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Szanowni Państwo, 

 

  po raz kolejny przedstawiam Państwu Raport o Stanie Gminy 

Lubiewo. Przygotowanie raportu to obowiązek i wymóg prawny, który 

stwarza samorządom możliwość zaprezentowania zbiorczej informacji na 

temat realizowanych działań i osiągniętych wyników. W tym dokumencie 

zawarte zostały roczne informacje z realizacji inwestycji, programów,  

o stanie nieruchomości, gospodarki przestrzennej, edukacji, pomocy 

społecznej, bezpieczeństwa, a także innych działań podejmowanych na 

rzecz naszej gminy. Jest to Raport obejmujący wyjątkowy i trudny okres, 

rok w którym trwała pandemia COVID-19, składa się z 17 działów.  

W każdym z nich starano się zawrzeć najaktualniejsze  dane. 

Raport o stanie gminy ma za zadanie poszerzyć Państwa wiedzę na temat 

działań prowadzonych przez samorząd w 2020 r., a także zachęcić do 

dyskusji, do zgłaszania propozycji i pomysłów mających na celu dalszy 

rozwój naszej gminy. Zachęcam do zapoznania się z Raportem oraz do 

udziału w debacie nad Raportem podczas sesji Rady Gminy dnia  

24 czerwca 2021 r.   

 

 

         Wójt Gminy Lubiewo 

                   /-/ Joanna Jastak 
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RAPORT O STANIE GMINY LUBIEWO W ROKU 2020 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z zm.) Wójt przedstawia niniejszy raport o stanie Gminy 

Lubiewo w 2020 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.  
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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 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 łącznie 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.  
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Na terenie Gminy znajduje się 21 jezior. Do największych z nich zaliczamy: 

Jezioro Bysławskie  

Jezioro Suskie Wielkie  

Jezior Lucimskie  

Jezioro Minikowskie  

Jezioro Suskie Małe  

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 

 

Tabela 1-1 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 

Płazowo 532,8375 Płazowo, Szumiąca  
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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.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EWID.  

 

1-2 Powierzchnia sołectw Gminy Lubiewo w ujęciu graficznym 
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Bysław; 19,15%

Bysławek; 6,11%

Cierplewo; 2,68%

Klonowo; 13,25%

Lubiewice; 5,07%

Lubiewo; 18,43%Płazowo; 4,14%

Minikowo; 7,56%

Sucha; 14,60%

Trutnowo; 3,21%
Wełpin; 5,80%

1.3 Gospodarstwa rolne 

Liczba gospodarstw rolnych w Gminie Lubiewo na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 966, 

natomiast nieruchomości niebędących gospodarstwami rolnymi – 1824. Z liczby 

gospodarstw 98,96% (956) stanowiły gospodarstwa indywidualne. 

 

Tabela 1-3 Powierzchnie gospodarstw rolnych 

L.p. Powierzchnia gospodarstw Ilość gospodarstw 

1. 1 – 2 ha 230 

2. 2 – 5 ha 252 

3. 5 – 10 ha 191 

4. 10 – 15 ha 128 

5. powyżej 15 ha 165 

Najwięcej gospodarstw rolnych odnotowano w następujących sołectwach:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1-3 Gospodarstwa rolne w poszczególnych sołectwach w odniesieniu do ogólnej 
liczby gospodarstwa w gminie. 
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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 – 

30,604ha, grunty orne – 5909,2383 ha co stanowi odsetek: 

 

 

 

 
Rysunek 1-4 Średnia powierzchnia ogólna wszystkich gospodarstw rolnych wyniosła w 2020r. 

6,75 ha. 
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1.4 Przedsiębiorcy 

Ogółem na terenie Gminy Lubiewo na dzień 31.12.2020 r. na podstawie wpisów  

w CEIDG jest: 

241 osób fizycznych prowadzących aktywnie działalność gospodarczą, 

50 osób fizycznych ma zawieszoną działalność gospodarczą 

3 osoby fizyczne prowadzące działalność wyłącznie w formie Spółki Cywilnej 

 

W 2020 r. zarejestrowano 9 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. : 

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

• 4 osób fizycznych zamknęło działalność gospodarczą, 

• 17 osób fizycznych zawiesiło w ciągu roku działalność gospodarczą, 

• przedsiębiorcy złożyli 107 wniosków do CEIDG. 

 

W Krajowym Rejestrze Sądowym jest:  

- 13 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność 

gospodarczą w tym 5 w likwidacji oraz 

- 24 stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje w tym 1  

w likwidacji 
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2 Mieszkańcy gminy 

W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła 

się o 39 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 6066 osób, w tym 2990 

kobiet i 3076 mężczyzn.   

  

W odniesieniu do poszczególnych przedziałów wiekowych:  

Liczba dzieci: chłopców w wieku od 0 – 2 lat wynosiła 108, a liczba dziewczynek  

w wieku od 0 – 2 lat  wynosiła 104 (razem: 212),  

Liczba dzieci: chłopców w wieku 3 lat wynosiła 34, a liczba dziewczynek w wieku 3 lat 

wynosiła 35 (razem: 69),  

liczba dzieci: chłopców w wieku od 4 – 5 lat wynosiła 74, a liczba dziewczynek  

w wieku  od 4 – 5 lat  wynosiła 63 (razem: 137),  

liczba dzieci:  chłopców w wieku  6  lat  wynosiła 56, a liczba dziewczynek  

w wieku  6  lat  wynosiła 43 (razem: 99),  

liczba młodzieży: chłopców w wieku  od 7 – 15  lat  wynosiła 363, a liczba dziewczynek 

w wieku  od 7 – 15  lat  wynosiła 323 (razem: 686),  

liczba  młodzieży: mężczyzn w wieku  od 16 – 18 lat  wynosiła 97, a liczba kobiet  

w wieku  od 16 – 18 lat  wynosiła 86 (razem: 183),  

liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym  wynosiła: 1975 mężczyzn (od 19 – 65 lat) 

i 1645 kobiety (od 19 do 60 lat),  

liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła:  369 mężczyzn (powyżej 65 

lat) i 691 kobiet (powyżej 60 lat),  
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Wykres 2-1 Procentowy udział poszczególnych grup wiekowych do ogólnej ilości mieszkańców 
gminy Lubiewo 

 

W 2020 r. narodziło się w gminie Lubiewo 57 dzieci i zmarły 63 osoby.  Wobec 

tego  ubytek naturalny w 2020 r. wyniósł  minus 6.   

 

3 Sprawy administracyjne 

Sprawy z zakresu administracji będące w kompetencji gminy realizowane są przez 

pracowników urzędu. Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy zatrudnionych 

było 31 pracowników tj. Wójt i Zastępca Wójta oraz 27 zatrudnionych na stanowiskach 

urzędniczych (w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych) oraz jeden pracownik 

na stanowisku pomocy administracyjnej i jeden pracownik gospodarczy.  

W związku z wystąpieniem pandemii Covid-19 wprowadzone zostały ograniczenia  

w kontaktach bezpośrednich interesantów z pracownikami urzędu. Informacje  

o  zmianie zasad funkcjonowania urzędu przekazywane były poprzez zamieszczenie 

na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych do 

urzędu. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. do urzędu gminy wpłynęło łącznie 11 

027 pism, wydanych zostało łącznie 5304 decyzji.  

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

23%

60%

17%

Dzieci i młodzież 0-18

Wiek produkcyjny 19-60/65

Wiek poprodukcyjny >60/65
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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 2020 roku nie wpłynęły skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego.  

W sprawozdawanym roku wpłynęło 5 petycji. Przedmiotem petycji, były między innymi 

zmiany prawa miejscowego. 

W 2020 r. do Urzędu wpłynęło 52 wnioski o udostępnienie informacji publicznej. 

Dotyczyły one między innymi tematów: opieki nad bezdomnymi zwierzętami, programu 

usuwania azbestu, sposobu unieszkodliwiania azbestu, poprawy efektywności 

energetycznej, prawo zamówień publicznych, wydanych decyzji o warunkach 

zabudowy, subwencji oświatowych.  W przypadku 52 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: 

Sporządzanie aktów stanu cywilnego w trybie zwykłym i w trybie szczególnym – 51  

urodzeń – 2 (akty sporządzono w trybie szczególnym),  

małżeństwa – 24 (w tym 4 śluby cywilne udzielone w sali ślubów USC i 2 śluby cywilne 

udzielone poza lokalem USC).  

zgony – 25  

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 – 32 

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

wielojęzycznych) – 516 

Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń (zaświadczenia 

do ślubu wyznaniowego, uznanie dziecka) – 26 

Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego – 117 

Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego - 1067 

Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego – 825 (na dzień 31.12.2020 r. pozostało 

do zmigrowania do Systemu Rejestru Stanu Cywilnego – 19 105 aktów. Od dnia 

istnienia Rejestru Stanu Cywilnego tj. od 1.03.2015 r. – zmigrowano – 3 293 akty) 

Usuwanie niezgodności – 228 

Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk - 4 

  

4.2 Ewidencja Ludności i dowody osobiste: 

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

czasowy, zgłoszenia powrotu z pobytu czasowego) - 170 

Decyzje w sprawach meldunkowych – 11 

Nadanie numer PESEL – 7 
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Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców (RM), rejestru zamieszkania 

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

dokumentacji związanej z dowodami osobistymi – 94 

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 – 165 

Wydawanie dowodów osobistych – 290 

Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego – 38 

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

zrealizowane zlecania unieważnienia dowodu osobistego na skutek zmiany danych 

oraz zlecenia odrzucone – 70
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5 Planowanie przestrzenne 

W 2020 r. Rada Gminy Lubiewo podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia 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 (przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną), a także 

podjęła uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: 

Uchwała Nr XXII/176/2020 Rady Gminy Lubiewo z dnia 17 września 2020r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu działek nr 412/43, 412/45, 412/46 i 958/3 położonych w m. Bysław, obręb 

Bysław,  gmina Lubiewo, przeznaczenie terenu pod zabudowę obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej; 

 

Uchwała Nr XXII/177/2020 Rady Gminy Lubiewo z dnia 17 września 2020 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu działki nr 760/4 położonej w m. Bysław, obręb Bysław, gmina Lubiewo, 

przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

 

Uchwała Nr XXII/178/2020 Rady Gminy Lubiewo z dnia 17 września 2020 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu działek nr 789/5, 801, 802/1, 802/2, 803/1, 803/2 i 804 położonych w m. 

Bruchniewo, obręb Sucha, gmina Lubiewo, przeznaczenie terenu pod zabudowę 

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej; 

 

Uchwała Nr XXII/179/2020 Rady Gminy Lubiewo z dnia 17 września 2020 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu działek nr 5/2, 5/6, 4/5 i 5/5 położonych w m. Sucha, obręb Sucha, gmina 

Lubiewo, przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową wraz  

z niezbędną komunikacją, infrastrukturą oraz zielenią towarzyszącą; 
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Uchwała Nr XXIII/183/2020 Rady Gminy Lubiewo z dnia 15 października 2020 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu działek nr 92/6 i 92/7 położonych w m. Wełpin, obręb ewidencyjny Wełpin, 

gmina Lubiewo, przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

z dopuszczeniem usług. 

 

W 2020 r. wydano 26 pozytywnych 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 

umarzającą postępowanie oraz jeden wniosek wycofano. 

 

W 2020 roku do Urzędu wpłynęły 83 wnioski o wydanie decyzji o warunkach 

zabudowy. Wydano 53 decyzje pozytywne (12 decyzji pochodzi z wniosków z 2019 

roku), w tym z przeznaczeniem na:  

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 34, 

zabudowę usługową – 0, 

budowę elektrowni fotowoltaicznej - 3,  

budowę budynków rekreacji indywidualnej  - 5, 

zabudowa zagrodowa (budowa budynków mieszkalnych, budynków inwentarskich, 

budynków gospodarczych w siedliskach.) - 8 

zmianę sposobu użytkowania budynków gospodarczych na mieszkalne – 3 

Ponadto wydano 5 decyzji zmieniających, 5 decyzji umarzających postępowanie, 1 

wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, 2 wnioski zostały wycofane, wydano jedno 

postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. 
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6 Finanse gminy 

6.1 Wysokość budżetu 

Wykonanie budżetu gminy za 2020 r. 

Dochody budżetowe planowane na 2020 r. w wysokości 37.644.912,00 zł zostały 

zrealizowane w kwocie 40.206.066,27 zł, co stanowi 106,80 %. 

Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 38.661.537,97 zł zostały zrealizowane  

w wysokości 37.219.213,97 zł, co stanowi 96,27 % planu. 

Analizując realizację dochodów i wydatków należy stwierdzić, że przebiegała 

prawidłowo w stosunku do założonego planu. 

Planowany deficyt  budżetowy planowano pokryć przychodami  pochodzącymi z: 

- zaciągniętego kredytu – 1.000.000,00 zł; 

- wolnych środków – 16.625,97 zł. 

 

Tabela 6-1 Plan i wykonanie dochodów i wydatków. 

L.p. Wyszczególnienie Plan roczny  

w PLN 

Wykonanie  

 w PLN 

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DOCHODY 37.644.912,00 40.206.066,27 

Z tego     

- dochody bieżące 34.506.720,89 35.057.208,65 

dochody własne 9.377.669,03 10.044.531,50 

subwencje 10.947.102,00 10.947.102,00 

dotacje z budżetu państwa 12.999.910,32 12.939.350,64 

środki z funduszy pomocowych 

UE 

835.783,91 829.802,15 

środki krajowe na 

współfinansowanie  

16.139,00 16.135,23 

Środki z Funduszu Dróg 

Samorządowych 

209.707,00 209.706,00 

Środki pozyskane z innych 

źródeł 

120.409,63 70.581,13 



 

22 

 

  

  

      

- dochody majątkowe 3.138.191,11 5.148.857,62 

 dochody ze sprzedaży mienia 30.000,00 29.208,70 

 środki z funduszy pomocowych 

UE 

1.066.414,00 381.911,00 

dotacje celowe z budżetu 

państwa 

959.236,09 3.802.902,09 

środki na inwestycje pozyskane 

z innych źródeł 

1.082.541,02 934.835,83 

     

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WYDATKI 38.661.537,97 37.219.213,97 

Z tego:     

- wydatki bieżące 34.335.900,68 33.404.506,68 

wynagrodzenia i pochodne 12.364.880,56 12.159.511,29 

pozostałe wydatki bieżące 

jednostek budżetowych 

7.609.541,35 7.072.868,93 

dotacje na zadania bieżące 1.635.370,83 1.597.602,79 

świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

11.618.906,63 11.543.834,23 

wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków 

funduszy pomocowych UE 

867.101,31 865.770,32 

wypłaty z tyt. poręczeń i 

gwarancji 

12.100,00 0,00 

wydatki na obsługę długu 228.000,00 164.919,12 

      

- wydatki majątkowe 4.325.637,29 3.814.707,29 

wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków 

funduszy pomocowych UE 

1.563.803,00 1.172.348,33 

pozostałe wydatki na  inwestycje 2.761.834,29 2.642.358,96 

      

3. NADWYŻKA/DEFICYT /1-2/ -1.016.625,97 2.986.852,30 
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6.2  Poziom zadłużenia 

W roku 2020 zgodnie z planem przychodów przewidziano zaciągnięcie kredytu  

w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. 

Faktycznie zaciągnięto kredyt na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 

1.000.000,00 zł, z tego wykorzystano 930.000,00 zł, dokonano wcześniejszej spłaty 

na kwotę 70.000,00 zł. 

Kredyt został wykorzystany na zadania: 

- "Przebudowa drogi gminnej nr 010644C relacji Bysław-Teolog" kwota - 257.000 
zł, 

- "Rozbudowa ul. Hallera w Lubiewie" kwota - 20.000 zł, 

- "Budowa boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną w Bysławiu" kwota- 
620.000 zł, 

- "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Lubiewicach" kwota -33.000 zł, 

 

Planowana kwota zadłużenia długoterminowego na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 

10.187.100,00 zł 

W 2020 r. spłacono  zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie: 

- kredyty                                                    -                                    671.500,00  zł 

- pożyczki z WFOŚiGW                           -                                       96.800,00  zł 

Razem:                                                      -                                    768.300,00 zł 

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

Tabela 6-2 Kwoty długoterminowych kredytów i pożyczek stan na 31.12.2020r. 

L.p Wyszczególnienie Kwota na 31.12.2020r. 

(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 

73.600 

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

zakup średniego samochodu z  modułem 

ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP 

Lubiewo 

120.000 

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

spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych 

246.000 
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5. Kredyt z BS Bydgoszcz z 2017r. (200.000) na 

przebudowę drogi gminnej Sucha Młyn-

Cierplewo 

150.000 

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

sfinansowanie planowanego deficytu oraz 

wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 

1.187.500 

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

zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i 

przebudowa budynku Zespołu Szkół w 

Lubiewie” 

810.000 

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 

11. Kredyt z BS Koronowo z 2020r. (1.000.000) 

(wykorzystano 930.000) na pokrycie deficytu 

930.000 

  RAZEM 10.187.100 

 

Zgodnie z zawartymi umowami spłata w/w zobowiązań długoterminowych zakończy 

się w 2031 roku.
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6.3 Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2020 r 

Tabela 6-3 Plan i wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2020 r. 

L.p. Sołectwo Nazwa zadania, przedsięwzięcia Plan Wykonanie %wykonanie 

1 Bysław 

1. Utrzymanie i remonty dróg  13 000,00 11903,9 91,57 

2. Dofinansowanie OSP Bysław 5 000,00 5000 100 

3. Utrzymanie terenów zielonych 17 000,00 17000 100 

4. Dofinansowanie działalności świetlicy 11 000,00 11000 100 

5. Upowszechnianie idei samorządowych 2 808,33 
2367,62 84,31 

  48 808,33 47271,52 96,85 

2 Bysławek 

1. Utrzymanie i remont dróg, chodników, parkingów 8 000,00 7999,39 99,99 

2 Utrzymanie terenów zielonych 1 000,00 999,03 99,90 

3 Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej 2 460,00 2460 100 

4 
Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz 
zakup wyposażenia 

1 500,00 
1500 100 

5 

Upowszechnianie idei samorządowej poprzez 
organizację imprez integracyjnych dla 
mieszkańców sołectwa: Ogólnopolski Borowiacki 
Festiwal Orkiestr Dętych, Dzień Dziecka, Dzień 
Kobiet itp. 

1 175,46 

1175 99,96 

6. 
Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku świetlicy 
wiejskiej 

15 540,00 
15537,1 99,98 

    29 675,46 29670,52 99,98 

3 Cierplewo 1. 
Przebudowa drogi gminnej 010620C Sucha Młyn – 
Cierplewo od km 14+000 do km 1+550 

0,00 
  0 
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2. Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie 7 000,00 7000 100 

3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 5 996,07 5981,93 99,76 

4. 

Dofinansowanie działalności świetlicy, 
upowszechnianie idei samorządowej poprzez 
organizację imprez integracyjnych dla 
mieszkańców. 

1 500,00 

1497,5 99,83 

  14 496,07 14479,43 99,89 

4 Klonowo 

1 
Bieżące utrzymanie i remont dróg gminnych 
sołectwa Klonowo 

10 000,00 
9999,92 100,00 

2 Modernizacja części drogi Klonowo-Osady 10 000,00 9970 99,7 

3. Dofinansowanie dla OSP Klonowo 4 000,00 4000 100 

4. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni 1 000,00 990,95 99,10 

5. 
Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz 
doposażenie i remonty świetlicy 

925,21 
925,04 99,98 

6. 
Upowszechnianie idei samorządowej poprzez 
organizację imprez integracyjnych 

1 000,00 
938,49 93,85 

7 
Zagospodarowanie terenu po byłym placu zabaw i 
przyległe dz. Nr 188/2 13 000,00 12968,08 99,75 

  39 925,21 39792,48 99,67 

5 

Lubiewo 

1. Utrzymanie i remont dróg gminnych 8 000,00 7840 98 

2 Doposażenie OSP Lubiewo 5 000,00 5000 100 

3 Wymiana okien w budynku OSP Lubiewo 3 000,00 2992,11 99,74 

4 
Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w 
sołectwie 

8 808,33 
8807,46 99,99 

5 Doposażenie sali nad OSP w Lubiewie 3 000,00 3000 100 

6 
Upowszechnianie idei samorządowej poprzez 
organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców 
sołectwa 

6 000,00 
5941,09 99,02 

  7 
Renowacja muru ogradzającego kościół i cmentarz 
(obiekt istniejącej wieży widokowej) 

15 000,00 
9899,95 66,00 

  48 808,33 43480,61 89,08 

6 Lubiewice 1. Utrzymanie i remont dróg 1 472,50 1472,5 100 
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2 Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w sołectwie 500,00 498,84 99,77 

3. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej 4 120,12 
4120,12 100 

5. 
Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy 
Wiejskiej w Lubiewicach 

18 000,00 
18000 100 

6. 

Upowszechnianie idei samorządowej poprzez 
organizację imprez integr. dla mieszkańców 
sołectwa (Dzień Dziecka, ognisko, Mikołajki, inne 
imprezy kulturalne). 

67,50 

67,5 100 

  24 160,12 24158,96 100,00 

7 Minikowo 

1. 
Utrzymanie i remont dróg oraz placów użyteczn. 
publ. 

10 000,00 
10000 100 

2. Dofinansowanie OSP Minikowo 1 200,00 1198,89 99,91 

3. 
Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na 
terenie sołectwa Minikowo 

900,00 
899,6 99,96 

4. 

