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  Przedstawiam Państwu Raport o Stanie Gminy Lubiewo. Raport 

nie jest monografią, opisującą w szczegółach każdą  

z dziedzin aktywności Gminy, lecz syntetycznym podsumowaniem 

rocznej działalności Samorządu Gminy Lubiewo. Powstanie Raportu 

ma na celu analizę stanu samorządu oraz dyskusję nad kierunkami 

rozwoju, które przyczynią się do podwyższenia poziomu życia. Raport 

jest zbiorem informacji, dzięki którym będziemy mogli podejmować 

decyzje o ścieżkach rozwoju. W każdym z 16 działów  zostały zawarte 

najaktualniejsze dane.  

Dziękuję pracownikom urzędu gminy, instytucjom, organizacjom,  

a szczególnie mieszkańcom za współdziałanie w realizacji zadań. 

Zachęcam do zapoznania się z Raportem oraz do udziału w debacie nad 

Raportem podczas sesji Rady Gminy dnia 28 maja 2020 r.   

 

 

 

         Wójt Gminy Lubiewo 

                    /-/ Joanna Jastak 
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RAPORT O STANIE GMINY LUBIEWO W ROKU 2019 

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2019 r. poz. 506 z zm.) Wójt przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy Lubiewo w 2019 r.  

1 CHARAKTERYSTYKA GMINY 

1.1 Położenie i powierzchnia gminy  

 

 

Rysunek 1-1 Położenie Gminy Lubiewo w województwie kujawsko – pomorskim i powiecie tucholskim. 

Źródło: www.gminy.pl  

Gmina Lubiewo położona jest w północno – zachodniej części województwa kujawsko – 

pomorskiego, a dokładniej w południowej części powiatu tucholskiego. Pod względem 

fizyczno – geograficznym jest to obszar pogranicza południowej części Borów Tucholskich  

i Wysoczyzny Świeckiej, umiejscowiony nad wschodnim brzegiem rzeki Brdy i Zalewu 

Koronowskiego. Powierzchnia gminy wynosi 16273 ha, co stanowi około 15% powierzchni 

powiatu. W porównaniu do innych gmin województwa kujawsko – pomorskiego jest to gmina 

o ponadprzeciętnej wielkości. Na 144 gminy w województwie zajmuje 35 miejsce, a biorąc pod 

uwagę 92 gminy wiejskie – miejsce 16.  

Gmina Lubiewo leży w obrębie dwóch mezoregionów. Zachodnia część gminy należy  

do mezoregionu Doliny Brdy, który charakteryzuje się młodoglacjalnym krajobrazem doliny 

rzecznej przecinającej formacje sandrowe, porośnięte borem sosnowym. Pozostały obszar 
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gminy wchodzi w skład mezoregionu Wysoczyzny Świeckiej, na którym dominuje krajobraz 

młodoglacjalnych równin i wzniesień morenowych, a miejscami płatów sandrów na pojezierzu. 

Dlatego też teren gminy jest z reguły równinny, tylko sołectwo Minikowo charakteryzuje 

ukształtowanie pagórkowate. Oba  te mezoregiony wchodzą w skład makroregionu Pojezierza 

Południowo Pomorskiego. Największą pod względem ludności miejscowością w gminie jest 

Bysław, jednak to wieś Lubiewo jest siedzibą władz gminnych. W praktyce taki układ reguluje 

swoisty bimodalny rozwój osadniczy w gminie. Zarówno Bysław jaki i Lubiewo zaliczają się 

do dużych w skali całego województwa – miejscowości wiejskich.  

Administracyjnie gmina Lubiewo sąsiaduje z czterema gminami. Od południa jest to gmina 

Koronowo leżąca w powiecie bydgoskim, od wschodu Świekatowo w powiecie świeckim, a od 

północy i zachodu leżące również w powiecie tucholskim gminy Cekcyn i Gostycyn. Gmina 

Lubiewo podzielona jest na 11 sołectw, w obrębie których znajduje się łączni 20 miejscowości.  

Uwarunkowania sąsiedztwa gminy Lubiewo zważając zarówno na aspekty przyrodnicze, jak     

i administracyjne, są zróżnicowane. Pod względem przyrodniczym od gminy Cekcyn  

i Koronowo oddzielają ją kompleksy leśne oraz dolina rzeki Brdy. Na granicy z gminą 

Świekatowo występują również kompleksy leśne oraz zabagniona dolina rzeki Brdy.  

Na granicy z gminą Świekatowo występują również kompleksy leśne oraz zabagniona dolina 

Rowu Trutnowskiego, utrudniająca połączenie komunikacyjne. Granica z gminą Gostycyn 

biegnie wzdłuż rzeki Brdy, której poziom wody jest dodatkowo spiętrzony w wyniku 

oddziaływania cofki zapory w Koronowie. Wielka lesistość jest cechą charakterystyczną tej 

części województwa. Lasy i grunty leśne w gminie Lubiewo zajmują około 42,8% powierzchni, 

czyli prawie 7 tyś. ha.  

 

Gmina Lubiewo pod względem hydrograficznym należy do lewobrzeżnej zlewni rzeki Brdy,  

a w szczególności do Zalewu Koronowskiego, stanowiącego sztuczną, zachodnią granicę 

gminy na długości ok. 20 km. Kompleksowe odprowadzenie wody z obszaru gminy gwarantują 

trzy cieki podstawowe tj.: Rów Trutnowski, Struga Zamrzonka, Struga Szumiąca.  

Na terenie Gminy znajduje się 21 jezior. Do największych z nich zaliczamy: 

• Jezioro Bysławskie  

• Jezioro Suskie Wielkie  

• Jezior Lucimskie  

• Jezioro Minikowskie  

• Jezioro Suskie Małe  
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• Jezioro Małe Bysławskie  

• Jezioro Strzyżyny  

• Jezioro Jeziorki 

• Jezioro Zamrzeńskie  

• Jezioro Wełpińskie  

 

Biegnące przez teren gminy gazociągi wysokiego ciśnienia DN150 DN100, DN80 MOP 5,5 

MPa stanowią część systemu służącego do zaopatrywania odbiorców na poziomie lokalnym. 

Odcinek biegnący przez powiat łączy Świecie z Chojnicami (przebieg gazociągu jest zbliżony 

do przebiegu drogi 240; gazociąg biegnie przez gminy Lubiewo, Cekcyn, Gostycyn, Tuchola 

oraz Kęsowo) i zasila obecnie stację redukcyjno-pomiarową w Lubiewie. Rozwój sieci gazowej 

jest niewielki. W Lubiewie zlokalizowane są dwie stacje gazowe: średniego  

i wysokiego ciśnienia. 
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1.2 Sołectwa  

 

Rysunek 1-2 Podział Gminy Lubiewo na sołectwa. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EWID 

 

1.2.1 Podział gminy Lubiewo na sołectwa z wyróżnionymi 
miejscowościami oraz powierzchnia 

 Sołectwo Powierzchnia w ha Miejscowości  

Bysław  2104,1219 Bysław, Teolog 

Bysławek 519,1114 Bysławek 

Cierplewo 295,8352 Cierplewo, Wielonek 

Klonowo 1017,4395 Klonowo 

Lubiewice  682,3502 Lubiewice 

Lubiewo 1941,3441 Lubiewo, Brukniewo 

Minikowo 3519,2818 Minikowo, Zamrzenica, Wandowo 
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Płazowo 532,8375 Płazowo, Szumiąca  

Sucha 4800,6818 Sucha, Bruchniewo, Koźliny, Sokole 

Kuźnica 

Trutnowo 343,7376 Trutnowo 

Wełpin 516,6666 Wełpin 

Suma: 16273,4076  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EWID.  

 

1.2.2 Powierzchnia sołectw Gminy Lubiewo w ujęciu 
graficznym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EWID.  
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1.3 Gospodarstwa rolne 

Liczba gospodarstw rolnych w Gminie Lubiewo na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 963, natomiast 

nieruchomości niebędących gospodarstwami rolnymi - 1514. Z liczby gospodarstw 98,96% 

(953) stanowiły gospodarstwa indywidualne. 

 

L.p. Powierzchnia gospodarstw Ilość gospodarstw 

1. 1 – 2 ha 225 

2. 2 – 5 ha 257 

3. 5 – 10 ha 183 

4. 10 – 15 ha 128 

5. powyżej 15 ha 170 

 

Najwięcej gospodarstw rolnych odnotowano w następujących sołectwach:  

 

Rysunek 1-3 Gospodarstwa rolne w poszczególnych sołectwach w odniesieniu do ogólnej liczby 

gospodarstw w gminie. 

3.1. Wśród ogółu gospodarstw wynoszących łącznie 7177,1668 ha: grunty pod 

zabudowaniami stanowią – 167,0992 ha, wody – 4,6835 ha, grunty zadrzewione  

i zakrzewione – 46,3696 ha, łąki i pastwiska – 989,7945 ha, sady – 29,3777 ha, rowy – 

30,604 ha, grunty orne – 5909,2383 ha co stanowi odsetek: 
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3.2. Średnia powierzchnia ogólna wszystkich gospodarstw rolnych wyniosła w 2019r. 6,84 

ha. 

 

1.4 Przedsiębiorcy 

Ogółem na terenie Gminy Lubiewo na podstawie wpisów w CEIDG jest: 

• 235 osób fizycznych prowadzących aktywnie działalność gospodarczą, 

• 44 osoby fizyczne ma zawieszoną działalność gospodarczą 

• 3 osoby fizyczne prowadzące działalność wyłącznie w formie Spółki Cywilnej 

W 2019 r. zarejestrowano 27 nowych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie 

Gminy Lubiewo. Najczęściej przedmiotem działalności  przedsiębiorstw są usługi spawalnicze, 

usługi budowlane, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych oraz usługi fryzjerskie i 

kosmetyczne.  

 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. : 

• 27 osób fizycznych założyło działalność gospodarczą i aktywnie ją prowadzi, 

• 15 osób fizycznych zamknęło działalność gospodarczą, 

• 18 osób fizycznych zawiesiło w ciągu roku działalność gospodarczą, 

• przedsiębiorcy złożyli 159 wniosków do CEIDG. 
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W Krajowym Rejestrze Sądowym jest:  

- 10 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność 

gospodarczą w tym 5 w likwidacji oraz 

- 23 stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje.
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2 Mieszkańcy gminy 

 

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła się o 92 

osoby, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 6105 osób, w tym 3015 kobiet i 3090 

mężczyzn.  

 

W odniesieniu do poszczególnych przedziałów wiekowych: 

• Liczba dzieci: chłopców w wieku od 0 – 2 lat wynosiła 109, a liczba dziewczynek w 

wieku od 0 – 2 lat  wynosiła 114 (razem: 223), 

• Liczba dzieci: chłopców w wieku 3 lat wynosiła 39, a liczba dziewczynek w wieku 3 lat 

wynosiła 39 (razem: 78), 

• liczba dzieci: chłopców w wieku od 4 – 5 lat wynosiła 94, a liczba dziewczynek w wieku  

od 4 – 5 lat  wynosiła 71 (razem: 165), 

• liczba dzieci:  chłopców w wieku  6  lat  wynosiła 39, a liczba dziewczynek w wieku  6  

lat  wynosiła 28 (razem: 67), 

• liczba młodzieży: chłopców w wieku  od 7 – 15  lat  wynosiła 364, a liczba dziewczynek 

w wieku  od 7 – 15  lat  wynosiła 326 (razem: 690), 

• liczba  młodzieży: mężczyzn w wieku  od 16 – 18 lat  wynosiła 102, a liczba kobiet w 

wieku  od 16 – 18 lat  wynosiła 89 (razem: 191), 

• liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym  wynosiła: 1990 mężczyzn (od 19 – 65 lat) 

i 1673 kobiety (od 19 do 60 lat), 

• liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła:  353 mężczyzn (powyżej 65 

lat) i 675 kobiety (powyżej 60 lat), 
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Wykres: Procentowy udział poszczególnych grup wiekowych do ogólnej ilości mieszkańców gminy 

Lubiewo 

 

W 2019 r. narodziło się w gminie Lubiewo 72 dzieci i zmarły 53 osoby.  Wobec tego przyrost 

naturalny w 2019 r. wyniósł 1,36.  

Ilość małżeństw zawartych w 2019 r. - 30 

w tym udzielono 6 ślubów cywilnych (2 akty sporządzono w trybie szczególnym)
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3 Sprawy administracyjne 

Sprawy z zakresu administracji będące w kompetencji gminy realizowane są przez 

pracowników urzędu. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy zatrudnionych było 30 

pracowników tj. Wójt i Zastępca Wójta oraz 25 zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych 

(w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych), dwóch pracowników na stanowisku 

pomocy administracyjnej i jeden pracownik gospodarczy. W przeliczeniu na etaty 

zatrudnionych było 29 osób w pełnym wymiarze czasu i 1 osoba na ½ etatu.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. do urzędu gminy wpłynęło łącznie 10 519 pism, 

wydane zostały łącznie 3952 decyzje.  

Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – 89 dni. 

Przeciętny czas oczekiwania na decyzję ustalającą lokalizację celu publicznego – 57 dni.                     

Ustawowy termin wydania odpisu aktu przy migracji w miejscowym USC wynosi 7 dni, przy 

zleceniu migracji do innego USC – termin wydania odpisu aktu wynosi 10 dni, wydanie 

odpisów dla aktów które znajdują się w Rejestrze Stanu Cywilnego – od ręki). 

 

W 2019 roku wpłynęła 1 skarga w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Uwzględniono 1 skargę. Przedmiotem skargi było zaskarżenie w części uchwałę nr V/32/2019 

Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 lutego 2019 r.  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubiewo 

na 2019 rok”. 

W sprawozdawanym roku wpłynęło 9 petycji. Przedmiotem petycji, były między innymi 

zmiany prawa miejscowego. 

W 2019 r. do Urzędu wpłynęło 57 wniosków. Dotyczyły one między innymi tematów: opieki 

nad bezdomnymi zwierzętami, programu usuwania azbestu, sposobu unieszkodliwiania 

azbestu, poprawy efektywności energetycznej, prawo zamówień publicznych.  W przypadku 

57 wniosków (100 % wszystkich wniosków, które wpłynęły) informacja została udostępniona 

wnioskodawcy. Nie została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej. 

Nie wniesiono skarg do sądów administracyjnych , dotyczących dostępu do informacji 

publicznej.  
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4 Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności 

Czynności wykonywanie z zakresu rejestracji Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i 

wydawania dowodów osobistych 

4.1 Urząd Stanu Cywilnego: 

1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). Tryb zwykły i 

tryb szczególny - 68 

2. Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące 

sporządzeniem aktu stanu cywilnego (rejestracja rozwodów, separacji, sprostowanie, 

ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego – 39 

3. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach 

wielojęzycznych) – 701   

4. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń (zaświadczenia do 

ślubu wyznaniowego, uznanie dziecka) – 26 

5. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego – 106 

6. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego - 615 

7. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego – 483 (na dzień 31.12.2019 r. pozostało 

do zmigrowania do Systemu Rejestru Stanu Cywilnego – 19 930 aktów. Od dnia 

istnienia Rejestru Stanu Cywilnego tj. od 1.03.2015 r. – zmigrowano – 2 468 akty) 

8. Usuwanie niezgodności – 218 

9. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk - 1 

  

4.2 Ewidencja Ludności i dowody osobiste: 

1. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu za granicę na pobyt (stały, 

czasowy, zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego) - 183 

2. Decyzje w sprawach meldunkowych –3 

3. Nadanie numer PESEL – 7 

4. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM), rejestru zamieszkania 

cudzoziemców (RZC), Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz 

dokumentacji związanej z dowodami osobistymi – 156 
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5. Wydawanie zaświadczeń zawierających pełny wykaz danych osoby, której wniosek 

dotyczy, z rejestru mieszkańców (RM), rejestru zamieszkania cudzoziemców (RZC), 

wydawanie zaświadczeń z RDO zawierających pełny wykaz danych osoby, której 

wniosek dotyczy – 87 

6. Wydawanie dowodów osobistych – 390   

7. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – 38 

8. Unieważnianie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) w tym 

zrealizowane zlecania unieważnienia dowodu osobistego na skutek zmiany danych oraz 

zlecenia odrzucone – 126
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5 Planowanie przestrzenne 

W ubiegłym roku Rada Gminy Lubiewo podjęła uchwały w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 

• 412/43, 412/45, 412/46 i 958/3 położonych w m. Bysław (przeznaczenie pod zabudowę 

produkcyjno-składową i magazynową, zabudowę usługową i infrastruktury technicznej 

wraz z obsługą komunikacyjną), 

• 760/4 położonej w m. Bysław (przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną), 

• 5/2, 5/6, 4/5 i 5/5 położonych w m. Sucha (przeznaczenie pod zabudowę usługową wraz 

z niezbędną komunikacją oraz zielenią towarzyszącą), 

• 789/5, 801, 802/1, 802/2, 803/1, 803/2 i 804 położonych w m. Bruchniewo 

(przeznaczenie pod zabudowę produkcyjno-składową i magazynową, zabudowę 

usługową i infrastruktury technicznej wraz z obsługą komunikacyjną), 

• 92/6 i 92/7 położonych w m. Wełpin (przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną wraz z zabudową usługową z niezbędną komunikacją oraz infrastrukturą 

techniczną). 

a także podjęła uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: 

• Uchwała Nr VI/46/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

działki nr 586/3 położonej w m. Lubiewo, obręb ewidencyjny Lubiewo, gmina 

Lubiewo, przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

z dopuszczeniem usług oraz komunikacją wewnętrzną; 

• Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki  

nr 402/1 położonej w m. Bysław, obręb Bysław,  gmina Lubiewo, przeznaczenie terenu 

pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej; 

• Uchwała Nr X/78/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 4 września 2019 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki  

nr 55/11 położonej w m. Bysław, obręb Bysław, gmina Lubiewo, przeznaczenie terenu 
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pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz zabudowę usługową z dopuszczeniem 

funkcji biurowej oraz socjalno-mieszkalnej dla właściciela lub pracowników; 

• Uchwała Nr XII/93/2019 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 30 października 2019 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

działek nr 286/10, 286/11, 710/1, 710/2, 1114/4, 1114/3, 474/4 i 474/3 położonych  

w m. Bysław, obręb Bysław,  gmina Lubiewo, przeznaczenie terenu pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną wraz z komunikacją wewnętrzną. 

W 2019 r. wydano 21 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te 

dotyczyły głównie budowy sieci elektroenergetycznych w celu zasilania  

w energię działek budowlanych. Ponadto wydano jedną decyzję zmieniającą oraz wycofano 

jeden wniosek. 

 

W 2019 roku do Urzędu wpłynęło 91 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 

Wydano 81 decyzji pozytywnych (24 decyzje pochodzą z wniosków z 2018 roku), w tym  

z przeznaczeniem na:  

• zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 63, 

• zabudowę usługową – 1, 

• budowę elektrowni fotowoltaicznej - 0,  

• budowę budynków rekreacji indywidualnej  - 5, 

• rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynków gospodarczych lub garażowych – 9, 

• zmianę sposobu użytkowania budynków gospodarczych na mieszkalne – 3 

Ponadto wydano 8 decyzji zmieniających, 14 postępowań administracyjnych w sprawie 

wydania warunków zabudowy zostało zawieszonych, 4 wnioski pozostawiono bez 

rozpatrzenia, 6 wniosków zostało wycofanych, wydano jedną decyzję odmowną
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6 Finanse gminy 

6.1 Wysokość budżetu 

Wykonanie budżetu gminy  za  2019 r. 

Dochody budżetowe planowane na 2019 r. w wysokości 36.658.606,28 zł zostały zrealizowane 

w kwocie 34.510.047,35 zł, co stanowi 94,14 %. 

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 37.482.002,28 zł zostały zrealizowane w 

wysokości 34.223.027,67 zł, co stanowi 91,31 % planu. 

Analizując realizację dochodów i wydatków należy stwierdzić, że przebiegała prawidłowo w 

stosunku do założonego planu. 

Planowany deficyt  budżetowy planowano pokryć przychodami  pochodzącymi z: 

- zaciągniętej pożyczki – 200.000 zł; 

- wolnych środków – 623.396 zł. 

 

L.p. Wyszczególnienie Plan roczny  

w PLN 

Wykonanie  

 w PLN 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DOCHODY 36.658.606,28 34.510.047,35 

Z tego     

- dochody bieżące 33.232.118,24 32.947.367,06 

dochody własne 9.080.074,82 9.779.557,45 

subwencje 11.679.103,00 11.679.103,00 

dotacje z budżetu państwa 11.289.410,11 11.219.247,23 

środki z funduszy pomocowych UE 923.179,24 251.469,70 

środki krajowe na 

współfinansowanie  

18.649,07 17.989,68 

Środki z Funduszu Dróg 

Samorządowych 

241.702,00 - 

      

- dochody majątkowe 3.426.488,04 1.562.680,29 

 dochody ze sprzedaży mienia 55.905,00 55.928,25 

 środki z funduszy pomocowych UE 2.259.235,00 1.155.685,00 

dotacje celowe z budżetu państwa 341.000,00 341.000,00 
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środki na inwestycje pozyskane z 

innych źródeł 

770.348,04 10.067,04 

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WYDATKI 37.482.002,28 34.223.027,67 

Z tego:     

- wydatki bieżące 31.859.074,28 30.095.995,58 

wynagrodzenia i pochodne 11.277.597,42 11.196.669,73 

pozostałe wydatki bieżące jednostek 

budżetowych 

7.386.684,94 6.597.633,33 

dotacje na zadania bieżące 1.726.319,85 1.712.888,64 

świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

10.156.359,39 10.093.175,99 

wydatki na programy finansowane z 

udziałem środków funduszy 

pomocowych UE 

1.007.260,68 243.599,32 

wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji 18.150,00 0,00 

wydatki na obsługę długu 286.702,00 252.028,57 

- wydatki majątkowe 5.622.928,00 4.127.032,09 

wydatki na programy finansowane z 

udziałem środków funduszy 

pomocowych UE 

3.048.019,00 1.617.681,81 

pozostałe wydatki na  inwestycje 2.574.909,00 2.509.350,28 

3. NADWYŻKA/DEFICYT /1-2/ -823.396,00 287.019,68  

6.2  Poziom zadłużenia 

W roku 2019 zgodnie z planem przychodów przewidziano zaciągnięcie pożyczki w wysokości 

200.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Faktycznie zaciągnięto 

pożyczkę na zadanie inwestycyjne w łącznej wysokości 200.000,00 zł na zakup samochodu 

pożarniczego. 

