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I. WSTĘP 

Szanowni Państwo Radni oraz Mieszkańcy Gminy Dębnica Kaszubska, przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy 

Dębnica Kaszubska za rok 2021 stanowiący podsumowanie działalności samorządu Gminy Dębnica Kaszubska w roku 

2021. Niniejszy dokument stanowi zbiór informacji statystycznych i analitycznych, dotyczących funkcjonowania gminy 

Dębnica Kaszubska w niezwykle trudnym,  w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 roku 2021, opracowanych 

w głównej mierze wedle danych datowanych na 31 grudnia 2021 r. Wszelkie odstępstwa od tej reguły są w tekście oraz 

na towarzyszących mu materiałach graficznych wyraźnie sygnalizowane.  

Raport swoim zasięgiem obejmuje zarówno informacje ogólne jak i szczegółowe z zakresu pracy Wójta Gminy Dębnica 

Kaszubska i Rady Gminy Dębnica Kaszubska. W jednym dokumencie przedstawiono wszystkie najważniejsze aspekty 

z zakresu pracy Wójta Gminy Dębnica Kaszubska i Rady Gminy Dębnica Kaszubska, a także wiele liczb, statystyk 

 i przykładów, które pozwalają lepiej zrozumieć funkcjonowanie samorządu. Zatem może być on traktowany przez 

mieszkańców, jako źródło podstawowej wiedzy o działaniach gminy i jeden z elementów polityki transparentności działań 

urzędu. 

Z wyrazami szacunku 

Iwona Warkocka 

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska 
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II. INFORMACJE OGÓLNE

Dębnica Kaszubska to gmina wiejska położona w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, 

w powiecie słupskim. Swoim zasięgiem obejmuje obszar 29 966,80 ha, tj. ok. 300 km2, co stanowi 13,02% powierzchni 

powiatu słupskiego i 1,64% powierzchni województwa pomorskiego. Stolicą gminy jest wieś Dębnica Kaszubska oddalona 

od stolicy województwa tj. Gdańska o 107 km, natomiast od Słupska – dużego ośrodka miejskiego na prawach powiatu 

- o 14 km. W skład gminy wchodzą 22 sołectwa: Brzeziniec – Borzęcinko, Budowo, Dobieszewo, Dobra, Dębnica 

Kaszubska, Gałęzów, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Jawory, Kotowo, Krzywań, Łabiszewo, Mielno, Motarzyno, 

Niepoględzie, Podole Małe, Podwilczyn, Starnice, Skarszów Górny, Skarszów Dolny, Żarkowo. Sąsiednie gminy 

to Słupsk, Damnica, Potęgowo, Czarna Dąbrówka, Borzytuchom, Kołczygłowy, Trzebielino oraz Kobylnica. 

Rzeźba terenu gminy Dębnica Kaszubska, podobnie jak całego województwa pomorskiego, została ukształtowana 

w okresie plejstoceńskim. Tę część kraju można określić jako polodowcową rzeźbę akumulacyjną, która powstawała na 

skutek osadzania się materiału skalnego przez ostatnie zlodowacenia. Gmina Dębnica Kaszubska jest zróżnicowana pod 

względem ukształtowania terenu. Teren gminy wchodzi w skład trzech mezoregionów geograficznych.  

Północną część obszaru (Wysoczyznę Damnicką) charakteryzuje równinne ukształtowanie terenu. Morfogenetycznie jest 

to obszar wysoczyzny morenowej o cechach wysoczyzny płaskiej lub lekko falistej. Wysokości wahają się od 75 m n.p.m. 

do 100 m.n.p.m. Omawiana cześć gminy odznacza się małą ilością zbiorników wodnych w stosunku do południowej 

części. Jedynym jeziorem jest lobeliowe jezioro Dobrskie (miejscowość Dobra). Krajobraz urozmaica rzeka Graniczna 

stanowiąca prawostronny dopływ rzeki Skotawa. Od południa obszar gminy zamyka mezoregion Wysoczyzna 

Polanowska. Cechuje go pagórkowaty układ rzeźby. Wysokości sięgają powyżej 150 m n.p.m. Pagórki rozczłonkowane są 

dolinami rzek Słupi i Skotawy wraz z dopływami, a także występującymi licznymi w tej części jeziorami z największym 

zbiornikiem gminy jeziorem Głębokie występującym w rejonie miejscowości Gałęzów. W tej części obszaru występują 

wąwozy, jary i inne formy charakterystyczne dla terenów o większej od pozostałych odporności podłoża na erozję. 

Najbardziej wyrazistą formą wzbogacającą atrakcyjność krajobrazu wysoczyzny jest dolina Słupi. Zbudowana jest z kilku 

poziomów sandrów dolinnych. W podłożu dominują piaski i żwiry, które porośnięte są rozległymi kompleksami lasów. 

Koryto rzeki Słupi położone jest w dość wąskim i głęboko wciętym dnie doliny. Monotonną rzeźbę stosunkowo płaskich 

równin sandrowych urozmaicają liczne zagłębienia powytopiskowe, reprezentowane przez małe oczka wodne i torfowiska. 
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Zasięg Wysoczyzny Damnickiej kończy się na zachodzie wysoką krawędzią stromo opadającą ku dnu doliny Słupi, 

wyznaczając wschodni zasięg Równiny Słupskiej. Ta ostatnia stanowi przedłużenie Równiny Białogardzkiej i zajmuje 

niewielki fragment gminy. Powierzchnia Równiny Słupskiej w odróżnieniu od Wysoczyzny Damnickiej charakteryzuje się 

małymi wysokościami, tj. około 40 – 60 m. n.p.m. Obszar Wysoczyzny urozmaica dolina rzeki Słupi, która na niektórych 

odcinkach wcina się na głębokość 30-45 metrów w otaczające wysoczyzny.  