Remont świetlicy wiejskiej i pomieszczeń w 
świetlicy, elewacja, docieplenie ścian, remont placu 
zabaw, środki na bieżące naprawy w 
pomieszczeniach będących w zarządzaniu przez 
sołectwo oraz zakup nowego sprzętu AGD, zakup 
materiałów 

17 073,08 

17073,08 100 

5. Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej 600,00 599,87 99,98 

7 
Upowszechnianie idei samorządowej poprzez 
organizację imprez (dożynki gminne) 

0,00 
0 0 

  29 773,08 29771,44 99,99 

8 Płazowo 

1. 
Utrzymanie i remont dróg gminnych w sołectwie 
Płazowo 

4 450,14 
4448,97 99,97 

2. Doposażenie OSP Płazowo 0,00 0 0 

3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni 106,50 106,5 100 

4. Dofinansowanie działalności świetlicy 15 943,36 15912,09 99,80 
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5. 
Upowszechnianie idei samorządowej poprzez 
organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców. 

1 562,51 
1559,56 99,81 

6. 
Zagospodarowanie działki 123/2 na boisko 
sportowe 

2 000,00 
2000 100 

  24 062,51 24027,12 99,85 

9 Sucha 

1. Utrzymanie i remont dróg na terenie sołectwa 21 140,65 21140,35 100,00 

2. Doposażenie OSP w Suchej 6 000,00 6000 100 

3. Utrzymanie terenów zielonych (kąpielisko-2.500zł) 3 302,83 
3302,83 100 

4. 
Utrzymanie tradycji przez zorganizowanie imprez 
kulturalnych (Bal Maskowy, Noc Kupały, Dzień 
Ziemniaka, Andrzejki, Sylwester) 

2 113,92 

2113,92 100 

5. 
Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej oraz zakup 
wyposażenia 

3 000,00 
2999,39 99,98 

6. 
Doposażenie pomieszczenia kuchennego w 
świetlicy wiejskiej w Suchej 

1 500,00 
1494,9 99,66 

    
7. 

Zakup i montaż garażu blaszanego przy świetlicy 
wiejskiej 

4 283,25 
4283 99,99 

  41 340,65 41334,39 99,98 

10 Trutnowo 

1. Remont i utrzymanie dróg w sołectwie Trutnowo 2 000,00 1998,16 99,91 

2 Doposażenie OSP Trutnowo 500,00 500 100 

3 
Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni w 
sołectwie 

6 120,95 
6115,22 99,91 

4 
Budowa oświetlenia "Nad wehikułem czasu" 
(projekt) 

2 500,00 
2500 100 

5 
Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej oraz 
zakup wyposażenia do świetlicy 

7 573,82 
7573,48 100,00 

6 
Upowszechnianie idei samorządowych poprzez 
organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców 
sołectwa (m.in. dzień dziecka) 

926,18 

926,18 100 

  19 620,95 19613,04 99,96 



 

29 

 

11 Wełpin 

1. Utrzymanie dróg gminnych sołectwa Wełpin 9 600,00 9595,45 99,95 

2. Dofinansowanie dla OSP Wełpin 400,00 400 100 

3. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych 4 400,00 4399,67 99,99 

4. 
Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskie oraz 
doposażenie i remonty świetlicy 

4 030,48 
4028,49 99,95 

5. 
Upowszechnianie idei samorządowych poprzez 
organizację imprez integracyjnych (np. Dzień 
dziecka, dzień seniora, dzień kobiet) 

800,00 

374,05 46,76 

    6 
Opracowanie dokumentacji związanej z budową 
obiektów małej infrastruktury w miejscu publicznym 

0,00 
0 0 

      wydatki inwest jedn. budż. 0,00 0 0 

  19 230,48 18797,66 97,75 

      

OGÓŁEM 339 901,19 332397,17 97,79 
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6.4 Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w 

wydatkach budżetu gminy. 

Planowane inwestycje w 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 3.814.707,29 zł, 

natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 37.219.213,97 zł. Zatem udział 

inwestycji stanowi 10,25 % w stosunku do wykonanych wydatków. 

Tabela 6-4 Nakłady planowane i nakłady poniesione na inwestycje w 2020 r. 

Wyszczególnienie 
Termin 

rozpocz. 
zakończ. 

Nakłady 
planowane 

na 2020r. 

Nakłady 
poniesione 

w 2020r. 
 

Rozbudowa i przebudowa  stacji 
uzdatniania wody usytuowanej na terenie 
dz. nr 813/1 położonej w m. Bysław 

2019-
2021 

136000,00 41346,08 

 

 

 

Przebudowa i remont stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Lubiewo  

2019-
2022 

10000,00 7318,50  

Przebudowa i remont istniejących 
przepompowni ścieków na terenie Gminy 
Lubiewo (RPO) 

2020-
2021 

9000,00 816,75  

Przebudowa i rozbudowa sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych na 
działkach nr ewid. 251/12, 251/30, 251/39, 
254/14, 254/19, 255/2, 256/13, 281/8 w 
miejscowości Bysławek 2020 

10000,00 5690,00  

Budowa sieci wodociągowej i przyłączy na 
dz. nr ewid. 213/8  w Lubiewicach 2020 

6150,00 6150,00  

Rozbudowa drogi powiatowej Bysław-
Cekcyn nr 1030C na odcinku od km 2+030 
do km 8+000 - dotacja 

 
2020 52000,00 0,00  

Przebudowa drogi gminnej nr 010644C 
relacji Bysław-Teolog od km 0+000 do km 
0+719,8 do gruntów rolnych 

2020 613725,00 612228,90  

Rozbudowa części drogi gminnej nr 
010621C Bysław ul. Wiatrakowa wraz z 
przebudową części drogi gminnej nr 
010624C Bysław ul. Krótka 

2019-
2020 

8000,00 7995,00  

Przebudowa drogi gminnej nr 010608C 
relacji  Bysławek-Lubiewo od km 0+000 do 
km 3+563 – I etap od km 1+750 do km 
3+563 

2020-
2021 

310000,00 300959,40  
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Rozbudowa ul. Hallera w Lubiewie 
(dokumentacja projektowa) 

2019-
2020 75000,00 73956,20 

 

Rozbudowa ul. Słonecznej w Suchej 
(dokumentacja projektowa) 

2019-
2020 10000,00 6000,00 

 

Rozbudowa drogi gminnej nr 010626C ul. 
Polnej w Bysławiu 

2019-
2020 3000,00 2870,00 

 

Wznowienie punktów granicznych do 
inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej 
Klonowo-Osady  środki funduszu 
sołeckiego: 10.000 zł 2020 15000,00 9970,00 

 

Zakup wykaszarki do traw 2020 30000,00 29999,70 
 

Utwardzenie pow. gruntu na dz nr 981 w 
Bysławiu – parking przy jeziorze – etap II 

2019-
2020 11500,00 9252,90 

 

Rozbudowa i przebudowa budynku 
gastronomiczno-socjalnego wraz z 
zagospodarowaniem terenu nad jeziorem 
Bysławskim Wielkim 2020 15000,00 15000,00 

 

Wykup gruntów 2020 10000,00 6535,50  

Zwrot dotacji oraz płatności 
wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem dot. „Budowa targowiska 
gminnego w Lubiewie” 2020 

1533,00 1532,08  

Zakup zapory sieciowej dla sieci Gminnej 
Lubiewo-Internet-Edukacja@ wraz z 
licencją 2020 

23739,27 23739,00  

Budowa przyłącza 
optotelekomunikacyjnego z budynku 
Urzędu Gminy do budynku przy ul. W.P.8 

2019-
2020 

12300,00 12300,00  

Budowa boiska piłkarskiego z bieżnią 
lekkoatletyczną w Bysławiu 2020 

1241925,00 1233850,00  

Zakup cyfrowej pracowni językowej do 
Szkoły Podstawowej w Bysławiu 2020 

26300,00 26250,60  

Wymiana okien i montaż rolet w budynku 
SP Bysław 2020 

23300,00 23270,76  

Budowa ogrodzenia terenu parkingu oraz 
miejsca wydzielonego do kontenerów na 
śmieci przy Szkole Podstawowej w 
Bysławiu 2020 

19700,00 19700,00  

Montaż rolet w Przedszkolu 
Samorządowym Gminy Lubiewo 2020 

2000,00 1939,23  
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Dostawa i montaż instalacji 
fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i 
powietrznych pomp ciepła na terenie 
Gminy Lubiewo (RPO) 2020 

1428803,00 1138432,45 

 

 

Rozbudowa i przebudowa budynku 
świetlicy w Bysławku ( środki F-szu 
Sołeckiego – 2.460 zł) 2020 

11820,00 5668,30  

Rozbudowa i przebudowa budynku 
świetlicy w Lubiewicach ( środki F-szu 
Sołeckiego - 18.000) 

2018-
2020 

81400,00 81400,00  

Zagospodarowanie działki nr 188/2 w 
Klonowie -  (środki F-szu Sołeckiego – 
13.000 zł) 

2019-
2020 

19500,00 19468,08  

Docieplenie ścian budynku świetlicy 
wiejskiej w Minikowie (środki funduszu 
sołeckiego) 2020 

6929,00 6928,70  

Budowa placu zabaw w Minikowie - środki 
funduszu sołeckiego- 1500 zł 2020 

2200,13 2190,00  

Dotacja dla instytucji kultury - Biblioteka -
Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo 
- na wkład własny w projekcie 2020 

4800,00 0,00  

Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku 
świetlicy wiejskiej i siedzibie OSP w 
Minikowie (środki Funduszu Sołeckiego – 
5.181,87 zł) 2020 

18172,89 18029,34  

Rozbudowa i przebudowa budynku 
świetlicy wiejskiej w Płazowie-realizacja 
inwestycji na dz. nr ewid. 121/3 (środki F-
szu Sołeckiego -8.000zł) 2020 

8000,00 7968,73  

Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku 
świetlicy wiejskiej w Płazowie (środki 
Funduszu Sołeckiego – 5.000 zł) 2020 

15000,00 15000,00  

Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku 
świetlicy wiejskiej w Bysławku (środki 
Funduszu Sołeckiego – 15.540 zł) 2020 

15540,00 15537,10  

Zagospodarowanie działki nr 123/2 w 
Płazowie - na boisko sportowe - usunięcie 
kolizji energetycznej (środki F-szu 
Sołeckiego - 2.000 zł) 

2019-
2020 

30000,00 25413,99  

RAZEM   4317337,29 3814707,29  

Rezerwa na inwestycje   8300,00    

OGÓŁEM   4325637,29 3814707,29  
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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: 

Tabela 6-5 Zmniejszenia w stanie mienia komunalnego. 

Lp. Wyszczególnienie 

 Uzyskany 

dochód 

w złotych 

1. Plac zabaw w Minikowie likwidacja - 

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków (III 

etap) 77 szt. 

Przekazanie 
nieodpłatne 
użytkownikom 

- 

3. Działka nr 1143/3 w Lubiewie o pow. 1072 m2 sprzedaż 29.208,70 

4. Samochód ciężarowy STAR 200 skrzynia 

(ZKGL) 

likwidacja - 

 RAZEM  29.208,70 

 

Tabela 6-6 Zwiększenia w stanie mienia komunalnego. 

Lp. Wyszczególnienie  Wartość 

1. Zwiększenie wartości budynku świetlicy w 

Minikowie (docieplenie ścian, wymiana 

pieca) 

z inwestycji 47.958,04 

2. Zwiększenie wartości budynku świetlicy w 

Lubiewicach (rozbudowa i przebudowa) 

z inwestycji 171.886,80 

3. Zwiększenie wartości budynku świetlicy w 

Bysławku (wymiana pieca) 

z inwestycji 15.537,10 
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4. Zwiększenie wartości budynku świetlicy w 

Płazowie (wymiana pieca) 

z inwestycji 15.000,00 

5. Droga nr 010644C Bysław- Teolog – 0,72 km z inwestycji 622.939,03 

6. Oświetlenie drogowe – DW 240 (obejście 

Płazowa) 

Nieodpłatne 
przekazanie 

425.936,14 

7. Oświetlenie drogowe – DW 240 (Teolog) Nieodpłatne 
przekazanie 

266.558,70 

8. Przyłącze optotelekomunikacyjne do bud. ul. 

Wojska Polskiego 8 

z inwestycji 17.295,00 

9. Instalacje fotowoltaiczne – 54 zestawy z inwestycji 1.156.882,4

5 

10. Zwiększenie wartości budynku Szkoły 

Podstawowej w Bysławiu (montaż rolet 

zewnętrznych) 

z inwestycji 25.209,99 

11. Boisko piłkarskie, bieżnia i skocznia przy 

Szkole Podstawowej w Bysławiu 

z inwestycji 1.256.149,5

0 

12. Ogrodzenie terenu parkingu oraz miejsca do 

kontenerów na śmieci przy SP w Bysławiu 

z inwestycji 19.700,00 

13. Cyfrowa Pracownia Językowa dla Szkoły 

Podstawowej w Bysławiu 

zakup 26.250,60 

14. Wykaszarka do traw (ZKGL) zakup 29.999,70 

15. Działka nr 218/1 w Klonowie o pow. 450  m2  

- droga wewnętrzna 

Nieodpłatne 
przekazanie (SP) 

225,00 

16. Działka nr 218/3 w Klonowie o pow. 600  m2  

- droga wewnętrzna 

Nieodpłatne 
przekazanie (SP) 

300,00 

17. Działka nr 47/3 w Klonowie o pow. 1.600  m2  

- droga wewnętrzna 

Nieodpłatne 
przekazanie (SP) 

800,00 

18. Działka nr 285/9 w Minikowie o pow. 123 m2 

-  pod plac zabaw  

zakup 4.951,00 

19. Działka nr 711/5 w Bysławiu  o pow. 166 m2  

- droga  

zakup 2.878,50 

 RAZEM  4.106.457,5

5 
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Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Tucholi z dnia 17.06.2019 r. Gmina 

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

mieszkańcu gminy . Jest to nieruchomość położona w Lubiewie. Sporządzona została 

inwentaryzacja nabytego mienia oraz obciążeń hipotecznych. Dalsze postępowanie 

dotyczące spadku toczy się w Sądzie Rejonowym w Tucholi. Obecnie nieruchomość 

jest przedmiotem umowy najmu. 

 

Tabela 6-7 Dochody uzyskane w 2020 r. z tytułu wykonywania prawa własności. 

Lp. Wyszczególnienie Dochody   

w złotych 

1. Dochody z dzierżawy i wynajmu lokali użytkowych 51.962,02 

2. Dochody z wynajmu mieszkań  19.677,28 

2a. Dochody z wynajmu nieruchomości otrzymanej jako spadek 10.920,00 

3. Dzierżawa gruntów rolnych i jeziora oraz obwodów łowieckich 11.694,48 

4. Wynajem sprzętu na kąpielisku (ZKGL) 10.616,68 

5. Dzierżawa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap III-IV 9.871,60 

6. Wynajem sal i pomieszczeń w jednostkach oświatowych 16.871,44 

7. Wynajem pomieszczeń w Urzędzie Gminy  643,92 

8. Wynajem sal w  Domu Strażaka w Bysławiu oraz w świetlicach 3.299,58 

9. Wynajem kortów tenisowych 1.900,82 

10. Opłaty za użytkowanie wieczyste 243,04 

11. Wpływy ze sprzedaży działek i nieruchomości 29.208,70 

12. Dochody  z wynajmu garaży do autobusów (ZKGL) 8.655,00 

 RAZEM 175.564,56 
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6.7 Podatki i opłaty lokalne 

Tabela 6-8 Stan zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych na dzień 
31.12.2020r. 

Stan zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach lokalnych  

na dzień 31.12.2020 r. 

Podatek od nieruchomości os. Prawne 22 865,52 

Podatek od nieruchomości os. Fizyczne 48 856,24 

Podatek rolny os. Fizyczne 22 728,67 

Podatek leśny os. Fizyczne   1 074,27 

Podatek od środków transportowych os. 

fizyczne 

  1 512,00 

Opłata za odpady komunalne 64 106,81 

Razem zaległości 161 143,51 
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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. oraz 

zmienionym Zarządzeniem nr 22/2021 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 19.03.2021 r. 

przewidziano do realizacji 23 inwestycje drogowe. Na dzień 31.12.2020 r. stopień 

realizacji planu wynosił 26,09%. 

7.2 Informacja o drogach gminnych 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. długość dróg gminnych w gminie wynosiła 76,913 km.  

Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2020 r. 36,23% wszystkich dróg, a pod 

koniec 2020 roku 35,39 %.  

Drogi z kostki betonowej stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio 5,2% na dzień 

1 stycznia 2020 r. i 4,85% na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Pozostałe drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, 0,5  % na 

dzień 1 stycznia 2020 r. i 0,2 % na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Drogi gruntowe stanowiły w poprzednim roku, odpowiednio, 58,36% na dzień 1 

stycznia 2020 r. i 59,56% na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Długość ścieżek rowerowych należących do gminy w 2020 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. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego nadał im 

numery dróg w roku 2020. W związku z czym ilość dróg gminnych w dniu 01.01.2020 

r. wynosiła – 44 drogi, a na dzień 31.12.2020 r. – 46 dróg. 

7.3 Dokumenty strategiczne 

W  2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Lubiewo przyjęta Uchwałą nr 

XXXIII/151/2012 Rady Gminy Lubiewo z dnia 10 grudnia 2012 r. 
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Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Lubiewo przyjęta Uchwałą nr 

XXIV/161/2016 Rady Gminy Lubiewo z dnia 24 listopada 2016 r. 

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. 

Aktualizacja aglomeracji Lubiewo przyjęta Uchwałą nr XXVII/217/2020 Rady 

Gminy Lubiewo z dnia 29 grudnia 2020 r. 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo 

gazowe dla Gminy Lubiewo na lata 2020-2035 przyjęty Uchwałą nr XXV/199/2020 

Rady Gminy Lubiewo z dnia 25 listopada 2020 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 2020 

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 2020 roku w gminie Lubiewo zutylizowano łącznie 42,360 ton wyrobów 

zawierających azbest z 26 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.  

 

 

 

7.4 Realizacja projektów  

W  2020 r. zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 
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„Budowa boiska sportowego ze sztuczną trawą oraz bieżni lekkoatletycznej z tartanu 

przy Szkole Podstawowej w Bysławiu”– wartość projektu wyniosła – 1 223 850,00 zł, 

dofinansowanie 611 925,00 zł, wkład własny 611 925,00zł.  

 

Rysunek 7-1 Boisko przy Szkole Podstawowej w Bysławiu 

„Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku świetlicy 

wiejskiej i siedzibie OSP w Minikowie” - koszt wymiany kotła 

wyniósł 18 172,34 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Toruniu stanowiła kwotę w wysokości 12 091,02 zł, 

pozostała kwota tj. 5 938,32 zł została pokryta ze środków 

funduszu sołeckiego i budżetu gminy. 

 

 

 

 

 

Rysunek 7-2 Kocioł na pellet w kotłowni świetlicy wiejskiej  
w Minikowie. 
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„Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikcję źródeł energii na 

terenie gminy Lubiewo” – dostawa i montaż 54 zestawów instalacji fotowoltaicznych. 

Całkowita wartość projektu wyniosła  1 248 661,65 zł brutto, wnioskowane 

dofinansowanie – 576 596,23 zł, udział mieszkańców – 661.281,35 zł, pozostałe z 

budżetu gminy. 

 

Rysunek 7-3 Instalacja fotowoltaiczna 
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„Przebudowa drogi gminnej nr 010644C relacji 

Bysław – Teolog od km 0+000 do km 0+719,8 

do gruntów rolnych” - wartość inwestycji 

wyniosła – 612 228,90 zł, dofinansowanie 

336 725,00 zł, wkład własny 275 503,90 zł 

 

 

 

 

 

Rysunek 7-4 Droga gminna 010644C Bysław – 
Teolog 

 

“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” -wartość zadania – 

381 284,98 zł, dofinansowanie 209 706,00 zł, wkład własny 171 578,98 zł 

 

Rysunek 7-5 ul. Spokojna 

 

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

0+220”- wartość zadania 15 352,64 zł, dofinansowanie 15 352,64 zł 
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„Remont drogi gminnej nr 010631C w m. Bysław ul. Zbysława od km 0+093 do km 

0+412”- wartość zadania 18 993,78 zł, dofinansowanie 18 993,78 zł 

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

3+419”- wartość zadania 15 373,72 zł, dofinansowanie 15 373,72 zł 

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

wartość zadania 10 316,58 zł, dofinansowanie 10 316,58 zł 

„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”- wartość zadania 47 546,90 zł, 

dofinansowanie 47 546,90 zł 

 

W 2020 r. zrealizowano następujące inwestycje ze środków budżetu gminy: 

„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Minikowie” Wartość robót wyniosła 

28 928,70 zł brutto. 

Rysunek 7-6 Świetlica wiejska w Minikowie 

 

Budowa przyłącza optotelekomunikacyjnego do budynku Urzędu Gminy  

w Lubiewie, w którym mieści się Referat Oświaty i Spraw Społecznych. Wartość robót 

wyniosła 12 300,00 zł brutto.  
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„Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Lubiewice” – II etap. 

Wartość robót wyniosła 80 000 zł brutto.  