Planowana kwota zadłużenia długoterminowego na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 

10.004.640,00 zł 

W 2019 r. spłacono  zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie: 

- kredyty                                                    -                                    361.500  zł 

- pożyczki z WFOŚiGW                           -                                    156.800  zł 

Razem:                                                      -                                    518.300 zł 

W 2019r. umorzono część pożyczki z WFOŚiGW z 2013r. w kwocie 49.240 zł przypadającej 

do spłaty w 2020r. 



23 

 

Wobec powyższego na dzień 31.12.2019 r. faktyczne zadłużenie gminy  z tytułu kredytów, 

pożyczek długoterminowych oraz obligacji jest niższe, niż planowano i wynosi  9.955.400 zł. 

Na w/w kwotę kredytów i pożyczek długoterminowych  składają się: 

 

 

 

 

 

L.p. Wyszczególnienie Kwota na 31.12.2019r. 

(PLN) 

1. Pożyczka z WFOŚiGW z 2019r. (200.000) na zakup 

samochodu pożarniczego dla OSP Bysław 

200.000 

2. Pożyczka z WFOŚiGW z 2014r. (230.000) na 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Lubiewo 

110.400 

3. Pożyczka z WFOŚiGW z 2015r. (300.000) na zakup 

średniego samochodu z  modułem ratownictwa 

chemiczno-ekologicznego dla OSP Lubiewo 

180.000 

4. Kredyt z BS Bydgoszcz z 2012r. (990.000) na spłatę 

pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 

370.000 

5. Kredyt z BS Bydgoszcz z 2017r. (200.000) na 

przebudowę drogi gminnej Sucha Młyn-Cierplewo 

200.000 

6. Kredyt z BS Koronowo z 2013r. (2.100.000) na 

sfinansowanie planowanego deficytu oraz wcześniej 

zaciągniętych pożyczek i kredytów 

1.425.000 

7. Kredyt z BS Koronowo z 2017r. (1.000.000) na 

zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa 

budynku Zespołu Szkół w Lubiewie” 

1.000.000 

8. Kredyt z BS Koronowo z 2018r. (3.000.000) na 

zadania inwestycyjne realizowane w 2018r 

3.000.000 

9. Kredyt z BS Koronowo z 2018r. (2.420.000) na 

zadania inwestycyjne realizowane w 2018r 

2.420.000 

10. Obligacje wyemitowane w 2014 i 2015r. - SGB 

(1.050.000) na spłatę kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych 

1.050.000 

  RAZEM 9.955.400 

 

Zgodnie z zawartymi umowami spłata w/w zobowiązań długoterminowych zakończy się w 

2031 roku. 
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6.3 Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2019 r 

L.p. Sołectwo Rozdział Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota wykonanie wykonanie 

% 

 

 

 

 

1 

B
y
sła

w
 

60016 1. Utrzymanie i remonty dróg i chodników: remonty, 

odśn. 

25 400,00 25399,86 100,00 

90004 2 Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie 6 600,00 6598,59 99,98 

92109 3 Dofinansowanie działalności świetlicy 6 000,00 5996,85 99,95 

75412 4 Dofinansowanie OSP Bysław-zakup karchera 3 000,00 2999,99 100,00 

92109 5. Upowszechnianie idei samorządowych (festyny, 

imprezy, dożynki) 

5 025,71 5018,01 99,85 

  46 025,71 46013,3 99,97 

 

 

 

 

 

 

2 

B
y
sła

w
ek

 

60016 1. Utrzymanie i remont dróg  chodników, parkingów  13 500,00 13483 99,87 

92109 2. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez 

organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców 

3 483,63 3481,47 99,94 

90004 3. Utrzymanie terenów zielonych 1 000,00 990,03 99,00 

75412 4. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej 2 000,00 2000 100,00 

92109 5. Dofinansowanie działalności Świetlicy Wiejskiej oraz 

zakup wyposażenia 

3 000,00 2996,18 99,87 
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92109 6. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy Wiejskiej 2 830,00 2821 99,68 

    90015 7 dofinansowanie zakupu lampy ulicznej (6050) 2 170,00 2170 100,00 

          27 983,63 27941,68 99,85 

 

 

 

 

 

3 

C
ierp

lew
o

 

60016 1. Przebudowea drogi gminnej 010620C Sucha Młyn-

Cierplewo od km 14+000do km 1+550 

10 000,00 10000 100,00 

2. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie 

(zakup materiałów, paliwa, odśnieżanie, naprawa, 

utwardzenie) 

2 000,00 2000 100,00 

90004 3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 

(nasadzenia,koszenie itp.) 

623,61 484,37 77,67 

92109 4. Dofinansowanie działalności świetlicy, 

upowszechnianie idei samorządowej poprzez 

organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców 

sołectwa. 

1 000,00 999,16 99,92 

  13 623,61 13483,53 98,97 

 

 

 

 

4 

K
lo

n
o
w

o
 

92109 1. Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i 

przyległe dz. 188/2 

10 000,00 9999,4 99,99 

60016 2. Modernizacja części drogi Klonowo- wyb. "Byki" 6 000,00 5996,8 99,95 

3. Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych  sołectwa 

Klonowo 

7 505,00 7504,66 100,00 

92109 4. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez 

organizację imprez integracyjnych 

3 000,00 2994,51 99,82 
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90004 5. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni 2 000,00 1994,22 99,71 

92109 6. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz 

doposażenie i remonty świetlicy 

1 063,26 1063,07 99,98 

75412 7. Dofinansowanie dla OSP Klonowo 5 000,00 4999,99 100,00 

  8. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Klonowo 3 495,00 3495 100,00 

  38 063,26 38047,65 99,96 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

L
u

b
iew

o
 

60016 1. Utrzymanie i remont dróg gminnych 8 000,00 7997,01 99,96 

90004 2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w 

sołectwie 

8 000,00 7933,89 99,17 

75412 3. Doposażenie OSP Lubiewo    0 0,00 

92109 4. Doposażenie Sali nad OSP w Lubiewie 3 025,71 3025,54 99,99 

92109 5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez 

organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców 

Sołectwa 

6 000,00 5996,66 99,94 

63095 6. Renowacja muru ogradzającego kościół i cmentarz 15 000,00 14995,83 99,97 

75412 7. Zakup Samochodu NISSAN PICKUP dla OSP 

Lubiewo 

6 000,00 6000 100,00 

  46 025,71 45948,93 99,83 

 

 

6 

L
u

b
iew

ice 

60016 1. Utrzymanie i remont dróg 2 400,00 2398,5 99,94 

90004 2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w 

sołectwie (utrzymanie boiska, nawóz, malowanie 

ławek, zakup paliwa do kosiarki) 

1 100,00 1090,43 99,13 
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92109 3. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej  1 500,00 1496,2 99,75 

92109 4. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez 

organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców 

sołectwa 

1 500,29 1486,17 99,06 

92109 5. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej 

w Lubiewicach 

15 500,00 15500 100,00 

  22 000,29 21971,3 99,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

M
in

ik
o
w

o
 

60016 1. Utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczności 

publicznej 

10 000,00 10000 100,00 

* zakup materiałów i wyposażenia (tłuczeń, żużel, asfalt, 

kostka brukowa, paliwo) 

* zakup usług (praca równiarki, usługi) 

92109 2. Remont dachu na świetlicy i pomieszczeń w świetlicy, 

środki na bieżące naprawy w pomieszczeniach 

będących w zarządzaniu przez sołectwo oraz zakup 

nowego sprzętu AGD, zakup materiałów. 

12 521,58 12521,58 100,00 

90004 3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na 

terenie sołectwa Minikowo 

800,00 799,88 99,99 

* zakup materiałów: nawozów, środków ochrony roślin, 

paliwo i olej do kosiarki i wykaszarki, części do 

kosiarki i wykaszarki, śmietnik, itp. 

* zakup usług: palenie, wykaszanie, sprzątanie 

92109 4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej (zakup 

środków czystości , zakup potrzebnego sprzętu, org. 

imprez kulturalnych dla dzieci, młodzieży i  

mieszkańców 

3 000,00 3000 100,00 



28 

 

92109 5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez 

organizację imprez (organizacja dożynek) 

270,00 270 100,00 

75412 6. Dofinansowanie OSP Minikowo : sprzęt 1 300,00 1297,63 99,82 

  27 891,58 27889,09 99,99 

 

 

 

 

 

 

 

8 

P
ła

zo
w

o
 

60016 1. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie 

Płazowo (zakup materiałów, kruszywa, piasku) 

1 500,00 1500 100,00 

75412 2. Doposażenie OSP Płazowo (materiały i wyposażenie) 1 500,00 1499,99 100,00 

90004 3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni (zakup 

wykaszarki, malowanie pomostu)  

1 328,00 1323,7 99,68 

92109 4. Dofinansowanie działalności świetlicy (zakup 

wyposażenia, środki czystości , gry , materiały 

papiernicze, remont podłogi, drobne naprawy) 

13 672,00 13652,09 99,85 

92109 5. Upowszechnianie idei samorządowej poprzez 

organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców 

(dożynki, ferie , wakacje letnie, wycieczki) 

3 236,70 3221,11 99,52 

92605 6. Zagospodarowanie działki 123/2 na boisko sportowe 1 500,00 1500 100,00 

  22 736,70 22696,89 99,82 
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S
u

ch
a
 

90004 1. Utrzymanie terenów zielonych (kąpielisko, boisko, 

Bruchniewo 2.200,00, cmentarz 500,00) 

5 000,00 5000 100,00 

60016 2. Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa 20 000,00 19997,03 99,99 

92109 3. Utrzymanie tradycji przez zorganizowanie imprez 

kulturalnych 

3 213,90 3205,28 99,73 
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4. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz zakup 

wyposażenia: naprawy, śr. czyst., doposażenie, 

materiały potrzebne do prowadzenia zajęć 

świetlicowych dla dzieci) 

2 000,00 1997,89 99,89 

75412 5. Doposażenie OSP w Suchej 5 000,00 4996,96 99,94 

92109 6. Doposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy 

wiejskiej w Suchej 

2 500,00 2500 100,00 

  7. Budowa placu zabaw małej architektury na działce nr 

844/3 w Suchej  

1 500,00 1200 80,00 

  39 213,90 38897,16 99,19 
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ru
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75412 1. Doposażenie OSP 500,00 500 100,00 

92109 2. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez 

organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców 

sołectwa 

1 300,00 1299,46 99,96 

92109 3. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz 

zakup wyposażenia do świetlicy 

6 700,00 6699,7 100,00 

90004 4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w 

sołectwie 

6 000,00 5999,36 99,99 

60016 5. Remont i utrzymanie dróg w sołectwie Trutnowo 3 646,69 3646,44 99,99 

92109 6. Utworzenie Placu Zabaw 1 000,00 1000 100,00 

  19 146,69 19144,96 99,99 
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W
ełp

in
 

60016 1. Utrzymanie  i remont dróg gminnych sołectwa Wełpin 8 500,00 8500 100,00 

92109 2. Upowszechnianie idei samorządowych poprzez 

organizację imprez integracyjnych 

1 500,00 1491,27 99,42 
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90004 3. Zagospodarowanie i utrzymanie  terenów zielonych 2 000,00 1994,08 99,70 

92109 4. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz 

doposażenie i remonty świetlicy 

5 526,18 5497,27 99,48 

75412 5. Dofinansowanie dla OSP Wełpin 700,00 700 100,00 

  18 226,18 18182,62 99,76 

OGÓŁEM 320 937,26 320 217,11 99,78 
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6.4 Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w 

wydatkach budżetu gminy. 

Planowane inwestycje w 2019r zostały zrealizowane w kwocie 4.126.154,07 zł, natomiast 

wydatki zostały zrealizowane w wysokości 34.223.027,67 zł. Zatem udział inwestycji stanowi 

12,06 % w stosunku do wykonanych wydatków. 

 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Termin 

rozpocz. 

zakończ. 

 

Nakłady 

planowane 

na 2019r. 

 

Nakłady 

poniesione 

w 2019 r. 

Rozbudowa i przebudowa  stacji uzdatniania wody 

usytuowanej na terenie dz. nr 813/1 położonej w m. Bysław, w 

tym zakup sterylizatora UV 32.900 zł netto 

 2019 55 000 45 057,68 

Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Lubiewo przebudowa i remont istniejących przepompowni 

ścieków (dokumentacja) 

  2019 10 000 4 783,22 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. 

Lubiewo (dz. 1143/3, 1143/4, 1143/7, 1143/5, 1143/9) 

 2019  16 000 14 340,70 

Zakup minikoparki - ZKGL   2019 28 590 28 586,17 

Dotacja dla Samorządu Województwa Kuj-Pom. - 

dofinansowanie "Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 240 

Chojnice-Świecie" 

 2018-

2019 

196 000 196 000,00 

Dotacja dla Powiatu Tucholskiego na zadanie "Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 

13+400" (rondo w Lubiewie - dotacja) 

2019  886 473 882 486,00 

Rozbudowa ul. Ogrodowej w Bysławiu (wypłata 

odszkodowań) 

  12 000 11 882,00 

Rozbudowa ul. Ks. Czarnowskiego w Lubiewie - PROW  2017 

2019 

619 000 611 890,14 

Rozbudowa części drogi gminnej nr 010621C Bysław ul 

Wiatrakowa wraz  z przebudową części drogi gminnej nr 

010624C Bysław ul Krótka ( 4.000- środki funduszu 

sołeckiego) 

2019 37 100 37 100,00 
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Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C ul Polnej w Bysławiu 2019 42 900 42 900,00 

Budowa drogi wew. 010620C Sucha Przydatki - Cierplewo- 

środki z F-szu sołeckiego (10.000 zł) 

2018-

2019 

15 000 11 685,00 

Rozbudowa ul Hallera w Lubiewie (dokumentacja projektowa) 2019 30 000 21 335,00 

Rozbudowa ul. Słonecznej w Suchej (dokumentacja 

projektowa) 

2019 32 000 19 962,25 

Przebudowa drogi gminnej nr 010608C relacji Bysławek - 

Lubiewo od km 0+000 do km 3+563 

2019 57 670 57 470,00 

Przebudowa ul. Leśnej w Suchej 2017 449 000 436 583,14 

Utwardzenie pow. gruntu na dz nr 981 w Bysławiu - parking 

przy jeziorze - etap 1 

2019 20 000 20 000,00 

Wykup gruntów 2019 70 000 67 642,50 

Budowa targowiska gminnego w Lubiewie - PROW  2017-

2019 

473 025 459 730,71 

Zakup samochodu dla KPP w Tucholi - dotacja 2019 5 000 5 000,00 

Zakup samochodu NISSAN PICKUP dla OSP Lubiewo (6.000 

zł środki z funduszu sołeckiego) 

2019 26 000 26 000,00 

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Klonowo (3.495 zł 

środki funduszu sołeckiego) - końcowa płatność 

2019 11 000 11 000,00 

Zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP Bysław 2019 255 000 255 000,00 

Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Bysławiu 2019 32 000 32 000,00 

Budowa przyłącza optotelekomunikacyjnego z budynku 

Urzędu Gminy w Lubiewie do budynku GOPS w Lubiewie 

2019 6 500 4 995,00 

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez 

dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Lubiewo 

(opracowanie dokumentacji aplikacyjnej) 

 2019 1 427 839 18 450,00 

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lubiewo- 

(środki funduszu sołeckiego -2170 zł) - Bysławek, Teolog, 

Klonowo 

 2019 22 170 22 060,00 

Rozbudowa i przebudowa budynku B-CKIP Gminy Lubiewo 

w m.Lubiewo 

2019 25 000 23 790,00 
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Budowa małej architektury na dz. 844/3 w m. Sucha- 

urządzenia zabawowe i siłownia plenerowa (1.500 zł środki z 

Funduszu Sołeckiego) 

2019 2 100 1 890,00 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy w 

Minikowie -10.000 śr F-szu sołeckiego 

2019 89 500 89 298,00 

Docieplenie ścian budynku świetlicy wiejskiej w Minikowie 2019 22 000 22 000,00 

Wymiana pieca w świetlicy w Trutnowie 2019 11 000 11 000,00 

Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Lubiewicach 

oraz zmiana spodobu użytkowania budynku handlowego na 

budynek świetlicy (środki F-szu Sołeckiego - 15.500) 

2018-

2019 

77 000 74 935,06 

Przebudowa I piętra budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu -

PROW 

2018-

2019 

556 156 555 611,50 

Zagospodarowanie działki nr 123/2 w Płazowie - na boisko 

sportowe (środki F-szu Sołeckiego - 1.500) 

2018-

2019 

4 000 3 690,00 

RAZEM   5622023,00 4126 154,07 

Rezerwa na inwestycje   5,00   

OGÓŁEM   5622028,00 4126 154,07 
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6.5 Dane dotyczące innych niż własność praw 

majątkowych oraz o posiadaniu. 

             Majątek finansowy gminy: 

             - Spółka Akcyjna MUNICIPIUM Warszawa – 12 akcji – wartość 1.250 zł 

             - Szpital Tucholski Spółka z o.o.– 41 udziałów – wartość 20.500 zł 

 

6.6 Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego: 

Zmniejszenia: 

 

 

Lp

. 

 

Wyszczególnienie 

 Uzyskany 

dochód 

w złotych 

1. Plac zabaw w Klonowie likwidacja - 

2. Samochód osobowo-ciężarowy VW CADDY 

(ZKGL) 

Likwidacja 

(złomowanie) 

- 

3. Prasa do papieru (ZKGL) Likwidacja 

(złomowanie) 

- 

4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków (II etap) 88 

szt. 

Przekazanie 

nieodpłatne 

użytkownikom 

- 

5. Samochód MAGIRUS (OSP  Sucha) sprzedaż 4.500,00 

6. Samochód MAGIRUS DEUTZ (OSP Klonowo) sprzedaż 4.505,00 

7. Samochód FORD TRANSIT (OSP Bysław) sprzedaż 4.500,00 

8. Działka nr 474/3 w Bysławiu o pow.46 m2 sprzedaż 2.600,00 

9. Działka nr 1143/5 w Lubiewie o pow. 1024 m2 sprzedaż 31.203,25 

 RAZEM  47.308,25 
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Zwiększenia: 

 

Lp Wyszczególnienie  Wartość 

1. Plac zabaw w Suchej Darowizna,  

z inwestycji 

29.890,00 

2. Zwiększenie wartości budynku Domu 

Strażaka w Bysławiu (przebudowa I piętra) 

z inwestycji 580.071,50 

3. Ulica Księdza Czarnowskiego w Lubiewie z inwestycji 664.549,88 

4. Targowisko gminne w Lubiewie z inwestycji 490.677,51 

5. Ulica Leśna w Suchej z inwestycji 444.283,14 

6. Zwiększenie wartości budynku świetlicy w 

Trutnowie (wymiana pieca) 

z inwestycji 11.000,00 

7. Zwiększenie wartości budynku świetlicy w 

Minikowie (wymiana pokrycia 

dachowego) 

z inwestycji 89.298,00 

8. Zwiększenie wartości budynku Szkoły 

Podstawowej w Bysławiu (wymiana okien) 

z inwestycji 32.000,00 

9. Oświetlenie drogowe w Teologu z inwestycji 31.763,50 

10 Oświetlenie uliczne w Bysławku z inwestycji 4.500,00 

11. Samochód ciężarowy Nissan Pickup - OSP 

Lubiewo 

zakup 31.950,00 

12. Samochód ratowniczo-gaśniczy VW 

CRAFTER - OSP Bysław 

zakup 255.000,00 

13. Minikoparka S810 zestaw (ZKGL) zakup 28.586,17 

14. Działka nr 123/2 w Płazowie o pow. 4618  

m2  - boisko sportowe 

Nieodpłatne 

przekazanie 

51.300,00 

15. Działka nr 48/1 w Płazowie o pow. 6600  

m2  - droga 

Nieodpłatne 

przekazanie 

21.000,00 

16. Działka nr 1114/3 w Bysławiu o pow. 859  

m2  - droga 

zakup 13.000,00 

17. Działka nr 663/5 w Bysławiu o pow. 96 m2 

-  droga  

zakup 2.876,00 

18. Działka nr 663/6 w Bysławiu  o pow. 105 

m2  - droga  

zakup 2.876,00 

19. Działka nr 684/1 w Bysławiu  o pow. 96 m2  

- droga  

zakup 2.876,00 

20. Działka nr 682/1 w Płazowie  o pow. 189 

m2  - droga  

zakup 2.978,50 

21. Działka nr 412/41 w Bysławiu  o pow. 9962 

m2  - powiększenie ZKGL 

Zakup (od RSP) 41.742,00 

22. Działka nr 287 w Lubiewicach  o pow. 

5200 m2  - droga  

Nieodpłatne 

przekazanie 

39.476,00 

23. Działka nr 811/7 w Bysławiu  o pow. 15 m2  

- droga (ul. Polna) 

Nieodpłatne 

przekazanie 

37,50 
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24. 

Zwiększenie wartości działek przejętych 

pod inwestycję „Rozbudowa ul. Ogrodowej 

w Bysławiu” – wartość wypłaconych 

odszkodowań (1 działka) 

Decyzja Starosty 

Tucholskiego 

 

11.788,00 

 RAZEM  2.883.519,70 

 

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 17.06.2019r. Gmina Lubiewo 

nabyła spadek wraz z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym w 2015r. mieszkańcu gminy. 

Jest to nieruchomość położona w Lubiewie. Do dnia sporządzania informacji nie została 

sporządzona inwentaryzacja nabytego mienia oraz obciążeń hipotecznych. Obecnie 

nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy. 

