł,
którego celem był zakup oprogramowania
i sprzętu IT,

ţ Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak
Motławy i Martwej Wisły –
237 612,93 zł – rozszerzenie
projektu o przystań w Suchym Dębie
(przy kościele),
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POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA INWESTYCJE
ţ Programu Laboratoria Przyszłości – 160 000 zł, które
ţ
ţ
ţ
ţ

przeznaczono na zakup specjalistycznych urządzeń
i wyposażenia do 3 szkół z terenu Gminy Suchy Dąb,
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin gdzie
funkcjonowały PGRy – 300 000 zł z przeznaczeniem na
termomodernizację budynku komunalnego w Koźlinach,
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin gdzie
funkcjonowały PGRy – 200 000 zł z przeznaczeniem na wymianę sieci wodociągowej
w Grabinach-Zameczku,
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 3 000 000 zł na objęcie udziałów
w Spółce SIM KZN Pomorze Sp. z o.o.,
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa
Rowerowa R-9 – 146 500 zł – rozszerzenie projektu o brakujący odcinek na granicy
z Gminą Tczew.

Łącznie środki pozyskane przez Gminę Suchy Dąb na zadania inwestycyjne w 2021 r. to:

12 193 313,24 zł
Pozyskane środki w latach 2019-2021
Wkład własny do innych inwestycji
Aktywne Sołectwo
Wiślana trasa rowerowa
Modernizacja boiska w Suchym Dębie
Budowa zaplecza Stadionu w Osicach
Stacja Uzdatniania Wody Krzywe Koło
Przebudowa drogi gminnej w Koźlinach
Termomodernizacja budynku komunalnego w Koźlinach
Wymiana sieci wodociągowej w Grabinach-Zameczku
Przebudowa ulicy Sportowej w Suchym Dębie
Zdalna szkoła oraz zdalna szkoła+ (zakup laptopów)
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa
Pomorskie Szlaki Kajakowe – przystań Suchy Dąb
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koźliny
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steblewo
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Urzędu
Gminy w Suchym Dębie
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Sportowej
w Suchym Dębie
Cyfrowa gmina
Grany PPGR
Laboratoria Przyszłości

RFIL
UM
UE
UE
MS i SP
KOWR i RFIL
UE i RFIL
RFIL PGR
RFIL PGR
KOWR i FDS
UE
MR
UE
KOWR
Polski Ład

500 000,00 zł
10 000,00 zł
2 184 910,00 zł
126 246,00 zł
400 000,00 zł
1 839 708,70 zł
2 548 381,00 zł
300 000,00 zł
200 000,00 zł
1 093 650,21 zł
114 999,86 zł
3 000 000,00 zł
237 612,93 zł
1 740 482,21 zł
3 981 450,00 zł

Polski Ład

3 159 082,50 zł

Polski Ład

871 227,81 zł

UE
UE
MEiN

127 440,00 zł
345 400,00 zł
160 000,00 zł

SUMA

21 884 732,01 zł
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INWESTYCJE
Inwestycje zrealizowane w 2021 roku
ţBudowa II części ulicy Sportowej w Suchym Dębie
We wrześniu 2021 roku zakończono prace oraz oddano do użytku drugi odcinek
ul. Sportowej w Suchym Dębie. Wybudowano nową nawierzchnię asfaltową, chodnik oraz
zjazdy na posesje, wykonano odwodnienie terenu poprzez
budowę niecki retencyjnej. Wykonano 30 miejsc
postojowych w 4 lokalizacjach.
Całkowita wartość inwestycji: 438 053,17 zł
Pozyskano środków zewnętrznych:
300 984,62 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
137 068,55 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