 

Rysunek 7-7 Świetlica wiejska w Lubiewicach 

W roku 2020 Gmina Lubiewo rozpoczęła 

realizację zadań pn.:  

„Przebudowa drogi gminnej nr 010608C 

relacji Bysławek – Lubiewo od km 1+750 do 

km 3+563 Etap I” 

„Modernizacja oświetlenia ulicznego  

z zastosowaniem technologii LED na terenie 

Gminy Lubiewo” 

 

 

 

 

Rysunek 7-8 Oświetlenie uliczne z oprawą w 
technologii LED 
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„Przebudowa  

i remont istniejących 

przepompowni ścieków 

na terenie Gminy 

Lubiewo” 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7-9 Przepompownia ścieków przy plaży w Bysławiu 

 

„Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bysław” 

 

Rysunek 7-10 Budynek stacji uzdatniania wody w Bysławiu 
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„Rozbudowa i przebudowa budynku Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy 

Lubiewo w celu utworzenia klubu seniora” 

 

Rysunek 7-11 Rozbudowa i przebudowa budynku B-CKiP Gminy Lubiewo 

„Rozbudowa i przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej w Płazowie wraz z 

przebudową zewnętrznej instalacji wodociągowej i utwardzeniami”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7-12 Kotłownia w świetlicy wiejskiej  
w Płazowie 



 

46 

 

W roku 2020 Gmina Lubiewo udzieliła dotacji w wysokości 192 939,00 zł dla Powiatu 

Tucholskiego na realizację zadania pn.: “Remont drogi powiatowej nr 1038C Bysławek 

– Bysław od km 14+567 do km 16+448” 

Rysunek 7-13 Droga Bysławek- Bysław 
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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 i tanecznych, 

współpraca Gminy Lubiewo z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy  

w zakresie działalności: Uniwersytetu Trzeciego Wieku - dla wszystkich 

zainteresowanych. 
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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, 

 

Oczywiście nie są to wszystkie formy reprezentowania Gminy na zewnątrz, 

wymieniono tylko część w celu zobrazowania tego rodzaju promocji.  

W 2020 r., z uwagi na sytuację pandemiczną organizacja różnego rodzaju imprez, 

konkursów czy udziału w tego rodzaju przedsięwzięciach była znacznie ograniczona. 

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 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 informacje o wydarzeniach kulturalnych i sportowych, 

a także bazę noclegową i gastronomiczną. Wydania zostały uzupełnione licznymi 

zdjęciami. 
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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. Niestety, w 2020 r. pandemia  

nie pozwoliła na organizację wymiany młodzieży.  

 

Gmina Lubiewo, od 2016 r. współpracuje z Klubem Kajakowym CWZS „Zawisza” 

Bydgoszcz. Każdego roku nad jeziorem bysławskim organizowany jest obóz kajakowy, 

na który przyjeżdżają dzieci z Bydgoszczy i okolic. Jest to również efektywna forma 

promocji gminy. 

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. 
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Wydatki na promocję w 2020 r. – ogółem: 41 852,30zł, w tym: 

4 929,00 zł – druk samorządowego Kuriera Lubiewskiego (2 wydania), 

1 241,98 zł – publikacje w mediach (zakup albumów „Poczet Samorządowców 

województwa kujawsko – pomorskiego, publikacja życzeń świątecznych w 

Tygodniku Tucholskim i Gazecie Pomorskiej,  

11 894,10 zł – zakup dwóch namiotów,  

1 478,00zł – zakup aparatu fotograficznego na potrzeby urzędu gminy, 

387,99 zł – zakup nagród dla laureatów konkursu dla mieszkańców gminy z okazji 

30-lecia samorządu terytorialnego, 

273,40zł zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Moje ciekawe 

miejsca w Gminie Lubiewo”, 

573,92zł - zakup nagród dla laureatów konkursu fotograficznego „Znam ciekawe 

miejsca w Gminie Lubiewo”, 

3 130,00zł – realizacja programu promocyjnego z TVP Bydgoszcz „Z plecakiem 

przez region”,  

250,00zł – zakup naklejek z herbem Gminy Lubiewo na serca do nakrętek,  

307,50zł – wykonanie banneru promocyjnego dla Morsów z Borów Tucholskich, 

665,43zł – zakup tablicy informacyjno – promocyjnej na boisko w Bysławiu, 

976,62zł – zakup pinsów z herbem gminy, 

8 093,40zł – zakup 3 szt. gablot informacyjno – promocyjnych, 

4 169,70zł – zakup stojaków na ulotki i foldery promujące Gminę Lubiewo, 

300,00zł – zakup upominków świątecznych dla seniorów, 

70,00zł – zakup kwiatów, 

2999,97zł – zakup kurtek dla członków orkiestry dętej OSP Bysław (środki 

pochodziły z niewykorzystanej z powodu pandemii przez OSP dotacji pozyskanej 

w ramach otwartego konkursu ofert) 

111,29zł – koszty przesyłek zamówionych towarów. 

Z plecakiem przez region - przy współpracy z TVP Bydgoszcz został nagrany  

5 minutowy program promocyjny „Z plecakiem przez region”, który został wyemitowany 

na antenie TVP Bydgoszcz oraz umieszczony link  na stronie www.lubiewo.pl 

W programie pokazano 4 ciekawe miejsca z terenu gminy, tj. Zalew Koronowski  

z promem, Kościół w Lubiewie, PZU trasę zdrowia Trutnowo – Lubiewice oraz jezioro 

bysławskiego z jego infrastrukturą.  

http://www.lubiewo.pl/
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Rysunek 8-1 Plan zdjęciowy na PZU trasie zdrowia 

Witacze - przy drodze wojewódzkiej nr 240 na wjeździe od strony Świecia i od strony 

Tucholi stanęły dwa, ponad czterometrowe witacze, na których umieszczono 

następujące treści ”Gmina Lubiewo”, „Wita”, „Zaprasza ponownie”, „Pełna uroku  

o każdej porze roku”, adres strony internetowej www.lubiewo.pl i herb Gminy Lubiewo. 

Dominujące kolory to żółty i zielony, a tło witaczy wypełnione zostało zdjęciami Zalewu 

Koronowskiego, Kościoła w Bysławiu, obwodnicy Płazowa i promu na Wielonku.  

Witacze witają turystów i przejezdnych przekraczających granice naszej gminy  

w Lubiewicach i w Płazowie.  
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 Rysunek 8-2 Witacz przy obwodnicy Płazowa 

 

Konkursy - w ramach promocji gminy, zorganizowano dwa konkursy:  

• fotograficzny „Znam ciekawe miejsca w Gminie Lubiewo” 

• plastyczny „Moje ciekawe miejsce w gminie Lubiewo”  

Przedmiotem konkursów było uwiecznienie obiektów przyrodniczych, turystycznych,  

architektonicznych  oraz  zabytków zlokalizowanych  na  terenie  gminy  Lubiewo. 

 

Projekt promocyjny - od jesieni 2020r. realizowany jest projekt  „Promocja obszaru 

LSR poprzez stworzenie bazy narzędzi informacyjno – promocyjnych”, którego celem 

jest przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej walorów krajobrazowo-

przyrodniczych i historyczno-kulturowych obszaru LSR za pomocą stworzenia bazy 

narzędzi promocyjnych, którymi będą:  

Wirtualny spacer obejmujący obszar powiatu tucholskiego – 1 aplikacja. 

• Mobilna gra edukacyjna obejmująca obszar powiatu tucholskiego – 1 aplikacja. 

• Wydawnictwo – minimapa - 1000 szt.  

• Wydawnictwo – widokówki - 12 rodzajów widokówek, po dwa rodzaje na każdą 

gminę powiatu tucholskiego, w ilości 1000 szt. z każdego rodzaju.  

• Figurki wiewiórek o wysokości do 1,20m - 12 szt.  
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• Pluszowe maskotki wiewiórki –50 szt.  

• Strój wiewiórki dla dorosłej osoby – 1 szt.  

• Obrazy na płótnie wykonane ze zdjęć z wykonanych do wirtualnego spaceru - 

30 szt.  

• Kolorowanki dla dzieci z motywem Borów Tucholskich – nakład 1000szt.  

Planowany termin zakończenia operacji – sierpień 2021r.  

Całkowity koszt realizacji operacji wynosi 79 000,00zł, w tym pozyskana dotacja 

74 994,00zł co stanowi 95% całkowitych kosztów operacji. 

 

Gmina w 2020 r. wydawała jeden tytuł prasowy, był to Samorządowy Kurier Lubiewski 

zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny pod nr 510, 

którego wydawanie wiązało się z wydatkami w wysokości 4 929,00zł oraz wpływami w 

wysokości 0,00zł, 

. 

 

 

Rysunek 8-3 Wydania Samorządowego Kurierka Lubiewskiego z 2020 r. 
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8.2 Komunikacja z mieszkańcami 

Kreowanie i przekazywanie informacji mieszkańcom odbywa się zarówno w sposób 

tradycyjny za pośrednictwem sołtysów i radnych, poprzez zamieszczanie okólników, 

informacji, plakatów na tablicach informacyjnych w sołectwach a także za pomocą 

środków masowego przekazu. Tu na szczególną uwagę zasługują serwis internetowy 

Gminy, który dostępny jest pod adresem: www.lubiewo.pl, Biuletyn Informacji 

Publicznej oraz serwis społecznościowy Facebook. Obecność Gminy Lubiewo w 

Social mediach pozwala na łatwą i szybką nie tylko wymianę informacji, ale przede 

wszystkim interakcję. Pozwalają na szybsze przekazanie treści, budują wizerunek, 

promują oraz realizują politykę informacyjną.  

Rysunek 8-4 Portal www.lubiewo.pl 
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Cały czas z wielkim powodzeniem funkcjonuje system powiadomień SMS, dzięki 

któremu mieszkańcy na bieżąco otrzymują ważne informacje i komunikaty. Zachęcam 

osoby które nie dokonały jeszcze rejestracji do zainstalowania aplikacji BLISKO lub 

rejestracji w klasyczny sposób na numer telefonu. Dostępna jest też forma 

powiadomień e-mail. Instrukcja dołączenia do systemów powiadomień na stronie: 

www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/30e2b66b/Gmina-Lubiewo 

Rysunek 8-5 liczba osób zarejestrowanych w systemie SISMS na dzień 31.12.2020 r. 
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9 Jednostki Organizacyjne i inne podmioty 

9.1 Zakład Komunalny Gminy Lubiewo 

Zakładowi Komunalnemu Gminy Lubiewo w planie finansowym na 2020 rok przyznano 

następujące środki finansowe: 

Na wydatki 2.256.374,00 zł, 

Z dochodów własnych 1.247.100,00 zł 

z powyższego w 2020 roku wykonano 

Na wydatki 2.243.460,98 zł 

Z dochodów przekazano do budżetu Gminy Lubiewo 1.130.822,88 zł 

Stan zatrudnienia w ZKGL w 2020 przedstawiał się następująco: 22 ¼ etatu na umowę 

o pracę na czas nieokreślony, 4 etaty na umowę zlecenie, 7 etatów w ramach robót 

publicznych (praca trwała 6 miesięcy). 

Na terenie gminy Lubiewo istnieją trzy stacje uzdatniania wody – w m. Bysław, 

Lubiewo, Sucha. 

Długość czynnej sieci wodociągowej w 2020 r. wynosiła 170,364 km, długość sieci 

kanalizacyjnej 49,650 km. Zawartych było 1839 umów na dostarczanie wody (tożsame 

z ilością przyłączy) i 869 umów na odprowadzanie ścieków siecią kanalizacyjną 

(tożsame z ilością przyłączy). Zakład Komunalny obsługiwał 183 przydomowe 

oczyszczalnie ścieków przekazane po zakończeniu trwałości projektów na budowę 

przydomowych oczyszczalni.  

Najważniejsze zadania wykonywane przez Zakład Komunalny Gminy Lubiewo  

w 2020 r. 

Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.  

Równanie gruntowych dróg gminnych w sezonie wiosennym oraz jesiennym. 

Utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Lubiewo - koszenie poboczy dróg 

kosiarką bijakową, oraz wykaszanie traw kosami spalinowymi na terenach zielony 

w sołectwach gminy Lubiewo. 

Remonty budynków kubaturowych należących do gminy Lubiewo – remonty biur  

w urzędzie gminy w Lubiewie i świetlicach wiejskich m.in. w świetlicy w Bysławku, 

Trutnowie, Płazowie, Bysławiu. 
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Prace brukarskie – wykonanie „polbruków” przy boisku sportowym w Bysławiu, 

wykonanie utwardzenia pod kontenery na odpady na terenie SP Bysław, 

wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej w Trutnowie, przełożenie na nowo 

chodnika na terenie zielonym przy stawie w Trutnowie, powiększenie terenu 

przeznaczonego na postój samochodów na terenie plaży w Bysławiu oraz 

wykonanie pojedynczego miejsca postoju dla osób niepełnosprawnych.  

Obsługa 183 przydomowych oczyszczalni ścieków, których właściciele podpisali z 

Zakładem Komunalnym umowy. 

Wymiana przyłączy wodociągowych i przebudowa kanalizacji deszczowej w 

Bysławiu na ul. Kwiatowej i Spokojnej – wykonie zadania nastąpiło przed 

położeniem nowej warstwy asfaltowej. Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. 

Leśnej w Suchej. 

 

9.2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

W okresie od I do XII 2020 r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych 

było 10 pracowników: kierownik, główna księgowa, inspektor ds. świadczeń 

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, podinspektor ds. organizacyjnych, 4 

pracowników socjalnych ( w tym 2 specjalistów pracy socjalnej i 2 starszych 

specjalistów pracy socjalnej), 1 asystent rodziny, lider – animator/pomoc 

administracyjna. Opiekunka środowiskowa/sprzątaczka zatrudniona w ramach umowy 

zlecenie. Ponadto w ramach umowy o świadczenie usług zatrudniony jest radca 

prawny  w wymiarze 10 godzin w miesiącu.  

    W roku 2020 podpisaliśmy umowę o świadczenie usług ze Spółdzielnią Socjalną  

PROGRES w Tucholi, która świadczyła specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi. W ramach umowy świadczone były usługi przez 

specjalistów w zależności od potrzeb i schorzeń dzieci zakwalifikowanych do tej formy 

pomocy. Byli to.in. psycholog rodzinny, pedagog, fizjoterapeuta,  logopeda. 
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9.2.1   Zadania w ramach ustawy o pomocy społecznej 

 

           W  okresie od miesiąca stycznia do miesiąca  grudnia 2020 r.  do GOPS  

wpłynęło 221  wniosków o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Wydano 479 

decyzji  przyznających świadczenia  i 6 decyzji odmownych.     

Obowiązujące kryterium dochodowe  

 

dla osoby samotnie gospodarującej  701,00 zł 

dla osoby w rodzinie  528 zł 

kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego stanowi  308 zł 

maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645 zł 

 

pomoc w ramach Wieloletniego Programu wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zasiłki celowe na zakup posiłku 

lub żywności i posiłki w szkole) mogły otrzymywać osoby/rodziny, których dochód 

stanowi 150% odpowiednio w/w kryterium dochodowego na osobę w rodzinie czyli 

792,00 zł  i dla osoby samotnie gospodarującej – 1.051,00 zł 

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej to budżetowa jednostka organizacyjna 

Gminy Lubiewo utworzona do realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy 

społecznej.  

 

W ramach zadań własnych i zleconych przyznano świadczenia 127 rodzinom 

(411 osób w rodzinach): świadczenia pieniężne – 114 rodzinom (362 osób  

w rodzinach), świadczenia niepieniężne – 75 rodzinom (329 osób w rodzinach) 

Na zadania zlecone wydatkowano:  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi –  

82 969 zł. – (12 rodzin, 53 osoby w rodzinach) - środki od Wojewody 

Na zadania własne wydatkowano: 

zasiłki okresowe – 30 793 zł  (29 rodzin) – budżet Państwa 

zasiłki stałe – 127 990 zł ( 22 rodziny) – budżet Państwa 

Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały i nie podlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia z innych tytułów –  10 563 zł ( 23 osoby) – budżet Państwa 
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Program Rządowy – „Posiłek w szkole i w domu” – koszt Programu 95 500 zł  

budżet Państwa – 66 153zł  i budżet Gminy –  29 347zł ( skorzystały 322 osoby )  

W ramach programu realizowano : 

- Zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności – 64 888zł  – skorzystały 82 rodziny 

(314 osób w rodzinach) 

- Posiłki w szkole i przedszkolu – 30 612 zł –  skorzystało 120 osób (63 rodziny) 

 

 Przygotowywaniem  gorących  posiłków dla uczniów  uczęszczających do SP  

w Lubiewie zajmuje  się  miejscowa  kuchnia.  Natomiast do pozostałych szkół  

i przedszkoli  zlokalizowanych  na terenie gminy  gorące  posiłki  przygotowywane   

i  dowożone  były  przez  Restaurację U Kumpli w Lubiewie, która  realizowała dania  

w  cenie 4,57 zł (wsad do kotła 3 zł). 

                                                                                                               

Zasiłki celowe na potrzeby bytowe – 11 327 zł – środki gminy 

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej – 342 794 zł  (11 osób) – 

środki Gminy. 

 Odpłatność za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubiewo w rodzinach zastępczych –     

       44 416,52 zł (środki gminy) 

Usługi opiekuńcze (zwykłe) – 8 594 zł ( 3 osoby – środki Gminy). 

    

 Główne problemy występujące w rejonie działania OPS to: bierność, ubóstwo, 

bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność  

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, trudne warunki mieszkaniowe wielu 

rodzin, nadużywanie alkoholu. 

Ponadto pracownicy Ośrodka podczas wykonywania zadań i prowadzenia pracy 

socjalnej wśród swoich podopiecznych zauważają takie problemy jak: niechęć do 

podjęcia pracy, ukryte bezrobocie, strach przed zmianami, trudności związane  

z dojazdem do pracy (brak prawo jazdy ) a także rezygnowanie z siebie czy brak lub 

niska aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia. Zarówno pracownicy socjalni jak  

i asystent rodziny  w rodzinach z którymi współpracują obserwują występowanie 

trudnych relacji wewnątrzrodzinnych: między małżonkami, rodzicami i dziećmi, 

starszymi rodzicami i dorosłymi dziećmi a także konflikty sąsiedzkie. 
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Tabela 9-1 Powody przyznawania pomocy w roku 2020 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w 

rodzinie 

Ubóstwo 61 156 

Potrzeba ochrony macierzyństwa,  w tym 

wielodzietność 

34 180 

Bezrobocie 40 136 

Niepełnosprawność 54 154 

Długotrwała lub ciężka choroba 37 101 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego: 

-ogółem: 

w tym rodziny niepełne 

 

 rodziny wielodzietne 

 

 

16 
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9 31 

5 25 

Przemoc w rodzinie 0 0 

Alkoholizm 6 16 

Zdarzenie losowe 3 13 

 

PRACA SOCJALNA 

Świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej jest zadaniem własnym gminy  

o charakterze obowiązkowym i nie jest uzależnione od posiadanego przez osobę lub  

rodzinę dochodu. Pracownicy socjalni prowadzą pracę socjalną wśród rodzin, które 

zgłaszają się do GOPS po szerokorozumiane wsparcie. 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. Zauważyć jednak należy, że z pracy socjalnej korzystają także rodziny, 

które funkcjonują w sposób właściwy, przychodzą po porady związane z usługami 

opiekuńczymi, sytuacją zdrowotną członków rodziny (np. potrzeba ubiegania się  

o stopień niepełnosprawności), sytuacją wychowawczą dzieci itp. 
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Tabela 9-2 Praca socjalna w  roku 2020 

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. 

2020 232 rodziny (589 osób) 129 rodzin (299 osób) 

 

9.2.2  Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i 
zasiłków szkolnych 

 

Wydatkowane środki: 62 789,60 zł (w tym: dotacja 50 231,68 zł, środki gminy: 

12 557,92 zł.) 

 - 60 189,60 zł przeznaczono na wypłatę stypendiów szkolnych. Wsparciem tym objęto 

67  dzieci, 

 - 2 600,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków szkolnych dla 7 dzieci. 

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności  

z rodzin, w których występuje m. in. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 

długotrwała choroba, wielodzietność. Miesięczna wysokość dochodu na osobę  

w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być 

większa niż 528,00 zł. 

Zasiłek szkolny - może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo  

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności (pożar 

lub zalanie mieszkania, nagła choroba w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub prawnego 

opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków 

rodziny ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia). Zasiłek szkolny może być przyznany  

w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem 

edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.   

9.2.3  Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

 

DODATKI MIESZKANIOWE – 21 309,11 zł – środki gminy 

W 2020 roku złożono 24 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.  Wydano 27 

decyzji administracyjnych, z tego 23 przyznające. Z pomocy w formie dodatków 
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mieszkaniowych  w ubiegłym roku łącznie skorzystało 15 rodzin z terenu Gminy 

Lubiewo (49 osób). 

Dodatki mieszkaniowe stanowią zadanie własne gminy, środki na tę formę pomocy 

pochodzą z budżetu gminy. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom 

zamieszkującym w lokalach, do których posiadają tytuł prawny, powierzchnia 

zajmowanego lokalu nie przekracza ustawowo określonej normy, a średni miesięczny 

dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy 

poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175 % najniższej emerytury  

w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % w gospodarstwie wieloosobowym lub jeżeli 

jest wyższy, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego. 

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami faktycznymi 

przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu,  

a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek, które minimalnie 

wynoszą od 10 % do 15 % dochodów brutto danego gospodarstwa (w zależności od 

ilości osób w gospodarstwie domowym). 

 

DODATKI ENERGETYCZNE – 1 343,79 zł – dotacja (koszty obsługi 2% - 26,87zł). 

 

W 2020 roku złożonych zostało 14 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, 

wydano 21 decyzji (14 przyznających ).  

Z dodatku energetycznego skorzystało 9 rodzin. Łączna liczba osób w tych rodzinach 

to 31. To zadanie zlecone. Środki finansowe – budżet Państwa. 