 

 

 Dochody uzyskane w 2019 r. z tytułu wykonywania prawa własności: 

 

Lp. Wyszczególnienie Dochody   

w złotych 

1. Dochody z dzierżawy i wynajmu lokali użytkowych 35.599,12 

2. Dochody z wynajmu mieszkań  18.005,14 

2a. Dochody z wynajmu nieruchomości otrzymanej jako 

spadek 

18.440,80 

3. Dzierżawa gruntów rolnych i jeziora oraz obwodów 

łowieckich 

9.795,32 

4. Dzierżawa sprzętu medycznego 10,50 

5. Wynajem sprzętu na kąpielisku (ZKGL) 8.706,50 

6. Dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II-

IV 

18.395,69 

7. Wynajem sal i pomieszczeń w jednostkach oświatowych 24.915,18 

8. Wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy  1.050,42 

9. Wynajem sal w  Domu Strażaka w Bysławiu oraz w 

świetlicach 

5.793,07 

10. Wynajem kortów tenisowych 1.883,72 

11. Opłaty za użytkowanie wieczyste 243,04 

12. Spłata rat za lokale mieszkalne i użytkowe oraz działki 

sprzedane w latach ubiegłych 

6.920,00 

13. Wpływy ze sprzedaży działek i nieruchomości 33.803,25 

14. Wpływy ze sprzedaży samochodów OSP 13.505,00 
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15. Sprzedaż wyposażenia (ZKGL) 1.700,00 

16. Dochody  z wynajmu garaży do autobusów (ZKGL) 12.465,00 

 RAZEM 211.231,75 
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6.7 Podatki i opłaty lokalne 

Stan zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych  

na dzień 31.12.2019 r. 

Podatek od nieruchomości os. prawne 23 402,61 

Podatek od nieruchomości os. fizyczne 34 099,08 

Podatek rolny os. fizyczne 24 503,67 

Podatek leśny os. fizyczne  2 150,44 

Podatek od środków transportowych os. fizyczne 2 738,90 

Opłata za odpady komunalne 60 883,02 

Razem zaległości 147 777,72 



39 

 

7 Realizacja polityk, programów i strategii 

7.1 Plan rozwoju sieci dróg gminnych  

W „Planie rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Lubiewo na lata 2019-2024” przyjętym 

Zarządzeniem nr 42/2019 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 04.06.2019 r. przewidziano do 

realizacji 21 inwestycji drogowych. Na dzień 31.12.2019 r. stopień realizacji planu wynosił 

14,29%. 

7.2 Informacja o drogach gminnych 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. długość dróg gminnych w gminie wynosiła 71,657 km.  

• Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2019 r. 36,23% wszystkich dróg, a pod koniec 

poprzedniego roku 36,23 %.  

• Drogi z kostki betonowej stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, 4,39 % na dzień 

1 stycznia 2019 r. i 5,2% na dzień 31 grudnia 2019 r. 

• Pozostałe drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, 0,21 % na 

dzień 1 stycznia 2019 r. i 0,5 % na dzień 31 grudnia 2019 r. 

• Drogi gruntowe stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, 59,17% na dzień 1 

stycznia 2019 r. i 58,36% na dzień 31 grudnia 2019 r. 

• Długość ścieżek rowerowych należących do gminy w 2019 r. wynosiła 0,186 km. 

W 2019 r. Rada Gminy Lubiewo przyjęła Uchwały nr XIII/104/2019 oraz XIII/105/2019. 

Dotyczyły one zaliczenia dwóch dróg: Klonowo – Osady oraz Minikowo – Rabuśkowo do 

kategorii dróg gminnych. Jednak do dnia 31.12.2019 r. nie miały one nadanych jeszcze przez 

Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego numerów dróg. Z tego powodu nie 

uwzględniono ich w obecnym raporcie. 

 

7.3 Dokumenty strategiczne 

W  2019 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

• Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Lubiewo przyjęta Uchwałą nr XXIV/161/2016 

Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2016 r. 
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• Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo na lata 2019-2023 przyjęty 

Uchwałą nr XII/88/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 października 2019 r. 

• Wyznaczenie aglomeracji Lubiewo przyjęta Uchwałą nr XI/83/2019 Rady Gminy 

Lubiewo z dnia 26 września 2019 r. 

• Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Lubiewo na 

lata 2019-2024 przyjęty Uchwałą nr VII/48/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 29 

kwietnia 2019 r. 

• W programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lubiewo na lata 2017 

– 2032 przyjętym uchwałą nr XXXVIII/265/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 

grudnia 2017 r., ujęto zadanie polegające na oczyszczeniu    terenu    Gminy Lubiewo z 

wyrobów  zawierających  azbest. Na podstawie zapisów programu  również w 2019 

roku przy udziale środków finansowych pochodzących z WFOŚiGW w Toruniu i 

NFOŚiGW sfinalizowano zadanie polegające na demontażu oraz wywozie materiałów 

zawierających azbest. Wymienione odpady z terenu gminy Lubiewo trafiły na 

odpowiednio przystosowane do tego celu składowisko odpadów niebezpiecznych.  

W 2019 roku w gminie Lubiewo  zutylizowano łącznie 168,869 ton wyrobów 

zawierających azbest z 53 nieruchomości. 

• W Programie ochrony środowiska dla Gminy Lubiewo na lata 2016-2020 przyjętym 

uchwałą nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2016 r. ujęto 

również zadania związane z modernizacją i wymianą przestarzałych źródeł ciepła. 

Ponadto w 2019 roku  przy współudziale Gminy Lubiewo organizowane zostały 

spotkania o charakterze promocyjnym i edukacyjnym w zakresie wykorzystania OZE - 

promocja kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, biomasy itp. 

7.4 Realizacja projektów  

W  2019 r. zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 

• „Przebudowa I piętra budynku świetlicy wiejskiej w Bysławiu”– wartość robót 

budowlanych wyniosła – 519 995,96 zł, dofinansowanie 293 155,00 zł, wkład własny  

226 840,96 zł, koszt robót budowlanych dodatkowych – 28 000,54 zł 
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Rysunek 7-1 Świetlica Wiejska i OSP w Bysławiu 

 

• „Budowa targowiska gminnego w Lubiewie” – wartość robót budowlanych wyniosła – 

452 730,71 zł, dofinansowanie 260 025,00 zł, wkład własny 192 705,71 zł 

 

Rysunek 7-2 Targowisko gminne w Lubiewie 
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• „Przebudowa drogi gminnej nr 01640C w miejscowości Sucha ul. Leśna od km 0+000 

do km 0+350” - wartość robót budowlanych wyniosła – 427 170,64 zł, dofinansowanie 

341 000,00 zł, wkład własny 86 170,64 zł 

 

Rysunek 7-3 ul. Leśna 

• ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 010636 ul. Księdza Czarnowskiego w Lubiewie” 

wartość robót budowlanych wyniosła – 600 758,54 zł, dofinansowanie 381 924,00 zł, 

wkład własny 218 834,54 zł 

 

Rysunek 7-4 ul. Księdza Czarnowskiego 
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• „Remont drogi wewnętrznej działka nr ewid. 313 obręb Minikowo od km 0+000 do km 

0+126” - wartość robót budowlanych wyniosła – 67 449,13 zł, dofinansowanie 67 

449,13 zł. 

 

Rysunek 7-5 Droga wewnętrzna w Minikowie zlokalizowana na działce nr ewid. 313 obręb Minikowo 

 

• “Remont drogi gminnej nr 010628C w m. Bysław ul. Kwiatowa od km 0+000 do km 

0+495” -wartość robót budowlanych wyniosła – 342 300,39 zł, dofinansowanie 342 

300,39 zł. 

 

Rysunek 7-6 ul. Kwiatowa 
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W 2019 r. zrealizowano następujące inwestycje ze środków budżetu gminy: 

• Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Minikowie – wartość 

robót budowlanych wyniosła – 89 298,00 zł 

 

Rysunek 7-7 Budynek świetlicy wiejskiej i OSP w Minikowie 

• Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubiewicach – wartość  

I etapu robót budowlanych – 69 834,69 zł 

 

Rysunek 7-8 Budynek świetlicy wiejskiej w Lubiewicach 
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W październiku 2019 r. podpisano również umowy na realizację zadania pn.: „Remont drogi 

gminnej nr 010622C Bysław ul. Spokojna od km 0+000 do km 0+228 oraz drogi gminnej nr 

010623C Bysław ul. Szkolna od km 0+000 do km 0+150 wraz z łącznikiem pomiędzy ul. 

Szkolną a drogą wojewódzką nr 240”. 

 

Natomiast w grudniu 2019 r podpisano umowy: 

• umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 

poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy Lubiewo”. 

• Przebudowa drogi gminnej nr 010644C relacji Bysław -Teolog od km 0+000 do km 

0+719,8 do gruntów rolnych”, 

• Remont drogi gminnej nr 010645C w m. Bysław ul. Modrakowa od km 0+000 do km 

0+220 

• Remont drogi gminnej nr 010631C w m. Bysław ul. Zbysława od km 0+093 do km 

0+412 

• Remont drogi gminnej nr 010613C Bruchniewo – Brukniewo od km 1+750 do km 

3+419 

• Remont drogi gminnej nr 010611C Klonowo - Bruchniewo od km 0+000 do km 1+100 

• Remont dróg wewnętrznych działka nr ewid. 377 obręb Minikowo od km 0+000 do km 

0+664, działka nr ewid. 6/2 obręb Bysławek od km 0+000 do km 1+620, działka nr 

ewid. 1146 obręb Lubiewo od km 0+000 do km0+824 

 

W roku 2019 Gmina Lubiewo udzieliła dotacji na realizację inwestycji drogowych: 

• w wysokości 13 422,99 zł dla Powiatu Tucholskiego z tytułu porozumienia 

chodnikowego. Chodnik w Minikowie od starej szkoły do figury 

• w wysokości 832 486,00 zł dla Powiatu Tucholskiego na realizację inwestycji  

pn.: “Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 

Etap II” 

• w wysokości 332 589,53 zł dla Powiatu Tucholskiego na realizację zadania  

pn.: “Remont drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Sokole Kuźnica na odcinku 

Lubiewo – Bruchniewo od km 13+400 do km 16+348” 

• w wysokości 196 000,00 zł dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację 

zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice- Świecie”.
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8 Działania promocyjne realizowane na terenie 

Gminy Lubiewo 

8.1 Główne kierunki działalności promocyjnej Gminy 

Lubiewo: 

• wydarzenia promocyjne – organizacja imprez kulturalnych i sportowych - 

rekreacyjnych, 

• reklama – przekazywanie informacji związanych z promocją gminy do mediów 

lokalnych, 

• direct mailing – bezpośredni marketing z potencjalnymi turystami za pomocą poczty,  

e-mailingu, ulotek, telefonu 

• działalność wydawnicza, 

• materiały reklamowe i gadżety, 

• W procesie promocji gminy Lubiewo główny nacisk położony jest na promocję 

bezpośrednią (osobistą). Odbywa się to poprzez reprezentowanie Gminy Lubiewo przez 

jej mieszkańców (indywidualnie lub zespołowo) na różnego rodzaju wydarzeniach, 

imprezach, konkursach, festiwalach, np. 

• na imprezach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym, powiatowym, 

ogólnopolskim organizowanych na terenie Gminy Lubiewo  

• udział uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Lubiewo oraz mieszkańców  

w licznych konkursach, zawodach, olimpiadach, przeglądach, itp. 

• występy Orkiestry Dętej OSP z Bysławia oraz zespołu Mażoretek na licznych 

festiwalach orkiestr dętych i innych uroczystościach,  

• występy zespołów „Frantówki Bysławskie” i chóru „Stokrotki” na licznych imprezach 

kulturalnych,  

• udział w przeglądach grup teatralnych prowadzonych przez p. Beatę Ziółkowską i 

udział w przeglądach grup tanecznych prowadzonych przez p. Monikę Januszewską, 

• współpraca Gminy Lubiewo z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy w zakresie 

działalności: Uniwersytetu Trzeciego Wieku - dla wszystkich zainteresowanych – 

działa od 2015r. Liczba słuchaczy VII semestru - 38, liczba słuchaczy VIII semestru - 

40; Uniwersytetu Dziecięcego funkcjonującego do czerwca 2019r. – dla 62 dzieci od 5 
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do 12 lat; Uniwersytetu Młodego Odkrywcy – dla uczniów klas VIII szkoły 

podstawowej i III gimnazjum – w projekcie brało udział 45 uczniów i był realizowany 

w roku szkolnym 2018/2019. 

• reprezentacja Wójta Gminy Lubiewo w Konwencie Wójtów woj. kujawsko-

pomorskiego, Stowarzyszeniu „Salutaris” oraz wielu innych organizacjach i 

instytucjach, 

• promocja poprzez udział w konkursach, w których gmina Lubiewo zdobywa nagrody i 

wyróżnienia,  

• przekazywanie materiałów prezentujących Gminę na wystawy i targi turystyczne,  

• skuteczne pozyskiwanie środków pozabudżetowych z różnego rodzaju programów, 

instytucji czy organizacji, 

• udział reprezentacji Gminy na Historycznym Pochodzie Borowiaków w Tucholi, 

(Oczywiście nie są to wszystkie formy reprezentowania Gminy na zewnątrz, wymieniono tylko 

część w celu zobrazowania tego rodzaju promocji). 

Nie bez znaczenia pozostaje również promocja pośrednia realizowana za pomocą wydawania 

różnego rodzaju materiałów reklamowych tj. ulotki, foldery czy mapy. Publikacje 

dystrybuowane są na targach, konferencjach, bezpośrednim przekazie gościom odwiedzającym 

Gminę bądź podczas wizyt przedstawicieli Gminy poza jej granicami, wysyłce materiałów 

promocyjnych osobom, które się o nie proszą. 

Obecnie Gmina Lubiewo dysponuje następującymi wydawnictwami: 

• Album promocyjny A4 – „Gmina Lubiewo pełna uroku o każdej porze roku”. 

• „Kujawsko-Pomorskie. Inteligentny rozwój regionu. 100. Rocznica odzyskania 

niepodległości”,  

• Album „Kulinarne dziedzictwo Pomorza i Kujaw” 

• Mini mapy, katalog A5 (publikacja w j. polskim, niemieckim i angielskim), ulotka A4, 

ulotkę A6, Ulotka – składanka, widokówki, 

• Publikacja składana promująca Gminę Lubiewo sfinansowana przez przedsiębiorców 

przez reklamę własnej działalności. 

W wydanych publikacjach ujęta została oferta turystyczna wraz z lokalną bazą teleadresową 

obsługi ruchu turystycznego. Zawiera opisy najbardziej atrakcyjnych miejsc gminy, piękno 

fauny i flory, uwarunkowań historycznych oraz dziedzictwa kulturowego. Ponadto, zawarto 
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informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych, a także bazę noclegową  

i gastronomiczną. Wydania zostały uzupełnione licznymi zdjęciami. 

Ważnym elementem pozostaje również współpraca i utrzymywanie dobrych kontaktów z 

Gminami partnerskimi tj. Gminą Wilkowice i Gminą Dębica przede wszystkich poprzez 

organizację wymiany dzieci i młodzieży podczas wakacji szkolnych, wymianę doświadczeń, 

przekazywanie informacji o konkursach ogólnopolskich organizowanych przez Gminy, 

przesyłanie zaproszeń na ważne wydarzenia organizowane w poszczególnych gminach, 

ponadto, od 2016r. Gmina rozpoczęła współpracę z Klubem Kajakowym CWZS „Zawisza” 

Bydgoszcz.  

Dodatkowo Gmina korzysta również z innych form promocyjnych, tj.: 

• Strony internetowe i portale społecznościowe Gminy Lubiewo, organizacji i instytucji 

gminnych, 

• Samorządowy Kurier Lubiewski, Gazeta Pomorska, Tygodnik Tucholski, Telewizyjno 

– Filmowa Agencja Promocyjna TOKIS.PL, Kurier Seniora, Radio PIK, Radio 

WEEKEND, 

• Promocja poprzez przygotowywanie i przekazywanie materiałów o gminie do prac 

dyplomowych studentów, 

• Promocja poprzez wysyłanie gadżetów reklamowych osobom, które kontaktują się z 

gminą w celu odwiedzenia czy poznania naszych terenów, 

• Dodatkowymi elementami promocji są różnego rodzaju materiały promocyjne:  

• tablice informacyjne rozmieszczone w największych miejscowościach gminy, 

• pamiątki okolicznościowe wykonywane przez miejscowych rękodzielników, 

• widokówki, 

• reklamy prasowe, 

• strój wiewiórki dużej i małej, odblaski w kształcie wiewiórki,  

• koszulki, torby ekologiczne, długopisy, kubki, ramki na zdjęcia, pojemniki na śniadania, 

breloczki, skakanki, kostki biurowe, okładki ma dokumenty z logo sublimacją, 

• pluszowe maskotki wiewiórki (symbol naszego herbu), 

• banery z nazwą gminy, rool-up. 

Wydatki na promocję w 2019 r. – ogółem: 46 930,31zł, w tym: 

• 7 687,80 zł – druk samorządowego Kuriera Lubiewskiego (4 wydania), 

• 4750,00 zł – wynagrodzenia za realizację zleceń promujących Gminę Lubiewo,  
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• 2 880,66 zł – publikacje w mediach (udział w publikacji „Kujawsko-Pomorskie. 20 lat 

województwa, 30 lat samorządności”, publikacja życzeń świątecznych w Tygodniku 

Tucholskim i Gazecie Pomorskiej,  

• 17 220,00 zł – zakup dwóch witaczy,  

• 2713,92 zł – przewóz członków zespołów teatralnych p. B. Ziółkowskiej do Rypina i 

Grudziądza na przeglądy twórczości teatralnej,  

• 1599,00zł – wykonanie dwóch tablic informacyjnych na kwaterze poległych żołnierzy 

w Klonowie,  

• 780,00zł – zakup naklejek z herbem Gminy Lubiewo na przystanki autobusowe,  

• 783,00zł – wsparcie w gadżety promocyjne grupę Morsów z Borów Tucholskich i 

uczestników turnieju Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Młody ratownik” 

organizowanego przez SP Bysław,  

• 8 354,98zł – zakup artykułów związanych z promocją (toreb promocyjnych, plecaków 

sportowych, kubków, długopisów, koszulek, stroju małej wiewiórki, pluszowych 

maskotek wiewiórek, odblasków, piłek plażowych, miodu, syropu z buraka, dwóch 

banerów reklamowych, okładek promocyjnych na gratulacje, ram aluminiowych, 

antyram, tablic korkowych, itp.), 

• 160,95zł – koszty przesyłek zamówionych towarów. 

 

 

 

Gmina w 2019 r. prowadziła następujące tytuły prasowe: 

Samorządowy Kurier Lubiewski zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział 

Cywilny pod nr 510, którego wydawanie wiązało się z wydatkami w wysokości 7 687,80zł oraz 

wpływami w wysokości 0,00zł, 
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9 Jednostki Organizacyjne i inne podmioty 

9.1 Zakład Komunalny Gminy Lubiewo 

 

Zakład Komunalny Gminy Lubiewo w planie finansowym na rok 2019 miał przyznane 

następujące środki :  

• Na wydatki 2.158.803,00 

• Z dochodów 1.218.660,00 

z tego zostało wykonane  

• Na wydatki 2.145.700,29 ( niewykorzystana kwota została przekazana na konto Gminy 

Lubiewo 31.12.019)  

• Z dochodów przekazano kwotę 1.149.099,75 

Stan zatrudnienia : 

• Na początek roku 2019 – 21 osób ( 19,5 etatu ) 

• Na koniec roku 2019 – 22 osoby ( co stanowi 21 etatów)  

W 2019 roku przez okres od 5 do 9 miesięcy było zatrudnionych 10 osób na robotach 

publicznych i pracach interwencyjnych. Część  z tych osób pozostaje w zatrudnieniu nadal  

z uwagi na to iż 2 osoby w ostatnim czasie odeszły na zasłużoną emeryturę, a także jako 

uzupełnienie osób które przebywają na dłuższym zasiłku chorobowym . 

Na terenie gminy funkcjonują 3 stacje uzdatniania wody w : 

• Bysławiu 

• Lubiewie 

• Suchej  

Długość czynnej sieci wodociągowej w roku 2019 wyniosła 170,32 km. Ilość przyłączy 

wodociągowych czyli zawartych umów wynosi 1793. W miejscowości Bysław znajduje się 

oczyszczalnia ścieków, długość sieci kanalizacyjnej wynosi 49,6 km – ilość umów  

na odprowadzanie ścieków wynosi 860 . Zakład Komunalny obsługuje 176 oczyszczalni 

przydomowych, które zostały przekazane przez Gminę. 
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Ważniejsze zakupy : 

• Minikoparka  

• Elementy przyłącza i zabezpieczeń do agregatu prądotwórczego zabezpieczającego 

oczyszczalnie ścieków  

• Wykonano  badanie stanu technicznego hydrantów na terenie Gminy Lubiewo – łącznie 

359 szt. , 57 zostało uznanych za niesprawne (nie udało się otworzyć zasuw przed 

hydrantami lub samych hydrantów ), usterki zostały usunięte i obecnie wszystkie 

hydranty są sprawne technicznie. 

Prace dodatkowe poza bieżącą konserwacją : 

• Wymiana przyłączy na ulicach Kwiatowej, Spokojnej i Szkolnej w Bysławiu (43 szt.)  

• Wymiana kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej, Szkolnej i Kwiatowej  w Bysławiu 

(324 m).  

 

Większe awarie : 

• Naprawa równiarki drogowej – wymiana lemiesza i skrzyni biegów  

• Na oczyszczalni ścieków wymiana tlenomierza na rowie cyrkulacyjnym wraz z 

przekładnią przy  „szczotkach „  

• Awarie pomp na ujęciu w Bysławiu – na studni nr 3 na początku roku i studnia nr 1 pod 

koniec roku  

• Naprawa 12 pomp na przepompowniach ścieków w tym 3 remonty kapitalne  

• 25 awarii przydomowych oczyszczalni ścieków  

• 20 awarii na sieciach kanalizacji sanitarnej ( głównie zatory )  

• 15 awarii na siec wodociągowej – zerwanie sieci przesyłowej lub brak ciśnienia na 

przyłączu  

9.2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to budżetowa jednostka organizacyjna Gminy 

Lubiewo utworzona do realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej. 

           Stan zatrudnienia pracowników w GOPS w Lubiewie wynosił w roku 2019 -  

12 pracowników. 
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           W  okresie od miesiąca stycznia do miesiąca  grudnia 2019 r.  do GOPS  wpłynęło 279  

wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Wydano 376 decyzji  przyznających 

świadczenia  i 5 decyzji odmownych.    