ţBudowa oświetlenia w miejscowości Krzywe Koło
W kwietniu 2021 roku zakończono budowę oświetlenia ulicznego
w Krzywym Kole. Wykonana została linia kablowa oświetleniowa wraz
z 16 energooszczędnymi lampami LED. Budowa oświetlenia miedzy
innymi wzdłuż drogi powiatowej znacząco poprawiła bezpieczeństwo
pieszych poruszających się poboczem.
Całkowita wartość inwestycji: 123 329,49 zł
Pozyskano środków zewnętrznych: 118 244,00 zł z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Inwestycje trwające i rozpoczęte w 2021 roku
ţKanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków
w miejscowości Koźliny
W kwietniu 2021 roku rozpoczęły się prace związane
z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koźliny.
Zadanie zakładało budowę przepompowni ścieków wraz
z wyposażeniem, budowy rurociągów kanalizacyjnych,
grawitacyjnych DN 200 o długości około 430 mb wraz
z przyłączami do nieruchomości zabudowanych, budowy sieci
kanalizacyjnych, tłocznych DN 110 o długości ok. 1800 mb.
Budowa przepompowni ścieków w Koźlinach osiedle nie tylko
znacząco poprawi komfort życia mieszkańców jak
i stan środowiska naturalnego, ale jest także niezbędna,
aby w przyszłości odprowadzić ścieki z centrum wsi.
Całkowita wartość zadania: 1 150 050,00 zł
Pozyskano środków zewnętrznych: 1 150 050,00 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa.
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INWESTYCJE
Inwestycje trwające i rozpoczęte w 2021 roku
ţBudowa Stacji Uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w Krzywym Kole
W grudniu 2021 roku podpisano umowę na budowę stacji uzdatniania wody
w miejscowości Krzywe Koło. W ramach zadnia zostanie wykonany nowy budynek
wyposażony w nowoczesną technologię uzdatniania wody. Ponadto, inwestycja ta należy
do najbardziej strategicznych w naszej gminie. Stacja Uzdatniania Wody w Krzywym Kole
zaopatruje w wodę sołectwa Krzywe Koło oraz Koźliny, niestety ze względu na zaniedbania
z lat poprzednich groziło nam wyłączeniem z eksploatacji tego ujęcia wody. Dzięki
pozyskaniu środków zewnętrznych jesteśmy w stanie wykonać tę inwestycję i zapewnić
wodę naszym mieszkańcom.
Zadaniem uzupełniającym dla inwestycji jest
wykonanie przebudowy gminnej sieci
wodociągowej w miejscowości Krzywe Koło.
W zakres prac wchodzi przebudowa gminnej
sieci wodociągowej rozdzielczej
przeznaczonej do obsługi istniejącej
zabudowy mieszkaniowej, obiektów
produkcyjnych, budowa nowego odcinka
sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
Całkowita wartość umowy:
2 265 201,00 zł Stacja Uzdatniania Wody
282 900,00 zł Budowa sieci wodociągowej
w Krzywmy Kole
Pozyskano środków zewnętrznych:
1 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
839 708,70 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

ţBudowa ścieżki rowerowej po koronie wału rzeki Wisły
We wrześniu 2021 roku podpisano umowę na
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
drogi rowerowej na terenie Gminy Suchy Dąb,
w ramach przedsięwzięcia pn.: „Pomorskie terasy
rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10
i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".
Ponad 7 km odcinek ścieżki rowerowej przebiegać
będzie na całej długości wału Wisły przebiegającego
na terenie naszej Gminy.
Całkowita wartość umowy: 137 760,00 zł
Pozyskano środków zewnętrznych (na całe zadanie): 2 184 910,00 zł ze środków unijnych.
Raport o stanie Gminy Suchy Dąb - 2021 11