Wsparciem finansowym akcesoryjnym do dodatku mieszkaniowego jest dodatek 

energetyczny. Zgodnie z przepisami ustawy prawo energetyczne odbiorcy wrażliwemu 

energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny wyłącznie gdy 

jest uprawniony do pobierania dodatku mieszkaniowego. 

Zgodnie z przepisami ustawy prawo energetyczne minister właściwy do spraw 

gospodarki ogłasza, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia  

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość 

dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki 

przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. 

Zgodnie obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2019 r. wysokość 

dodatku energetycznego obowiązująca w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 

kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego: 
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prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,37 zł miesięcznie, 

składającego się z dwóch do czterech osób wynosi 15,80 zł miesięcznie, 

składającego się z co najmniej pięciu osób wynosi 18,96 zł miesięcznie. 

Zgodnie obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2020 r. wysokość 

dodatku energetycznego obowiązująca w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 

kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego: 

prowadzonego przez osobę samotną wynosiła 10,94 zł miesięcznie, 

składającego się z dwóch do czterech osób wynosiła 15,19 zł miesięcznie, 

składającego się z co najmniej pięciu osób wynosiła 18,23 zł miesięcznie. 

 

9.2.4  Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 

 

Wysokość świadczeń rodzinnych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020r. 

wynosi miesięcznie: 

zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do 5. roku życia – 95,00 zł; 

zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku 

życia – 124,00 zł; 

zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia – 135,00 zł; 

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,00zł, 

nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci; 

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie     

 wielodzietnej – 95,00 zł; 

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka   

niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia – 90,00 zł; 

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego na  dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku 

życia – 110,00 zł; 

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której 

znajduje się siedziba szkoły – 113,00 zł; 

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole  

w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się 

siedziba szkoły - 69,00zł; 
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 zasiłek pielęgnacyjny od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wynosi: 215,84 zł. 

specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – wynosi 620,00 zł . 

 

  Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020r. podstawą do nabycia prawa do   

zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium 

dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 

674 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie  

o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, 

kryterium dochodowe wynosi 764 zł netto na członka rodziny. 

 

 

Tabela 9-3 Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny w roku 2020 
(wydatki,  liczba świadczeń)  

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

Kwota świadczenia 

w 2020r. 

Wydatki od 

stycznia do 

grudnia 

2020r. 

Liczba 

świadczeń 

od stycznia 

do grudnia 

2020r.  

1 Zasiłki rodzinne -95 zł dla dziecka do 5 

roku życia; 

-124 zł dla dziecka do 18 

roku życia; 

-135 zł dla dziecka do 24 

roku życia; 

 

704  154 

 

6229 

2 Dodatki do zasiłków 

rodzinnych w tym z tytułu: 

- 378 888 3579 

a. Urodzenia dziecka -1000 zł jednorazowo 20 000 20 

b. Opieki nad dzieckiem w 

okresie korzystania z 

urlopu wychowawczego 

-400 zł miesięcznie  

33 456 

 

94 

c. Samotnego 

wychowywania dziecka  i 

utraty prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych na skutek 

upływu ustawowego 

okresu jego pobierania 

- 400 zł miesięcznie  

 

0 

 

 

0 

d.  Samotnego 

wychowywania dziecka 

- 193 zł dla dziecka 

zdrowego 

 

49 915 

 

251 
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-273 zł dla dziecka które 

posiada orzeczenie o 

niepełnosprawności 

e.  Kształcenia i rehabilitacji 

dziecka 

niepełnosprawnego 

 51 265 495 

 - kształcenia i rehabilitacji 

dziecka 

niepełnosprawnego do 5 

roku życia 

-90 zł miesięcznie  

8460 

 

94 

 - kształcenia i rehabilitacji 

dziecka 

niepełnosprawnego 

powyżej 5 roku życia 

- 110 zł miesięcznie  

42805 

 

401 

f. Rozpoczęcia roku 

szkolnego 

-100 zł jednorazowo 37 900 379 

g. Podjęcia przez dziecko 

nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania 

  

73 862 

 

1076 

 - na pokrycie wydatków 

związanych z 

zamieszkaniem w 

miejscowości w której 

znajduje się szkoła 

-113 zł miesięcznie   

8588 

 

76 

 - na pokrycie wydatków 

związanych z dojazdem do 

miejscowości w której 

znajduje się szkoła 

-69 zł miesięcznie od 

września do czerwca 

 

65274 

 

1000 

h. Wychowaniem dziecka w 

rodzinie wielodzietnej 

- 95 zł miesięcznie 112 490 1 264 

 Razem zasiłki rodzinne z 

dodatkami: 

 1 083 042 9 808 

3.  Zasiłki pielęgnacyjne – 215,84 zł miesięcznie 508 088 2 354 

4.  Świadczenia 

pielęgnacyjne 

-1830 zł miesięcznie  1 359 690 743 

5.  Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

-620 zł miesięcznie 0 0 

6.  Zasiłek dla opiekuna  - 620 zł miesięcznie 7440 12 

 Razem świadczenia 

opiekuńcze 

(w3+w4+w5+w6) 

 1 875 218 3 109 
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7. Jednorazowe świadczenie 

w wysokości (Ustawa Za 

Życiem) 

- 4 000 zł jednorazowo 4 000 1 

8. Składki na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne 

odprowadzane od osób 

pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy oraz 

zasiłek dla opiekuna  

składka w zależności od 

wysokości świadczenia 

(w tym składki KRUS) 

339 970 1175 

9. Jednorazowa zapomoga z 

tytułu urodzenia dziecka 

- 1000 zł jednorazowo 38 000 38 

10.  Świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego  

- kwota świadczenia 

przysługuje w zależności 

od wysokości bieżąco 

ustalonych alimentów, 

jednakże nie wyższej niż 

500 zł na jedno dziecko 

jeżeli dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę w 

rodzinie nie przekracza 

kwoty 800,00 zł 

 

100 521 

 

222 

 Razem - 3 440 751 14 353 

9.2.5 Świadczenia Wychowawcze 500+  i Dobry Start 300+ 

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE - mogą pobierać rodzice, opiekunowie prawni  

i opiekunowie faktyczni dziecka. Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 500 

zł na dziecko (miesięcznie). 

.Świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje osobom uprawnionym 

(rodzice, opiekunowie) do momentu ukończenia przez każde dziecko 18-stego roku 

życia. 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. realizacja świadczeń w Gminie Lubiewo 

przedstawia się następująco: 

Liczba złożonych wniosków – 76 

- w tym złożonych w formie papierowej  – 51 

- w tym złożonych w formie elektronicznej – 25 

Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego – 671 

      (stan na koniec grudnia 2020 r.) 
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Liczba świadczeń przekazanych w formie rzeczowej lub opłacania usług - 0 

Kwota wypłaconych świadczeń w roku 2020  – 7 104 830 zł 

Świadczenia nienależnie pobrane- zwrot w 2020r. na ogólną kwotę wraz z odsetkami  

ustawowymi: 0,00 zł. Należności spłacane są przez zobowiązanych  jednorazowo, 

bądź w rozłożeniu na raty, jeśli jest taka możliwość to należności potrącane są 

bieżących wypłat przyznanych świadczeń wychowawczych bądź rodzinnych. W 2020r. 

dokonano jednorazowego potrącenia z świadczenia wychowawczego na kwotę: 

220,78 zł (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, w tym 1,78 zł odsetki, ). 

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+ - z tej formy pomocy w roku 2020 skorzystało     

      825 dzieci/młodzieży na łączną kwotę 247 500,00 zł. 

 

9.2.6  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 2014 r. Poz.1390 

ze zm.).   

Należna dotacja na realizację programu wyniosła (z budżetu państwa) 302,83zł., którą 

wydatkowano na zakup materiałów biurowych. 

 

- W roku 2020 KDR przyznano 148 osobom (w tym 107 rodzicom i 41 dzieciom).  

 

- Od 1 stycznia 2019 roku rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co 

najmniej troje dzieci również mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny. Na terenie 

naszej Gminy  w latach 2019-2020 z tej możliwości łącznie skorzystało 191 rodzin. 

 

- Wg  raportu KDR liczba rodzin na terenie Gminy Lubiewo posiadających przynajmniej 

jedną aktywną Kartę Dużej Rodziny wynosi 377 (stan na 31.12.2020 r.).  
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9.2.7  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 roku 2019 Uchwałą Nr XIV/117/2019 Rady Gminy Lubiewo przyjęto Program 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Lubiewo na lata 2020 - 2022. Program ten wyznacza realizację następujących 

celów: 

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Lubiewo. 

Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc 

w rodzinie. 

Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 na terenie Gminy Lubiewo w związku  

z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie wszczęto 14 Niebieskich Kart (12 

rodzin). Najczęściej procedura Niebieskiej Karty jest wszczynana przez Policję  

i Pomoc społeczną. Od stycznia do  grudnia współpracowano łącznie z 20 rodzinami.  

Główne zadania realizowane z rodzinami współpracującymi z grupami 

roboczymi: 

Monitoring pracownika socjalnego 

Monitoring dzielnicowego 

Nadzór pedagoga szkolnego 

Kierowanie do psychologa/terapeuty/na leczenie odwykowe 

Systematyczna Współpraca z Asystentem rodziny  

Kierowanie wniosków o wgląd w sytuację dzieci do Sądu Rodzinnego 

Współpraca z Kuratorem społecznym i zawodowym 

Rozmowy motywujące, wspierające, mobilizujące. 
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Umieszczenie w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Tucholi (1 rodzina) 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie co roku biorą 

udział w szkoleniach i konferencjach o tematyce przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie.  

 

W czasie epidemii informujemy osoby zagrożone przemocą w rodzinie o możliwości 

skorzystania ze wsparcia  w ramach dostępnych dyskretnych środków np. Aplikacja 

na telefon „Twój Parasol”, Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie 

„Niebieska Linia” – 800 120 002 – czynny całą dobę. 

 

9.2.8 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 

 

Gminny Program Wspierania Rodziny zakłada tworzenie sprzyjających warunków do 

poprawy funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych. Niezbędne jest systematyczne podnoszenie 

świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków dezintegracji rodzin i 

promowanie rodzinnego stylu życia. Adresatami Programu są rodziny dysfunkcyjne, 

korzystające z pomocy społecznej, ale również te, które dopiero wchodzą do systemu 

pomocy społecznej. Przede wszystkim chodzi o to, by w przyszłości uniknąć 

konieczności umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Najczęstsze problemy 

występujące w tych rodzinach to: ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, bezrobocie, 

niepełnosprawność lub długotrwała choroba, ale głównie alkoholizm czy przemoc ( 

niestety również wobec dzieci).  Inicjatywa programu zawiera propozycje działań, 

zarówno profilaktycznych, jak i zmniejszających skutki patologii, skierowanych do 

rodzin, które wymagają pomocy nie tylko materialnej, ale głównie socjalnej oraz 

specjalistycznej (psychologicznej, prawnej, pedagogicznej). Proponowane działania 

mają za zadanie wesprzeć rodzinę z ,,grupy ryzyka’’, w pełnieniu jej podstawowych 

funkcji, w myśl zasady, że w pierwszej kolejności wykorzystywane powinny być zasoby 

i możliwości własne rodziny. 
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Najważniejsze z tych działań to: 

Edukowanie rodziców, poprzez dostarczanie im wiedzy o prawidłowościach lub 

nieprawidłowościach w funkcjonowaniu rodziny i ich znaczeniu dla rozwoju 

dziecka. 

Wspieranie, m.in. poprzez poradnictwo. 

Konsultacje dla osób zgłaszających problemy wychowawcze z dzieckiem. 

Świadczenie pomocy doraźnej. 

Inne działania 

 

Głównym celem programu jest stworzenie spójnego systemu sprzyjającemu 

prawidłowemu realizowaniu funkcji rodziny. 

Celami szczegółowymi są: 

- zapobieganie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin z problemem ubóstwa. 

- wzmacnianie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych. 

- promowanie wartości rodziny. 

- diagnoza i monitoring potrzeb i problemów rodziny. 

 

Pomoc udzielana dziecku i rodzinie obejmuje: 

Bezpośrednie kontakty z rodziną i dzieckiem. 

Mediacje i negocjacje dotyczące postępowania i korekty sytuacji. 

Pomoc doraźna tj. 

 - pomoc materialna, 

 - pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, (np. napisanie pisma, itp.), 

Pomoc długofalowa: 

-objęcie rodziny pomocą asystenta rodziny, 

-zorganizowanie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych, 

udzielanie porad w sprawach życiowych, związanych z prowadzeniem 

gospodarstwa domowego, budżetu rodzinnego, pielęgnacją i zdrowotnymi 

potrzebami dzieci. 

W związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

GOPS w Lubiewie zatrudnia na umowę o pracę (1 etat) 1 asystenta rodziny. W okresie 

od stycznia do grudnia 2020 r.  asystent obejmował opieką 14 rodzin (w tym 30 dzieci) 

z problemami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, bezrobocia, trudnej sytuacji finansowej i mieszkaniowej, samotnego 
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rodzicielstwa, niepełnosprawności, problemem alkoholowym, przemocą lub 

zaburzonymi relacjami pomiędzy członkami rodziny. 

Środki przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodziny pochodziły głównie z budżetu 

gminy (2,90% budżet Wojewody). 

  

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

Asystent rodziny może objąć wsparciem maksymalnie 15 rodzin. Na przestrzeni lat 

2016 – 2020 na terenie gminy Lubiewo obserwujemy wzrost liczby rodzin, które 

otrzymały nakaz współpracy z Asystentem Postawieniem Sądu Rodzinnego: 

2016 – 2 rodziny, 

2017 – 3 rodziny, 

2018 – 5 rodzin 

2019 – 6 rodzin. 

2020 – 8 rodzin 

 

Usługa asystenta rodziny kierowana jest do rodzin przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. W pierwszej kolejności usługi 

skierowane są do rodzin naturalnych, w przypadku których istnieje możliwość powrotu 

dziecka do rodziny z pieczy zastępczej, w której zostało umieszczone orzeczeniem 

Sądu. Ponadto usługi skierowane są do rodzin, w których dominującym problemem są 

trudności opiekuńczo- wychowawcze z dziećmi. 

Pracownik socjalny zauważając potrzebę objęcia wsparciem Asystenta danej rodziny 

występuje z wnioskiem do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Lubiewie o przyznanie takiego wsparcia ( w formie pisemnego wniosku – druk lub wpis 

w wywiadzie). Pracownik socjalny kontaktuje się w takiej sytuacji również z 

pedagogami szkolnymi, kuratorami, służbą  zdrowia, lub policją w celu  dokładniejszej 

diagnozy rodziny. Pracownik socjalny omawia kierownikowi sytuację rodziny, po czym 

kierownik podejmuje decyzję o objęciu danej rodziny wsparciem asystenta. 

 

 

 

 

Asystent rodziny udziela wsparcia rodzinie, w zależności od jej zdiagnozowanych 

problemów i potrzeb. 
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Do zadań asystenta rodziny należą wszystkie zadania wymienione w art. 15 ust. 1 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,  

opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy 

dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;  

udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w 

zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;  

udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;  

udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;  

udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z 

dziećmi;  

wspieranie aktywności społecznej rodzin;  

motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;  

udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 

zarobkowej;  

motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych;  

udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych;  

podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin;  

prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;  

realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem” ;  

prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;  

dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i 

przekazywanie tej oceny Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Lubiewie, 

monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;  

sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;  
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współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi 

się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;  

współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w 

art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 218), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu 

zadań uzna za niezbędną. 

 
 

9.2.9  Pozostała działalność 

 

WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIEM BANK ŻYWNOŚCI W CHOJNICACH 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie współpracuje ze 

Stowarzyszeniem Bank Żywności w Chojnicach  w zakresie pozyskiwania i dystrybucji 

żywności, którą rozdziela wśród rodzin potrzebujących z terenu Gminy Lubiewo.  

W roku 2020 Gmina Lubiewo przekazała do Stowarzyszenia składkę członkowską  

w wysokości 9 864,00 zł ( 12 miesięcy x 822 zł), otrzymaliśmy natomiast 16.373,82kg 

żywności o łącznej wartości 172.983,02zł. Wsparcie w postaci żywności otrzymało 157 

rodzin. Na tonaż składa się żywność z magazynu podstawowego Banku, sklepu 

MAKRO, a także zbiórki żywności organizowanej na terenie gminy Lubiewo. 

     Na otrzymany tonaż żywności składały się takie produkty jak: nabiał, tłuszcze, 

owoce, warzywa, ryby, napoje, frytki mrożone, pieczywo, słodycze. 

 

 

 

 

 

Tabela 9-4 Współpraca ze stowarzyszeniem Bank Żywności w Chojnicach w roku 2020 
(wartość towarów, tonaż, liczba rodzin) 

Rok Wartość towarów Tonaż produktów 

żywnościowych 

Liczba rodzin, które 

skorzystały z 

programu 

2020 172.983,02zł 16.373,82 kg 157 
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2. ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI  2020 

W dniach 23 – 28 listopada 2020r. na terenie naszej gminy w 7 punktach handlowych 

przeprowadzona została świąteczna zbiórka żywności za pośrednictwem Banku 

Żywności w Chojnicach.  Wspólnie zebraliśmy 118,96 kg żywności. W związku  

z pandemią Zbiórka odbyła się bez udziału wolontariuszy, co przełożyło się na niewielki 

tonaż zebranej żywności. Dla porównania w roku ubiegłym podczas zbiórki 

przedświątecznej z udziałem wolontariuszy zebrano 800 kg żywności.   

Zebrane produkty zostały dołożone do paczek żywnościowych, które przed Świętami 

przekazaliśmy osobom starszym i samotnym z Gminy Lubiewo. 

3. PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE (PACZKI) – ZAMIAST SPOTKANIA       

         WIGILIJNEGO 

W związku z pandemią Koronawirusa odstąpiliśmy od organizacji spotkania wigilijnego 

dla osób starszych i samotnych z terenu naszej Gminy. W związku z tym, że w ramach 

zbiórki zebraliśmy niewiele ponad 100 kg żywności, środki finansowe zarezerwowane 

na organizację spotkania wigilijnego przeznaczyliśmy na zakup produktów 

żywnościowych, z których utworzyliśmy 100 paczek i przekazaliśmy osobom starszym 

i samotnym. Pracownicy GOPS zawieźli paczki mieszkańcom do domów w dniach 21-

22 grudnia wraz ze świątecznymi  życzeniami. 

9.2.10 REALIZOWANE PROJEKTY 

Projekty realizowane przez GOPS w  2020 roku. 

W roku 2020 GOPS w Lubiewie zakończył realizację 3 projektów; 

1)„50 + dojrzali , aktywni, potrzebni” - Całkowita wartość projektu wyniosła: 

47.692,60zł., wkład własny gminy: 2 384,63z., wartość dofinansowania: 45.307,97 zł.   

Uczestnicy -  14 osób – 13 kobiet i 1 mężczyzna z terenu Gminy Lubiewo 

Działania: działania integracyjno – warsztatowe, działania o charakterze kulturalnym, 

informacyjno – edukacyjnym i środowiskowym. W ramach projektu w roku 2019 

zrealizowano spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z terenu naszej 

gminy. 
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2) „Bieri wczoraj aktywni dziś” - Całkowita wartość projektu wyniosła: 49 050,60zł., 

wkład własny gminy: 2 452,53zł., wartość dofinansowania: 46 598,07 zł.  

Uczestnicy – 12 kobiet z terenu Gminy Lubiewo 

W ramach projektu:  działania integracyjno – warsztatowe,  warsztaty fotograficzne, 

informatyczne, kompetencji społecznych, działania kulturalne i środowiskowe (tj. 

wyjazd do kina, zwiedzanie Wioski Górniczej Piła -Młyn, zorganizowanie   bazarków 

odzieżowych, wystawy prac).Oprócz wsparcia związanego z aktywizacją, każda  

z beneficjentek otrzymała tablet zakupiony z funduszy projektu w ramach 

realizowanych warsztatów informatycznych. 

W ramach projektu zatrudniony był lider – animator, który realizował część działań 

integracyjno – warsztatowych, przez cały czas trwania projektu aktywnie 

współpracował z beneficjentkami, motywował do aktywnego uczestnictwa  

w zaplanowanych formach wsparcia. Realizację zaplanowanych zadań w ramach 

projektu wspierali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie   

a także Wójt Gminy Lubiewo i przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Bory 

Tucholskie. 

Były to projekty grantowe, o które wnioskowaliśmy do Partnerstwa - Lokalna 

Grupa Działania Bory Tucholskie”. Wsparcie finansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3) „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych GOPS” – wniosek o udzielenie 

dofinansowania został złożony do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Projekt realizowaliśmy od X 2019 do IX 2020.Koszt projektu -  190 320,00zł. (100% 

dofinansowania) 

Projekt składał się z 3 zadań: 

1. Przygotowanie Ośrodka do wdrożenia zmian organizacyjnych. 

2. Przygotowanie Pracowników do zmian organizacyjnych w GOPS. 

3. Wdrożenie zmian organizacyjnych. 

Uczestnicy – pracownicy GOPS w Lubiewie. 
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Głównym celem projektu było wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS  

w Lubiewie, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pomocy społecznej w 

Gminie Lubiewo. 

Projekt był współfinansowany z europejskiego Funduszu społecznego Program 

operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywna polityka publiczna 

dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. 