W ramach zadań własnych i zleconych przyznano świadczenia 148 rodzinom (493 osób  

w rodzinach): świadczenia pieniężne – 80 rodzinom (197 osób w rodzinach), świadczenia 

niepieniężne – 101 rodzinom (439 osób w rodzinach) 

 

Rodziny korzystające z OPS. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy Ośrodka 

Pomocy Społecznej (głównie świadczenia pieniężne i niepieniężne) oraz liczbę osób, którym 

przyznano świadczenie w latach 2017 – 2019. Tabela obrazuje fakt spadku liczby osób 

korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej z rożnych świadczeń finansowych  

i niefinansowych. 

 

 

Rok 

Liczba rodzin 

korzystających z rożnych 

form pomocy OPS 

 

Liczba osób  w rodzinach 

Liczba osób którym 

przyznano decyzją 

świadczenie 

2017 224 817 384 

2018 182 647 356 

2019 148 493 255 

 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej obserwują natomiast zwiększenie liczby osób  

i rodzin dla których realizowana jest praca socjalna, są to rodziny, które zgłaszają się o pomoc  

w formie szerokorozumianego wsparcia. Niejednokrotnie rodziny te nie korzystają z pomocy 

finansowej  Ośrodka Pomocy Społecznej a wyłącznie z pracy socjalnej. Wśród tych osób rodzin 

występują takie problemy jak: przemoc, zaburzone relacje wewnątrzrodzinne, konflikty 

małżeńskie, bezrobocie, niechęć podjęcia zatrudnienia. 

Tabela przedstawia fakt wzrostu liczby osób/ rodzin korzystających z pracy socjalnej w latach 

2017 – 2019. 

 

Rok 

Liczba rodzin/osób w rodzinach 

korzystających z pracy socjalnej 

(świadczenie pieniężne lub niepieniężnie 

+ praca socjalna) 

W tym wyłącznie z pracy socjalnej liczba 

rodzin/ osób w rodzinach. 

Rodziny/ osoby nie korzystały z form 

pieniężnych i niepieniężnych tylko z pracy 

socjalnej. 

2017 280/915 81/239 

2018 316/1090 134/443 

2019 221/646 119/308 
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Mieszkańcy gminy Lubiewo korzystają ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W 2019 roku z różnych form pomocy oferowanych przez GOPS skorzystało 153 rodziny (516 

osób w rodzinach), z tego 265 osób otrzymało decyzję przyznającą świadczenie (świadczenia 

pieniężne, usługi opiekuńcze, opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, pobyt w 

schronisku, zdarzenie losowe,  nieodpłatny posiłek dla dzieci w szkole). Z nieodpłatnego 

posiłku dla dzieci w szkole w 2019 roku skorzystało 164 dzieci ze 85 rodzin. 

 

Powody przyznania pomocy. 

 Do głównych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie należy 

świadczenie pomocy finansowej i rzeczowej oraz pracy socjalnej. Głównym powodem 

przyznania pomocy rodzinom i osobom jest ubóstwo. 

 

Powody przyznania pomocy rodzinom i osobom w roku 2019. 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób  

w rodzinie 

Ubóstwo 74 217 

Potrzeba ochrony macierzyństwa,  w tym 

wielodzietność 

44 237 

Bezdomność 1 1 

Bezrobocie 48 157 

Niepełnosprawność 73 218 

Długotrwała lub ciężka choroba 40 117 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego: 

-ogółem: 

w tym rodziny niepełne 

 

 rodziny wielodzietne 

 

 

14 

 

 

56 

8 27 

3 17 

Przemoc w rodzinie 1 6 

Alkoholizm 7 20 

Narkomania 1 1 

Zdarzenie losowe 2 7 
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9.2.1 Pomoc żywnościowa i rzeczowa. 

 Rodziny  korzystały z pomocy żywnościowej otrzymanej od Stowarzyszenia Bank 

Żywności w Chojnicach. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie współpracuje ze 

Stowarzyszeniem Bank żywności w Chojnicach  w zakresie dystrybucji żywności, którą 

rozdziela wśród rodzin korzystających ze świadczeń tut. Ośrodka. 

Rok Wartość towarów Tonaż produktów 

żywnościowych 

Liczba rodzin, które 

skorzystały z programu 

2017 108.444,80 zł 13.040,82 kg. 233 

2018 138.650,04 zł 18.602,15 kg 249 

2019 151.272,28 zł 20 375,40 kg 154 

 

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Chojnicach co roku na przełomie  

listopada i grudnia na terenie Gminy Lubiewo organizowana jest Świąteczna Zbiórka Żywności 

W roku ubiegłym zbiórka odbyła się 29 i 30 listopada. Akcja odbyła się przy udziale Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie i Szkoły Podstawowej w Bysławiu w następujących 

punktach handlowych: 

1. Sklep Spożywczo – Przemysłowy Magdalena Hoppe w Lubiewie, 

2. Sklep „Carrefour” w Lubiewie, 

3. Sklep Nr 20 GSSCH w Klonowie, 

4. Sklep Nr 5 GSSCH   w Suchej, 

5. Sklep Ogólnospożywczy A. Kuffel w Trutnowie, 

6. Sklep „Carrefour” w Bysławiu, 

7. Sklep „Bogsia” Delikatesy G. Krzyżelewski w Bysławiu. 

         W zbiórkę włączyło się ok. 100 wolontariuszy. Wśród nich byli uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Bysławiu, mieszkańcy naszej gminy i beneficjenci projektu „50+dojrzali, 

aktywni, potrzebni”, a także pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie. 

Pomoc wolontariuszy w zbiórce jest niezmiernie ważna, dlatego w dniach 06.12.2019r. 

(Lubiewo) i 13.12.2019r. (Bysław) odbyły się spotkania w których Wójt Gminy Lubiewo i 

Kierownik GOPS w Lubiewie dziękowali wszystkim zaangażowanym w zbiórkę za okazaną 

pomoc, wsparcie i życzliwość. 

         Podczas 2 – dniowej akcji zebranych zostało około 800  kg artykułów spożywczych.  

Z zebranych produktów  pracownicy GOPS w Lubiewie utworzyli paczki, które zostały 

przekazane osobom starszym i samotnym z terenu Gminy Lubiewo podczas spotkania 

wigilijnego. 
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9.2.1.1  POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W FORMIE 
STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH 

 

Wydatkowane środki:  89.929,60 zł (w tym: dotacja 80.936,64 zł, środki gminy: 

8.992,96 zł.) 

 - 86.229,60 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych. Wsparciem tym objęto 75 

dzieci, 

 - 3.700,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków szkolnych dla 11 dzieci. 

 

9.2.1.2  DODATKI MIESZKANIOWE – 27.901,21 zł – środki gminy 

W 2019 roku złożono 31 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.  Wydano 

32 decyzje administracyjne, z tego 28 przyznających. Z pomocy w formie dodatków 

mieszkaniowych  w ubiegłym roku łącznie skorzystało 19 rodzin z terenu Gminy Lubiewo  

(65 osób). 

 

9.2.1.3  DODATKI ENERGETYCZNE – 1.491,11 zł – dotacja (koszty 
obsługi 2% - 29,81 zł). 

 

W 2019 roku złożonych zostało 16 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, 

wydano 24 decyzje (15 przyznających ).  

Z dodatku energetycznego skorzystało 10 rodzin. Łączna liczba osób w tych rodzinach to 36.  

To zadanie zlecone. Środki finansowe – budżet Państwa. 

 

9.2.1.4  KARTA DUŻEJ RODZINY 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie realizuje rządowy program dla rodzin 

wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny (uchwała Rady Ministrów nr 85 w sprawie ustanowienia 

rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430 z 2014 r.), Ustawa o Karcie 

Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 201 r. Poz.1390 ).   

Należna dotacja na realizację programu wyniosła (z budżetu państwa) 1.131,47 zł, którą 

wydatkowano na zakup materiałów biurowych. 

 

Zainteresowanie KDR na terenie gminy Lubiewo kształtuje się następująco: 
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Rok 

Liczba osób którym przyznano 

kartę 

Liczba rodziców / małżonków 

którym przyznano Kartę 

Liczba dzieci, którym 

przyznano Kartę 

Tradycyjna Elektroniczna Tradycyjna Elektroniczna Tradycyjna Elektroniczna 

2019 1243 303 627 194 616 109 

 

 

9.2.2  PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W 
RODZINIE I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

W związku z realizacją działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie  przy 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiewie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu wchodzą specjaliści: Kurator 

Sadowy,  2  Pedagogów szkolnych, Dzielnicowy, Kierownik GOPS, Przewodnicząca Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubiewo, Pielęgniarka 

środowiskowo – rodzinna, asystent Rodziny.  

W okresie od stycznia do grudnia 2019 na terenie Gminy Lubiewo w związku z podejrzeniem 

zaistnienia przemocy w rodzinie wszczęto 12 Niebieskich Kart. Najczęściej procedura 

Niebieskiej Karty jest wszczynana przez Policję i Pomoc społeczną. Od stycznia do  grudnia 

współpracowano łącznie z 15 rodzinami.  

 

9.2.2.1  ASYSTENT RODZINY 

W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 

Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od stycznia 

do grudnia 2019r. w GOPS zatrudniony był asystent rodziny, który obejmował opieką 12 

rodzin (28 dzieci) z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, bezrobociem, trudną sytuacją finansową i mieszkaniową, 

alkoholizmem, przemocą lub zaburzonymi relacjami pomiędzy członkami rodziny.   

     Środki przeznaczone na zatrudnienie pochodziły z budżetu Wojewody i gminy. 

Zaznaczyć należy, że zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej jeden 

Asystent rodziny może objąć wsparciem maksymalnie 15 rodzin. Obserwuje się także wzrost 

liczby rodzin, które otrzymały nakaz współpracy z Asystentem postanowieniem Sądu 

Rodzinnego:  

2016 – 2 rodziny, 

2017 – 3 rodziny,  
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2018 – 5 rodzin, 

2019 – 6 rodzin. 

 

9.2.3 SPOTKANIE WIGILIJNE 

        W dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 14.00 w Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Lubiewo odbyło się spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu Gminy 

Lubiewo zorganizowane przez Urząd Gminy w Lubiewie, Beneficjentów projektu „50+ 

dojrzali, aktywni, potrzebni” oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie. 

Pracownicy OPS własnoręcznie przygotowali zaproszenia  dla osób starszych/samotnych, które 

następnie rozwozili i wręczali mieszkańcom zapraszając na spotkanie wigilijne.                           

       W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Gminy Lubiewo, przedstawiciele Urzędu Gminy i 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie. Na zaproszenie pozytywnie 

odpowiedzieli również księża z: Parafii pw. św. Mikołaja w Lubiewie, z Parafii pw. św. 

Maksymiliana Marii Kolbego w Suchej i Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu. 

Organizatorzy rozpoczęli spotkanie powitaniem wszystkich przybyłych gości i złożeniem 

świąteczno – noworocznych życzeń. Do wszystkich zebranych skierował życzenia również Pan 

Tomasz Bonk – Zastępca Wójta Gminy Lubiewo i Pani Zofia Reszka – Przewodnicząca Rady 

Gminy Lubiewo, a także Ks. Roman Walkows. Poczęstunek został przygotowany przez 

Restaurację „U KUMPLI” w Lubiewie. Na wigilijnym stole nie brakowało tradycyjnych potraw 

takich jak: barszcz, pierogi czy dania rybne. 

         Podczas spotkania beneficjenci projektu grantowego „50+ dojrzali, aktywni, potrzebni” 

zaprezentowali przygotowane słuchowisko mówiące o osobach, które już odeszły. Atmosferę 

podczas spotkania uzupełniło również wspólne śpiewanie kolęd oraz świąteczne paczki 

pozyskane w wyniku zbiórki żywności, które otrzymał każdy z przybyłych mieszkańców 

gminy. 
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9.2.4 REALIZOWANE PROJEKTY 

 

9.2.4.1  Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych GOPS” 

 

W miesiącu sierpniu 2019r. kierownik GOPS w Lubiewie  na podstawie pełnomocnictwa Wójta 

Gminy Lubiewo podpisał umowę na realizację projektu finansowanego z Funduszy 

Europejskich Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Wdrożenie usprawnień 

organizacyjnych GOPS”. Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 skuteczna pomoc 

społeczna.  

Wniosek na realizację tego projektu został złożony w roku 2018 do Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Głównym celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Lubiewie, co 

przyczyni się do zwiększenia efektywności pomocy społecznej w Gminie Lubiewo.  

 

OKRES RALIZACJI PROJEKTU - 01.10.2019 DO 30.09.2020. 

 

Zmiana organizacji będzie polegała na oddzieleniu części zadań administracyjnych OPS od 

pracy socjalnej i usług, co przyczyni się to do poprawy obsługi osób zgłaszających się o pomoc. 

Wprowadzone zmiany zoptymalizują wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych 

pracowników socjalnych, wpłyną również na zwiększenie udziału pracy socjalnej w działaniach 

OPS oraz na zwiększenie efektywności usług. Realizacja projektu przyczyni się do 

wzmocnienia potencjału GOPS poprzez zmiany organizacyjne tj. zaangażowanie 1pracownika 

socjalnego do utworzonego w ramach projektu stanowiska do spraw pierwszego kontaktu, 

wyłonienie stanowiska ds. świadczeń przyznawanych decyzją, utworzenie zespołu ds. pracy 

socjalnej i usług. Bardziej efektywne funkcjonowanie Ośrodka zapewni przeprowadzenie 

superwizji dla pracowników socjalnych oraz 10 innych szkoleń niezbędnych do właściwej 

realizacji powierzonych zadań. Ponadto część środków finansowych z projektu przeznaczono 

na remont nowej siedziby GOPS i doposażenie stanowisk pracy.  
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Wartość projektu  wynosi 190.320,00 zł. Projekt w całości jest dofinansowany, gmina nie 

ponosi wkładu własnego. W roku 2019 ze środków projektu wydatkowano kwotę 87 678,57 zł, 

która została przeznaczona m.in. na przystosowanie i wyposażenie sali narad i magazynu w 

GOPS, zainstalowanie systemu alarmowego w GOPS, doposażono stanowiska pracy 

pracowników socjalnych w niezbędne meble i sprzęty biurowe, przeprowadzono 3 szkolenia 

dla pracowników socjalnych („Ustawa o pomocy społecznej”, „Zmiany organizacyjno – 

prawne w pomocy społecznej”, „Doradztwo w zakresie wsparcia osób zagrożonych przemocą 

w rodzinie”), pracownicy socjalni otrzymali wsparcie psychologiczne w wymiarze 12 godzin, 

wzięli udział w wizycie studyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, 

oznaczono stanowiska pracy. 

W miesiącu kwietniu 2019 roku tut. OPS złożył 2 wnioski o powierzenie Grantów do 

Partnerstwa Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie. Są to projekty grantowe w zakresie 

aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców obszaru LSR. 

 

9.2.4.2  Projekt „50+ Dojrzali, Aktywni, Potrzebni” 

 

Umowa na realizację tego projektu została podpisana przez Gminę Lubiewo w miesiącu lipcu 

2019r. 

 

Celem projektu było podniesienie aktywności i integracji społecznej powyżej 50 r. ż. 14 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Lubiewo poprzez 

realizację działań środowiskowych, kulturalnych, integracyjno - warsztatowych oraz działań 

lidera - animatora, a także realizację Punktu Wsparcia (Prawnik, Psycholog, Dietetyk) 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:  

Wartość projektu wynosi: 47.692,60 zł w tym: 

dofinansowanie:                45.307,97 zł ,  

wkład własny gminy:          2.384,63 zł. 

 

OKRES REALIZACJI: - 01.08.2019 – 31.01.2020 

W projekcie udział wzięło 14 osób – 13 kobiet i 1 mężczyzna. W ramach projektu został 

zatrudniony lider – animator, którego zadaniem było między innymi przeprowadzenie części 
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działań integracyjno – warsztatowych z uczestnikami. Zainteresowani otrzymali następujące 

formy wsparcia: 

- działania integracyjno-warsztatowe realizowane przez Lidera-animatora oraz Warsztatownię 

Matyldowej Zagrody w Lubiewicach (warsztaty mydlarskie, krawieckie, kulinarne, 

kosmetyczne, artystyczne, rekreacyjne). Łącznie 69 godzin. 

-działania o charakterze kulturalnym tj. 4 wyjazdy: w tym 2 do kina (Bydgoszcz, Świecie) i 2 

wyjazdy do Torunia: zwiedzanie Twierdzy Fort IV- Okoński oraz Centrum Nowoczesności 

Młyn Wiedzy w Toruniu oraz na koncert poświęcony Janowi Pawłowi II „Miedzy Niebem a 

Ziemią” w Hali Sportowo – Widowiskowej w Toruniu. 

- działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym w ramach których realizowany był  Punkt 

Wsparcia, w którym odbywały się zajęcia indywidualne i grupowe z takimi specjalistami jak: 

prawnik, psycholog, dietetyk. Były to zajęcia indywidualne i grupowe. Łącznie 54 godziny 

- działania o charakterze środowiskowym w ramach których beneficjenci byli 

współorganizatorami spotkania wigilijnego dla osób starszych i samotnych oraz przedstawienia 

świątecznego w Muszli Koncertowej w Lubiewie dla mieszkańców Gminy i spotkania 

podsumowującego projekt. 

9.2.4.3  Projekt „Bierni wczoraj, aktywni dziś”   

 

Umowa na realizację tego projektu została podpisana przez Gminę Lubiewo w miesiącu 

sierpniu 2019r. 

Celem projektu jest: 

Podniesienie aktywności i integracji społecznej 12 osób w wieku od 18  do 35 r.ż. i/lub 

niepracujących (nieaktywnych zawodowo i/lub zarejestrowanych w PUP) zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Lubiewo poprzez realizacje działań 

środowiskowych, kulturalnych oraz integracyjno - warsztatowych oraz działań lidera - 

animatora.  

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:  

Wartość projektu wynosi: 49.050,60zł w tym: 

dofinansowanie:                46.598,07zł ,  

wkład własny gminy:          2.452,53zł. 

 

OKRES  REALIZACJI: - 01.01.2020 – 30.06.2020. 
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Obecnie projekt jest w trakcie realizacji. Do udziału w nim zakwalifikowano 12 kobiet z terenu 

gminy Lubiewo. W ramach projektu w zaplanowano takie działania jak: zatrudnienie animatora 

– lidera, warsztaty kompetencji społecznych z psychologiem, warsztaty informatyczne, 

warsztaty fotograficzne, działania integracyjno warsztatowe z liderem – animatorem, 2 wyjazdy 

kulturalne, 3 działania środowiskowe (wystawa prac wykonanych przez uczestników w trakcie 

projektu, bazarek odzieżowy, spotkanie podsumowujące projekt). 

 

9.2.4.4  Projekt - Szlachetna Paczka w Gminie Lubiewo 

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie 

Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu 

tysięcy wolontariuszy  w całej Polsce. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli 

taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by 

były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy.       

        W ubiegłym roku Gmina Lubiewo po raz kolejny przystąpiła do współpracy  ze 

stowarzyszeniem Wiosna celem objęcia wsparciem Szlachetnej Paczki najbardziej 

potrzebujące rodziny z terenu gminy. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lubiewie wskazali Liderowi Szlachetnej Paczki 5 rodzin, które także wyraziły 

zgodę na udział w projekcie. Pomoc otrzymała jedynie 1 rodzina. Była to pomoc w formie 

artykułów żywnościowych.   

9.2.5 Pomoc udzielana z działu Świadczeń Rodzinnych. 

 Formą wsparcia rodzin są świadczenia rodzinne w postaci zasiłków rodzinnych i 

dodatków do tych zasiłków oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki i świadczenia 

pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów. W roku 2019 w porównaniu do lat ubiegłych nastąpił 

spadek rodzin pobierających świadczenia rodzinne ze względu na przekroczenie kryterium 

dochodowego uprawniającego do ww. świadczeń. Kryterium dochodowe pozostaje niezmienne 

od 2015r. Rok 2019r. to rok wzrostu osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych w 

związku z opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Odnotowano również wzrost 

zasiłków pielęgnacyjnych zarówno wśród dorosłych jak i dzieci.    

Od roku 2016 realizowane są wypłaty świadczenia wychowawczego 500+. Od 1 lipca 2019r. 

zostało zniesione kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia wychowawczego na 
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pierwsze dziecko. W związku z powyższym w drugiej połowie roku 2019 nastąpił wzrost rodzin 

uprawnionych do świadczeń wychowawczych, a co za tym idzie wzrosła ilość wypłaconych 

świadczeń 500+.  

W roku 2018 rozpoczęto również realizację wypłat świadczeń 300+ (Program „Doby Start”). 

W roku 2019r. nastąpił niewielki wzrost dzieci na które rodzice byli uprawnieni do ww. 

świadczenia.  
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Tabela przedstawia liczbę osób korzystających z w/w wsparcia oraz kwotę wypłaconych 

świadczeń w latach 2016 – 2019. 

 

 Świadczenia rodzinne 

+ dodatki 

Zasiłki 

pielęgnacyjne 

Świadczenie 

pielęgnacyjne 

Zasiłek z tyt. opieki 

nad osoba starszą 

Fundusz 

alimentacyjny 

Świadczenie 

500 + 
Świadczenie 300+ 

 

Rok 

Liczba 

dzieci 

Kwota w zł. Liczba 

osób 

Kwota w zł. Liczba 

osób 

Kwota w zł. Liczba 

osób 

Kwota w zł. Liczba 

dzieci 

Kwota w zł. Liczba 

dzieci 

Kwota w zł. Liczba 

dzieci 

Kwota w zł. 

2
0
1
6
 703 

 

1.388.169,00  217 397.035,00  24 416.820,00  43 219.062,00  29 

 

133.750,00  894 4.024.113,00  - - 

2
0
1
7
 657 

 

1.386.212,00  222 40.6980,00  26 442.587,00  32 201.133,00  26  118.545,00  894 5.365.355,00  - - 

2
0
1
8
 593  1.293.637,00  208 396.117,00  22 394.615,00  29 163.068,00  20 

 

106.697,00  842 5.050.944,00  843 252.900,00  

2
0

1
9
 535 1.157.873,00  214 508.439,00  49 790.991,00  11 44.867,00  25 101.100,00  1.186 6.013.302,30  860 258.000,00  
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9.3 Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Lubiewo 

W gminie w 2019 r. funkcjonowała jedna instytucja kultury Biblioteka – Centrum Kultury  

i Promocji Gminy Lubiewo. W jej strukturach mieszczą się biblioteka główna wraz z filią  

w Bysławiu, jednostka główna pełniąca funkcję domu kultury w Lubiewie oraz 9 świetlic 

wiejskich w Bysławiu, Bysławku, Klonowie, Lubiewicach, Minikowie, Płazowie, Suchej, 

Trutnowie oraz Wełpinie. 