INWESTYCJE
Inwestycje trwające i rozpoczęte w 2021 roku
ţPrzebudowa drogi gminnej w Koźlinach wraz oświetleniem ulicznym
W listopadzie 2021 roku podpisano umowę na wykonanie projektu oraz robót
budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej -położonej w Koźlinach wraz
z oświetleniem.
Roboty związane z przebudową drogi mają zapewnić
poprawę warunków ruchu drogowego i poprawę
komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni
publicznej dla mieszkańców wsi Koźliny. Przeprowadzona
przebudowa drogi zapewni wzrost bezpieczeństwa ruchu
drogowego i komfortu poruszania się pojazdów, obniżenie
poziomu hałasu oraz zapylenia.
Zmniejszeniu ulegną nakłady na utrzymanie bieżące drogi.
Przeprowadzona przebudowa drogi pozwoli na
bezpieczną komunikację z drogami powiatowymi,
poprawi transport publiczny i szkolny oraz
przemieszczanie się do i z miejscowości Gdańsk, Pruszcz
Gdański i Pszczółki. Ponadto ułatwi łatwy i bezpieczny
dojazd, parkowanie i dojście do obiektów zabytkowych
wpisanych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków dla
turystów odwiedzających Żuławy co przyczyni się do
rozwoju lokalnej infrastruktury turystycznej. Dodatkowo
projekt da nowe możliwości promocji i prezentowania obiektu zabytkowego jakim jest
kościół.
Całkowita wartość umowy: 2 915 000,00 zł
Pozyskano środków zewnętrznych: 1 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych oraz 1 548 381,00 zł ze środków unijnych.

ţWykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej
w Grabinach-Zameczku
We wrześniu 2021 podpisano także umowę na opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Rycerskiej oraz Zamkowej w miejscowości
G ra b i n y -Za m e c z e k . B u d o w a n o w e j s i e c i
wodociągowej jest kluczowa dla dalszego rozwoju
wsi Grabiny-Zameczek, umożliwiając podłączenie
się nowych budynków w tej jakże prężnie
rozwijającej się części naszej gminy.
Całkowita wartość umowy na wykonanie
dokumentacji projektowej: 31 980,00 zł
Pozyskano środków zewnętrznych (na całe
zadanie): 200 000,00 zł z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
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TRANSPORT I GOSPODARKA ODPADAMI
Transport

ţ Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Suchy Dąb w roku 2021 był świadczony przez
firmę PKS Gdańsk.
ţ Dzieci do szkół w Suchym Dębie oraz Koźlinach były dowożone przez linie autobusowe
881 i 882, z których mogli również korzystać mieszkańcy gminy Suchy Dąb.
ţ Dzieci niepełnosprawne były dowożone do placówek specjalnych w Warczu, Tczewie,
Giemlicach oraz Pruszczu Gdańskim przez firmę „GUCIO” Janusz Klicner.
ţ Gmina Suchy Dąb po otrzymaniu informacji przekazanych przez firmę PKS Gdańsk
o zamiarze „ograniczenia” rozkładu jazdy o nierentowne kursy, aby zapewnić
mieszkańcom możliwość komunikacji zdecydowała się na pokrycie części kosztów
i zachowania dotychczasowego rozkładu jazdy oraz dojazdów w sobotę i niedzielę.
ţ Gmina Suchy Dąb zwróciła koszty związane z dowozem dziecka niepełnosprawnego
przez opiekuna prawnego
Wydatki poniesione przez Gminę Suchy Dąb na transport w roku budżetowym 2021
wynosiły:
Ü Zakup biletów miesięcznych dla dzieci – 157 363,05 zł
Ü Dowóz dzieci niepełnosprawnych – 247 074,56 zł
Ü Dopłaty do kursów nierentownych – 77 760,00 zł