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 10 rodzin, które także 

wyraziły zgodę na udział w projekcie. Pomoc otrzymały 4 rodziny. W paczkach 

znajdowały się: żywność, odzież, obuwie, pościele, koce, kołdry, sprzęt AGD. 

9.2.11 Komunikaty i informacje związane  z pandemią 
koronawirusa na terenie gminy Lubiewo: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie na bieżąco otrzymuje informację   

z tucholskiego sanepidu nt. osób przebywających na kwarantannie lub izolacji 

domowej. Pracownik GOPS kontaktuje się telefonicznie z tymi osobami i przekazuje 

im niezbędne informacje nt. sposobu segregacji i odbioru wytworzonych podczas 

kwarantanny/izolacji odpadów, wskazuje również na możliwość kontaktu z tut. OPS  

w razie konieczności udzielenia pomocy. 

 W okresie od dnia 13.III.2020 r. do dnia 28.XII.2020r. na kwarantannę lub izolację 

domową skierowanych zostało łącznie 887 naszych mieszkańców. We wskazanym 

okresie zakażenie w/w wirusem dotknęło 188 mieszkańców Gminy Lubiewo. 
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Kierownik GOPS w Lubiewie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy na prośbę Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego oddelegował 2 pracowników GOPS do pomocy w pracach 

tucholskiego Sanepidu. Od 23 października br. wyznaczeni pracownicy GOPS – u 

pomagają inspektorom sanepidu w telefonicznym kontaktowaniu się z osobami 

skierowanymi na kwarantannę lub izolację domową. 

„MASECZKA DLA POTRZEBUJACYCH” – na początku pandemii, w okresie 

wiosennym 

W tym przedsięwzięciu, wspierali nas mieszkańcy Gminy Lubiewo, Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju wsi Bysławek – OdNOWA, beneficjentki projektu „ Bierni wczoraj, 

aktywni dziś”. Daliśmy z siebie wszystko. Jedni szyli, drudzy kroili, inni dostarczali 

materiał. 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z kierownikiem również 

zasiedli do maszyn. 

     Wspólnie uszyliśmy  845 szt. maseczek, które zostały rozdysponowane, przez 

strażaków ochotników oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

wśród mieszkańców naszej gminy. Zabezpieczyliśmy także w maseczki pracowników 

GOPS, wsparliśmy pracowników Urzędu Gminy i Zakładu Komunalnego w Lubiewie. 

     Maseczki wielokrotnego użytku zostały również udostępnione dla mieszkańców na 

drabince przed wejściem do budynku GOPSu i Banku.      

UDZIAŁ W PROGRAMACH: 

SOLIDARNOSCIOWY KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych, Gmina Lubiewo przystąpiła do Programu 

„Wspieraj Seniora” – programu dedykowanego dla osób powyżej 70 roku życia. 

Program bezpośrednio realizowany jest przez  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Lubiewie. 

W ramach programu została uruchomiona infolinia  dedykowana seniorom. Dzięki niej 

osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia  

z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię – w tym pomoc w zakupach. 

NUMER INFOLINII:   22 505 11 11 

Dzięki infolinii seniorzy powyżej 70- tego roku uzyskają niezbędną pomoc w czasie 

pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu, połączą się z konsultantem, który 

zbierze od nich informacje i dane. Następnie będą one przekazane  do ośrodka 

pomocy społecznej. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem, zweryfikuje 

zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. 
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Konieczność udzielenia pomocy można również zgłosić bezpośrednio do Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiewie telefonicznie, drogą mailową lub osobiście  

w siedzibie Ośrodka (tel. 52 3349 249, 515 095 894, gops@lubiewo.pl) 

W roku 2020 r. w ramach Programu Wspieraj Seniora, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lubiewie udzielił wsparcia 55 mieszkańcom Gminy (53 osoby-  w wieku 

70 lat i powyżej, 2 osoby –ze szczególnych powodów poniżej 70 roku życia).  

Wsparcie polegało m.in. na dostarczeniu przez pracowników GOPS posiłku, 

produktów żywnościowych, środków ochronnych. Pracownicy socjalni wśród osób 

starszych na bieżąco realizowali również pracę socjalną, kontaktowali się telefonicznie 

lub osobiście z osobami starszymi, informowali o możliwości udzielenia wsparcia. 

Informację nt. realizacji w/w Programu umieściliśmy na stronie GOPS, 

przygotowaliśmy i wydrukowaliśmy ok. 1200 ulotek o Programie, które następnie 

pracownicy GOPS rozwieźli do sklepów, kościołów i urzędów na terenie naszej gminy. 

 

„KOOPERACJA EFEKTYWNA I SKUTECZNA” - W ramach tego projektu Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  na podstawie umowy przekazania, 

nieodpłatnie przekazał na rzecz GOPS  w Lubiewie 1 urządzenie do oczyszczania 

powietrza. 

 „Procedura zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej ( w 

tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku z przeciwdziałaniem 

skutkom wystapienia covid – 19”  

W ramach w/w procedury Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie  a także 

Urząd Gminy Lubiewo wystąpił do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Toruniu z zapotrzebowaniem na nieodpłatną dezynfekcję pomieszczeń GOPSU  

i Urzędu oraz referatu Oświaty metodą zamgławiania lub ozonowania. Usługa we 

wskazanych budynkach została wykonana w dniu 12 grudnia 2020r. 

W ramach procedury GOPS w Lubiewie wystąpił do ROPS w Toruniu o usługę 

cateringową dla 25 mieszkańców  z terenu gminy Lubiewo (Posiłek dla seniora). Było 

to wsparcie realizowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy, 

prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA”. 

Koordynatorem działania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. 

Wsparcie polegało na nieodpłatnym przygotowaniu i dostarczeniu posiłków osobom 

starszym i z niepełnosprawnościami, będącymi w trudnej sytuacji w związku  

z wystąpieniem COVID – 19 w okresie od 15.12.2020 do 31.12.2020 (dwudaniowy 

mailto:gops@lubiewo.pl
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obiad , od poniedziałku do niedzieli). Stowarzyszenie GINEKA dokonało wyboru 

wykonawcy tej usługi. Wykonawcą na terenie Gminy Lubiewo została Spółdzielnia 

Socjalna Borowiackie Smaki z Cekcyna. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie wskazał 25 mieszkańców Gminy, 

którzy spełnili kryteria udzielenia w/w pomocy (głównie osoby powyżej 65 r.ż. lub 

niepełnosprawne, samotne lub nie mające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu)  

i wyraziły zgodę na otrzymywanie posiłków 

„WSPARCIE OSÓB STARSZYCH I KADRY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI SPOŁECZNE 

W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID – 19, 

ŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – 

POMORSKIEGO 

W ramach tego projektu realizowanego przez ROPS w Toruniu w partnerstwie z 

powiatami i miastami na prawach powiatu oraz z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji 

Ekologicznej w Przysieku Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Lubiewie otrzymał 

produkty ochronne tj. w szczególności rękawiczki jednorazowe, żele i płyn do 

dezynfekcji rąk i powierzchni, przyłbice ochronne, 2 termometry bezdotykowe. 

W ramach tego projektu GOPS w Lubiewie wystąpił do ROPS w Toruniu o grant  

w wysokości 693,75 zł. Otrzymane dofinansowanie zgodnie z umową nr 

ROPS/GRANT/139/2020 z dnia 30.07.2020 zostało przeznaczone na finansowanie 

kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym 

opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, 

obciążonej dużym ryzykiem zachorowania (czyli dla opiekunki środowiskowej). 
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9.3 Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo 

W gminie w 2020 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 2020 roku zorganizowano następujące wydarzenia i konkursy: Koncert Kolęd, 28. 

Finał WOŚP, Dzień Kobiet z B-CKiP, Tydzień Bibliotek (on-line, m.in. konkurs na 

rymowanki), Festyn rodzinny na plaży w Bysławiu, „MARIONETY w rycerskim 

Bysławiu”(spektakle teatralne,   warsztaty) na plaży w Bysławiu, Spotkanie autorskie  

z Adamem Węsierskim, promocja książki pt. „Toksyczna agentura”, IV Gminny 

Konkurs Głośnego Czytania, konkurs recytatorski „Rym, cym, cym” (on-line), spektakl 

„Niedźwiedź i Masza, czyli gdzie moja kasza?” (on-line), Bitwa na rymy – konkurs 

recytatorski (on-line), konkurs plastyczny na Kartkę świąteczną oraz akcja „Przygotuj 

się na święta z B-CKiP” 

 

W 2020 roku w strukturach B-CKiP funkcjonowały następujące grupy: zajęcia ogniska 

muzycznego - nauka gry na gitarze oraz keyboardzie lub pianinie, zajęcia dwóch grup 

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

oraz z języka angielskiego dla czterech grup wiekowych. 

 

W 2020 roku odbyły się dla dzieci oraz młodzieży warsztaty z uznanymi artystami:  

Dwutygodniowe półkolonię z artystami w ramach projektu „Odinstalowani. Ruszamy 

na wyspę!” z programu Lato w teatrze w terminie od 27 lipca do 9 sierpnia (Lubiewo). 

W zajęciach wzięły udział 24 osoby. 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 (aktorki Karolina Sabat, 

Magdalena Gardas - Wasilewska), świat dźwięków (Bartłomiej Orłowski), warsztaty 

manualne (Sebastian Siepietowski, Weronika Giżycka). 
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Od 29 czerwca do 3 lipca odbywały się tygodniowe warsztaty plastyczne z projektu 

„Rym, cym, cym” z programu Partnerstwo dla książki. 

Od 10 do 12 lipca 30-osobowa grupa dzieci i młodzieży wzięła udział w wyjazdowych 

warsztatach przyrodniczych. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Lubię tu być. Na 

zielonym”. 

Warsztaty podczas wydarzenia „MARIONETY w rycerskim Bysławiu” – 15.08.2020: 

warsztaty scenograficzne z Alicją Wiślińską – Kornacką, warsztaty teatralne z Barbarą 

Rogalska, warsztat tworzenia nadmarionety Emilia Betlejewską 

 

W 2020 roku instytucja kultury pozyskała 86.915,00 zł z zewnętrznych dofinansowań 

na następujące projekty:  

Projekt pt. „Rym, cym, cym”, program Partnerstwo dla książki finansowany z MKDNiS 

(otrzymane dofinansowanie – 13.800,00 zł), projekt napisany w 2019 roku 

Projekt pt. „Odinstalowani. Ruszamy na wyspę!”, program Lato w teatrze z Instytutu 

Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego (otrzymane dofinansowanie – 40.000,00 zł) 

Projekt pt. „MARIONETY w rycerskim Bysławiu”, program Kultura Interwencje 2020, 

Narodowe Centrum Kultury (otrzymane dofinansowanie – 10.000,00 zł) 

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

z MKiDN (otrzymane dofinansowanie 3.115,00 zł) 

Projekt pt. „Kierunek PLAŻA”, program Lokalne Partnerstwa PAFW, tzw. projekt 

wzmacniający partnerstwa, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (otrzymane 

dofinansowanie 20.000,00 zł), realizacja projektu przesunięta na 2021 rok 

 

W roku 2020 dotacja na działalność instytucji kultury wynosiła 594 000 zł.  

Struktura zatrudnienia na początku 2020 roku przedstawiała się w następujący sposób 

10 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które łącznie tworzyły 7,625 

etatów przeliczeniowych. Natomiast pod koniec 2020 roku zatrudnienie wzrosło 

wynosiło 12 osób, które tworzyły 10 etatów. 
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9.3.1 Biblioteki  

W 2020 r. w gminie funkcjonowały 2 biblioteki. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 r. 

wynosił 30143 woluminów, zaś na koniec roku –29265 woluminów. Zakupiono 1073 

woluminy, o 350 więcej niż w roku 2019. W ciągu roku przeprowadzono ubytkowanie 

zbiorów. Łącznie zubytkowano 2612 woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, 

łączna liczba woluminów wynosiła 5,15 na dzień 1 stycznia 2020 r. oraz 4,89 na dzień 

31 grudnia 2020 r.  

W 2020 r. zarejestrowano 395 czytelniczek i czytelników. W porównaniu do roku 2019 

liczba czytelników zarejestrowanych zwiększyła się o 10 osób. W ciągu 2020 roku 

czytelnicy wypożyczyli łącznie z 7571 woluminów o 456 woluminów więcej niż w roku 

2019 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 2020 r. biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia: realizacja projektu  

Spotkania autorskie – promocja książek Kaliny Jerzykowskiej (24.08.), Adama 

Węsierskiego (09.09.), z ilustratorka Joanną Zagner – Kołat (21.09.), Agnieszką 

Frączek (22.09.) oraz Joanną Jagiełło (05.10.)  

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

Biblioteka włączyła się w ogólnopolską akcję „Mała książka wielki człowiek”. Biblioteka 

realizowała również projekt pt. “Rym, cym, cym” z MKiDN z programu Partnerstwo dla 

książki.  

W 2020 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 

158.500 zł.   
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9.4 Gminna Spółka Wodna 

Od szeregu lat 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.   

W 2020 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 2020 r. dotacja ta wyniosła 20000,00 zł.  Dotacja od Urzędu 

Marszałkowskiego 18500,00 zł oraz od Urzędu Wojewódzkiego 54700,00 zł. W roku 

2020 Spółka Wodna otrzymała dotację również z ARiMR  w kwocie 96000,00 zł. W 

lutym 2020 r. Gminna Spółka Wodna zakupiła koparko-ładowarkę firmy JCB 

wyprodukowana w 2019r., model 3CX, o mocy 92 koni mechanicznych. Spółka od 3 

lat starała się pozyskać środki na jej zakup.  

Rysunek 9-1 – Koparko-ładowarka JCB zakup Spółki Wodnej w roku 2020 

 

W 2020 roku sprawy bieżące dotyczące działalności Gminnej Spółki Wodnej 

Lubiewo były kierowane do Przewodniczącego Pana Romana Iwickiego.  
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10  Ochrona środowiska 

W 2020 r. z całego terenu gminy zebrano łącznie 1681,6710 Mg odpadów 

komunalnych, z czego 842,7500 Mg stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne. Na terenie gminy nie funkcjonuje żadne składowisko odpadów 

komunalnych. W 2020 r. w gminie nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów 

komunalnych. 

Tabela 10-1 Zestawienie ilości odpadów komunalnych zebranych z PSZOK w 2020 roku 

KOD odpadu Rodzaj odpadu Ilość odpadów w 
2020 roku [Mg] 

16 01 03 Zużyte opony 7,200 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 1,180 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

1,720 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,280 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 4,020 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 32,820 

 

W 2020 r. na terenie aglomeracji Lubiewo powstało ogółem 108 000 m3 ścieków 

komunalnych: 

 – 101 000 m3 ścieków zostało odprowadzonych zbiorczym systemem oczyszczania 

ścieków (kanalizacja sanitarna),  

- 4 000 m3 dostarczono do oczyszczalni ścieków taborem asenizacyjnym,  

- 3 000 m3 ścieków zostało oczyszczonych indywidualnymi systemami oczyszczania 

ścieków (przydomowe oczyszczalnie ścieków). 

W  gminie nie  funkcjonują  zakłady  szczególnie  uciążliwe  dla  środowiska. 

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją 

mieszkańcy w 2020 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. 



 

85 

 

10.1 Pomniki przyrody oraz użytki ekologiczne 

Na terenie Gminy Lubiewo ochroną objęto 43 pomniki przyrody oraz 116 użytków 

ekologicznych. Tą formą ochrony w większości objęte są drzewa (41 szt.) oraz 2 głazy 

narzutowe. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody ustanowienie lub zniesienie 

pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. Pomnikami 

przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska 

o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub 

krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je 

wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub 

obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów 

mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki 

wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, 

wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, 

kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca 

sezonowego przebywania

https://poczta.domena.pl/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=11820&_token=BMV96qcTSsx7HRIdJV8fT5Kw6a2o2HVA&_part=2
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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 dwóch magistrów rehabilitacji. Personel 

doskonalił swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach. 

  

Zakład obejmuje swoją opieką 5728 pacjentów z terenu gminy Lubiewo i gmin 

ościennych, w tym 0-6 roku życia 488, 7-19 r.ż. 947, 20-39 r.ż. 1506, 40-65 r.ż. 1939, 

65-75 r.ż. 549 oraz 307 osób powyżej 75 roku życia. Z tej ilości NFZ opłaca stawkę 

kapitacyjną na 5368 pacjentów, którzy posiadają potwierdzone ubezpieczenie. 

Deklaracje do pielęgniarki POZ posiadają 5453 osoby, a do położnej POZ 2638 osób. 

Opieką pielęgniarki środowiska nauczania objętych jest 587 uczniów w szkołach.  

W grupie 376 dzieci w klasach I-VI prowadzony jest program profilaktyki fluorkowej. 

Ilość przyjmowanych pacjentów zwiększa się z roku na rok w formie porad udzielanych 

w ośrodkach zdrowia, wizyt domowych i teleporad, zabiegów udzielanych przez 

pielęgniarki POZ, wykonywanie badań  EKG i USG. 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii zmieniły się zasady przyjmowania 

pacjentów w Ośrodkach Zdrowia, po przeprowadzeniu wywiadu telefonicznego 

pacjenci byli rejestrowani na konkretną godzinę, konieczne było przeprowadzenie 
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ankiety epidemiologicznej i zachowanie zasad bezpieczeństwa. Wprowadzono 

możliwość uzyskania porady lekarskiej za pomocą systemów teleinformatycznych, co 

spotkało się z dużym zainteresowaniem pacjentów. Mimo istniejącego zagrożenia, 

obydwa Ośrodki Zdrowia były czynne. Udzielane były zarówno porady telefoniczne, 

jak i osobiste z zachowaniem niezbędnego reżimu sanitarnego. Konieczność 

stosowania dodatkowych środków ochrony osobistej i znacznych ilości środków 

dezynfekcyjnych wpłynęła na koszty funkcjonowania. 

Realizujemy szeroko zakrojony program szczepień ochronnych, w sezonie 2020/2021 

zaszczepiono ponad 200 osób przeciw grypie oraz kilkadziesiąt osób przeciw wzw typu 

B. Braliśmy udział w programie zapobiegania zakażeniom pneumokokowym u osób 

starszych w 2020 r., zaszczepiono 30 osób powyżej 65 roku życia ze współistniejącymi 

chorobami układu oddechowego. 

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. Ponadstandardowo wykonywane są badania poziomu 

kwasu moczowego i holter ciśnieniowy. 

Gabinet Rehabilitacji jest regularnie doposażany – zakupiono nowy aparat do 

laseroterapii i terapii polem magnetycznym i ultradźwiękami oraz aparat do masażu 

limfatycznego kończyn. Ze względu na epidemię koronawirusa wstrzymano zabiegi 

rehabilitacyjne w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r., co wiąże się z brakiem 

finansowania za ten okres. Mimo to utrzymaliśmy wszystkie miejsca pracy  

z zachowaniem pełnego wynagrodzenia. Po ogłoszeniu takiej możliwości przez 

Premiera i Ministra Zdrowia, niezwłocznie wznowiliśmy wykonywanie zabiegów 

rehabilitacyjnych z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

W  lutym 2020 roku przeprowadzono remont łazienki w Ośrodku zdrowia w Lubiewie 

na kwotę około 10 000 złotych, wymieniono drzwi wewnętrzne w poradni dla dzieci 

koszt ponad 700 złotych, przeprowadzono malowanie gabinetów lekarskich i rejestracji 

w Lubiewie oraz remont przedsionka Poradni Dziecięcej, zakupiono nowe meble do 

gabinetu lekarskiego, zakupiono nowy stół do badania niemowląt do Lubiewa  

i Bysławia. Zakupiono wagę ze wzrostomierzem, lampę bakteriobójczą i lampy 

diagnostyczne. Wymieniono drzwi wewnętrzne do gabinetów lekarskich w Bysławiu na 

kwotę 4775 złotych.  
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Od 2012 roku posiadamy umowę na korzystanie z programu do obsługi gabinetu 

lekarskiego DrEryk – koszt roczny licencji to 4704 zł. Wszystkie inwestycje wykonano 

ze środków własnych, bez udziału Gminy. 

Przystosowano oba ośrodki zdrowia do wymogów przeciwpożarowych i RODO, co 

wiąże się z koniecznością zatrudnienia inspektora ochrony danych osobowych. Trwają 

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

elektronicznej. Od lutego 2018 r. wystawiamy e-zwolnienia, a od stycznia 2020 r. także 

e-recepty, a od sierpnia 2020 r. e-skierowania do poradni specjalistycznych i do 

szpitala, elektronicznie są wystawiane zlecenia na zaopatrzenie medyczne i karty 

diagnostyki onkologicznej. Pełną obsługę kontaktów i rozliczeń z NFZ i innymi 

instytucjami oraz wykonywanie niezbędnej sprawozdawczości spółka wykonuje 

samodzielnie, co pozwala na obniżenie kosztów funkcjonowania. 

W planach na następne lata mamy między innymi: 

- przebudowę rejestracji w Lubiewie i Bysławiu, 

- wymalowanie głównej poczekalni w Lubiewie, 

- najpilniejszą potrzebą jest wykonanie ciągu komunikacyjnego do Poradni Dziecięcej 

w Lubiewie, 

- wymiana drzwi wejściowych w Ośrodku Zdrowia w Bysławiu, 

- zakup nowego serwera, 

- w najbliższych latach podjęcie starań o utworzenie Poradni Ginekologiczno-

Położniczej, 

- organizację we współpracy z Gminą Lubiewo corocznie Białej Soboty dla 

mieszkańców Gminy. 