 

W 2019 roku zorganizowano następujące wydarzenia Koncert Kolęd, 27. Finał WOŚP, Dzień 

Kobiet z B-CKiP, Dzień Dziecka z B-CKiP, XV Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych  

w Bysławku, Piknik Historyczny, Dożynki Gminne w Cierplewie, uroczyste zakończenie 

projektu PLAŻA, Święto plonów, III Gminny Konkurs Głośnego Czytania, koncert “Od nocy 

do nocy” z okazji Dnia Seniora, Dziady, spektakl “Skrzyżowanie sześciu dróg i siedmiu 

diabłów”, obchody rocznicy odzyskania niepodległości Polski oraz Mikołajki z B-CKiP. 

W 2019 roku w strukturach B-CKiP funkcjonowały następujące grupy: zajęcia ogniska 

muzycznego - nauka gry na gitarze oraz keyboardzie lub pianinie, możliwość bezpłatnej nauki 

gry na instrumentach dętych dla osób należących do Orkiestry Dętej OSP w Bysławiu, zajęcia 

dwóch grup wokalnych, zajęcia tańca współczesnego dla trzech grup wiekowych, zajęcia 

teatralne  oraz z języka angielskiego dla czterech grup wiekowych. 

W 2019 roku cztery razy odwiedziło nas Objazdowe Kino Visa, które w dzień swojego 

przyjazdu wyświetla aż 6 seansów filmowych.  

 

W 2019 roku odbyły się dla dzieci oraz młodzieży warsztaty z uznanymi artystami:  

Dwutygodniowe półkolonię z artystami w ramach projektu „Bez gęby” z programu Lato w 

teatrze w terminie od 8 do 20 lipca (Lubiewo). W zajęciach wzięło udział 30 osób. Półkolonie 

były bezpłatne. Zapewnialiśmy wszystkim uczestnikom bezpłatny dojazd oraz obiad. W czasie 

dwóch tygodni uczestnicy lata w teatrze mieli okazję pracować z wszystkimi prowadzącymi 

warsztaty, dzięki czemu mogli poznać takie dziedziny jak aktorstwo (aktor Wojciech Sikora), 

street art (Andrzej Po prostu, Mike Ortalion), świat dźwięków (Rafał Kołakowski) i ciszy oraz 

dziennikarstwo (Monika Grabarek).  

Tygodniowe warsztaty street art od 12 lipca do 18 lipca z projektu pt. „PLAŻA”  

z programu Lokalne Partnerstwa PAFW (Bysław) – Andrzej Po prostu, Mike Ortalion 
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Tygodniowe warsztaty plastyczne od 29 lipca do 2 sierpnia z projektu pt. „Śladem legend” z 

programu Kultura dostępna MKiDN (Bysław) warsztaty plastyczne z Alicją Wiślińską-

Kornacką, tworzenie teatrzyku kimishibai o naszej lokalnej legendzie – „Skrzyżowanie sześciu 

dróg i siedmiu diabłów” 

Tygodniowe warsztaty scenograficzno – teatralne od 26 do 30 sierpnia (Lubiewo)  

z projektu pt. „Śladem legend” z programu Kultura dostępna MKiDN  warsztaty scenograficzne 

z Alicją Wiślińską-Kornacką warsztaty teatralne z Barbarą Rogalską 

Warsztaty z głośnego czytania od 16 do 20 września (Bysław, Lubiewo) – z projektu pt. 

„Czytusie w akcji!” z programu Partnerstwo dla książki MKiDN zajęcia poprowadził aktor 

Dawid Kartaszewicz 

Tygodniowe warsztaty z papieroplastyki od 04.11. do 08.11. z Alicją Wiślińską – Kornacką, 

zajęcia odbywały się każdego dnia w innej świetlicy wiejskiej (Trutnowo, Wełpin, Bysławek, 

Minikowo, Sucha) 

 

W 2019 roku instytucja kultury pozyskała 102 321,00 zł z zewnętrznych dofinansowań na 

następujące projekty:  

Projekt pt. „Czytusie w akcji”, program Partnerstwo dla książki finansowany z MKiDN 

(otrzymane dofinansowanie – 8.000,00 zł), projekt napisany w 2018 roku 

Projekt pt. „Śladem legend”, program Kultura Dostępna finansowany z MKiDN, (otrzymane 

dofinansowanie – 22.000,00 zł), projekt napisany w 2018 roku 

Projekt pt. „My w kulturze”, program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019, cz. I z 

Narodowego Centrum Kultury (otrzymane dofinansowanie – 7.000,00 zł) 

Projekt pt. „Bez gęby”, program Lato w teatrze z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa 

Raszewskiego (otrzymane dofinansowanie – 39.994,00 zł) 

Projekt pt. „My w kulturze”, program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019, cz. II z 

Narodowego Centrum Kultury (otrzymane dofinansowanie – 22.000,00 zł) 

Projekt pt. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” finansowany z 

MKiDN (otrzymane dofinansowanie 3.327,00 zł)  

 

W roku 2019 dotacja na działalność instytucji kultury wynosiła 603 800 zł i jest większa niż  

w poprzednim roku o 79 500 zł. 

Struktura zatrudnienia na początku 2019 roku przedstawiała się w następujący sposób 9 osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które łącznie tworzyły 6,75 etatów 
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przeliczeniowych. Natomiast pod koniec 2019 roku zatrudnienie wzrosło wynosiło 10 osób, 

które tworzyły 7,625 etatu. 

9.3.1 Biblioteki  

W 2019 r. w gminie funkcjonowały 2 biblioteki. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2019 r. 

wynosił 30143 woluminów, zaś na koniec roku – 30663 woluminów. Zakupiono 723 

woluminów, o 214 mniej niż w roku 2018. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba 

woluminów wynosiła 5,06 na dzień 1 stycznia 2019 r. oraz 5,15 na dzień 31 grudnia 2019 r.  

W 2019 r. zarejestrowano 385 czytelniczek i czytelników. W porównaniu do roku 2018 liczba 

czytelników zarejestrowanych zmniejszyła się o 55 osób. W ciągu 2019 roku czytelnicy 

wypożyczyli łącznie z 7115 woluminów o 1717 woluminów mniej niż w roku 2018 

udostępnionych na miejscu i wypożyczonych na zewnątrz. W poprzednim roku wzbogacono 

zbiory bibliotek o m.in. następujące pozycje: literaturę beletrystyczną dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych (bajki, opowiadania, fantastyka, romans, sensacja itp.) oraz literatura faktu. 

Poszczególne biblioteki zatrudniały 2 pracownice w pełnym wymiarze godzin oraz główną 

księgową na ¼ etatu. W ciągu roku struktura zatrudnienia nie zmieniła się. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 12 komputerów. Katalogi on-line zapewniała 

biblioteka w Lubiewie. 

W 2019 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia: realizacja projektu  

Spotkania autorskie – promocja książek Magdaleny Witkiewicz (23.04.), Elizy Piotrowskiej 

(06.06.), Zofii Staneckiej (18.09.) oraz Adama Węsierskiego (03.10.).  

Tydzień bibliotek (8 – 15.05). Noc bibliotek (05.10). Rajd rowerowy „Odjazdowy 

bibliotekarz”. Biblioteka realizowała również projekt pt. “Czytusie w akcji!” z MKiDN z 

programu Partnerstwo dla książki.  

W 2019 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 145.000 

zł i jest to o 10.000 zł więcej niż w roku 2018.  

 

9.4 Gminna Spółka Wodna 

Ponadto, na terenie naszej Gminy działa Gminna Spółka Wodna Lubiewo. Swoim zasięgiem 

obejmuje 1149,95 ha gruntów zmeliorowanych, w tym 131,4 km rowów melioracyjnych. 

Gminna Spółka Wodna zrzesza ok. 500 członków.   
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W 2019 roku w skład zarządu wchodzą: Roman Iwicki (przewodniczący), Arnold Jakubowski 

(z – ca przewodniczącego), Marcin Januszewski  (sekretarz) oraz Henryk Pipowski i Paweł 

Swoiński. Są to osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie i wszelaką działalność. Spółka 

zatrudniała na stałe 1 pracownika. Dochody Spółki Wodnej stanowią wpływy z tytułu składek 

członkowskich, którą ustalono na 50 zł. za ha powierzchni zmeliorowanej. Ważnymi źródłami 

zasilającymi budżet są także dotacje z budżetu gminy oraz państwa. Spółka corocznie 

otrzymuje wsparcie finansowe od Urzędu Gminy Lubiewo w postaci dotacji celowej na 

realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych. W 2019 r. dotacja ta wyniosła 29717 zł.  Dotacja od Urzędu 

Marszałkowskiego 18000 zł oraz od Urzędu Wojewódzkiego 48300zł. W 2019 r udało się 

wyczyścić ponad 20 km rowów i zakupić materiały do naprawy urządzeń melioracyjnych za ok 

40 000 zł. 

W 2019 roku sprawy bieżące dotyczące działalności Gminnej Spółki Wodnej Lubiewo były 

kierowane do Przewodniczącego Pana Romana Iwickiego.  
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10  Ochrona środowiska 

W 2019 r. z terenu gminy zebrano łącznie 1463,762 ton odpadów komunalnych, z czego 745,66 

ton stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (dane niepełne, pozyskane od 

części przedsiębiorstw z uwagi na przesunięcie terminu składania rocznych sprawozdań  

podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do 30.06.2020 r.). 

W 2019 r. na terenie aglomeracji Lubiewo powstało ogółem 137 545 m3 ścieków komunalnych: 

 – 101 030 m3 ścieków zostało odprowadzonych zbiorczym systemem oczyszczania ścieków 

(kanalizacja sanitarna),  

- 3 203 m3 dostarczono do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym,  

- 33 312 m3 ścieków zostało oczyszczonych indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków 

(przydomowe oczyszczalnie ścieków). 

Na terenie gminy nie funkcjonuje żadne składowisko odpadów komunalnych. W 2019 r.  

w gminie nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów komunalnych. 

W  gminie nie  funkcjonują  zakłady  szczególnie  uciążliwe  dla  środowiska. 

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy w 2019 r. 

gmina podjęła następujące działania:  

- prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bysławiu,  

- prowadzono monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w Bysławku, 

- na trenie miejscowości Bysław wprowadzano zadrzewienia i nasadzono krzewy ozdobne
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11  Ochrona zdrowia 

11.1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubiewie działa na podstawie wpisu do Rejestru 

Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 000000002680, w formie 

spółki cywilnej od 01.01.2001 r. Zakład realizuje świadczenia z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej i rehabilitacji. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej podpisano na czas nieokreślony a w zakresie rehabilitacji do 

2022 roku. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów podpisaliśmy również kontrakt na 

rehabilitację w domu pacjenta. 

 Świadczenia POZ realizowane są w dni robocze od 8.00 do 18.00. Poza godzinami pracy 

i w dni wolne w Szpitalu Tucholskim. 

 Personel medyczny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowi troje lekarzy  

z drugim stopniem specjalizacji (2 specjalistów medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych 

oraz specjalista chorób dziecięcych), sześć pielęgniarek, w tym jedna z tytułem magistra, 

magister położnictwa oraz magister rehabilitacji i od roku licencjat fizjoterapii. Personel 

doskonali swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach.   

 Zakład obejmuje swoją opieką 5764 pacjentów z terenu gminy Lubiewo i gmin 

ościennych, w tym 0-6 roku życia 497, 7-19 r.ż. 950, 20-39 r.ż. 1543, 40-65 r.ż. 1952, 65-75 r.ż. 

513 oraz 305 osób powyżej 75 roku życia. Z tej ilości NFZ opłaca stawkę kapitacyjną na 5398 

pacjentów, którzy posiadają potwierdzone ubezpieczenie. 

Opieką pielęgniarki środowiska nauczania objętych jest 576 uczniów w szkołach. W grupie 420 

dzieci w klasach I-VI prowadzony jest program profilaktyki fluorkowej. 

 Ilość przyjmowanych pacjentów zwiększa się z roku na rok, od początku  2019 r.  

lekarze przyjęli w obu Ośrodkach Zdrowia 6604 pacjentów z tego 51 wizyt domowych, co daje 

średnio 2200 porad w miesiącu. Przyjęto 1652 pacjentów w Gabinecie pielęgniarki POZ oraz 

171 wizyt pielęgniarskich w domu pacjenta. Wykonano 153 badania EKG i  109 badań USG. 

 Realizujemy szeroko zakrojony program szczepień ochronnych, w sezonie 2019/2020 

zaszczepiono ponad 300 osób przeciw grypie oraz kilkadziesiąt osób przeciw wzw typu B. 

Złożyliśmy ofertę na realizację programu zapobiegania zakażeniom pneumokokowym u osób 

starszych. W roku 2019 zaszczepiono 30 osób powyżej 65 roku życia przeciw pneumokokom 
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osób dorosłych w ramach programu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

finansowanego w 50% ze środków Urzędu Marszałkowskiego i w 50 % ze środków Gminy 

Lubiewo.  

 Ośrodki Zdrowia w Bysławiu i w Lubiewie posiadają sprzęt niezbędny do prowadzenia 

działalności medycznej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

W posiadaniu NZOZ Lubiewo są również 2 ultrasonografy, spirometr oraz analizatory poziomu 

glukozy i cholesterolu. 

 Gabinet Rehabilitacji jest regularnie doposażany – w 2019 roku zakupiono aparat do 

masażu limfatycznego kończyn i rower stacjonarny.  

Obydwa ośrodki przystosowane są do wymogów przeciwpożarowych i RODO. Trwają 

przygotowania do pełnej cyfryzacji, od kilku miesięcy korzystamy tylko z dokumentacji 

elektronicznej. Od lutego 2018 r. wystawiamy e-zwolnienia.  

  

11.2  Opieka stomatologiczna: 

Stomatologia realizowana jest w gabinetach: 

w ośrodku zdrowia w Lubiewie – łączna liczba udzielonych porad 1689, w tym: do 18-tego r.ż 

720, pow. 65 lat 98 osób, kobiet 972.) 

w gabinecie stomatologicznym w Bysławiu – łączna liczba udzielonych porad 1932, w tym: do 

18-tego r.ż 469, pow. 65 lat 142 osób, kobiet 1092.) 

w Szkole Podstawowej w Bysławiu dla dzieci i młodzieży do lat 18-tu – łączna liczba 

udzielonych porad: 2072 osób, z czego: 1041 - dziewczęta i 1031 - chłopcy. 

 

 

11.3 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. 26 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2019 r. – 21 podmiotów. Przyczyną spadku jest likwidacja 

punktów sprzedaży.  

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 realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Gminie Lubiewo przeznaczono 91753,47 zł, 

na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubiewo 

przeznaczono 3799,28 zł. 

Rada Gminy Lubiewo Uchwałą Nr III/19/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. przyjęła Gminny 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Lubiewo na 2019 rok. 

Do wykonywania zadań określonych w gminnym programie została powołana Zarządzeniem 

Nr 2/2017 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 2 stycznia 2017 r. oraz Zarządzeniem zmieniającym 

nr 10/2019 z dnia 29 stycznia 2019r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Lubiewie, która działała w składzie 6 osobowym zgodnie z regulaminem. 

Na rok 2019r. zaplanowano budżet w wysokości 90. 000 zł., z którego 5.000 zł przeznaczono 

na przeciwdziałanie narkomani, a 85.000 zł. przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi. 

W/w środki pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Lubiewo. Budżet zwiększony został do kwoty 108.950,00 zł (dodano wpływy z 

lat ubiegłych), z czego wydatkowano 95.552,75 zł.  

       Nadrzędnym celem programu było tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i 

naprawczych zmierzających do: 

a) zmniejszania rozmiarów problemów, które aktualnie występują na terenie gminy, 

b) zwiększania zasobów instytucjonalnych, kadrowych niezbędnych do radzenia sobie z 

istniejącymi już problemami, 

c) zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych, 

d) podnoszenia świadomości w zakresie zdrowotnych, psychologicznych i społecznych 

konsekwencji używania alkoholu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy 

Lubiewo, 

e) opóźniania wieku inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, 

f) minimalizowania skutków zjawisk towarzyszących nadużywaniu alkoholu, tj. 

współuzależnienia i przemocy domowej. 

            Realizacja powyższych założeń odbywała się poprzez: 

1) udzielanie dalszej pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz udzielanie 

pomocy psychologicznej osobom będącym w kryzysie poprzez zatrudnienie psychologa w 

Rodzinnym Punkcie Pomocy Rodzinie w Lubiewie: 

a) kontynuacja działalności Punktu Pomocy Rodzinie w Lubiewie i w Bysławiu dla osób 

uzależnionych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej: 
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- porady psychologiczne: 

- porady psychologiczno-terapeutyczne  

b) do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły 4 wnioski – w 

stosunku do 2 osób została zebrana dokumentacja i wysłania do Sądu, pozostałe osoby korzystają z 

pomocy psychologa-terapeuty. 

c) współdziałanie z instytucjami zajmującymi się profilaktyką problemów alkoholowych  

i narkomanii oraz przemocą osobom uzależnionym, konsultacje, wymiana doświadczeń, udział 

w spotkaniach, rozmowy z pracownikami, rozwiązywanie bieżących problemów 

alkoholowych, wymiana informacji i organizowanie form przemocy osobom uzależnionym 

oraz współuzależnionym (m.in. Szpital Świecie); 

d) dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla klientów „Punktu” oraz instytucji 

współpracujących (czasopisma, ulotki informacyjne); 

e) systematyczna edukacja społeczności lokalnej gminy poprzez zamieszczanie ulotek, broszur, 

plakatów, przekazywanie informacji, gdzie można szukać pomocy itp. w szkołach  

i innych placówkach (ośrodki zdrowia, ośrodek pomocy społecznej); 

f) kontynuacja „Telefonu zaufania” dzięki ogólnopolskiemu systemowi pomocy ofiarom 

przemocy „Niebieska Linia”; 

g) przeprowadzenie działań przez funkcjonariuszy policji 

2) realizację profesjonalnych programów profilaktycznych kierowanych do uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Lubiewo: 

a) realizacja programów profilaktycznych „Spójrz inaczej” dla dzieci i rodziców w Szkole 

Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu (6 nauczycieli przeprowadziło 144 h); 

b) realizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne w Szkole Podstawowej 

w Lubiewie i Bysławiu (2 pedagogów szkolnych 164h); 

c) realizacja programów profilaktyki w szkołach na terenie gminy: 

- program z zakresu profilaktyki uzależnień a w szczególności udzielania pierwszej pomocy w 

sytuacji zagrożenia życia w przypadku zatrucia substancjami psychoaktywnymi – kl. I-VIII SP 

w Lubiewie, 

- Szkolny Dzień Profilaktyki w Bysławiu I-VII SP i III Gimnazjum,  

- Szkolny Dzień Profilaktyki pod hasłem „Chcemy być wolni – wolni od uzależnień” oraz 

działania profilaktyczne pod hasłem „Przepis na zdrowie” kl. O-III, IV-VIII SP i III Gimnazjum 

w Lubiewie, 

- spektakl profilaktyczny „W niewoli nałogów”, 

- spotkanie uczniów klas 0-III SP ze specjalistą ds. żywienia, 
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- program profilaktyczny „Stop uzależnieniom – narkotyki, dziękuję to nie dla mnie” kl. VII 

SP w Lubiewie, 

- program profilaktyczny „Zagrożenia związane z używaniem dopalaczy” kl. VI SP w 

Lubiewie, 

- spotkania i warsztaty dla uczniów klas IV – VII i klas gimnazjalnych z lekarzem, terapeutą 

uzależnień, dietetykiem, psychologami, policjantami nt. cyberprzemocy i odpowiedzialności 

karnej nieletnich, 

- wyjazd na musical profilaktyczny, 

- konkurs plastyczny „Dobrze wiem, co jem” dla uczniów klas 0- III, konkurs na komiks 

„Przemoc w Internecie” dla uczniów klas IV - VI oraz „Dopalacze- wypalacze” dla uczniów 

klas VII – VIII i gimnazjalnych, 

- badanie wad postawy, 

- spotkania z dzielnicowym PPP w Cekcynie dla uczniów kl. 0- III szkół w ramach akcji 

Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje oraz dla uczniów klasy VIII a z zakresu 

odpowiedzialności karnej nieletnich i cyberprzemocy; 

d) propagowanie pozytywnych wzorców przez wspieranie imprez i akcji promujących trzeźwy 

styl życia 

- dofinansowanie „Biegu Trzech Wież nad Borami” (wszystkie klasy SP, dorośli), 

- dofinansowanie projektu „Aktywni seniorzy” (rękodzielnictwo),  

- Szkolny Dzień Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Lubiewie; 

e) tworzenie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego dla dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych 

- organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w Gminie Wilkowice (okres 24.VI-

1.VII, 45 dzieci ze Szkół Podstawowych w Lubiewie i Bysławiu, 

- „Z profilaktyką na wakacjach” Szkoła Podstawowa w Bysławiu (okres 27-29.VI, 10 dzieci III 

Gimnazjum w SP w Bysławiu), 

- kolonie parafialne – wyjazd do Chmielna ok. 40 dzieci i młodzieży. 

f) opracowanie przez uczniów plakatów, ankiet i rozpropagowanie ich wśród społeczności 

Szkół Podstawowych w Lubiewie i Bysławiu, rodziców uczniów; 

3) wspomaganie instytucji, lokalnych stowarzyszeń i osób fizycznych wspomagających 

rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii: 

a) zajęcia oraz konkursy w świetlicach wiejskich (Bysław, Bysławek, Cierplewo, Klonowo, 

Lubiewo, Lubiewice, Minikowo, Sucha, Trutnowo, Wełpin) dla dzieci i młodzieży 

obejmujących tematykę uzależnień; 
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b) refundacja kosztów podnoszenia kwalifikacji w zakresie profilaktyki uzależnień: 

- szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie 

Gminy Lubiewo oraz pracowników tych punktów pn.: „Odpowiedzialna sprzedaż i serwowanie 

napojów alkoholowych” w dniu 21.03.2019r. (16 osób), 

- szkolenie pn. „Zadania i kompetencje członków Gminnych Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych. 