ŁĄCZNIE - 482 197,61 zł
Odpady
Opłata w Gminie Suchy Dąb w roku 2021 od 1 stycznia do 31 marca, była naliczana od
gospodarstwa w podziale na gospodarstwa jednoosobowe i wieloosobowe natomiast od 1
kwietnia została wprowadzona metoda naliczania opłaty od ilości zużytej wody na
nieruchomości przeznaczonej na cele socjalno-bytowe.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suchy Dąb nr 0007.XXXII.246.2021 z dnia 27.09.2021 r.
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy wynosi 12 zł za 1 m3 zużytej wody.
Od dnia 1 kwietnia 2021 r. nieruchomości niezamieszkałe zostały wyłączone z gminnego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Wydatki funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami wynosiły:
Ü Koszty funkcjonowania działu obsługi gospodarki odpadami komunalnymi (w tym:
obsługa kont wirtualnych, wynagrodzenie pracownicze, opłaty komornicze, opłaty
licencyjne programów GOK i WIP do obsługi systemu gospodarki komunalnej,
abonament i licencja aplikacji EcoHarmonogram, e-deklaracja): 85 942,96 zł
Ü Koszt utrzymania PSZOK-u: 43 222,12 zł
Ü Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów: 885 944,48 zł

ŁĄCZNIE - 1 015 109,56 zł
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OŚWIATA I EDUKACJA
W Gminie Suchy Dąb w 2021 r. funkcjonowały:
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:
1) Szkoła Podstawowa w Grabinach-Zameczku (klasy I-III)
2) Gminne Przedszkole w Grabinach-Zameczku
Uczniowie w poszczególnych szkołach
Łącznie do placówek oświatowych na terenie Gminy Suchy Dąb uczęszczało 569 uczniów,
z czego 420 w szkołach podstawowych, 149 w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych.
Tabela: Liczba dzieci i młodzieży w poszczególnych szkołach, na podstawie SIO - stan na
30.09.2021 r.

Nazwa szkoły

Łączna
liczba uczniów
w szkole

Szkoła Podstawowa
w Suchym Dębie

w tym:
w oddziałach
przedszkolnych /
przedszkolu

w szkole
podstawowej

298

44

254

Szkoła Podstawowa
w Koźlinach

151

32

119

Zespół Szkolno -Przedszkolny
w Grabinach -Zameczku

120

73

47

Dyrektorzy szkół
Od września 2021 r. nowymi Dyrektorami Szkół na terenie naszej gminy zostali:

Ü w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grabinach-Zameczku Pan Zygmunt Rzaniecki,
Ü w Szkole Podstawowej w Suchym Dębie Pani Monika Ficek.
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.
14
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OŚWIATA I EDUKACJA
Tabela 1: Stypendia motywacyjne dla uczniów przyznane w 2021 r.
miesiące

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

łączna kwota (zł)

II - VI

19 250,00 zł

-----

19 250,00 zł

VII

25 250,00 zł

1 000,00 zł

26 250,00 zł

razem

45 500,00 zł

Poziom zatrudnienia w szkołach – stan na 30.09.2021 r. wg iArkusza
W roku 2021 w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Suchy Dąb, zatrudnionych było 77 nauczycieli oraz 36 pracowników administracji i obsługi
Tabela 2: Średnie wyniki ósmoklasisty (w procentach) na podstawie danych Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej
Przedmiot
język polski
matematyka
Język angielski