 

W 2020 r. pracownicy Urzędu Gminy w Lubiewie zorganizowali dla mieszkańców  

gminy następujące badania profilaktyczne: 

• bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom, z którego skorzystało 30 dorosłych 

mieszkańców gminy.  Program szczepień realizowany jest przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko -Pomorskiego wraz z gminami, które zadeklarowały swój 50% 

udział finansowy. Koszt całkowity prowadzonych szczepień wyniósł 9000,00zł, w tym 

udział Gminy Lubiewo to 4500,00zł i Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4500,00zł. 

• bezpłatne badania krwi w celu wykrycia wirusowego zapalenia wątroby typu B i C .  

Z tej możliwości skorzystało 100 mieszkańców gminy Lubiewo. Koszt całkowity 
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prowadzonych szczepień wyniósł  6000,00zł, w tym udział Gminy Lubiewo to 3000,00zł 

i Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3000,00zł. 

• bezpłatne badania w ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi w mobilnej 

pracowni mammograficznej. Z tego badania mogły skorzystać Panie w wieku 50-69 

lat.  

Opieka stomatologiczna: 

W 2020 r. stomatologia realizowana była w gabinetach: 

• w ośrodku zdrowia w Lubiewie,  

• w gabinecie stomatologicznym w Bysławiu  

• w Szkole Podstawowej w Bysławiu dla dzieci i młodzieży  do lat 18-tu. 

11.2 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. 21 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2020 r. – 20 podmiotów. Przyczyną spadku jest 

likwidacja punktów sprzedaży. 

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2020 r. sfinansowane zostały następujące wydatki: 

- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Lubiewo przeznaczono 73635,81 zł, 

- na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubiewo 

przeznaczono 516,76 zł. 

Rada Gminy Lubiewo Uchwałą Nr XIII/103/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. przyjęła 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lubiewo na 2020 rok. 

Do wykonywania zadań określonych w gminnym programie została powołana 

Zarządzeniem Nr 10/2019 Wójta Gminy Lubiewo z dnia 29 stycznia 2019 r. oraz 

Zarządzeniami zmieniającymi nr 27/2020 z dnia 11 marca 2020r. i nr 69/2020 z dnia 3 

sierpnia 2020 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

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

 

Na rok 2020 r. zaplanowano budżet w wysokości 95.000,00 zł., z którego 5.000,00 zł 

przeznaczono na przeciwdziałanie narkomani, a 90.000,00 zł. przeznaczono na 
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przeciwdziałanie alkoholizmowi. W/w środki pochodzą z opłat za wydane zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubiewo. Budżet zwiększony 

został do kwoty 109.285,00 zł (dodano wpływy z roku poprzedniego), z czego 

wydatkowano 74.152,57 zł.  

 

Nadrzędnym celem programu było tworzenie spójnego systemu działań 

profilaktycznych i naprawczych zmierzających do: 

zmniejszania rozmiarów problemów, które aktualnie występują na terenie gminy, 

zwiększania zasobów instytucjonalnych, kadrowych niezbędnych do radzenia 

sobie z istniejącymi już problemami, 

zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych, 

podnoszenia świadomości w zakresie zdrowotnych, psychologicznych  

i społecznych konsekwencji używania alkoholu wśród dzieci i młodzieży oraz 

dorosłych mieszkańców gminy Lubiewo, 

opóźniania wieku inicjacji alkoholowej wśród młodzieży, 

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: 

- porady psychologiczne: 

- porady psychologiczno-terapeutyczne 

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

z powodu pandemii i zaleceń Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych nie wysyłano dokumentacji do Sądu, osoby korzystają z pomocy 

psychologa-terapeuty. 

PARPA zwróciła uwagę, że sprawy związane z procedurą sądowego zobowiązania do 

leczenia odwykowego nie należą do kategorii pilnych, o których mowa w art. 14 ust. 4 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
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wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, co oznacza, że w chwili obecnej sądy nie będą 

się nimi zajmowały. Zatem GKRPA winna te działania zawiesić. 

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 (8 nauczycieli przeprowadziło 133 h); 

b) realizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne w Szkole 

Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu (2 pedagogów szkolnych 32h); prowadzenie 

integracji sensorycznej (realizacja zajęć- terapii metodą Integracji Sensorycznej, 

realizator - 1 terapeuta Szkoły Podstawowej w Bysławiu – 30 h), 

c) realizacja programów profilaktyki w szkołach na terenie gminy: 

- działania profilaktyczne w Bysławiu I-VIII SP, 

- program profilaktyczny w SP w Bysławiu „NIEzgoda, czyli kiedy warto powiedzieć 

NIE!” kl. V 

- programy profilaktyczny w SP w Lubiewie: „Ja, otoczenie i telefon” – kl. V; 

„Uzależnienia – same zmartwienia” – kl. 0-III; „Dzieci bezpieczne w sieci” (harcerze 14 

osób kl. IV-VIII); „Weekend ze sportem” 50 osób kl. VII, 

- program profilaktyczny „Jacy jesteśmy – w salonie, na podwórku, w szkole?”  

 w SP w Bysławiu, 

d) propagowanie pozytywnych wzorców przez wspieranie imprez i akcji promujących 

trzeźwy styl życia 
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- dofinansowanie projektu ,,W świecie nauki’’ dla dzieci i młodzieży w świetlicach 

wiejskich, 

- dofinansowanie zajęć szachowych, korekcyjnych; 

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

dysfunkcyjnych - z powodu pandemii brak wyjazdu na kolonie, dofinansowanie gier 

edukacyjnych (zamiast wyjazdu); 

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; 

b) refundacja kosztów podnoszenia kwalifikacji w zakresie profilaktyki uzależnień: 

- z powodu pandemii nie odbyły się zaplanowane szkolenia dla przedsiębiorców 

sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Gminy Lubiewo; 

c) działalność gminnego interdyscyplinarnego zespołu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; finansowanie „Telefonu zaufania” dzięki ogólnopolskiemu systemowi 

pomocy ofiarom przemocy „Niebieska Linia”; 

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

odwykowe, odpowiedzi, wymiana informacji; 

e) dofinansowanie działalności stowarzyszeń; 

f) kontrole punktów sprzedaży – w 2020r. skontrolowano 6 punktów sprzedaży 

alkoholu; 

g) posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

- w 2020 r. odbyły się 4 posiedzenia, 

- wydano 4 pozytywne opinie na sprzedaż napojów alkoholowych, 

- tematyka: omówienie propozycji wniosków, które wpłynęły do Gminnej Komisji  

i ustalenie projektu planu finansowego na rok 2020; omówienie sposobu realizacji 

zadań zatwierdzonych przez Radę Gminy w Gminnych Programach na rok 2020; 

omówienie organizacji wypoczynku letniego w szkołach; podział dodatkowych środków 

finansowych; realizacja poszczególnych zadań zatwierdzonych przez Radę Gminy i 

omówienie wykorzystania środków finansowych na realizację zadań; funkcjonowanie 
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punktu konsultacyjnego oraz świetlic wiejskich; przedstawienie działań 

rekomendowanych do realizacji programów alkoholowych na rok 2021; rozpatrzenie 

propozycji wniosków do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Programu Narkomanii na rok 2021; ustalenie projektu planu 

finansowego dla programów na rok 2021; omówienie wniosków osób  

o skierowanie na leczenie odwykowe, które są w trakcie skierowania do Sądu 

Rejonowego w Tucholi; rozpatrzenie wniosków o wydanie pozwolenia 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 2020 roku 

przedstawiono w Tabeli 3 i 4. 

Tabela 11-1 WYDATKI (85 154) 

L.P. ZADANIA Plan Wydatek 

1. Szkolenia 3000,00 199,00 

2. 

Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i 

rodziców „Spójrz inaczej”, program realizowany jest 

od września do czerwca przez  3 nauczycieli w SP w 

Lubiewie i 5 nauczycieli w SP w Bysławiu – stawka 

godz.  30 zł (24x30x8) 

5760,00     3990,00 

3. 

Realizacja zajęć rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne  

 

•    SP w Bysławiu – 80 godzin   

•   SP w Lubiewie – 80 godzin 5760,00 1152,00 

stawka za 1 godz. 36,00 zł   

4. 

Działalność punktów konsultacyjnych dla osób z 

problemami rodziny w Lubiewie i Bysławiu, w tym:  

 

•    wynagrodzenie psychologa (60 zł za 1 

godzinę)+przedszkole 18 godz. 10680,00 

 

8340,00 
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•    wynagrodzenie terapeuty (70 zł za 1 godzinę) – 

160 godz. 11200,00 

9660,00 

5. 
Dofinansowanie wypoczynku letniego 8000,00 700,00 

•    z profilaktyką na biwaku SP w Bysławiu 1820,00 1104,85 

6. 

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych (w tym między inymi zakup 

laptopa do celów pracy zdalnej dla Komisji) 

15000,00 20497,24 

7. Koszty sądowe w tym opłata za opinie biegłych 900,00 0,00 

8. Dofinansowanie stowarzyszeń 3000,00 3000,00 

9. Prowadzenie integracji sensorycznej (80hx36zł) 2880,00 1080,00 

10. Dofinansowanie „Dnia Trzeźwości” 500,00 0,00 

11. Cyberprzemoc - Hejtowi mówimy nie! - SP Lubiewo 600,00 0,00 

12. Ja, otoczenie i telefon - SP Lubiewo 1000,00 700,00 

13. Uzależnienia - same zmartwienia - SP Lubiewo 1000,00 560,00 

14. Dzieci bezpieczne w sieci - SP Lubiewo 600,00 599,59 

15. Weekend ze sportem - SP Lubiewo 1000,00 1000,00 

16. Działania Profilaktyczne w SP w Bysławiu 2800,00 1500,00 

17. 
NIEzgoda czyli kiedy warto powiedzieć NIE! - SP  

Bysław 
1100,00 1200,00 

18. 
Dofinansowanie wyjazdu dla dzieci i młodzieży z 

parafii Bysław i Gminy Lubiewo na wypoczynek 
1000,00 0,00 

19. 

Dofinansowanie zajęć oraz konkursów w świetlicach 

wiejskich dla dzieci i młodzieży obejmujących 

tematykę uzależnień 

8000,00 7947,34 

20. 
Dofinansowanie szkolenia kuratorów zawodowych i  

społecznych 
200,00 0,00 

21. Dofinansowanie "Biegu Trzech Wież nad Borami" 500,00 0,00 

22. 
Komenda Powiatowa Policji dof. konkursu 

"Uzależnienia.." 200,00 

0,00 

23. Dofinansowanie Scholi 200,00 0,00 
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24. Witacze "Piłeś - nie jedź!" 3000,00 0,00 

25. Telefon zaufania 300,00 300,30 

26. Szachy biofitbeck korekcyjne 0,00 3570,00 

27. 
Zapobieganie Covid-19 - maseczki, przyłbice, 

rękawiczki 0,00 

1913,74 

28. Promocja rollup+ulotki 0,00 500,00 

29. Składki ZUS + fundusz pracy 0,00 4121,75 

OGÓŁEM 90000,00 73635,81 

 

Tabela 11-2 WYDATKI (85 153) 

L.P. ZADANIA Plan 
Wydat

ek 

1. 
Szkolny Dzień Profilaktyki w SP w Lubiewie „Młodzi, wolni, 

świadomi!” - SP Lubiewo 
1900,00 0,00 

2. Program z zak.prof.uzależ.- pierwsza pomoc - SP Lubiewo 1600,00 0,00 

3. 
„Zagrożenia związane z używaniem narkotyków..." SP 

Lubiewo 
800,00 0,00 

4. 
"Jacy jesteśmy - w salonie, na podwórku, w szkole?" - SP 

Bysław 
700,00 516,76 

 RAZEM 5000,00 516,76 

 

Niestety z powodu pandemii, zamknięcia szkół, obostrzeń, nie było możliwości 

zrealizowania wszystkich zadań. 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca się z prośbą, 

aby w obecnej sytuacji walki o zdrowie i życie nie tracić z pola widzenia problemów 

alkoholowych. Sytuacja pandemii powodując przedłużający się stres i lęk, a także 

ograniczenie kontaktów społecznych sprzyja wzrostowi spożycia alkoholu, który z kolei 

obniża odporność organizmu i może zwiększyć ryzyko zakażenia oraz ostrzejszego 

przebiegu choroby.  

Konsekwencją obecnej sytuacji może być też wzrost zachowań przemocowych wobec 

członków rodziny. Pandemia zwiększa zapotrzebowanie na pomoc dla członków 

rodzin z problemem alkoholowym i problem przemocy.  
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Łącznie kwota wydatków zaplanowana w budżecie wyniosła 109.285,00 zł – 

wydatkowano 74.152,57 zł , pozostała kwota 35.132,43 zł do wykorzystania w roku 

2021.
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12  Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
W 2020 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące lokale socjalne: 

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

mieszkanie 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 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  
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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  

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 2020 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.  

Od 1 lutego 2020 r. nastąpiła zmiana stawek czynszu za najem lokali socjalnych  

i komunalnych. Zgodnie z  Zarządzeniem nr 97/2020 Wójta Gminy Lubiewo stawka za 

wynajem lokalu komunalnego od 1 lutego 2020r.  wynosi 5,00 zł/m2, a za wynajem 

lokalu socjalnego 2,50 zł/m2. Dnia 9 października Zarządzeniem nr 99/2020 Wójta 

Gminy Lubiewo zmieniono stawkę opłaty za wytwarzane ciepło w mieszkaniach 

komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 16, przyjęto wskaźnik wzrostu 1,9% przyjęty 

do budżetu gminy.  Stawka za ogrzewanie wynosi 3,47 zł/1m2.  

W 2020 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 1 osoba.  Dnia 1 września ta 

osoba podpisała umowę najmu mieszkania socjalnego na okres jednego roku.   

W 2020r. została zawarta jedna umowa na wynajem lokalu komunalnego  .  
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13  Organizacje pozarządowe działające na terenie 

Gminy Lubiewo 

W 2020 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; 

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

Koło Gospodyń Wiejskich „Borowiacka Kraina” w Bysławiu, 

Koło Gospodyń Wiejskich „Lubiewianki” w Lubiewie, 

Koło Gospodyń Wiejskich w Lubiewicach,  

Koło Gospodyń Wiejskich w Trutnowie,  

Koło Gospodyń Wiejskich w Klonowie, 

Koło Gospodyń Wiejskich w Bysławku, 

Stowarzyszenie Wrzos w Wielonku z Siedzibą W Ośrodku Wczasowym 

Wielonek, 

Stowarzyszenie Bysławska Grupa Odtwórstwa Historycznego w Bysławiu. 

 

13.1 ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI  

W 2020 r. obowiązywał roczny program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi na 2020 r. został przyjęty Uchwałą Nr XII/87/2019 Rady Gminy 

Lubiewo z dnia 30.10.2019 r. w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy 

Gminy Lubiewo z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. oraz uchwałą Nr 

XIV/115/2019 Rady Gminy Lubiewo z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany 

Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubiewo  

z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2020 r.  

W  Programie  współpracy z  organizacjami pozarządowymi na 2020 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. 
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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.: 

  

1. Każda organizacja zainteresowana złożeniem oferty w odpowiedzi na 

otwarty konkurs ofert mogła skorzystać z indywidualnych konsultacji udzielanych 

przez pracowników Referatu Oświaty i Spraw Społecznych. 

2. Udzielono pomocy przy wypełnianiu wniosków do Krajowego Rejestru 

Sądowego w zakresie zmian we władzach organizacji, 

3. 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,  

4. Umieszczano przekazane informacje o działalności organizacji  

w Samorządowym Kurierze Lubiewskim, 

5. 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 
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posiadają adresu poczty elektronicznej, ww. informacje otrzymywały pocztą 

tradycyjną, 

6. 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 2021r oraz inne 

istotne dla organizacji informacje, 

7. Zorganizowano spotkanie konsultacyjne projektu programu współpracy  

z organizacjami pozarządowymi (16.10.2020 r. o godz. 15:00 – na 38 zgłoszonych 

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

8. Na prośbę zainteresowanych organizacji udzielano rekomendacji 

niezbędnych do aplikowania o środki finansowe z innych źródeł, 

9. Organizacje pozarządowe miały możliwość korzystania nieodpłatnie  

z pomieszczeń świetlic wiejskich, BCKiP, Urzędu Gminy na spotkania, szkolenia 

czy imprezy integracyjne, 

10. Udzielano pomocy poprzez: 

• promowanie inicjatyw podejmowanych przez organizacje poprzez m.in. 

opracowanie i wydruk plakatów i zaproszeń, 

• przygotowania sprawozdań do Urzędu Skarbowego oraz wysyłanie 

dokumentu CIT- 8 podpisem elektronicznym, 

•  zgrywanie zdjęć, robieniu plakatów, przepisywanie czy kserowanie 

dokumentów,  

• w przygotowaniu ofert, sprawozdań z realizacji zadań w ramach otwartego 

konkursu ofert oraz sporządzaniu sprawozdań końcowych.,  

• wypełnienie dokumentów do rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich w ARMiR, 

11. 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, 

12. Zorganizowanie turnieju walentynkowego dla seniorów na kręgielni  

w Tucholi,  

13. Udział seniorów w programie  z „Plecakiem przez region”, 

14.  Współpraca z KGW podczas dożynek powiatowych, wystawa namiotu 

promocyjnego,  przygotowanie wieńca dożynkowego itp.) 

15. Informowanie o bezpłatnych szkoleniach online m.in. na stronie 

www.lubiewo.pl, e mail do organizacji; szkolenia z zakresu: ABC Księgowości  
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w organizacji pozarządowej, Zarządzanie zespołem rozproszonym, księgowość, 

sprawozdawczość finansowa i merytoryczna z realizacji projektów oraz jak 

przygotować dobry projekt itd.  

16. Pomoc w zamawianiu dla organizacji różnych rzeczy: np. pieczątki, koszulki, 

namiot itp. 

17. Pomoc przy organizacji Wirtualnego XIII Ogólnopolskiego Ekologicznego 

Biegu Szlakiem Trzech Wież nad Borami 

18. Informowano o zmianach zasad przesyłania sprawozdań.  

 

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowi jedną z istotnych form 

realizacji zadań własnych Gminy Lubiewo. Organizacje pozarządowe dzięki temu, 

że działają lokalnie i tworzone są przez ludzi mających wspólne zainteresowania  

i cele, mają większą dynamikę i potencjalnie wyższą skuteczność działania niż 

administracja publiczna. Pracownicy urzędu doceniając duży potencjał tkwiący  

w organizacjach pozarządowych starają się aktywnie współpracować  

z organizacjami na różnych płaszczyznach, nie ograniczając możliwości pomocy 

czy współpracy do dni i godzin pracy urzędu.  

  

13.1.2 Realizacja celów  programu od strony finansowej: 

Dla realizacji finansowej, w budżecie Gminy Lubiewo na rok 2020 zaplanowano 

środki w wysokości 64 000,00 zł. Zadania wymienione w programie 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, 

- 20 000,00 zł – na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, podtrzymywania i upowszechniania tradycji, kultury oraz pielęgnowania 

polskości i świadomości obywatelskiej, 

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

i uzależnieniom, 

- 12 000,00 zł na realizację zadań z zakresu rozwoju turystyki i krajoznawstwa, 

- 9 000,00 zł na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych  

z funduszy zewnętrznych. 
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W 2020r. ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert. Ilość ofert złożonych w odpowiedzi 

na konkurs pozwoliła na dokonanie wyboru, a w następstwie dofinansowanie 

różnorodnych form z danego zakresu. Łącznie złożonych zostało 21 ofert 

konkursowych. Jeden oferent nie złożył uchybień formalnych, w związku z czym 

jego oferta nie była uwzględniona w ocenie merytorycznej. 

Rok 2020 nie oszczędził również organizacji pozarządowych. Pandemia i związane 

z nią obostrzenia, niektórym organizacjom uniemożliwiła zrealizowanie projektów  

w całości, niektóre mogły zrealizować tylko w części, a kilku udało się zrealizować 

w całości zamierzone przedsięwzięcia.  

W kwietniu ub. roku. P. Wójt wystąpiła z prośbą do organizacji o przeanalizowanie 

swoich projektów pod względem możliwości ich realizacji i złożenia deklaracji w 

zakresie rezygnacji, ograniczenia lub realizacji projektu. Praktycznie przez cały rok 

dokonywane były zmiany harmonogramów, zakresów działań i kosztorysów. 

 

Organizacje, które zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia w całości: 

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - koło nr 6 w Bysławiu - 

Młodzież Seniorska  z lubiewską wiewiórką. 

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - koło nr 5 w Lubiewie - 

Seniorzy kochają góry. Jeździmy dopóki możemy. 

3. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory” - Bory Tucholskie – poznaj 

wirtualnie – zobacz realnie 

4. Fundacja Cudawianki - Cudawianki dla dzieci i młodzieży, 

5. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Lubiewie - Warsztaty kulinarne – 

Trendy kuchni warzywnej z wykorzystaniem artykułów mięsnych i zbożowych 

(zmieniono tylko termin realizacji), 

6. Koło Gospodyń Wiejskich w Bysławku - „Nauka przez zabawę” - zajęcia 

rozwojowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

7. Koło Gospodyń Wiejskich w Bysławku - W krainie Borowiackich smaków i 

tradycji, 

 

Organizacje, które zrealizowały zaplanowane przedsięwzięcia w  części lub 

zmienionej formie: 
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1. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory” - Wirtualny XIII Ogólnopolski 

Ekologiczny Bieg Szlakiem Trzech Wież nad Borami (organizacja zmniejszyła 

kosztorys i ostatecznie wydatkowała ze środków dotacji 3000,00zł), 

2. Fundacja Brama Epok  -Wirtualny II Piknik Historyczny w Bysławiu, 

 

Organizacje, które zrezygnowały i po konsultacjach z p. Wójt, środki zostały 

zwrócone do budżetu i przeznaczone na wskazane przez organizacje 

potrzeby: 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bysławek „OdNowa” Bysławek  - 

dofinansowanie do  dokumentacji projektowej remontu świetlicy wiejskiej - 2000,00 

zł, 

2. Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Klonowo n/Brdą „Klon” Klonowo – 

zakup ozonatora i piłek - 3400 zł, 

3. Koło Gospodyń Wiejskich  w Lubiewicach – zakup sprzętu i urządzeń do 

świetlicy wiejskiej w Lubiewicach ( sportowe koło fortuny, plenerowy chińczyk  

i pachołki sportowe)  - 3500,00 zł. 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu - zakup kurtek sofshell dla Orkiestry 

Dętej OSP w Bysławiu 3000,00 zł (z dwóch projektów), 

5. OSP w  Bysławku – dofinansowanie do  dokumentacji projektowej remontu 

świetlicy wiejskiej i dofinansowanie do zakupu bramki piłkarskiej -6000,00zł, 

6. OSP w Klonowie – dofinansowanie do zagospodarowania działki w Klonowie 

- 1500,00 zł, 

7.  KGW w Trutnowie - zakup mebli kuchennych - 2000,00 zł 

 

Organizacje, które zrezygnowały z dotacji  nie podając przeznaczenia na inny 

cel : 

1. Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo -3.500,00zł    

2. Stowarzyszenie Kulturalne „Cisowy Łuk” w Bysławiu – 4000,00zł 

3. Uczniowski Klub Sportowy „Grom” – 3000,00zł  

Ww. środki tj. 10 500,00zł i dodana część dotacji Stowarzyszenia „Bory” tj. 

3000,00zł została przeznaczona na zakup sprzętu sportowego dla Przedszkola 

Samorządowego Gminy Lubiewo w wysokości  2500,00 zł oraz na foliowanie okien 

i malowanie linii pól boisk na sali sportowej w Lubiewie 11000,00 zł 
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Wszystkie organizacje, którym przyznano dotacje i zrealizowały swoje projekty 

złożyły sprawozdania z realizacji wspieranych przez Gminę zadań. Sprawozdania 

zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i rachunkowym. 
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Tabela 13 – 1 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na realizację zadań publicznych 

 

Realizacja zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji, pielęgnowania 

polskości oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej – wzrostu aktywności społecznej 

w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych. 

 

 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania Wysokość 

przyznanego 

dofinansowan

ia  

1.  KGW w Trutnowie Integracja społeczna – festyn 

kulturalny 

2.000,00 zł 

2.  OSP w  Bysławku XVI Ogólnopolski Borowiacki 

Festiwal Orkiestr Dętych 

6.000,00 zł 

3.  OSP w Klonowie Obchody z okazji Dnia Strażaka w 

Klonowie 

1.500,00 zł 

4.  KGW Bysławek W krainie Borowiackich smaków i 

tradycji 

800,00 zł 

5.  Fundacja ,,Poniatówka 

Polska’’ ul. Władysława 

Łokietka 20, 86-010 

Koronowo 

KARTOZAJĘCIA. 0,00 zł  

Nie 

uzupełniono 

uchybień 

formalnych 

6.  Fundacja Brama Epok 

Szczuka 12a, 87-300 

Brodnica 

II Piknik Historyczny  

w Bysławiu 

5.300,00 zł 

7.  Ochotnicza Straż 

Pożarna 

 w Bysławiu 

Jubileuszowy Koncert Listopadowy 1.000,00 zł 

8.  Stowarzyszenie Edukacji 

i Rozwoju Wsi Klonowo 

n/Brdą „Klon” Klonowo 

Regionalny Koncert „Podróż 

dookoła świata z Małą Szkołą w 

Klonowie 

3.400,00 zł 

Podsumowanie - zadania publiczne w zakresie  podtrzymywania 

tradycji, pielęgnowania polskości oraz świadomości 

obywatelskiej i kulturowej – wzrostu aktywności społecznej w 

środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych. 

 

20.000,00 zł  

 

 

Realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, 

sportu i rekreacji  

1 Koło Gospodyń Wiejskich  

w Lubiewicach 

Piknik rodzinny na sportowo  

w Lubiewicach  

3.500,00 zł 
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2 Stowarzyszenie Rozwoju 

Gminy Lubiewo „Bory” 

XIII Ogólnopolski Ekologiczny Bieg 

Szlakiem Trzech Wież nad Borami 

6.000,00 zł 

3 Akademia Piłkarska 

Gminy Lubiewo  

Piłka nożna – uprawiam sport, nie 

gram na smartfonie. 

3.500,00 zł 

4 Uczniowski Klub 

Sportowy „Grom” 

W  świecie sportu  3 000,00 zł 

5 Stowarzyszenie 

Kulturalne „Cisowy Łuk w 

Bysławiu” 

„Tanecznie, zdrowo i sportowo” – 

cykl zajęć sportowo – 

rekreacyjnych w zakresie sportu 

mażoretkowego, gimnastyki, 

rytmiki, tańca oraz korekcji postawy 

4.000,00 zł 

Podsumowanie - zadania publiczne w zakresie  upowszechniania 

kultury fizycznej, sportu i rekreacji 

 

20.000,00 zł  

Realizacja zadań publicznych w zakresie  przeciwdziałanie patologiom i 

uzależnieniom. 

1 Koło Gospodyń Wiejskich 

w Bysławku 

„Nauka przez zabawę” - zajęcia 

rozwojowe dla dzieci i młodzieży 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

1.500,00 zł 

2 Polski Komitet Pomocy 

Społecznej w Lubiewie 

Warsztaty kulinarne – Trendy 

kuchni warzywnej z 

wykorzystaniem artykułów 

mięsnych i zbożowych.  

1.500,00 zł 

Podsumowanie - zadania publiczne w zakresie  przeciwdziałania 

patologiom i uzależnieniom. 

 

 

 

3.000,00 zł 

 

Realizacja zadań publicznych w zakresie Turystyki i Krajoznawstwa 

1 Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów - koło nr 6 w 

Bysławiu 

Młodzież Seniorska  z lubiewską 

wiewiórką.  

4.000,00 zł  

2 Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów - koło nr 5 w 

Lubiewie 

Seniorzy kochają góry. Jeździmy 

dopóki możemy.  

4.000,00 zł  

3 Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi Bysławek 

„OdNowa” Bysławek 

Dotknij historii 2.000,00 zł 
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4 Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Bysławiu 

Wyjazd turystyczny Orkiestry Dętej 

Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Bysławiu 

2.000,00 zł  

Podsumowanie - zadania publiczne w zakresie  Turystyki i 

Krajoznawstwa 

 

12.000,00zł  

Realizacja zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do 

projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. 

1 Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo 

„Bory” 

Bory Tucholskie 

– poznaj 

wirtualnie – 

zobacz realnie  

4.000,00 zł 

2 Fundacja Cudawianki  Cudawianki dla 

dzieci i 

młodzieży  

5.000,00 zł  

Podsumowanie - zadania publiczne w zakresie dofinansowania 

wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy 

zewnętrznych.  

9000,00 zł  

 

Pozyskane środki zewnętrzne przez organizacje pozarządowe na zadania 

inwestycyjne objęte grantami realizowanymi w ramach Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 „Dekel do 

borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory 

Tucholskie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020. 

 

 

WYSPA SKARBÓW NAD JEZIOREM BYSŁAWSKIM  

Wnioskodawca - Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu  

Zadanie - doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Bysławiu,  

Cel projektu - poprawa zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego, 

Wartość zadania - 28.177,13 zł, w tym 26.000,00 zł stanowi kwota grantu. 
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Rysunek 13-1 Plac zabaw na plaży w Bysławiu 

 

Ogród sensoryczny przy Szkole Podstawowej w Lubiewie 

Wnioskodawca - Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Lubiewie „Szkoła  

z pomysłem”, 

Zadanie – zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogrodu sensorycznego  

Cel projektu - poprawa zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego, 

Wartość zadania - 33 127,43zł, w tym 26.000,00 zł stanowi kwota grantu. 

 

Rysunek 13-2 Ogród sensoryczny 
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WEHIKUŁ CZASU W TRUTNOWIE - BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ 

ARCHITERKTURY 

 

Wnioskodawca – Koło Gospodyń Wiejskich w Trutnowie, 

Zadanie – ogólnodostępne zagospodarowanie terenu poprzez budowę urządzeń 

placu zabaw oraz ścieżki labiryntowej toru przeszkód na brukowym chodniku w 

Trutnowie. 

Cel projektu - poprawa zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego, 

Wartość zadania – 26 693,83zł, w tym 26.000,00 zł stanowi kwota grantu. 

 

 

Rysunek 13-3 Wehikuł czasu w Trutnowie 
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14 Bezpieczeństwo 

14.1. Ochrona przeciwpożarowa 

Informacja o ochronie przeciwpożarowej w gminie Lubiewo za 2020 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 

(są to dane z roku 2019, ponieważ w związku z pandemią przesunięto terminy 

zebrań) 

Na stanie jednostek są następujące samochody pożarnicze: 

OSP Bysław – jednostka typu S-3 dysponuje: 

samochodem ratowniczo-gaśniczym MAN 13.290 z modułem chemiczno-

ekologicznym – samochód zakupiony w 2013 r. 

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 DafGinaf– 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. (włączony z podziału bojowego po uzyskaniu  certyfikatu w 2020 r.) 
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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, brak samochodu – wniosek o zakup (na chwilę obecną posiada 

samochód specjalny-ratowniczy Ford Transit rocznik 2005 zakupiony w 2021 r.) 

Udział w akcjach 2020 r.: 

Pożary – 26 

Usuwanie wiatrołomów - 26 

Wypadki/zdarzenia drogowe – 21 

Pożar sadzy w kominie – 3 

Usuwanie gniazd os i szerszeni – 12 

Zabezpieczenie lądowiska - 2 

Alarmy fałszywe – 2 

Inne zdarzenia 19 

Druhowie i druhny z jednostek z terenu Gminy Lubiewo brali udział w roznoszeniu 

maseczek i ulotek do mieszkańców związanych z COVID-19. 

14.2. Przestępczość 

Zgodnie z posiadanymi danymi, w 2020 r. na terenie gminy odnotowano 

następujące zdarzenia (są to dane dot. Posterunku Policji w Cekcynie czyli Gmina 

Lubiewo i Cekcyn) 

przestępczość ogólna – 126 

przestępczość (bez alimentów) – 111 

przestępczość gospodarcza - 30 

przestępczość kryminalna – 63 

przestępczość kryminalna (bez alimentów) - 48 

kradzieże – 9 

kradzież z włamaniem – 11 

kradzież pojazdu – 0 

rozboje – 2 

uszkodzenia mienia – 3 
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uszczerbek na zdrowiu – 0 

bójka pobicie – 0 

przestępstwa narkotykowe – 9 

nietrzeźwi kierujący - 15 

Dane dotyczące Posterunku Policji w Cekcynie (Gmina Lubiewo i Gmina Cekcyn) 

Informacje z pionem prewencji: 

Legitymowanie osób – 3810 

Pouczenia – 882 

Wykroczenia w ruchu drogowym/porządkowym – 336/320 

Mandaty karne w ruchu drogowym/porządkowym – 131/159 

Interwencje w miejscach publicznych/domowych (w Gminie Lubiewo) – 186/43 

Przestępczość nieletnich – 2 

Procedura niebieskiej karty i przestępstwa przeciwko rodzinie (w Gminie 

Lubiewo) - 11 

Zdarzenia drogowe w Gminie Lubiewo: 

Wypadki – 4 

Kolizje – 68 

Ranni – 4  

Zabici – 0 

Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa: 

Liczba zgłoszeń – 267 

53% - zgłoszeń potwierdzonych i wyeliminowanych.  

 

COVID w powiecie tucholskim – 11498 poddanych kwarantannie. 

Liczba sprawdzania środków transportowych, placówek handlowych i innych miejsc 

przy współudziale PPIS – 61.  Na kwarantannie 41 funkcjonariuszy, zakażonych 23. 

14.3. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego w Tucholi 

dotycząca stanu bezpieczeństwa w Gminie Lubiewo 

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Tucholi realizuje zadania z zakresu 

zdrowia publicznego wynikające z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 195). Celem podejmowanych działań 

jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości  

i uciążliwości środowiskowych, monitorowanie chorób zakaźnych i zawodowych. 
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Zadania realizowane są poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego 

nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i epidemicznej 

w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami 

środowiska a także poprzez prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej. 

     Do zakresu działania PPIS w Tucholi należy w szczególności kontrola 

postrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne 

dotyczące: 

higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

higieny pracy w zakładach pracy, 

higieny procesów nauczania i wychowania, 

higieny wypoczynku i reakcji, 

warunków zdrowotnych żywności, żywienia i przedmiotów użytku, 

wymagań higieniczno-sanitrnych określonych dla personelu medycznego, sprzętu 

oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, 

zakaz wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych. 

    Zadania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi  

realizowane były w 2020 r. przez 16 pracowników merytorycznych ( 16 etatów) oraz 

6 osób personelu pomocniczego (4,15 etatu). 

    W ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w 2020 r. na 

terenie gminy Lubiewo przeprowadzono łącznie 57 kontroli sanitarnych, wydano 14 

decyzji merytorycznych w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, 13 

decyzji kosztowych, oraz 24 uzgodnienia i opinie. Nałożono 3 mandaty karne na 

kwotę 650 zł.  

W 2020 r. w związku z przeciwdziałaniem COVID -19 w powiecie tucholskim 

wydano 2928 decyzji dotyczących kwarantanny. 

 

Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych objętych 

programem obowiązkowych szczepień ochronnych (błonica, polio, tężec, krztusiec, 

świnka, choroby wywołane przez Haemophilusinfulenzae typ B, ostre porażenia 

wiotkie wśród dzieci do 14lat.), nie zarejestrowano zachorowań na błonica, tężec, 

krztusiec, świnka, różyczka, odrę, różyczkę, choroby wywołane przez 

Haemophilusinfulenzae 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 2020 r. 60%, w 2 roku życia 96,97%, w 6 roku życia 98,51%, w 14 roku 

życia 100%, w 19 roku 100% 

w Gminie Lubiewo zarejestrowano trzykrotny wzrost zachorowań na ospę wietrzną. 

Na terenie gminy szczepienia przeciwko ospie wietrznej otrzymała 25 dzieci w wieku 

0-11 lat. w 2020 r. zarejestrowano 2 przypadki  zachorowań na płonicę, 

 w okresie sprawozdawczym zarejestrowano 2 przypadki zatruć i zakażeń 

pokarmowych o etiologii bakteryjnej, nie zarejestrowano  przypadków zachorowań 

na wirusowe zapalenie wątroby typu A, 

zarejestrowano 9 przypadków wirusowego zakażenia jelit , 

zarejestrowano 1 przypadek biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowego  

o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, 

nie zarejestrowano  ognisk zatruć i zakażeń pokarmowych, 

nie zarejestrowano nowych zakażeń na wirusowe zapaleni wątroby typu B i C . 

Rejestr wynosi: 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 89,09% i 98,49%, pracownicy służby zdrowia zaszczepieni w 

100%  zarejestrowano 1 zachorowanie na różę, nie rejestrowano neuroinfekcji, 

zarejestrowano 10 zachorowań na boreliozę, 9 osoby dorosłe, 1 dziewczynka   

w wieku 2 lat, nie zarejestrowano zachorowań na po kleszczowe zapalenie mózgu, 

nie zarejestrowano zachorowań na gruźlicę, zarejestrowano 1 przypadek kiły, 

zarejestrowano 574 przypadków grypy i zachorowań pogrypowych, przeciwko 

grypie zaszczepiło się 288 osób, 

zarejestrowano 5 pokąsań przez psy, 2 osoby trzeba było zaszczepić przeciwko 

wściekliźnie, nie zarejestrowano zachorowań na szczególnie niebezpieczne i 

wysoce zakaźne (cholera, dżuma, ospa wietrzna prawdziwa, gorączki krwotoczne), 

Epidemia SARS-CoV-2/COVID-19, w okresie sprawozdawczym na terenie gminy 

zarejestrowano 197 zachorowań na COVID. W związku z zachorowaniem 

hospitalizowano 14 osób. Zarejestrowano szereg domowych ognisk szerzenia się 

zakażeń wirusem SARS-Co-2 jak również ognisk w jednostkach systemu oświaty  

i opieki nad dziećmi i zakładach pracy. Z powodu COVID-19 w 2020 r. zmarły 4 
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osoby. W związku ze stwierdzeniem łamani zasad kwarantanny wydano 6 decyzji 

nakładających kary administracyjne na łączna kwotę 30.500 zł 

nie rejestrowano zgonów z powodu chorób zakaźnych, 

szczepienia realizowane są w 2 punktach. 

 

Ocena stanu sanitarnego obiektów żywienia zbiorowego, produkcji i obrotu 

środkami spożywczymi i kosmetycznymi 

w ewidencji PIS znajdowały się 67 obiekty, skontrolowano 22, przeprowadzono 27 

kontroli sanitarnych, 

w ramach systemu RASFF – System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej 

Żywności i Paszach wpłynęło 22 powiadomień o niebezpiecznych produktach. 

Ocena nadzoru nad obiektami komunalnymi 

Administrator wodociągów pobierał próbki do badań zgodnie z zatwierdzonym przez 

PPIS w Tucholi harmonogramem. Pobrał 12 próbek wody z harmonogramu oraz 3 

próbki kontrolne w związku z przekroczeniem parametrów mętności. Badania 

prowadzone były również w ośrodkach wczasowych. W ocenach za 2020 r. woda 

w wodociągu publicznym w Lubiewie została oceniona jako warunkowo przydatna 

do spożycia, natomiast woda w wodociągu publicznym w Bysławiu oceniona została 

jako 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. W okresie epidemii na kąpielisku ustawiono 

dyspensery do dezynfekcji dłoni, stosowano również środki do dezynfekcji 

powierzchni. Pracownicy stosowali środki ochrony osobistej – maseczki i rękawiczki 

jednorazowego użytku. 

Obiekty użyteczności publicznej  

na terenie gminy skontrolowano 10 obiektów użyteczności publicznej, 

przeprowadzono 11 kontroli sanitarno-epidemiologicznych w tym 1 kontrola 

sprawdzająca, wśród nich były 4 ośrodki wczasowe, 1 stanica wodna, 2 obiekty  
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z udostępnionymi pokojami gościnnymi, 1 cmentarze, 2 zakłady fryzjerskie,  w 

którym świadczone są usługi fryzjerskie.  

stan sanitarny podmiotów wykonujących działalność leczniczą: kontrolą objęto 2 

podmioty lecznicze,  

Ocena nadzoru nad warunkami pracy  

ewidencją objęto 16 obiektów, które zatrudniają 754 pracowników, w gminie 

skontrolowano 2 zakłady pracy w zakresie przestrzegania ogólnych wymogów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Choroby zawodowe 

wydano jedną decyzję niestwierdzającą chorobę zawodową 

Ocena warunków sanitarno-higienicznych placówek nauczania, wychowania  

i wypoczynku w ewidencji PSSE w Tucholi znajdowało się 6 placówek stałych, 

kontrole przeprowadzono w  6 placówkach w tym 3 kontrole dotyczyły placówek 

stałych, a 3 w placówkach wypoczynku letniego. 



 

119 

 

 

15  Edukacja 

15.1 Charakterystyka systemu oświaty w Gminie Lubiewo 

– rok szkolny 2020/2021 wg stanu na dzień 30.09.2020r.  

15.1.1 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w 

Lubiewie:  

272 uczniów, w tym: 

Szkoła Podstawowa w Lubiewie – 233 uczniów 

Oddział przedszkolny – 19 uczniów, 

Filia Szkoły Podstawowej w Suchej – 20 uczniów, w tym: 

 oddział przedszkolny 20 uczniów 

- klasy I – III SP – 0 uczniów 

 

Tabela 15-1 Zatrudnienie  

NAUCZYCIELE 

Liczba nauczycieli ogółem 33 

Etaty przeliczeniowe  31,52 

AWANS  ZAWODOWY 

stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani 

liczba % Liczba % liczba % liczba % 

0 0% 1 3,03% 8 24,24

% 

24 72,73% 
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Tabela 15-2 Obsługa administracyjna szkoły (ilość etatów, osób, stanowisko) 

Wyszczególnienie Liczba 

pracowników  

Liczba etatów 

Razem pracownicy 

administracji 

6 5,40 

samodzielny referent 3 2,25 w tym: 1 urlop macierzyński i 

0,25 oddelegowanie do ZNP 

sekretarka 1 1,00 

administrator sieci 

komputerowej 

1 0,4 

pomoc nauczyciela 2 1,75 

Razem pracownicy obsługi 7 7,00 

kuchnia 3 3,00 

sprzątaczki 3 3,00 

konserwator 1 1,00 

 

Tabela 15-3 Wyniki egzaminu ośmioklasisty – rok szkolny 2019/2020.  