Rola jednostek samorządu terytorialnego w nowoczesnym przeciwdziałaniu uzależnień i 

przemocy w rodzinie” w dniach 15-18.09.2019r. (1osoba), 

- udział w Powiatowej Konferencji „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy” w dniach 19-

20.09.2019r. (1 osoba); 

c) działalność gminnego interdyscyplinarnego zespołu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

d) współpraca z policją i prokuraturą poprzez realizację wniosków o leczenie odwykowe, 

odpowiedzi, wymiana informacji; 

e) dofinansowanie „Dnia Trzeźwości” organizowanego przez Oddział Terapii Uzależnień  

od Alkoholu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu;  

f) kontrole punktów sprzedaży; 

g) posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

- w 2019 r. odbyły się 4 posiedzenia, 

- wydano 3 pozytywne opinie na sprzedaż napojów alkoholowych, 

4) ograniczanie dostępu do alkoholu 

- nie podjęto interwencji w stosunku do osób łamiących ustawowy zakaz reklamy alkoholu  

i zakazy spożywania alkoholu. 

  

            Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubiewo w 2019 roku 

przedstawiono w Tabeli 1 i 2. 

 

 

 

 

  

 

L.P. ZADANIA PLAN WYDATEK 
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1 Szkolenia 3240 2055 

2 Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i 

rodziców „Spójrz inaczej” w SP w Lubiewie, program 

realizowany jest od września do czerwca przez 2 

nauczycieli i 4 nauczycieli w SP w Bysławiu - stawka 

godz. 30zł (24x30x6) 

4320 4320 

3 Realizacja zajęć rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne (stawka za 1 godz. 36,00 zł) 

•    SP w Bysławiu – 70 godzin +100zł mat.pap. 

•   SP w Lubiewie – 100 godzin + 150zł mat.pap. 

6370 6104,50 

4 Działalność punktów konsultacyjnych dla osób z 

problemami rodziny w Lubiewie i Bysławiu, w tym: 

•    wynagrodzenie psychologa (50 zł za 1 godzinę) + 

przedszkole 1000zł 

•    wynagrodzenie terapeuty (60 zł za 1 godzinę) 

22000 23835 

5 Dofinansowanie wypoczynku letniego 

•    z profilaktyką na biwaku SP w Bysławiu 

11990 11990 

6 Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

15000 14346,90 

7 Koszty sądowe w tym opłata za opinie biegłych 800 320 

8 Dofinansowanie stowarzyszeń 3000 1100 

9 Prowadzenie integracji sensorycznej (80hx36zł+500 

doposażenie pracowni) 

3380 3027 

10 Dofinansowanie „Dnia Trzeźwości” 500 500 

11 Dofinansowanie projektu „Przepis na zdrowie” - SP 

Lubiewo 

900 892,44 

12 Dofinansowanie projektu „Ja, otoczenie i telefon” - SP 

Lubiewo 

1000 1320 

13 Dofinansowanie Szkolnego Dnia Profilaktyki w SP w 

Lubiewie 

1000 999,99 

14 Dofinansowanie Szkolnego Dnia Profilaktyki w SP w 

Bysławiu 

2400 2337,68 
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15 Dofinansowanie Szkolnego Dnia Profilaktyki w SP w 

Klonowie 

500 0 

16 Dofinansowanie wyjazdu dla dzieci i młodzieży z parafii 

Bysław i gminy Lubiewo do Chmielna 

1000 1000 

17 Dofinansowanie zajęć oraz konkursów w świetlicach 

wiejskich dla dzieci i młodzieży obejmujących tematykę 

uzależnień 

4000 8999,97 

18 Dofinansowanie projektu "Aktywni seniorzy" 2000 2000 

19 Dofinansowanie "Biegu Trzech Wież nad Borami" 500 491,20 

20 Dofinansowanie działalności Scholii (zakup 

mikrofonów) 

800 800 

21 „Niebieska Linia” – telefon zaufania 300 299,60 

22 Wynagrodzenie specjalisty Szkolny Dzień Profilaktyki 

(przeniesiono z Narkomanii w związku z planowanymi 

działaniami) 

0 1100 

23 Składki ZUS + fundusz pracy 0 3914,19 

Ogółem 85000 91753,47 

 

L.P

. 

ZADANIA PLAN WYDATEK 

1 Szkolny Dzień Profilaktyki w SP w Lubiewie „Chcemy 

być wolni - wolni od uzależnień!” 

1300 499,88 

2 "Stop uzależnieniom…" SP Lubiewo 800 550 

3 „Zagrożenia związane z używaniem dopalaczy" SP 

Lubiewo 

1350 1200 

4 Zajęcia profilaktyczne w SP w Lubiewie 1550 1549,40 

Ogółem 5000 3799,28 

  

Należy podkreślić, iż bardzo dużą aktywność w realizacji programów profilaktycznych na rzecz 

środowiska lokalnego wykazują sołectwa, szkoły, stowarzyszenia.  
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12  Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

W 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące lokale socjalne: 

• Klonowo 99 – w budynku znajdują się 4 mieszkania o powierzchni : 

mieszkanie nr 99/1 – 37,43 m2 ,  

mieszkanie 99/2 – 34,49 m2, 

mieszkanie 99/3 -58,39 m2 

mieszkanie 99/4 – 45,20 m2 

łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 175,51 m2 

• Bruchniewo 5  – w budynku znajduje się 5 mieszkań, o powierzchni: 

mieszkanie nr 5/1 – 36,72 m2 ,  

mieszkanie 5/2 – 34,72 m2, 

mieszkanie 5/3 -32,99 m2 

mieszkanie 5/4 – 24,35 m2 

mieszkanie 5/5 – 35,67 m2 

łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 164,45 m2. 

Lokale mieszkalne: 

ul. Wojska Polskiego 16/1, 89-526  Lubiewo – pow. 43,10 m2  

ul. Wojska Polskiego 16/3, 89-526  Lubiewo – pow.  26,90 m2 

ul. Wojska Polskiego 16/5, 89-526  Lubiewo – pow.  26,00 m2 

ul. Wojska Polskiego 41/1, 89-526  Lubiewo – pow.  84,90 m2 

ul. Wojska Polskiego 41/2, 89-526  Lubiewo – pow.  84,90 m2 

ul. Słoneczna 7, 89-510 Bysław  -   pow.  56,90 m2 

łączna powierzchnia mieszkań to 322,70 m2. 

 

Lokale użytkowe: 

ul. Wojska Polskiego 41, 89-526 Lubiewo – pow. 23,50 m2  

ul. Wojska Polskiego 41, 89-526 Lubiewo – pow. 152,41 m2  

ul. Wojska Polskiego 41, 89-526 Lubiewo – pow. 33,73 m2  

ul. Wojska Polskiego 41, 89-526 Lubiewo – pow. 51,16 m2 

ul. Wojska Polskiego 43, 89-526 Lubiewo – pow. 30 m2  

ul. Wojska Polskiego 43, 89-526 Lubiewo – pow. 55 m2  

ul. Słoneczna 4, 89-525 Sucha – pow. 24 m2  
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ul. Strażacka 1, 89-510 Bysław – pow. 11,35 m2  

ul. Słoneczna 3, 89-510  Bysław – pow. 318,42 m2  

ul. Wodna 8, 89-510 Bysław -  pow. 203,16 m2 

Wełpin 8 , 89-510 Bysław - pow. 31 m2  

ul. Kościuszki 1, 89-526  Lubiewo - pow. 58,5 m2  

ul. Hallera 7, 89-526 Lubiewo - pow. 150,80 m2  

 

Łącznie w zasobie gminy w 2019 r. znajdowało się 15 mieszkań. Oddano do użytkowania  

0 mieszkań, znajdujących się w zasobie gminy. Nie dokonano sprzedaży  mieszkań 

znajdujących się wówczas w zasobie gminy. Nie wszczęto żadnych postępowań eksmisyjnych, 

dotyczących opuszczenia lokali mieszkalnych, będących w zasobach gminy.  

Na dzień 1 stycznia 2019 r. wystąpiła zaległość za mieszkanie socjalne w wysokości 144,16 zł, 

dotyczyła ona jednego mieszkania Na dzień 31 grudnia 2019 r. dane te przedstawiały się 

następująco: wystąpiła zaległość za mieszkanie socjalne w wysokości 209,14 zł, dotyczyła ona 

dwóch mieszkań. 

W 2019 r. zakupiono do mieszkań czujniki czadu, materiał do remontu mieszkania nr 5  

w Bruchniewie, wymieniono okno w Klonowo, wymieniono piec w Bruchniewie, naprawa 

przewodu kominowego w Klonowie.  

W 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 5 osób.
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13  Organizacje pozarządowe działające na terenie 

Gminy Lubiewo 

W 2019 r. na terenie Gminy Lubiewo działały następujące organizacje pozarządowe: 

• Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej Parafii Przemienienia 

Pańskiego w Bysławiu;  

• Stowarzyszenie "Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Lubiewie"; 

• Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Lubiewie, 

• Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Gminny 

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Koła nr 5 w Lubiewie; 

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Koła nr 6 w Bysławiu;  

• Polski Związek Wędkarski - Zarząd Koła nr 102 Lubiewo; 

• Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory”; 

• Uczniowski Klub Sportowy "Kadet" przy Szkole Podstawowej w Bysławiu; 

• Uczniowski Klub Sportowy "Grom" przy Szkole Podstawowej w Lubiewie; 

• Stowarzyszenie Kulturalne "Cisowy Łuk" w Bysławiu; 

• Uczniowski Klub Sportowy "Smyk" przy Szkole Podstawowej w Bysławiu; 

• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Gminny w Lubiewie; 

• Parafialny Zespół Caritas w Suchej; 

• Bysławski Klub Piłkarski w Bysławiu; 

• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bysławek „OdNowa”; 

• Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Lubiewo „Szkoła z Pomysłem”; 

• Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo w Bysławiu; 

• Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo n. Brdą "Klon" w Klonowie; 

• 10 Jednostek OSP na terenie Gminy Lubiewo, tj:  OSP Bysław, OSP Bysławek, OSP 

Klonowo, OSP Sucha, OSP Minikowo, OSP Wełpin, OSP Trutnowo, OSP Płazowo, 

OSP Cierplewo, OSP Lubiewo. 

• Fundacja Chrześcijańska „Jeremiasz” w Suchej. 

• Fundacja Cudawianki w Lubiewicach  

• Stowarzyszenie wspierania zdolnej i aktywnej młodzieży „SKAŁA”  

• Koła Gospodyń Wiejskich w Lubiewicach, Trutnowie, Bysławku i w Lubiewie.  

• Stowarzyszenie Wrzos w Wielonku z Siedzibą w Ośrodku Wczasowym Wielonek 
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13.1 ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z 

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

W 2019 r. obowiązywał roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 

2019 r. uchwalony Uchwałą Nr II/14/2018 Rady Gminy Lubiewo z dnia 5 grudnia 2018 r. 

w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubiewo z organizacjami 

pozarządowymi i innymi jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2019 r. 

 W  Programie  współpracy z  organizacjami pozarządowymi na 2019 r. określono cele 

główne i szczegółowe:  

Cel główny 

• Celem głównym programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy 

samorządem, a organizacjami pozarządowymi oraz znaczący wzrost 

profesjonalizmu działania i potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych 

dla skutecznej realizacji zadań publicznych. 

Celami szczegółowymi programu są:  

• poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców 

Gminy Lubiewo, 

• integracja podmiotów realizujących zadania publiczne,  

• prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć,  

• wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych, 

• podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności organizacji pozarządowych w zakresie 

realizacji zadań publicznych, 

• zwiększenie liczby inicjatyw podejmowanych w partnerstwie,        

• rozwijanie partnerstwa publiczno – społecznego,  

• wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających 

świadomość społeczeństwa obywatelskiego. 

13.1.1 Realizacja celów od strony pozafinansowej: 

Współpraca ta w głównej mierze opierała się na sferze informacyjnej, organizacyjnej i 

konsultacyjnej, np.: 

• Każda organizacja zainteresowana złożeniem oferty w odpowiedzi na otwarty 

konkurs ofert mogła skorzystać z indywidualnych konsultacji udzielanych przez 

pracowników Referatu Oświaty i Spraw Społecznych. 
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• Udzielono pomocy przy wypełnianiu wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego 

w zakresie zmian we władzach organizacji, 

• Na stronie internetowej www.lubiewo.pl funkcjonuje zakładka „organizacje 

pozarządowe” umożliwiająca promocję ich działalności. Organizacje są 

poinformowane o możliwości przekazywania do koordynatora współpracy z 

organizacjami pozarządowymi informacji i zdjęć z zakresu realizowanych 

przedsięwzięć,  

• Umieszczano przekazane informacje o działalności organizacji w Samorządowym 

Kurierze Lubiewskim, 

• Korzystając z bazy poczty elektronicznej rozsyłano drogą mailową informacje o 

konkursach ogłaszanych przez grantodawców; szkoleniach, wyjazdach 

integracyjnych, wizytach studyjnych, piknikach czy innych przedsięwzięciach 

dotyczących organizacji pozarządowych. Organizacje, które nie posiadają adresu 

poczty elektronicznej, ww. informacje otrzymywały pocztą tradycyjną, 

• Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej umieszczono informację z zakresu 

ogłoszonego konkursu ofert wraz z możliwością pobrania niezbędnych druków 

projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020r oraz inne 

istotne dla organizacji informacje, 

• Zorganizowano spotkanie konsultacyjne projektu programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi (16.10.2019r. o godz. 15:00 – na 35 zgłoszonych 

organizacji, w spotkaniu udział wzięło – 9 osób, przedstawicieli 6 organizacji), 

• Na prośbę zainteresowanych organizacji udzielano rekomendacji niezbędnych do 

aplikowania o środki finansowe z innych źródeł, 

• Organizacje pozarządowe miały możliwość korzystania nieodpłatnie z pomieszczeń 

świetlic wiejskich, BCKiP, Urzędu Gminy na spotkania, szkolenia czy imprezy 

integracyjne, 

Udzielano pomocy poprzez: 

• promowanie inicjatyw podejmowanych przez organizacje poprzez m.in. 

opracowanie i wydruk plakatów i zaproszeń, 

• stworzenia sprawozdań do Urzędu Skarbowego oraz wysyłanie dokumentu CIT- 8 

podpisem elektronicznym, 

•  zgrywanie zdjęć, robieniu plakatów, przepisywanie czy kserowanie dokumentów,  

http://www.lubiewo.pl/
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• sporządzenie ofert, sprawozdań z realizacji zadań w ramach otwartego konkursu 

ofert, rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich, 

• organizacji wycieczek jednodniowych, 

• poprzez ufundowanie nagród dla uczestników organizowanych przez organizacje 

konkursów, turniejów czy zawodów (opaski odblaskowe, medale, puchary, 

słodkości, itp.). 

• zorganizowano spotkanie w sprawie założenia profilu zaufanego, niezbędnego do 

wysłania dokumentów elektronicznie.  

• poinformowano wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lubiewo o 

nowej ustawie dotyczącej KGW i możliwości rejestrowania się w Krajowym 

Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich jako odrębnych organizacji, 

• zorganizowano konkurs wielkanocny w zakresie przygotowania święconki dla Kół 

Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lubiewo 

• zorganizowano konsultacje terenowe dla organizacji pozarządowych dnia 

03.07.2019 r. w Wielonku w godzinach od 13:00 do 18:00 z zakresu: – zakładanie, 

prowadzenie, zmian w podmiotach ekonomii społecznej, (w tym kluby sportowe); 

zmiany statutów, projekty uchwał, protokołów, druki Krajowego Rejestru Sądowego 

(KRS); regulaminy wewnętrzne, postępowanie w KRS; prowadzenie działalności 

odpłatnej i nieodpłatnej; działalność gospodarcza, status OPP; prawa autorskie; 

ochrona danych osobowych; zmiany w prawie; sprawy kadrowe; umowy o pracę, 

umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło, inne); umowy i porozumienia zawierane w 

codziennej działalności PES (np. umowa najmu, użyczenia, porozumienie o 

współpracy); wolontariat; nadzór nad PES; rozliczanie dotacji; finansowanie 

działalności PES; sprawozdawczość PES; zarządzanie strategiczne w organizacji; 

zarządzanie zasobami ludzkimi; współpraca z samorządem, omówienie wzoru ofert 

konkursu i sprawozdań.  

• zorganizowano szkolenie w zakresie pisania projektów i księgowości, które odbyło 

się w Urzędzie Gminy w Lubiewie 3.10.2019r. 

• zorganizowano zawody dla członków PZERiI w kręgle klasyczne. 

• informowano o zmianach zasad przesyłania sprawozdań.  

 

W 2019 r. przeprowadzono konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na 2020, na 37 zgłoszonych organizacji, w spotkaniu udział wzięło – 9 osób, 
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przedstawiciele 6 organizacji). Wyniki konsultacji zostały wdrożone poprzez umieszczenie 

zgłoszonych propozycji w Programie współpracy.  

 

13.1.2 Realizacja celów  programu od strony finansowej: 

W budżecie Gminy Lubiewo na rok 2019 dla organizacji pozarządowych zaplanowano 

środki w wysokości 48 000,00zł. Zadania wymienione w programie współpracy z 

organizacjami pozarządowymi zrealizowano w formie ogłoszonego otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:  

• 20 000,00 zł na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej, sportu i rekreacji - wykorzystano kwotę 17 304,70zł., 

• 25 000,00 zł – na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, podtrzymywania i upowszechniania tradycji, kultury oraz pielęgnowania 

polskości i świadomości obywatelskiej - wykorzystano kwotę 25 000,00zł., 

•  3 000,00 zł – na działalność w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i 

uzależnieniom - wykorzystano kwotę 1 100,00zł. 

Ilość środków zaplanowanych w budżecie gminy wynosiła 48 000,00zł. 

Ilość środków przydzielonych w ramach konkursu ofert wyniosła: 46 100,00zł. 

Ilość środków wykorzystanych przez organizacje pozarządowe wyniosła 43 404,70zł. 

Ilość ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs pozwoliła na dokonanie wyboru, a w 

następstwie dofinansowanie różnorodnych form z danego zakresu. Łącznie złożonych 

zostało 13 ofert konkursowych. Po ocenie formalnej, dwóch oferentów nie uzupełniło 

uchybień formalnych, tym samym ich oferty musiały zostać odrzucone. Po przyznaniu 

dotacji, jeden oferent zrezygnował z podpisania umowy na kwotę 870,00zł z uwagi na zbyt 

niską wartość dotacji. Wszystkie organizacje, którym przyznano dotacje złożyły 

sprawozdania z realizacji wspieranych przez Gminę zadań. Sprawozdania zostały 

sprawdzone pod względem merytorycznym i finansowym. 

Przyznane dotacje, organizacje wykorzystały w 100%, za wyjątkiem Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „GROM”, który z przyznanej dotacji w wysokości 3070,00zł, zwrócił do 

budżetu Gminy Lubiewo kwotę 1 825,30zł niewykorzystanej dotacji za zadanie „Sportowy 

weekend”. 
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Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na realizację zadań publicznych 

 

Lp

. 

 

Nazwa 

oferenta 

Nazwa zadania  Całkowity 

koszt zadania 

w zł. 

Wnioskowana 

kwota dotacji  

Wysokość 

przyznanego 

dofinansowania 

Wykorzystana 

dotacja 

1 Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów i 

Inwalidów - 

koło nr 6 w 

Bysławiu 

W poszukiwaniu 

wrocławskich 

krasnali z lubiewską 

wiewiórką na czele, 

czyli Dolny Śląsk w 

pigułce. 

29 812,00zł 7 000,00zł 7 000,00zł 7 000,00zł 

2 Koło Gospodyń 

Wiejskich w 

Bysławku 

W  krainie polskich 

smaków i tradycji 

2 350,00zł 1 150,00zł 0,00zł 0,00zł 

3 Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów i 

Inwalidów - 

koło nr 5 w 

Lubiewie 

Bory Tucholskie – 

Zakopane – różnice 

widziane oczyma 

seniorów 

24 840,00zł 7 700,00zł 7 700,00zł 7 700,00zł 

4 Ochotnicza 

Straż Pożarna 

w Bysławiu 

Bezpieczny 

wypoczynek 

5 350,00zł 3 500,00zł 3 500,00zł 3500,00zł 

5 Ochotnicza 

Straż Pożarna 

w Lubiewie 

Wsparcie organizacji 

obchodów jubileuszu 

110-lecia powstania 

OSP w Lubiewie 

jako przejaw 

kultywowania 

lokalnej tradycji 

strażackiej 

3 600,00zł 

 

2 880,00zł 2 650,00zł 2650,00zł 

6 Stowarzyszenie 

Edukacji i 

Rozwoju Wsi 

Klonowo 

n/Brdą „Klon” 

Klonowo  

I Regionalny Koncert 

dla regionu Kujaw i 

Pomorza „Filmowe 

hity w krainie 

muzyki” 

 

5 250,00zł 4 150,00zł 4150,00zł 4150,00zł 

Podsumowanie realizacji zadań 

publicznych w zakresie podtrzymywania 

tradycji, pielęgnowania polskości oraz 

świadomości obywatelskiej i kulturowej – 

wzrostu aktywności społecznej w 

środowisku wiejskim, w tym organizacji 

imprez kulturalnych. 