SP Koźliny
46
26
41

SP Suchy Dąb
50
31
49

Gmina
49
30
47

Województwo
58
46
65

Kraj
60
47
66

Dotacja przedszkolna
W 2021 roku gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie
zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 236 831 zł – z tego
wydatkowano 230 947 zł.
Subwencja
Gmina Suchy Dąb w 2021 r. otrzymała subwencję w wysokości 4 065 419 zł.
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
270 461,00 zł. Wydatki
poniesione przez gminę za
uczęszczanie dzieci do
przedszkoli poza terenem
Gminy Suchy Dąb wyniosły
51 395,50 zł.
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Pomoc i wsparcie w gminie Suchy Dąb w 2021 roku uzyskało 99 osób, co stanowiło 2,37 %
wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2020 roku, łączna liczba
osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 18 osób. Natomiast liczba
rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do
roku poprzedniego o 18 osób. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy
społecznej ich liczba osiągnęła poziom 63 osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku
2020 o 7 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 2021 roku było kolejno: ubóstwo,
niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała choroba oraz bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych. Szczegółowe dane tabelaryczne dotyczące działalności
GOPS można znaleźć w corocznym sprawozdaniu z jego działalności.
DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W związku z panująca pandemią Covid-19 funkcjonowanie Gminnego Ośrodek Pomocy
Społecznej obywało się zgodnie z reżimem sanitarnym z zachowaniem wszystkich
panujących obostrzeń. Pracownicy Ośrodka niezmiennie realizowali bieżące i dodatkowe
obowiązki.
Ośrodek realizował program Rządowy „Wspieraj Seniora”, dzięki któremu najstarsi
mieszkańcy naszej Gminy, po wcześniejszym zgłoszeniu byli zaopatrywani w podstawowe
produkty spożywcze. W związku z Covid-19 mieszkańcy będący na kwarantannie oraz
izolacji również po wcześniejszym zgłoszeniu zostali zaopatrzeni w produkty spożywcze
– pozyskana kwota na wsparcie 6 861 zł.
W związku z pozyskaniem środków finansowych z PFRON w kwocie 68 086 zł w ramach
modułu IV „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym z wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowej wywołanej chorobami zakaźnymi” finansowanym ze środków PFRON,
pełnoletni niepełnosprawni mieszkańcy Gminy zostali objecie wsparciem w formie osoby
wspierającej oraz porad psychologicznych. W ramach w/w modułu ze wsparcia
psychologicznego oraz osoby wspierającej skorzystało 16 podopiecznych. W trakcie
realizacji projektu w okresie od lipca 2021 r. do grudnia 2021 r. beneficjenci programu mieli
możliwość skorzystania między innymi z roweru trójkołowego, laptopów z dostępem do
internetu oraz gier edukacyjnych i zręcznościowych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach współpracy w Elbląskim Centrum Mediacji
i Aktywizacji Społecznej realizował również zadania „Pomoc społeczna, w tym pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób” finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, gdzie
mieszkańcy Gminy mieli możliwość bezpłatnie skorzystać ze specjalistycznego wsparcia
prawnego, ekonomicznego oraz psychologicznego.
16
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SUCHYM DĘBIE
W 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Suchym Dębie pozyskała środki na działanie
w ramach:
1. Dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Suchy Dąb dla Biblioteki Publicznej w Suchym
Dębie - 110 000,00 zł,
2. Dofinansowania z projektu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”
polegającym na zakupie i zdalnym dostępie do nowości wydawniczych ze środków Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego
- 3 230,00 zł.

Inne działania w 2021 r.:
a) W 2021r zakupiono 331 nowych woluminów,
b) Przeprowadzono remont pomieszczeń biblioteki (malowanie, zakup i montaż szafy na
dokumenty).
c) Pozyskano dla biblioteki sprzęt w ramach projektu MEW@ - Szkolenia cyfrowe
seniorów 65+; - drukarka - aparat - projektor - 3 laptopy LENOVO.
• W naszej Gminie do projektu przystąpiło 19 osób. Seniorzy, którzy wzięli udział
w szkoleniu otrzymali po jego zakończeniu tablet na którym będą mogli praktykować
wiedze wyniesioną z zajęć komputerowych oraz certyfikat udziału w szkoleniu,
• W ramach projektu zorganizowaliśmy wyjazd integracyjny na kręgle,
d) Pozyskano dla biblioteki 5 laptopów Asus w ramach projektu „Sieć Na kulturę” –
projektowanie graficzne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
(działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”),
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SUCHYM DĘBIE
Celem projektu było:
• podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych
samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do
materiałów edukacyjnych,
• rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez
prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
• wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów,
e) Odbywały się cykliczne zajęcia dla seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„Złota Jesień Seniora” (2 dni w tygodniu)
• wykłady (tematy różnorodne – bezpieczeństwo seniora, uprawa roślin, zdrowie,
bezpieczeństwo w sieci, psychologia itp.),
• zajęcia ruchowe (gimnastyka i marsze z kijkami na świeżym powietrzu, ćwiczenia
relaksacyjne na sali gimnastycznej),
f ) Gminna Biblioteka Publiczna w Suchym Dębie w 2021 roku zorganizowała m.in.:
• Konkurs na najładniejszą ilustrację ulubionej postaci z bajki
• Konkurs plastyczny "Bajkowy skrzat”
• Gminny konkurs plastyczny i literacki o żołnierzu wyklętym Franciszce Pomarańskiej
"Błyskawicy”
g) Odbywały się liczne lekcje biblioteczne w formie stacjonarnej i on-line,
h) W bibliotece prowadzone są akcje głośnego czytania dla najmłodszych czytelników,
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SUCHYM DĘBIE
i) W wakacje biblioteka organizowała
zajęcia dla dzieci i młodzieży;
Ř Warsztaty plastyczne,
Ř Warsztaty fotograficzne,
Ř Warsztaty teatralne,