 Język 
polski 

Matematyka Angielski 
podstawowy 

Klasa A 46 36 26 

Szkoła ogółem 46 36 26 

gmina 54 38 42 

powiat 52 39 41 

województwo 56 43 50 

kraj 59 46 54 

 
Egzamin ósmoklasisty – zdających 14 uczniów, w tym 3 z opiniami z poradni 

pedagogiczno – psychologicznej. Ponad to 2 uczniów zwolnionych z egzaminu  

z powodu choroby przewlekłej. 
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Tabela 15-4  Liczba uczniów dojeżdżających z poszczególnych miejscowości transportem 
szkolnym: 

 

Miejscowość Liczba 

uczniów 

Lubiewice 25 

Trutnowo 33 

Sucha 50 

Cierplewo 4 

Klonowo 40 

Bruchniewo 6 

Razem 158 

 

15.1.2 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Bysławiu:  

Szkoła Podstawowa – 298 uczniów,    

          

Tabela 15-5 Zatrudnienie 

NAUCZYCIELE 

Liczba nauczycieli ogółem 29 

Etaty przeliczeniowe  28,39 

AWANS  ZAWODOWY 

stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani 

liczba % Liczba % liczba % liczba % 

0 0% 0 0 0 0 29 100 

 

Tabela 15-6 Obsługa administracyjna szkoły (ilość etatów, osób, stanowisko) 

Wyszczególnienie Liczba 

pracowników  

Liczba etatów 

Razem pracownicy administracji 3 2,60 

samodzielny referent  1 1,00 
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sekretarka 1 1,00 

Informatyk 1 0,6 

Razem pracownicy obsługi 6 6,0 

Konserwator 1 1 

Woźny  1 1 

Sprzątaczki  4 4 

 

Tabela 15-7 Wyniki egzaminu ośmioklasisty – rok szkolny 2019/2020.  

 Język polski Matematyka Angielski podstawowy 

Klasa A 51 32 39 

Klasa B 62 45 55 

Szkoła 
ogółem 

57 39 48 

gmina 54 38 42 

powiat 52 39 41 

województwo 56 43 50 

kraj 59 46 54 

 
Egzamin ósmoklasisty – zdających 33 uczniów, w tym 7 opiniami i 1 z orzeczeniem 

z poradni pedagogiczno – psychologicznej, 

 
 
 

Tabela 15-8 Liczba uczniów dojeżdżających z poszczególnych miejscowości transportem 
szkolnym: 

Miejscowość Liczba 

uczniów 

Bysławek 60 

Minikowo 33 

Zamrzenica 1 

Płazowo 17 

Szumiąca 6 

Teolog 20 

Wełpin  34 

Razem 171 
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15.1.3 Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo w Bysławiu „Borowiacka 

Tęcza”- dane rok szkolny 2019/2020 

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 2020 r. w Bysławiu funkcjonowało 5 oddziałów, a w Lubiewie 

3.  

w Bysławiu były to następujące odziały: 

-oddział dzieci 3,4 letnich „Leśne Pszczółki” – 24 dzieci  

- oddział dzieci 4,5 letnich „Żabki” – 25 dzieci 

- oddział dzieci 5 letnich „Sowy” – 24 dzieci 

- odział dzieci 5,6 letnich "Misie" - 25 dzieci 

- oddział dzieci 6 letnich „Wiewiórki” – 18 dzieci 

 

w Lubiewie: 

oddział dzieci 2,5 i 3 letnich „Pszczółki” – 17 dzieci 

oddział dzieci 4 letnich "Wiewiórki" -  18 dzieci 

oddział  dzieci 5 letnich „ Żabki” – 16 dzieci. 

Ogółem do przedszkola uczęszczało 167 dzieci. 

Tabela 15-9 Liczba wychowanków dojeżdżających z poszczególnych miejscowości 
transportem szkolnym. 

Miejscowość Liczba wychowanków 

Lubiewo wybudowanie 2 

Bysławek 4 

Minikowo 4 

Zamrzenica 2 

Płazowo 4 

Teolog 1 

Wełpin  5 

Cierplewo 2 

Bysław wybudowanie 5 

Razem 29 
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Tabela 15-10 Kadra 

NAUCZYCIELE 

Liczba nauczycieli ogółem 16, w tym 3 niepełnozatrudnionych 

Etaty przeliczeniowe  13,82 

AWANS  ZAWODOWY 

stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani 

liczba % Liczba % liczba % liczba % 

3 18,75 4 25,00 2 12,50 7 43,75 

 

Tabela 15-11 Obsługa administracyjna przedszkola (ilość etatów, osób, stanowisko) 

Wyszczególnienie Liczba 

pracowników  

Liczba etatów 

referent 1 1 

Woźna/woźna oddziałowa 5 5, w tym 1 osoba na urlopie 

macierzyńskim 

 

Wszystkie oddziały przedszkolne są dostosowane do obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych, BHP i sanitarno-epidemiologicznych. W grudniu 2017 r., 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 2020 r. 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 40, w tym: 

- oddział przedszkolny 20 dzieci 

- oddział „0” – 3 dzieci 

- klasy I-III – 17 

Tabela 15-12  Kadra 

NAUCZYCIELE 

Liczba nauczycieli ogółem 5 

Etaty przeliczeniowe  4,90 

Wykształcenie 
wyższe mgr z 
przygotowaniem 
pedagogicznym 

Wykszt. wyższe 
zawod. z p.p. 

Wykszt. 
wyższe bez 
przyg. 
pedagog. 

Licencjat inne 

liczba % Liczba % Liczba liczba %  

4 80,00 0 0 0 0 1 20,0
0 

 
0  

AWANS  ZAWODOWY 

stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani 

liczba % Liczba % liczba % liczba % 

1 20 1 20 2 40 1 20 

 

15.1.5 Żłobek „Bajkowa Kraina” w Bysławiu  

Żłobek „Bajkowa Kraina” w Bysławiu funkcjonuje od 2 stycznia 2017 r.  

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  19. Liczba wychowanków przez 9 miesięcy wynosiła 20, w dwóch 

miesiącach po 19 dzieci i w sierpni 14 dzieci.  

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 + 2020 w wysokości 135,00zł 

miesięcznie na 1 dziecko. 

 

 

 

Tabela 15-13 Liczba dzieci w żłobku w 2020 r. 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    20  4000,00 2700,00 

2.   luty   20 4000,00 2700,00 

3.   marzec   20 4000,00 2700,00 

4.   kwiecień   20 4000,00 2700,00 

5.   maj   20 4000,00 2700,00 

6.   czerwiec   20 4000,00 2700,00 

7.   lipiec   20 4000,00 2700,00 

8.   sierpień    14  0,00 0,00 

9.   wrzesień    20  4000,00 2700,00 

10.   październik    19  3800,00 2565,00 

11.   listopad    19  3800,00 2565,00 

12.   grudzień    20  4000,00 2700,00 

Razem    43600,00 29430,00 

 

 

Tabela 15-14 Zestawienie wydatków poniesionych przez żłobek w 2020 r.   

Lp. KOSZTY - WYDATKI  KOSZT 

OGÓŁEM  

1 2 3 

1 Wynagrodzenia personelu  115962,26 

2 Zajęcia dodatkowe – umowy zlecenia - wynagrodzenia   0,00 

3 Pochodne wynagrodzenia – ZUS  13033,93 

4 Pochodne wynagrodzenia – FP  1388,92 

5 Media -opłaty – prąd, woda, itp.  9072,15 

6 Usługi – wywóz śmieci, ścieki, pranie pościeli,  napraw, 

konserwacji, przeglądów, utrzymania czystości wokół budynku,  

itp.  

6715,27 

7 Opłata telekomunikacyjna  1865,86 

8 Wyżywienie – usługa cateringowa  16467,00 
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9 Zakup artykułów papierniczych, środków czystości, środków 

higienicznych, itp.  

8582,06 

10 Zakup pomocy dydaktycznych   1605,82 

11 Szkolenia kursy dla personelu  750,00 

12 Badania lekarskie dla personelu  150,00 

13 Koszty pośrednie tj: koszty obsługi zarządu, obsługi księgowej, 

prawnej, kadrowej, koszty prowadzenia rachunku bankowego, 

koszty przelewów  

3013,49 

OGÓŁEM: 178606,76 

 

15.1.6 Inne formy działalności edukacyjnej  

• Uniwersytet  III WIEKU – 40 uczestników. 

15.2 Finansowanie oświaty: 

 

Wydatki poniesione w 2020 r. w dziale 801 Oświata i Wychowanie i 854  Edukacyjna 

opieka wychowawcza – 9 943 310,96zł. 

w tym: 

- realizacja zadań wynikających ze specjalnej organizacji nauki i metod pracy  

w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych – 905 728,22zł, 

- zerówki przy szkołach – 338 589,59zł, 

- dokształcanie nauczycieli – 39 519,21zł, 

- stołówka szkolna – 324 166,17zł, 

- dotacje dla Stowarzyszenia KLON (dla szkoły niepublicznej) wynikające  

z przepisów prawa – 413 858,97zł 

- dowożenie uczniów do szkół – 199 728,76zł, 

- Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo – 1 308 310,77zł 

- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 59 726,94zł, 

- opłaty dla innych gmin z tytułu realizacji obowiązku przedszkolnego przez dzieci  

z naszej gminy – 9 967,19zł 

- pozostała działalność (remonty, opłaty licencyjne, szkolenia, realizacja programu 

„Umiem pływać”, nagrody dla uczniów, itp. ) – 51 085,51zł 

-  funkcjonowanie świetlic szkolnych – 208 420,71zł 
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- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 37 581,14zł (w tym: dotacja dla 

Stowarzyszenia KLON 9 499,17zł i doskonalenie i dokształcanie nauczycieli – 

98,00zł), 

- wydatki na pomoc materialna dla uczniów (stypendia i inne formy pomocy) – 

62 789,60zł. 

 

Źródła finansowania realizacji zadań oświatowych: 

 

Subwencja oświatowa – 6 741 512,00zł 

Dotacje celowe z budżetu państwa: 

- 62 001,71zł - zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników,  

- 72 661,00zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, 

- 241 009,00zł – dotacja dla oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i stosowania 

specjalnej organizacji nauki w przedszkolach,  

- 456 291,55 - wpływy z opłat, najmu, dzierżawy, usług, rozliczeń z lat ubiegłych , 

odszkodowań, środki z WFOŚiGW, środki z UE, opłaty rodziców za wyżywienie, 

czesne, zwroty składek ZUS oraz dofinansowanie ze środków budżetu gminy.  

 

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników: 

W roku 2020 r. wydano 12 decyzji na ogólna kwotę 88 891,00zł pracodawcom, 

którzy w latach 2017-2020 r. prowadzili naukę zawodu dla uczniów.  

 

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli: 

      W 2020 r. udzielono pomocy zdrowotnej 19 nauczycielom (w tym  nauczycielom 

      emerytom i rencistom) w łącznej wysokości 9600,00zł. 

 

15.3 Zrealizowane projekty : 

Maluch + 2020 – pozyskana dotacja w wysokości 29 700,00zł (wykorzystana  

w wysokości 29 430,00zł) w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

na dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch+” 2020 r.  Dotacja była przeznaczona jako 
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dofinansowanie do czesnego płaconego przez rodziców w wysokości 135,00zł 

miesięcznie na jedno dziecko.  

Program „Umiem pływać”  - w odpowiedzi na konkurs Ministerstwa Sportu  

w zakresie projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” 2020 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. 

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. Ze względu na pandemię program nie 

został w całości zrealizowany.  

Program „Szkolne Kluby Sportowe” - Gmina Lubiewo złożyła wniosek na 

dofinansowanie realizacji zajęć sportowych w ramach programu "Szkolnych Klubów 

Sportowych". Ministerstwo Sportu przyznało dotację na realizację dodatkowych 

zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych w szkołach podstawowych  

w Lubiewie i w Bysławiu. Koordynatorem programu było 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 prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego, a harmonogram 

zajęć i dyscypliny znane są wszystkim uczniom.  Ze względu na pandemię program 

nie został w całości zrealizowany.  

Projekt – „Posiłek w szkole i w domu” –  w wyniku złożenia wniosku w ramach 

modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, Gmina 

Lubiewo pozyskała dla Szkoły Podstawowej w Lubiewie dotację w wysokości 

79420,00zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 99 273,00zł. Pozostałe środki 

przeznaczono z budżetu Gminy Lubiewo. Uzyskane wsparcie finansowe 

przeznaczone zostało na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej 

stołówki szkolnej wraz z kuchnią.  W ramach dofinansowania wykonano prace 

adaptacyjne, wynikające z zaleceń SANEPIDU, m.in.: zaadaptowanie magazynu na 
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pomieszczenia do obróbki wstępnej produktów, wydzielenie strefy zmywania, 

wymianę okien podawczych, drzwi, płytek, instalacji elektrycznej czy zmianę 

usytuowania urządzeń do gotowania. Dodatkowo, zakupiono nowe urządzenia  

i sprzęty do kuchni, m.in.: dwa piece konwekcyjno-parowe, szafę chłodniczą, szafy 

przesuwne, stoły ze stali nierdzewnej, termosy na żywność, regały do magazynu 

żywności. Roboty budowlane podniosły standard kuchni i przystosowały ją do 

wymagań inspekcji sanitarnej, a wymiana  zepsutego i zakup nowego sprzętu 

pozwala zwiększyć możliwość wydawania większej ilości posiłków w krótszym 

czasie, w sposób bardziej bezpieczny i higieniczny, a przede wszystkim zdrowszy 

dla uczniów. 

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). W ramach projektu szkoły zostały 

podłączone drogą radiową do internetu, ponadto otrzymały nieodpłatnie tablety dla 

uczniów. 
 

Projekty  - „Zdalna  Szkoła – wsparcie  Ogólnopolskiej  Sieci  Edukacyjnej   

w  systemie  kształcenia zdalnego”  oraz. „Zdalna Szkoła + w ramach 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”  współfinansowane  ze  środków  

Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  w  ramach  Programu 

Operacyjnego  Polska  Cyfrowa  na  lata  2014-2020. – pozyskana łączna dotacja 

135 000,00zł . Za  te  środki  zostało  zakupionych  50  szt.  laptopów  dla  uczniów 

pochodzących z rodzin wielodzietnych i wychowujących się w rodzinach 

zastępczych oraz dla uczniów, których sprzęt nie spełnia wymogów niezbędnych do 

zdalnego nauczania. 

Multimedialna pracownia językowa -  zakupiono nowoczesną pracownię 

językową w Szkole Podstawowej w Bysławiu. Realizacja tego przedsięwzięcia była 

możliwa dzięki środkom zabezpieczonym w budżecie Gminy Lubiewo  (15 000,00zł) 

oraz pozyskanych w ramach zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej  

z 0,4% rezerwy z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny  

i pomoce dydaktyczne. Szkoła zyskała 24 stanowiskową pracownię, wyposażoną  

w profesjonalny sprzęt audiowizualny ze stanowiskiem dla nauczyciela 
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wyposażonym w multimedialny panel sterowania. Łączny koszt wyniósł 26 

250,060zł.  

 

Rysunek 15-1 Pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Bysławiu 

 

Projekt  - „Aktywna  tablica” - pozyskana dotacja 70 000,00zł w ramach 

Rządowego  programu  rozwijania  szkolnej  infrastruktury  oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 

2020 -2023. Do programu Gmina  była  zobowiązana  wnieść  20%  wkładu  

własnego  tj.  17500,00zł.  Za  te  środki  zakupiono  łącznie  28  laptopów (po 14 

dla każdej ze szkół).  

 

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu 

dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 

dla SP Bysław  oraz zwiększenia zadań oświatowych w ciągu roku szkolnego. 

Pozyskana kwota 50 500,00zł 
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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.  

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 i boiska piłkarskiego w Lubiewie, bieżni 

lekkoatletycznej, boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego w Bysławiu, 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 2020 wykonano m.in: 

Wykonano ogrodzenie części terenu szkoły podstawowej w Bysławiu,  

montaż rolet zewnętrznych z mechanizmem elektrycznym w budynku Szkoły 

Podstawowej w Bysławiu i w oddziałach Przedszkola Samorządowego Gminy 

Lubiewo – 13 szt.  

dokończono przebudowę i remont pomieszczeń świetlicy, czytelni  

i korytarza w szkole w Bysławiu,  

wykonano utwardzenie terenu szkoły w Bysławiu – dojścia do boiska 

sportowego, 

dokonano małego remontu szkoły w Suchej poprzez wykonanie przejścia 

wewnątrz pomiędzy klasami oraz wymalowania części klasy, 

odnowiono klasy, korytarze i inne pomieszczenia w placówkach oświatowych, 
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wykonano foliowanie  okien i malowanie linii w sali sportowej  

w Lubiewie, 

W większości prace były i są wykonywane przez woźnych obu szkół, pracowników 

Zakładu Komunalnego, a pozostałe prace wymagające kwalifikacji i odpowiedniego 

sprzętu zostały zlecone podmiotom zewnętrznym. 

 

15.5 Konkursy i awanse  

 

W roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne,  

w wyniku, których czworo naszych nauczycieli uzyskało następujące stopnie 

awansu zawodowego: 

Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego  uzyskały:  

Monika Trybocka - nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo 

Aleksandra Kołakowska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Lubiewie 

Awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskała:  

Małgorzata Pianka - Szpręglewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Bysławiu 

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego uzyskała:  

Justyna Glama – nauczycielka Przedszkola Samorządowego Gminy Lubiewo
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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, 

• Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Bysławiu, 

• Bieżnia czterotorowa ze skokiem w dal przy Szkole Podstawowej 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  

 

Obiekty były wykorzystywane na organizowanie imprez, zawodów, treningów, 

turniejów, naukę np.: 

 

realizację podstawy programowej z zakresu wychowania fizycznego przez 

uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Lubiewo, 

organizację Europejskiego Tygodnia Sportu – tydzień imprez  sportowych we 

wszystkich miejscowościach – 29 imprez, w których wzięło udział 803 osób – 

Gmina zajęła I miejsce w województwie kujawsko – pomorskim i VI miejsce w 

Polsce.  

Organizację turnieju tenisa ziemnego, 

Zajęcia dla uczestników obozu kajakowego, 

Wyjazdy na kręgle z seniorami „Liga seniorska” 

W 2020r., ze względu na pandemię liczba imprez była bardzo ograniczona.  
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17  Rada Gminy 
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich rad dzielnic m.st. 

Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbyły się w dniu 

21 października 2018 r. w którym to dniu mieszkańcy gminy dokonali wyboru 

spośród kandydatów swoich przedstawicieli. 

 

Do Rady Gminy w Lubiewie zgodnie z Ordynacją Wyborczą wybranych zostało 15 

radnych z 15 okręgów wyborczych. 

 

Pierwsza sesja Rady Gminy Lubiewo została zwołana przez Komisarza 

Wyborczego w Bydgoszczy I,  odbyła się 21 listopada 2018 r 

w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Lubiewo wybranych 

na kadencję 2018 – 2023.  

Rozpoczynając wypełnianie mandatu Radni dokonali wyboru: 

Przewodniczącej Rady Gminy p. Zofię Reszka  

Wiceprzewodniczącego p. Tadeusza Mróz 

 

Zadania i uprawnienia rady gminy określa art. 18 ustawa z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminy: 

1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 

działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 

1) uchwalanie statutu gminy, 

2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz  

3) przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, powoływanie i odwoływanie 

skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - 

na wniosek wójta, 

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu 

oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium  

z tego tytułu, 

4a) rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu, 
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5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

6) uchwalanie programów gospodarczych, 

6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im 

składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków 

budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, 

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych  

w odrębnych ustawach, 

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 

zwykłego zarządu, dotyczących: 

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 

na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; 

uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie 

zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których 

przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt 

może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy, 

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania  

i wykupu przez wójta, 

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów, 

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych 

zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, 

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości 

przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy, 

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania  

i występowania z nich, 

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta, 

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych 

gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, 

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez 

wójta w roku budżetowym, 
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10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania,  

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 

2 i 2a, 

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz 

wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku, 

12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi 

i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych 

zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, 

13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących 

drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz 2018 r. 

poz. 12, 138, 159 i 317), a także wznoszenia pomników, 

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy, 

14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów  

i studentów, 

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady 

gminy. 

 

Podczas sesji omawiano najważniejsze problemy min. z zakresu zdrowia i opieki 

społecznej, kultury, oświaty, sportu, turystyki, promocji, rolnictwa, ochrony 

środowiska, gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanu 

dróg gminnych i powiatowych a przede wszystkim o finansach i rozwoju 

gospodarczym gminy.  

 

Rada Gminy Lubiewo przyjęła w dniu 19 grudnia 2019 r. plan pracy Rady Gminy 

Lubiewo na rok 2020. W omawianym okresie Rada podjęła 96 uchwał. 

 

W roku 2020 Rada Gminy Lubiewo odbyła  łącznie 13 sesji w tym  5 sesji 

nadzwyczajnych. 

 

Komisje Rady Gminy realizowały plan pracy komisji i spotykały się zwykle przed 

sesjami analizując na bieżąco całość spraw objętych działalnością gminnego 

samorządu.  
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Komisje Rady Gminy odbyły w roku: Komisja Rewizyjna  7  posiedzeń i 

wypracowała  7 wniosków oraz przeprowadziła 6 kontroli sprawdzających.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  3 posiedzenia. 

Komisja Finansowa, Infrastruktury i Rozwoju 14  posiedzeń i wypracowała  19 

wniosków. 

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 13 posiedzeń  

i wypracowała 8 wniosków. 

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 13  posiedzeń i wypracowała 11 

wniosków. 
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18  Podsumowanie 

 

Dziękuję za poświęcony czas na zapoznanie się z przedstawionym materiałem. 

Liczę, że lektura zachęci do udziału w debacie nad raportem podczas XXXIV Sesji 

Rady Gminy Lubiewo, która zaplanowana jest na dzień 24 czerwca 2021 r.  