 

71 202,00zł 25 380,00zł 25 000,00zł 25 000,00zł 

1 Uczniowski 

Klub Sportowy 

„KADET” przy 

SP Bysław  

Ze sportem przez 

życie 

3 100,00zł 1 720,00zł 870,00zł 0,00zł 

2 Stowarzyszenie 

Rozwoju 

Gminy 

Lubiewo 

„Bory” 

XII Ogólnopolski 

Ekologiczny Bieg 

Szlakiem Trzech 

Wież nad Borami 

28 300,00zł 6 000,00zł 5 500,00zł 5 500,00zł 
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3 Akademia 

Piłkarska 

Gminy 

Lubiewo  

Piłka nożna – mój 

przyjaciel sportu 

19 700,00zł 10 000,00zł 9 000,00zł 9 000,00zł 

4 Uczniowski 

Klub Sportowy 

„Grom” 

Sportowy weekend 6 440zł 5 070,00zł 3 070,00zł 1 244,70zł 

5 Ochotnicza 

Straż Pożarna 

w Lubiewie 

Wsparcie organizacji 

zawodów sportowo-

pożarniczych dla 

jednostek OSP z 

terenu Gminy 

Lubiewo 

3 365,00zł 1 865,00zł 1 560,00zł 1 560,00zł 

Podsumowanie realizacji zadań 

publicznych w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu 

60 905,00zł 24 655,00zł 20 000,00zł 17 304,70zł 

1 Stowarzyszenie 

na Rzecz 

Rozwoju Wsi 

Bysławek 

„OdNowa” 

Bysławek 

„Nauka przez 

zabawę” - zajęcia 

rozwojowe dla dzieci 

i młodzieży 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

2 650,00zł 1 300,00zł 0,00zł 0,00zł 

2 Polski Komitet 

Pomocy 

Społecznej w 

Lubiewie 

Zdrowo gotujemy, 

nic nie marnujemy – 

warsztaty kulinarne 

dla rodzin 

1 440,00zł 1 100,00zł 1 100,00zł 1 100,00zł 

Podsumowanie realizacji zadań 

publicznych w zakresie  przeciwdziałanie 

patologiom społecznym i uzależnieniom. 

 

4 090,00zł 2 400,00zł 1 100,00zł 1 100,00zł 

Podsumowanie wszystkich działań 136 197,00zł 52 435,00zł 46 100,00zł 43 404,70zł 
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14  Bezpieczeństwo 

14.1 Ochrona przeciwpożarowa 

Informacja o ochronie przeciwpożarowej w gminie Lubiewo za 2019 r. 

W gminie Lubiewo działa 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Liczba członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych wynosi: 

• Członkowie OSP zwyczajni – 386 - mężczyzn 304, kobiet 82 

• Członkowie OSP honorowi–   27 

• Członkowie OSP wspierający– 30 

• Członkowie MDP–   39 

• Kobiece Drużyny Pożarnicze- 6  

• Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze- 3 

 

OSP Bysław, Lubiewo, Minikowo oraz Sucha należą do jednostek typu „S” 

OSP Bysław – jednostka typu S-3 dysponuje: 

• samochodem ratowniczo-gaśniczym MAN 13.290 z modułem chemiczno-

ekologicznym – samochód zakupiony w 2013r. 

• lekkim wozem ratowniczo-gaśniczym Volkswagen Crafter – rocznik 2019 

• samochodem ratowniczo – gaśniczym marki Mercedes – rocznik 1976, 

 OSP Lubiewo – jednostka typu S-2 dysponuje: 

• samochodem ciężkim ratowniczo – gaśniczym marki Daf Ginaf– rocznik 1984, 

• samochodem średnim ratowniczo – gaśniczym MERCEDES BENZ ATEGO 

rocznik 2014, 

• samochodem lekkim specjalnym NISSAN PICKUP – rocznik 2004 

• samochodem ratowniczo – gaśniczym FSC Star (samochód historyczny) – 

rocznik 1973 

 OSP Minikowo – jednostka typu S-1  

• samochodem ratowniczo – gaśniczym marki Magirus – rocznik 1978. 

 OSP Sucha – jednostka typu S-1 dysponuje: 

• samochodem ratowniczo-gaśniczy Mercedes Benz rocznik 1994 – zakupiony 

w 2018 r. (wyłączony z podziału bojowego z związku z brakiem certyfikatu) 
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Pozostałe jednostki posiadają następujące samochody: 

• OSP Bysławek samochód lekki FORD rocznik 2013 

• OSP Trutnowo samochód FORD TRANSIT rocznik 1992 

• OSP Wełpin samochód marki DEWOO Lublin II rocznik 1998  

• OSP Cierplewo samochód SYRENA rocznik 1980 – bez przeglądu (zabytkowy) 

• OSP Klonowo samochód lekki Opel Mavano rocznik 2011 

• OSP Płazowo, samochód FORD TRANSIT rocznik 1991 

 

Udział w akcjach 2019 r.: 

• Gaszenie pożarów - 46 wyjazdów 

• Miejscowe zagrożenia – 127 wyjazdów 

• Alarmy fałszywe – 4 wyjazdów 

• Wyjazdy gospodarcze – 15 wyjazdów 

14.2 Przestępczość 

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2019 r. na terenie gminy odnotowano następujące 

zdarzenia (są to dane dot. Posterunku Policji w Cekcynie czyli Gmina Lubiewo i Cekcyn) 

• przestępczość ogólna – 125 

• przestępczość (bez alimentów) – 114 

• przestępczość gospodarcza - 25 

• przestępczość kryminalna – 56 

• przestępczość kryminalna (bez alimentów) - 45 

• kradzieże – 9 

• kradzież z włamaniem – 4 

• kradzież pojazdu – 0 

• rozboje – 1 

• uszkodzenia mienia – 4 

• uszczerbek na zdrowiu – 0 

• bójka pobicie – 0 

• przestępstwa narkotykowe – 14 

• nietrzeźwi kierujący - 25 
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Dane dotyczące Posterunku Policji w Cekcynie (Gmina Lubiewo i Gmina Cekcyn) 

Informacje z pionem prewencji: 

• Legitymowanie osób – 4682 

• Pouczenia –650 

• Wykroczenia w ruchu drogowym/porządkowym – 597/290 

• Mandaty karne w ruchu drogowym/porządkowym – 141/96 

• Interwencje w miejscach publicznych/domowych (w Gminie Lubiewo) – 236/35 

• Przestępczość nieletnich – 7 

• Procedura niebieskiej karty i przestępstwa przeciwko rodzinie (w Gminie Lubiewo) 

- 11 

Zdarzenia drogowe w Gminie Lubiewo: 

• Wypadki – 34 

• Kolizje – 42 

• Ranni – 4 osoby 

• Zabici – 1 osoba 

Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa: 

Liczba zgłoszeń – 167 

52,1 % - zgłoszeń potwierdzonych i wyeliminowanych.  

14.3 Informacja Państwowego Powiatowego Inspektor 

Sanitarnego w Tucholi dotycząca stanu bezpieczeństwa 

w Gminie Lubiewo 

 

Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych objętych programem 

obowiązkowych szczepień ochronnych (błonica, polio, tężec, krztusiec, świnka, choroby 

wywołane przez Haemophilus infulenzae typ B, ostre porażenia wiotkie wśród dzieci do 

14lat.) 

• nie zarejestrowano zachorowań na błonica, tężec, krztusiec, świnka, różyczka, odrę, 

różyczkę, choroby wywołane przez Haemophilus infulenzae typ B, ostre porażenia 

wiotkie wśród dzieci do 14 lat.). 
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• odsetek zaszczepień przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi dzieci w 1 roku życia 

wynosił w 2019 r. 45,45%, w 2 roku życia 98,70%, w 6 roku życia 100%, w 14 roku 

życia 100%, w 19 roku 100% 

• w Gminie Lubiewo zarejestrowano nieznaczny wzrost zachorowań na ospę wietrzną. Na 

terenie gminy szczepienia przeciwko ospie wietrznej otrzymała 45 dzieci w wieku 0-11 

lat. 

• nie rejestrowana zachorowań na płonicę, 

•  zarejestrowano spadek zapadalności na zatrucia i zakażenia pokarmowe, w roku 2019 

zarejestrowano tylko 2 przypadki, 

• zarejestrowano 3 przypadki zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A, 

• zarejestrowano 9 przypadków wirusowego zakażenia jelit (5 rota wirusów, 3 

adenowirusy, 1 o nieokreślonej etiologii), 

• zarejestrowano 4 przypadki biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowego o 

prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, 

• zarejestrowano 1 zatrucie ognisko rodzinne 2 osoby, 

• na wirusowe zapaleni wątroby typu C zachorowała 1 osoba, chorych na przewlekłe wzw 

typu B jest 19 osób, u 12 osób rozpoznano przewlekłe wzw typu C, 1 osoba, u której 

rozpoznano przewlekłe mieszane wzw typu B+wzw typu C, 

• obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko wzw typu B realizowane są wśród dzieci 

w 1 i 2 roku życia, odsetek zaszczepień wynosi odpowiednio 89,39% i 98,70%, 

•  zarejestrowano 3 zachorowania na różę, 

• nie rejestrowano neuroinfekcji, 

• zarejestrowano 5 zachorowań na boreliozę, 4 osoby dorosłe, 1 chłopiec w wieku 13 lat, 

• nie zarejestrowano zachorowań na po kleszczowe zapalenie mózgu, 

• nie zarejestrowano zachorowań na gruźlicę, 

• zarejestrowano 1 przypadek kiły, 

• zarejestrowano 337 przypadków grypy i zachorowań pogrypowych, przeciwko grypie 

zaszczepiło się 288 osób, 

• zarejestrowano 7 pokąsań przez psy, 3 osoby trzeba było zaszczepić przeciwko 

wściekliźnie, 

• nie zarejestrowano zachorowań na szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne (cholera, 

dżuma, ospa wietrzna prawdziwa, gorączki krwotoczne), 

• nie rejestrowano zgonów z powodu chorób zakaźnych, 
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• szczepienia realizowane są w 2 punktach. 

 

Ocena stanu sanitarnego obiektów żywienia zbiorowego, produkcji i obrotu środkami 

spożywczymi i kosmetycznymi. 

• w ewidencji PIS znajdowały się 73 obiekty, skontrolowano 34, przeprowadzono 56 

kontroli sanitarnych, w konsekwencji nałożono 22 decyzje kosztowe i 9 mandatów 

na kwotę 2000 zł. 

• w ramach systemu RASFF – System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej 

Żywności i Paszach wpłynęło 14 powiadomień o niebezpiecznych produktach. 

Ocena nadzoru nad obiektami komunalnymi. 

• w roku 2019 przeprowadzono 6 kontroli sanitarnych, 2 kontrole dotyczyły stanu 

sanitarno-higienicznego stacji wodociągowych, natomiast 4 pozostałe kontrole 

przeprowadzono w związku z poborem próbek wody. W ramach ustalonego pobrano 

22 próbki wody do badań fizykochemicznych i badań bakteriologicznych, 12 z nich 

pobrał administrator, pozostałe 10 PPIS w Tucholi. Po analizie próbek woda w 

wodociągu w Lubiewie została oceniona jako przydatna do spożycia, natomiast 

woda w wodociągu publicznym w Bysławiu ceniona została jako warunkowo 

przydatna do spożycia 

Kąpieliska  

• na obszarze gminy funkcjonowało 1 kąpielisko, pobrano 3 próbki wody do badań, 

wystawiono 4 pozytywne bieżące oceny jakości wody w kąpielisku i 1 w trakcie 

sezonu kąpielowego. Wszystkie oceny były pozytywne. W sezonie letnim 

przeprowadzono 2 kontrole bieżące stanu sanitarno - porządkowego. 

Nieprawidłowości nie stwierdzono.  

Obiekty użyteczności publicznej  

• na terenie gminy skontrolowano 14 obiektów użyteczności publicznej, 

przeprowadzono 17 kontroli sanitarno-epidemiologicznych w tym 2 kontrole 

sprawdzające i 1 związana ze skargą, wśród nich były 4 ośrodki wczasowe, 1 stanica 

wodna, 1 obiekt z udostępnionymi pokojami gościnnymi, 2 cmentarze, 2 kaplice 

pogrzebowe, 1 zakład fryzjerski, 1 zakład, w którym świadczone są usługi fryzjerskie 

i solarium, 2 przystanki autobusowe. Stan sanitarno-higieniczny stanicy wodnej, 

budził poważne zastrzeżenia i w związku z tym PPIS w Tucholi wydał decyzję nr 
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280/19 z rygorem natychmiastowej wykonalności. Stan sanitarno-higieniczny 

pozostałych obiektów oceniono jako dobry. 

Stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

• skontrolowano 2 podmioty lecznicze, 1 praktykę zawodową. Stan sanitarny był 

zadawalający 

Ocena nadzoru nad warunkami pracy  

• ewidencja objęto 16 obiektów, które zatrudniają 750 pracowników, W 1 przypadku 

pracodawca nie zapewnił szatni dla 16 pracowników. Najpowszechniejszym 

czynnikiem szkodliwym dla zdrowia był hałas, dla którego stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnych wartości NDN w 1 zakładzie (7 stanowisk). Brak 

przekroczeń w zakresie pyłów. 

Choroby zawodowe 

• zgłoszono 1 podejrzenie obustronnego trwałego odbiorczego ubytku słuchu typu 

ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowanego hałasem, trwa 

postępowanie w tej sprawie. 

Ocena warunków sanitarno-higienicznych placówek nauczania, wychowania i wypoczynku 

• w ewidencji PSSE w Tucholi jest 9 placówek, kontrole przeprowadzono we 

wszystkich placówkach stałych oraz w 5 placówkach wypoczynku letniego i 

zimowego. Przeprowadzono 17 kontroli, nie wydano żadnych decyzji 

administracyjnych, 

• przeprowadzono kontrolę w 29 oddziałach 3 szkół podstawowych w zakresie 

tygodniowego rozkładu lekcji. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 
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15  Edukacja 

15.1 Charakterystyka systemu oświaty w Gminie Lubiewo 

– rok szkolny 2019/2020 wg stanu na dzień 30.09.2019r.: 

15.1.1 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w 

Lubiewie:  

254 uczniów, w tym: 

Szkoła Podstawowa w Lubiewie – 214 uczniów 

Oddział przedszkolny – 14 uczniów, 

Filia Szkoły Podstawowej w Suchej – 26 uczniów, w tym: 

 oddział przedszkolny 20 uczniów 

- klasa II SP – 6 uczniów 

Zatrudnienie: 

NAUCZYCIELE 

Liczba nauczycieli ogółem 33 

Etaty przeliczeniowe  38,74 

AWANS  ZAWODOWY 

stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani 

liczba % Liczba % liczba % liczba % 

1 3,03% 0 - 8 24,24

% 

24 72,73% 

 

Obsługa administracyjna szkoły (ilość etatów, osób, stanowisko) 

Wyszczególnienie Liczba 

pracowników  

Liczba etatów 

Razem pracownicy administracji 6 4,40 

samodzielny referent 2 1,25 

sekretarka 1 1,00 

administrator sieci komputerowej 1 0,4 

pomoc nauczyciela 2 1,75 
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Razem pracownicy obsługi 7 7,00 

kuchnia 3 3,00 

sprzątaczki 3 3,00 

konserwator 1 1,00 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego i klasyfikacji rocznej – rok szkolny 2018/2019.  

Egzamin ósmoklasisty w % 

 Język polski Matematyka Angielski 

podstawowy 

szkoła 48 38 35 

gmina 49 34 38 

powiat 57 38 45 

stanin 2 4 2 

 

Egzamin gimnazjalny w % 

 Język 

polski 

Historia i 

WOS 

Matematyka Biologia, 

chemia, 

fizyka, 

geografia 

Angielski 

podstawowy 

Angielski 

rozszerzony 

Niemiecki 

podstawowy 

szkoła 52,3 48,1 33,7 41,1 54,1 38,1 39,6 

gmina 57 53 42 46 61 45 46 

powiat 59 53 35 43 62 46 46 

stanin 3 3 4 3 3 4 4 

 

Liczba uczniów dojeżdżających z poszczególnych miejscowości transportem szkolnym: 

Miejscowość Liczba 

uczniów 

Lubiewice 27 

Trutnowo 28 

Sucha 41 

Cierplewo 4 

Klonowo 37 

Bruchniewo 6 

Razem 143 
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15.1.2 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w 

Bysławiu:  

Szkoła Podstawowa – 304 uczniów,             

Zatrudnienie 

NAUCZYCIELE 

Liczba nauczycieli ogółem 29 

Etaty przeliczeniowe  37 

AWANS  ZAWODOWY 

stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani 

liczba % Liczba % liczba % liczba % 

0 0% 1 3,45 0 0 28 96,55 

 

Obsługa administracyjna szkoły (ilość etatów, osób, stanowisko) 

Wyszczególnienie Liczba 

pracowników  

Liczba etatów 

Razem pracownicy administracji 3 2,60 

samodzielny referent  1 1,00 

referent 1 1,00 

Informatyk 1 0,6 

Razem pracownicy obsługi 6 6,0 

Konserwator 1 1 

Woźny  1 1 

Sprzątaczki  4 4 

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

Wyniki egzaminu gimnazjalnego i klasyfikacji rocznej – rok szkolny 2018/2019.  

 Egzamin ósmoklasistów w % 

 Język 

polski 

Matematyka Angielski  

szkoła 50 31 39 

gmina 49 34 38 

powiat 57 38 45 

stanin 2 3 3 

 

Egzamin gimnazjalny w % 

 Język 

polski 

Historia 

i WOS 

Matematyka Biologia, 

chemia, 

fizyka, 

geografia 

Angielski 

podstawowy 

Angielski 

rozszerzony 

Niemiecki 

podstawowy 

szkoła 64,6 60,4 53,8 52,7 71 56,3 55,7 

gmina 57 53 42 46 64 45 46 

powiat 59 54 35 43 62 46 46 

stanin 5 6 7 6 6 4 6 

 

Liczba uczniów dojeżdżających z poszczególnych miejscowości transportem szkolnym: 

Miejscowość Liczba 

uczniów 

Bysławek 60 

Minikowo 34 

Zamrzenica 1 

Płazowo 17 

Szumiąca 6 

Teolog 22 

Wełpin  34 

Razem 174 

 



 

96 

 

15.1.3 Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo w 

Bysławiu „Borowiacka Tęcza” 

Dane za rok szkolny 2018/2019 

Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza” jest placówką publiczną 

obejmującą swoją działalnością Gminę Lubiewo. Przedszkole ma swoje oddziały  

w Bysławiu i Lubiewie zlokalizowane w budynkach szkół w Lubiewie i Bysławiu.  

Na dzień 30 września 2019r. w Bysławiu funkcjonowało 5 oddziałów, a w Lubiewie 3.  

w Bysławiu były to następujące odziały: 

- oddział dzieci 3,4 letnich „Leśne Pszczółki” – 25 dzieci  

- oddział dzieci 4,5 letnich „Żabki” – 25 dzieci 

- oddział dzieci 5 letnich „Sowy” – 25 dzieci 

- odział dzieci 5,6 letnich "Misie" - 24 dzieci 

- oddział dzieci 6 letnich „Wiewiórki” – 18 dzieci 

 

w Lubiewie: 

- oddział dzieci 2,5 i 3 letnich „Pszczółki” – 18 dzieci 

- oddział dzieci 4 letnich "Wiewiórki" -  18 dzieci 

- oddział  dzieci 5 letnich „ Żabki” – 15 dzieci. 

Ogółem do przedszkola uczęszczało 168 dzieci. 

 

Liczba wychowanków dojeżdżających z poszczególnych miejscowości transportem 

szkolnym. 

Miejscowość Liczba wychowanków 

Lubiewice 1 

Trutnowo 3 

Bysławek 10 

Minikowo 3 

Zamrzenica 1 

Płazowo 7 

Teolog 3 

Wełpin  10 

Razem 38 
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Kadra 

NAUCZYCIELE 

Liczba nauczycieli ogółem 14 

Etaty przeliczeniowe  12,74 

AWANS  ZAWODOWY 

stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani 

liczba % Liczba % liczba % liczba % 

3 21,43 2 14,28 3 21,43 6 42,86 

 

Obsługa administracyjna przedszkola (ilość etatów, osób, stanowisko) 

 

Wyszczególnienie Liczba 

pracowników  

Liczba etatów 

referent 1 0,75 

Woźna/woźna oddziałowa 4 4 

 

Wszystkie oddziały przedszkolne są dostosowane do obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych, BHP i sanitarno-epidemiologicznych. W grudniu 2017r., dla 

Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo  zostały oddane do użytku trzy nowe oddziały 

w budynku szkoły w Lubiewie. Sale są w pełni wyposażone w nowe meble, zabawki, 

pomoce dydaktyczne oraz tablice interaktywne. Przy każdej sali znajduje się łazienka dla 

dzieci oraz szatnia. 

Na dzień 31 grudnia 2019r. Gmina dysponowała wolnymi miejscami przedszkolnymi, co 

jest sytuacją komfortową dla samorządu, z uwagi na fakt, że przepisy nakazują posiadanie 

miejsc przedszkolnych dla dzieci 3,4,5 letnich, których rodzice mogą zapisać dziecko w 

każdej chwili roku szkolnego. (Dzieci 6-letnie mają obowiązek uczestniczenia w edukacji 

przedszkolnej). 

 

15.1.4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Klonowie  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Klonowie prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacji 

i Rozwoju Wsi Klonowo nad Brdą "KLON", obejmuje edukację dzieci w klasach  I-III, 

oddziału „0” i oddziału przedszkolnego dla 3, 4 i 5 latków  
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Liczba uczniów 44, w tym: 

- oddział przedszkolny 19 dzieci 

- oddział „0” – 9 dzieci 

- klasy I-III – 16 

Kadra 

NAUCZYCIELE 

Liczba nauczycieli ogółem 6 

Etaty przeliczeniowe  4,99 

Wykształcenie wyższe 

mgr z 

przygotowaniem 

pedagogicznym 

Wykszt. wyższe 

zawod. z p.p. 

Wykszt. 

wyższe bez 

przyg. 

pedagog. 

Licencjat inne 

liczba % Liczba % Liczba liczba %  

4 66,66 0 0 16,67 0 1 16,6

7 

 

0  
AWANS  ZAWODOWY 

stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani 

liczba % Liczba % liczba % liczba % 

1 20 2 40 1 20 1 20 

 

15.1.5 Żłobek „Bajkowa Kraina” w Bysławiu  

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Bysławiu funkcjonuje od 2 stycznia 2017r.  

Prowadzenie żłobka powierzono w ramach otwartego konkursu ofert, Pani Agnieszce 

Sierosławskiej właścicielce żłobka Opieka nad dziećmi „Bajkowa Kraina” w Cekcynie, . 