j) W ramach akcji NARODOWEGO CZYTANIA
Czytana jest lektura na dany rok. W roku 2021
była to „Moralność Pani Dulskiej”G. Zapolskiej.
Przy okazji czytania zaprezentowano sylwetkę
autorki książki, ciekawostki związane z lekturą lub można było rozwiązać Quiz,
k) W 2021 r. został zatwierdzony nowy STATUT BIBLIOTEKI,
l) Biblioteka włącza się w działania Gminy Suchy Dąb
• Pomoc w organizacji DOŻYNEK, DNIA SENIORA, PIKNIKÓW, KONKURSÓW,
SPOTKAŃ, TURNIEII,
• Włączamy się także w akcje pomocowe np. Świąteczna Paczka,
• Biblioteka współpracuje z jednostkami Gminy Suchy Dąb oraz CARITAS Krzywe
Koło,
m) Biblioteka kontynuuje współpracę
z Biblioteką Wojewódzką i Powiatową,
dzięki temu korzystamy ze szkoleń,
pomocy merytorycznej czy
instruktorskiej organizowanej przez te
placówki,
n) Nawiązaliśmy współpracę
z Muzeum Stutthof w celu
upamiętnienia bohaterów II wojny
światowej i upamiętnienia MARSZU
ŚMIERCI który przechodził przez Gminę
Suchy Dąb.
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OCHRONA ZDROWIA
Na terenie Gminy Dąbie funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w miejscowości Suchy Dąb. Budynek przychodni został zmodernizowany w latach 20192021. Mieszkańcy mają do dyspozycji odnowione pomieszczenia:
ÄPoradni lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
ÄPoradni medycyny szkolnej,
ÄPoradni pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,
ÄPracowni stomatologicznej.
Usługi w przychodni świadczy Medical Medycyna Sp. z o.o.
ź W budynku przychodni funkcjonuje również punkt apteczny, która jest czynny 5 dni
w tygodniu.
W 2021 roku zrealizowane zostały bezpłatne programy profilaktyczne, w których brali
udział mieszkańcy Gminy Suchy Dąb:
ÄPrzystanek Mama,
ÄProfilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej
mieszkańców województwa pomorskiego,
ÄProfilaktyka raka szyjki macicy szansą na wydłużenie aktywności zawodowej
mieszkańców województwa pomorskiego,
ÄDarmowe szczepienia przeciwko grypie seniorzy 75+,
ÄRegionalny Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla
osób pow. 65+ z grupy ryzyka,

Działania przeciw pandemii COVID-19
Na terenie Gminy Suchy Dąb w 2021 wykonano szereg działań promocyjnych
• Promocja szczepień z KGW
• Loteria
• Darmowe maseczki -17 tysięcy maseczek dla Mieszkańców Gminy
• Roznoszenie ulotek informacyjnych przez OSP w Suchym Dębie

ÄPunkty mobilnych szczepień podczas
imprez kulturalnych (np. Dzień Dziecka
w Koźlinach, Festiwal Wikliny),
ÄOd 25 stycznia 2021 roku do 22.07.2021
roku w Ośrodku Zdrowia Medical Medycyna
Sp. z o.o. w Suchym Dębie zaszczepiło się
798 osób I dawką oraz 758 osób II dawką.
Dawkę III przypominającą w 2021 roku
otrzymało 376 osób.
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KULTURA I SPORT
üW dniu 28 sierpnia 2021 roku odbyły się obchody 30- lecia gminy Suchy Dąb podczas
Festiwalu Wikliny (dożynek gminnych).
Uroczystość została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy
w stulecie Odzyskania Niepodległości, patronatem honorowym ministra - członka rady
ministrów Michała Cieślaka, patronatem honorowym Wojewody Pomorskiego Dariusza
Drelicha.
Na uroczystości Przewodnicząca
Rady Gminy Małgorzata Cyra
w obecności gospodarza Henryki
Król Wójta Gminy Suchy Dąb
wręczyła osobom zasłużonym
statuetki, które były
uhonorowaniem ich działalności
społecznej przez 30 lat oraz
uwieńczeniem ich pracy na rzecz
społeczności lokalnej jako
Zasłużonych Obywateli Gminy
Suchy Dąb. Wyboru dokonali radni
gminy podczas uroczystej sesji.
Wyróżnienie Zasłużony Obywatel Gminy Suchy Dąb otrzymali: Henryk Malinowski,
Ryszard Barchan, ks. Krzysztof Zdrojewski, Edward Florian, Bogdan Dombrowski oraz
Eustachiusz Dutkowski.

üDnia 22 października 2021 r. odbyła się „II Seniorada Dębowa”.
Wydarzenie organizowane dla Seniorów z Gminy Suchy Dąb. Tradycyjnie połączona została
z uroczystością jubileuszową z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym roku swój
jubileusz obchodziło 6 par
małżeńskich z Gminy Suchy
Dąb. Na Senioradzie
Dębowej nie zabrakło
upominków, loterii
z nagrodami, wyborów króla
i królowej balu oraz zabawy
tanecznej.
II Senioradę Dębową
uczestnicy uwiecznili
zdjęciami pamiątkowymi
z fotobudki. Było uroczyście
i wzruszająco, aby seniorzy
mogli poczuć się wyjątkowo.
W wydarzeniu wzięło udział
około 160 Seniorów z Gminy
Suchy Dąb.
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KULTURA I SPORT
Ponadto, w 2021 roku pomimo utrudnień spowodowanych epidemią COVID-19 udało się
zorganizować także inne wydarzenia, m.in.:
ÜAkcja fotograficzna zimowy pejzaż „Odkrywaj gminę swoimi oczami” trwająca do 20
marca 2021 roku mająca na celu włączenie społeczności lokalnej do promocji gminy,
ÜAkcja walentynkowa w mediach społecznościowych „Pokaż jak kochasz”,
ÜGminny Konkurs „Ziemia jest tylko jedna”,
ÜOperacja Czysta Rzeka 2021 – sprzątanie rzeki Motławy, której organizatorem był EcolUnicon,
ÜIII Muzyczny Szlak Rowerowy z Simultaneo w Gminie Suchy Dąb – coroczna impreza
plenerowa mająca na celu popularyzację turystyki w naszym regionie,
ÜPo raz drugi wspólnie z Gminą Cedry Wielkie zorganizowaliśmy Rowerowe Żuławy Cyklo
Cedry Wielkie - Bufet dla rowerzystów - Steblewo obok ruin kościoła,
ÜIII Akcja Bombka – zdobienie choinki w Urzędzie gminy przez dzieci własnoręcznymi
bombkami,
ÜAkcja świąteczna „Zdjęcie z gwiazdeczką” – promocja gminy w mediach
społecznościowych, otrzymanie upominku od Energa Oświetlenie iluminacji świątecznej
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KULTURA I SPORT
üGmina