Żłobek dysponuje 20 miejscami. Średnioroczna liczba dzieci korzystających z opieki żłobka 

wynosi 18. Liczba wychowanków systematycznie rośnie i od września osiągnęła 

maksymalny pułap.  

Żłobek utrzymywany jest z wpłat czesnego od rodziców, dotacji z budżetu Gminy Lubiewo 

w wysokości 200,00zł miesięcznie na jedno dziecko, dotacji pozyskanej przez Gminę 

Lubiewo ze środków rządowego programu Maluch + 2019 w wysokości 150,00zł 

miesięcznie na 1 dziecko. 

 

Liczba dzieci w żłobku w 2019r. oraz wysokość przyznanych dotacji 
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Lp.   Wyszczególnienie   Ilość dzieci 

objętych 

opieką   

Kwota otrzymanej 

dotacji z budżetu 

gminy 

Kwota otrzymanej 

dotacji z programu 

MALUCH + 2019 

1.   styczeń    12  2400,00 1800,00 

2.   luty    17  3400,00 2550,00 

3.   marzec    19  3800,00 2850,00 

4.   kwiecień    18  3600,00 2700,00 

5.   maj    20  4000,00 3000,00 

6.   czerwiec    19 3800,00  2850,00 

7.   lipiec    18 3600,00 2700,00 

8.   sierpień    0  0,00 0,00 

9.   wrzesień    20  4000,00 3000,00 

10.   październik    20  4000,00 3000,00 

11.   listopad    20  4000,00 3000,00 

12.   grudzień    20  4000,00 3000,00 

Razem    40600,00 30450,00 

 

Zestawienie wydatków poniesionych przez żłobek w 2019 r.   

 

Lp. KOSZTY - WYDATKI  KOSZT 

OGÓŁEM  

1 2 3  

1 Wynagrodzenia personelu  92650,00 

2 Zajęcia dodatkowe – umowy zlecenia - wynagrodzenia   1866,90 

3 Pochodne wynagrodzenia – ZUS  16746,58 

4 Pochodne wynagrodzenia – FP  1633,60 

5 Media -opłaty – prąd, woda, itp.  6862,11 

6 Usługi – wywóz śmieci, ścieki, pranie pościeli,  napraw, konserwacji, 

przeglądów, utrzymania czystości wokół budynku,  itp.  

2892,14 

7 Opłata telekomunikacyjna  1834,65 

8 Wyżywienie – usługa cateringowa  12779,80 

9 Zakup artykułów papierniczych, środków czystości, środków 

higienicznych, itp.  

9551,45 
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10 Zakup pomocy dydaktycznych   2930,33 

11 Szkolenia kursy dla personelu  215,00 

12 Badania lekarskie dla personelu  100,00 

13 Koszty pośrednie tj: koszty obsługi zarządu, obsługi księgowej, 

prawnej, kadrowej, koszty prowadzenia rachunku bankowego, koszty 

przelewów  

2524,62 

OGÓŁEM: 152587,18 

 

15.1.6 Inne formy działalności edukacyjnej  

• Uniwersytet  III WIEKU – 40 uczestników. 

• Uniwersytet Dziecięcy – 63 uczestników 

• Uniwersytet Młodego Odkrywcy – 45 uczestników 

 

 

15.2 Finansowanie oświaty: 

 

Wydatki poniesione w 2019r. w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854  Edukacyjna 

opieka wychowawcza – 9 667 492,60zł. 

w tym: 

• szkoły podstawowe – 5 695 593,54zł 

• gimnazja – 456 722,77zł 

 

• realizacja zadań wynikających ze specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 

oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach – 755 649,36zł, 

• zerówki przy szkołach – 189 063,89zł, 

• dokształcanie nauczycieli – 37 861,17zł, 

• stołówka szkolna – 230 230,85zł, 

• dotacje dla Stowarzyszenia KLON (dla szkoły niepublicznej) wynikające z 

przepisów prawa – 405 850,38zł 

• dowożenie uczniów do szkół – 265 003,27zł, 
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• Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo – 1 031 301,36zł 

• zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 43 968,77zł, 

• opłaty dla innych gmin z tytułu realizacji obowiązku przedszkolnego przez dzieci z 

naszej gminy – 15 342,88zł 

• pozostała działalność (remonty, opłaty licencyjne, szkolenia, realizacja programu 

„Umiem pływać”, nagrody dla uczniów, itp. ) – 69 960,83zł 

• udział środków Gminy do realizacji projektu „Aktywny przedszkolak – zdolny 

uczeń” – 40 443,20zł,  

• - udział środków Gminy do realizacji projektu „Europejczyk XXI wieku” – 

42 591,00zł. 

• funkcjonowanie świetlic szkolnych – 243 906,75zł, 

• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 54 071,98zł (w tym: dotacja dla 

Stowarzyszenia KLON 10 554,04zł i doskonalenie i dokształcanie nauczycieli – 

1 816,28zł), 

• wydatki na pomoc materialna dla uczniów (stypendia i inne formy pomocy) – 

89 929,60zł. 

 

 

Źródła finansowania realizacji zadań oświatowych: 

Subwencja oświatowa – 7 006 834,00,00zł 

Dotacje celowe z budżetu państwa: 

• 47 094,27 - zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników,  

• 80 936,64 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, 

• -222 614,01 – dotacja dla oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i stosowania 

specjalnej organizacji nauki w przedszkolach,  

2 310 013,68 - wpływy z opłat, najmu, dzierżawy, usług, rozliczeń z lat ubiegłych , 

odszkodowań, środki z WFOŚiGW, środki z UE, opłaty rodziców za wyżywienie, czesne 

oraz dofinansowanie ze środków budżetu gminy.  

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników: 

• W roku 2019r. wydano 11 decyzji na ogólna kwotę 71 105,32zł pracodawcom, 

którzy w latach 2016-2019r. prowadzili naukę zawodu dla uczniów.  
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Pomoc zdrowotna dla nauczycieli: 

• W 2019r. udzielono pomocy zdrowotnej 25 nauczycielom (w tym nauczycielom 

emerytom i rencistom) w łącznej wysokości 10 500,00zł.  

15.3 Zrealizowane projekty : 

Maluch + 2019 – pozyskana dotacja w wysokości 33 000,00zł (wykorzystana w wysokości 

30433,00zł) w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku 

do 3 lat „Maluch+” 2019r.  Dotacja jest przeznaczona jako dofinansowanie do czesnego 

płaconego przez rodziców w wysokości 150,00zł miesięcznie na jedno dziecko.  

 

Program „Umiem pływać”  - w odpowiedzi na konkurs Ministerstwa Sportu w zakresie 

projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” 2019 r. w porozumieniu  

z dyrektorami szkół oraz Kujawsko-Pomorskiego Związku Pływackiego, Gmina Lubiewo 

zgłosiła udział w projekcie wszystkich uczniów klas I - III szkół podstawowych. Wniosek 

został oceniony pozytywnie, ale niestety, ze względu na ograniczone środki, wsparcie 

finansowe otrzymaliśmy tylko na 3 grupy (dwie z Bysławia i jedna z Lubiewa). Program 

zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Dla każdego uczestnika przewidziano 20 

godzin lekcyjnych nauki pływania. Dzieci naukę pływania, pod nadzorem instruktorów 

pobierały na basenie w Świeciu, a dotacja była przeznaczona na wynagrodzenia dla 

opiekunów i instruktorów. Gmina zapewniła i opłaciła wszystkie przejazdy (łącznie 20 

wyjazdów do Świecia i powroty).  

 

Program „Szkolne Kluby Sportowe” - Gmina Lubiewo złożyła wniosek na 

dofinansowanie realizacji zajęć sportowych w ramach programu "Szkolnych Klubów Sport 

owych". Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało dotację na realizację dodatkowych zajęć 

sportowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych w szkołach podstawowych w Lubiewie i 

w Bysławiu. Koordynatorem programu jest Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie 

Związków Sportowych w Bydgoszczy. W ramach programu zrealizowano systematyczne 

zajęcia sportowe, które odbywały się 2 razy w tygodniu w grupach minimum 15-osobowych, 

przez okres 35 tygodni. W naszych szkołach dodatkowe zajęcia prowadzą nauczyciele 

wychowania fizycznego, a harmonogram zajęć i dyscypliny znane są wszystkim uczniom.   
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Projekt „Aktywny przedszkolak – zdolny uczeń” – we wrześniu zakończono realizację 

projektu pn. ,,Aktywny przedszkolak - zdolny uczeń" w zakresie organizacji dodatkowych 

zajęć dla dzieci przedszkolnych, zakupu pomocy dydaktycznych, szkoleń dla personelu oraz 

pokrycia części kosztów związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych. 

Zadanie o wartości 200 000,00 zł , zostało dofinansowane w wysokości 170 000,00 zł ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 170 000,00 zł w ramach Osi Priorytetowej 

10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 

10.2.1 Wychowanie przedszkolne. Głównym celem realizacji projektu było zmniejszenie 

dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy 

Lubiewo i poprawa szans edukacyjnych. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 

2017r., 

Projekt ,,EUROPEJCZYK XXI WIEKU" - w okresie od  01.10.2018 r. do 30.06.2019 r. 

w Szkołach Podstawowych w Bysławiu i Lubiewie odbywały się zajęcia dodatkowe z 

języków obcych dla dzieci. W projekcie uczestniczyło 100 uczniów. Zajęcia prowadzone 

były w formie  stacjonarnej oraz poprzez platformę e-learningową. Zrealizowano 600 godzin 

zajęć z języka angielskiego i 240 godzin z języka niemieckiego. W ramach projektu każdy 

uczeń otrzymał materiały do zajęć. Projekt współfinansowany był z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - EFS, w ramach 

Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, 

Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne. Całkowita wartość projektu wyniosła 124.567,25 

zł., kwota dofinansowania 118.338,88 zł.  

 

Projekt – „Posiłek w szkole i w domu” – w kwietniu br. Gmina Lubiewo złożyła wniosek 

o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-

2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych 

warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania 

posiłków.  

- dla Szkoły Podstawowej w Lubiewie na kwotę 100 002,47zł w tym wkład własny 20 

165,13zł 

- dla Szkoły Podstawowej w Bysławiu na kwotę 31 675,00zł w tym wkład własny 6 

675,00zł. 

Wniosek nie otrzymał dofinansowania. Program jest 3-letni. Wniosek zostanie ponownie 

złożony w 2020r.  
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Program OSE – Gmina Lubiewo przystąpiła do programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

w module Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Nasze placówki oświatowe spełniają 

warunki do budowy przyłączy (posiadają dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej 

umożliwiającej korzystanie z usług o symetrycznej przepustowości co najmniej 100Mb/s). 

Projekt jest nadal realizowany.  

 

UNIWERSYTET DZIECIĘCY - 22 czerwca br. 63 słuchaczy zakończyło I rok 

funkcjonowania Uniwersytetu Dziecięcego WSG filii w Lubiewie roku akademickiego 

2018/2019r.   

Główną ideą działalności uniwersytetu było wprowadzenie najmłodszych uczestników do 

przygody jaką jest nauka, a także kształtowanie pozytywnych odczuć wokół nauki, które 

mają znaczący wpływ na przyszłość edukacyjną dziecka.  

Ze strony urzędu gminy, uczestnicy bawili się na zorganizowanym balu karnawałowym, 

pełnym dobrej zabawy, muzyki, konkursów, niespodzianek i dobrego poczęstunku 

przygotowanego przez rodziców. W trakcie roku akademickiego zorganizowano wyjazdy 

na basen, do kina, na kręgielnie i salę zabaw.   

 

UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY -  w październiku 2018r. Gmina Lubiewo 

przystąpiła do projektu Uniwersytet Młodego Odkrywcy, którego twórcą oraz głównym 

wykonawcą była Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Centrum Nowoczesności 

„Młyn Wiedzy” w Toruniu. W ramach zrealizowanego projektu 45 uczniów klas VIII szkoły 

podstawowej i III gimnazjum ze Szkoły Podstawowej z Lubiewa i z Bysławia brało udział  

w spotkaniach warsztatowych i wykładach z zakresu: kreatywności, przedsiębiorczości, 

pracy zespołowej i ICT (robotyka, programowanie, nowoczesne technologie IT). Spotkania 

odbywały się w soboty, łącznie odbyło się 18 spotkań: w tym 8 wyjazdów do Centrum 

Nowoczesności „Młyn Wiedzy” w Toruniu, 2 spotkania w Wyższej Szkole Gospodarki w 

Bydgoszczy, 8 warsztatów i wykładów na terenie Gminy Lubiewo). Podczas wszystkich 8 

spotkań dla uczniów, równolegle realizowane były zajęcia warsztatowe dla rodziców z 

następujących tematów: kary i nagrody w procesie wychowania oraz postawy rodzicielskie, 

rozwijanie kompetencji społecznych dziecka, jak mądrze motywować dziecko do działania? 

czy i jak rozmawiać z dzieckiem wchodzącym w okres młodzieńczy? współpraca rodziców 

ze szkołą dziecka, skuteczna komunikacja z dzieckiem, wymagający rodzic – rozwój czy 

dramat udanego dziecka? jak przygotować się do dojrzewania dziecka? Uczestnicy spotkań 
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mieli zapewniony catering, pakiet materiałów dydaktycznych, a zajęcia prowadziła 

wykwalifikowana kadra trenerów. Ponadto, pomiędzy spotkaniami ogłaszane były dla 

uczniów konkursy tematyczne z atrakcyjnymi nagrodami. W ramach projektu. Wyższa 

Szkoła Gospodarki zapewniała bezpłatny transport autokarem na zajęcia do Centrum 

Nowoczesności „Młyn Wiedzy" w Toruniu wraz z biletami wstępu. Projekt zakończył się 

30 czerwca 2019r. 

15.4 Infrastruktura szkolna, inwestycje i remonty 

Infrastruktura szkolna jest na wysokim poziomie, w pełni zaspokajająca obecne i przyszłe 

potrzeby. Placówki oświatowe spełniają wszystkie przepisy z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, bhp, higieniczno-sanitarnych, itp.  

Taki stan rzeczy jest efektem wieloletnich, systematycznych działań z zakresu poprawy 

stanu infrastruktury i dostosowania obiektów do obowiązujących przepisów. Wszystkie 

palcówki ogrzewane są ekologicznymi źródłami ciepła (pellet, gaz ziemny, gaz 

zbiornikowy, pompa ciepła). 

Placówki wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny (laptopy, komputery 

stacjonarne, tablice interaktywne, projektory, itp.). Uczniowie realizują zajęcia w 

pracowniach przedmiotowych (brakuje pracowni językowej w SP w Bysławiu).  

Uczniowie mają nieograniczony dostęp do: sal sportowych w Lubiewie i w Bysławiu, 

siłowni, siłowni plenerowych w Lubiewie, Bysławiu, Suchej i w Trutnowie, kortów 

tenisowych wraz ze ścianką treningową, boiska wielofunkcyjnego w Bysławiu, boiska 

gminnego w Lubiewie, boisk sportowych w Suchej, Klonowie, Bysławku, Trutnowie, 

Lubiewicach, boisk do plażowej piłki siatkowej w Bysławiu, Suchej, Wełpinie, Płazowie i 

Trutnowie, wypożyczalni sprzętu wodnego na plaży w Bysławiu, placów zabaw we 

wszystkich miejscowościach gminy, PZU Trasy Zdrowia wraz z wypożyczalnią sprzętu 

sportowego, Podwórka Nivea w Lubiewie, świetlic szkolnych, świetlic wiejskich, Biblioteki 

– Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo. 

 

 

 

Remonty bieżące –  w roku 2019 wykonano m.in: 

• ogrodzenie placu zabaw przedszkola samorządowego w Bysławiu,  

• zamontowano roletę w celu przerobienia szatni na magazyn w przedszkolu w 

Lubiewie, 
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• wymieniono 9 okien i założono 17 rolet zewnętrznych w budynku szkoły w Bysławiu 

(9 w oddziałach szkoły i 8 w oddziałach przedszkolnych),  

• rozpoczęto przebudowę i remont pomieszczeń świetlicy, czytelni i korytarza w 

szkole w Bysławiu,  

• wykonano zadaszenie nad wejściem do budynku szkoły w Lubiewie od strony boiska 

szkolnego,  

• wykonano przebudowę pomieszczeń przy sali sportowej w Lubiewie,  

• dokonano częściowej wymiany lamp na ledowe w szkole w Lubiewie,  

• dokonano napraw pieców centralnego ogrzewania w szkołach w Lubiewie, Suchej i 

Bysławiu wynikających z przeglądów technicznych,  

• wykonano modernizację instalacji elektrycznej w pracowni technicznej w szkole w 

Lubiewie i zakupiono zlewy,  

• wymalowano pomieszczenia szkolne i korytarze w szkole w Lubiewie,  

• dokonano przebudowy i remontu pomieszczeń świetlicy i biblioteki w Szkole 

Podstawowej w Bysławiu. 

 

W większości prace były i są wykonywane przez woźnych obu szkół, pozostałe prace 

wymagające kwalifikacji i odpowiedniego sprzętu zostały zlecone podmiotom 

zewnętrznym. 

15.5 Konkursy i awanse  

W 2019 r. nie organizowano konkursów na dyrektorów placówek oświatowych oraz 

nie przeprowadzono postepowań egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego.  

 

Awanse zawodowe przeprowadzone w placówkach oświatowych: 

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego  uzyskali:  

Krzysztof Łyczywek - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lubiewie, 

Joanna Joppek – nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo,  

Paulina Kula – Pilarska - nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo, 

 

Nagrody dla uczniów za wyniki w nauce: 
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W czerwcu wręczono listy gratulacyjne i nagrody finansowe dla 73 uczniów z Gminy 

Lubiewo, którzy znaleźli się w gronie „Najlepszych z najlepszych roku szkolnego 

2018/2019”, tzn. osiągnęli średnią ocen 5,00 i wyższą. 

Najwyższą średnią w Gminie Lubiewo uzyskała absolwentka Gimnazjum im. Janusza 

Korczaka w Bysławiu Marta Walczak. Uzyskała imponujący wynik  5,5



 

108 

 

 

16  Sport i rekreacja 

16.1 Baza sportowa na terenie Gminy Lubiewo: 

• sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Lubiewie, 

• sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Bysławiu, 

• siłownia w Szkole Podstawowej w Bysławiu, 

• siłownia plenerowa w parku przy muszli w Lubiewie, 

• siłownia plenerowa na plaży w Bysławiu, 

• siłownia plenerowa w Trutnowie, 

• siłownia plenerowa w Suchej, 

• korty tenisowe w Lubiewie, 

• ścianka treningowa na kortach w Lubiewie, 

• boisko wielofunkcyjne w Bysławiu, 

• boisko gminne w Lubiewie, 

• skok w dal w Lubiewie 

• skok w dal w Bysławiu   

• boiska sportowe w Suchej, Klonowie, Bysławku, Trutnowie, Lubiewicach, 

Minikowie 

• boiska do plażowej piłki siatkowej w Bysławiu, Suchej, Wełpinie, Płazowie, 

Trutnowie i Lubiewicach  

• place zabaw we wszystkich miejscowościach gminy, 

• PZU Trasa Zdrowia, 

• podwórko NIVEA, 

• pomost pływający  

Wypożyczalnie 

• wypożyczalnia sprzętu wodnego na plaży w Bysławiu 

• wypożyczalnia na PZU Trasie Zdrowia OSP Trutnowo: 25 kijków nordic walking, 

20 skakanek, 10 kół gimnastycznych Hula Hop, 15 piłek fitness, 2 petanki,  

1 drabinka koordynacyjna, 

• wypożyczalnia SRGL „Bory”  - 40 rowerów.  
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16.2 Wykorzystywanie obiektów sportowych 

Obiekty sportowe są wykorzystywane przez: 

• świetlice szkolne, świetlice wiejskie, BCKiP, Dom Strażaka – możliwość gry  

w bilarda, tenis stołowy, prowadzenie zajęć  rekreacyjnych 

• uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Lubiewo, 

• mieszkańców gminy, 

• turystów, 

• organizacje pozarządowe, 

• kluby sportowe np. BKP w Bysławiu, Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo 

• uczniowskie kluby sportowe tj.  „GROM”, „KADET” „SMYK”, 

• osoby – grupy nie zorganizowane, które wynajmują obiekty w celu rekreacji lub 

swojego hobby.  

• instruktorów – działalność własna Iwona Skorupa, Ścibor Winkel,  

• instruktorów Grupy Capoeira  

• realizacja podstawy programowej z zakresu wychowania fizycznego przez uczniów 

placówek oświatowych z terenu Gminy Lubiewo, 

• Europejski Tydzień Sportu – tydzień imprez  sportowych we wszystkich 

miejscowościach IV miejsce w Polsce, 

• akcja Cała Polska Biega, 

• turniej Integracyjny Tenisa Ziemnego pomiędzy powiatami świeckim i tucholskim 

• I Bieg charytatywny „ Walczymy dla walczących”. 

• Ogólnopolski, Borowiacki Bieg Szlakiem Trzech Wież nad Borami – biegi 

krótkodystansowe dla dzieci i młodzieży, 

• Turniej Deblowy Tenisa Ziemnego na kortach gminnych o Puchar Wójta Gminy 

Lubiewo, 

• zajęcia dla uczestników obozu kajakowego, 

• Sportowy Dzień Dziecka w różnych sołectwach, 

• Spotkanie na sali dla grupy 50 +, 

• Tydzień ruchu – MOVE -WEEK, 

• Mistrzostwa Polski w Wieloboju Pożarniczym Służby Więziennej, 

• Zawody gminne sportowo – pożarnicze, 

• Wyjazdy na kręgle z seniorami „Liga seniorska” 

• Impreza 5 urodziny na PZU Trasie Zdrowia 
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• Eliminacje IOSW Sępólno Krajeńskie – Tokyo -  piłka nożna kobiet  

• Zawody mix wodno – sportowy nad jeziorem Bysławskim ( kajaki turystyczne, 

rowerki wodne, kajaki sportowe, zawody na materacach.  

• I Rodzinne Animacje Rekreacji Ruchowej pod patronatem Pani Zofii Reszka 

Przewodniczącej Rady Gminy Lubiewo. 

• I Olimpiada Seniorów pod patronatem Pani Joanny Jastak Wójt Gminy Lubiewo 

 

 

 

 

 

 

 

 