Suchy Dąb została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie Lokalny
Animator Sportu 2021 .
Głównym celem Projektu „Lokalny Animator Sportu” było
upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci
i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych
zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych dzięki
dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu, w ramach zadań realizowanych przez
Ministra Sportu.
Złożony wniosek przez Gminę Suchy Dąb znalazł się wśród rekomendowanych do
dofinansowania dzięki czemu możliwe było już od marca pokrycie kosztów w wysokości
15 300 zł na zatrudnienia animatorów, którzy prowadzili zajęcia sportowe na obiekcie
powstałym w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
w Suchym Dębie. Zajęcia prowadzone były przez dwóch Animatorów Sportu. Projekt był
realizowany od marca 2021 r. do końca listopada 2021 r.

ŘNa utrzymanie obiektów sportowych łącznie wydaliśmy 59 785,95 zł
ŘOrlik - 8 410,10 zł
ŘStadion Sportowy w Suchym Dębie - 11 380,56 zł
ŘObiekt Sportowy w Osicach - 31 727,83 zł
ŘBoisko i świetlica wiejska w Steblewie - 8 267,46 zł
ŘOprócz utrzymania obiektów wszystkie kluby sportowe otrzymały wsparcie finansowe
oraz pomoc w pozyskaniu i rozliczeniu projektów zewnętrznych.

ŘŁącznie wsparliśmy kluby sportowe na sumę 58 228,29 zł z budżetu gminy.
ŘWsparcie KS Osiczanka Osice (puchary, nagrody, medale, transport, wynagrodzenia) 24 282,01 zł

ŘWsparcie UKS Motława (medale, puchary, nagrody, wynagrodzenia, transport, sprzęt
sportowy, posiłki na półkolonii) - 18 646,28 zł

ŘSport w gminie w 2021 roku został dofinansowany na pokaźną sumę 118 014,24 zł
üPierwsza sekcja unihokeja dziewcząt.
Na początku 2021 uczniowski klub sportowy Motława utworzył nową sekcję sportową.
Powstała jedna z nielicznych w Województwie Pomorskim sekcji unihokeja dla dziewcząt.
Dzięki wsparciu Wójta Gminy Suchy Dąb udało się
rozpocząć treningi, które odbywają się pod okiem trenera
Krzysztofa Zyszczaka dwa razy w tygodniu. Ponadto jedna
z najlepszych unihokejowych zawodniczek drużynie –
Nadia Cysza zakwalifikowała się do udziału w rocznym
programie szkoleń prowadzonych przez najlepszych
trenerów unihokeja w Polsce. W 2021 roku sekcja
unihokeja liczyła 55 dziewcząt.
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BEZPIECZEŃSTWO
W roku 2021 Gmina Suchy Dąb przeznaczyła kwotę 36 873,72 zł na działalność
Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Dębie. Środki te zostały wydatkowane na
niezbędne wyposażenie, m.in. węże pożarnicze, ubiory, części eksploatacyjne wyposażenia
wozów strażackich, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia wozów strażackich oraz
badania techniczne pojazdów gaśniczo-ratowniczych.
Ochotnicza Straż Pożarna wzięła udział w 55 zdarzeniach w tym:
üpożary – 18 wyjazdów,
ümiejscowe zagrożenie - 36,
üfałszywy alarm – 1 wyjazd.
W związku z trwającą ówcześnie pandemią Ochotnicza Straż Pożarna w ubiegłym roku
wzięła udział w jednym ćwiczeniu przeciwpowodziowym organizowanym przez Powiatową
Komendę Straży Pożarnej oraz zorganizowała 10 ćwiczeń wewnętrznych dla swoich
druhów w roku kalendarzowym 2021.
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