Podsumowując, ukształtowanie powierzchni centralnej i zachodniej części analizowanego obszaru gminy ma odmienny 

charakter w stosunku do pozostałego terenu.  

Obszar gminy znajduje się w całości w zasięgu pomorskiej fazy zlodowacenia pomorskiego. 
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Sąsiedztwo Gminy Dębnica Kaszubska: 

➢ od północy – z gminami: Słupsk i    Damnica, 

➢ ze wschodu – z gminami: Potęgowo 

i Czarna  Dąbrówka, 

➢ od południa z gminami: Borzytuchom, 

Kołczygłowy, Trzebielino, 

➢ z zachodu – z gminą Kobylnica. 

Rycina 1. Lokalizacja Gminy Dębnica Kaszubska na tle 
województwa pomorskiego i powiatu słupskiego (źródło: 
Wikipedia) 

W Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce (najnowsza publikacja Dz.U. z 2019 r. poz. 2360) figurują 52 nazwy 

miejscowości leżących na terenie gminy Dębnica Kaszubska 5 z tych nazw miejscowości nie było powszechnie 

używanych, tj. Gałęźnik, Łoźnik, Piaszki ,Sulin, Zakłodno.  

Miejscowości: Gałęźnik, Łoźnik, Piaszki, Sulin i Zakłodno dawno straciły swoje dotychczasowe funkcje – są 

niezamieszkane, zabudowania zostały zburzone lub samoistnie uległy zniszczeniu, a obszar po tych miejscowościach 

posiada inne przeznaczenie lub brak jest możliwości określenia lokalizacji przestrzennej ich położenia. 

W dniu 16 lutego 2022 r. złożony został wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 

Wojewody Pomorskiego o zniesienie  urzędowej nazwy miejscowości: Gałęźnik (przysiółek wsi Niepoględzie), Łoźnik 

(przysiółek wsi Niemczewo), Piaszki (osada), Sulin (osada) i Zakłodno (osada leśna). 
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III. DEMOGRAFIA

Według danych Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, 

na koniec 2021 roku na terenie Gminy Dębnica 

Kaszubska w 44 miejscowościach zameldowanych było 

9.077 osób. Dla porównania, według stanu na dzień 31 

grudnia 2020 roku na terenie całej gminy 

zameldowanych na stałe było 9.196 osób, co uwidacznia 

ubytek w stosunku do roku poprzedniego o 119 osób. 

W samej miejscowości Dębnica Kaszubska mieszkało 

3.631 osób, co stanowiło 40  % ogółu mieszkańców 

gminy. Gęstość zaludnienia w całej gminie 

ukształtowała się w 2021 roku na poziomie 30 os/km². 

Przewagę liczebną w gminie stanowią osoby w wieku 

produkcyjnym, 61,39% ogółu mieszkańców. Tendencja 

spadkowa liczby mieszkańców utrzymuje się od roku 

2009 i spowodowana jest ilością zgonów w stosunku do 

ilości urodzeń, a także migracją mieszkańców. 

Rycina 2. Liczba mieszkańców na terenie poszczególnych sołectw Gminy Dębnica Kaszubska według stanu na 31.12.2021 roku. Dane na 

podstawie rejestru mieszkańców. 
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Rycina 3. Demografia w liczbach 2014 -2021 

 

 W ostatnich latach 2017-2021 obserwuje się napływ cudzoziemców zamieszkujących Gminę Dębnica Kaszubska. 

Oficjalne dane dotyczące osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, nie 

dają pełnego obrazu ilości osób, pochodzących z innych państw. Poza tym występuje duża rotacja przebywających osób, 

najczęściej są to pobyty krótkoterminowe do 90 dni na podstawie wizy. Z danych rejestru mieszkańców wynika, że w 

ciągu całego roku 2021 r. na pobyt stały lub czasowy zameldowanych było – 40 cudzoziemców. 
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Dla przykładu można podać dane dotyczące obywatelstwa cudzoziemców zameldowanych na terenie Gminy Dębnica 

Kaszubska: 

 

Przypływ osób z zagranicy w głównej mierze spowodowany jest zapleczem logistycznym i bazą inwestorów, oferujących 

pracę. 

      

 

Rok 

Ilość osób czasowo 

zameldowanych Państwo pochodzenia 

2021 12 Niemcy, Włochy, Ukraina, Gruzja, Egipt, Tajlandia i USA 

2020 15 Ukraina, Gruzja 

2019 14 Ukraina, Indie, Gruzja, Wielka Brytania 

2018 12 Ukraina, Białoruś, Włochy, Indie, Albania, Niemiecy 

2017 7 Ukraina, Indie, Albania, Włochy, Niemiecy 



 
 

10 
 

       
Rycina 4. Struktura wiekowa ludności    Rycina 5. Przyrost naturalny na przestrzeni lat 

 

Jak wynika z pierwszego zestawienia w Gminie Dębnica Kaszubska, na przestrzeni 14 lat obserwuje się depopulację 

liczby mieszkańców. W 2021 roku odnotowano ujemny przyrost naturalny. W strukturze demograficznej kobiet jest 

więcej o 35 od mężczyzn (4556 kobiet i 4521mężczyzn). Przy czym największa różnica istnieje w grupie w wieku tzw. 

poprodukcyjnym.W 2021 roku liczba małżeństw zawartych na terenie Gminy wynosiła 45 (cywilnych - 29  

i konkordatowych -16).  

 Z kolei liczba mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska, którzy zawarli małżeństwo to 94 osóby (45 kobiety i 49 

mężczyzn).  

 
 

956

2552

10481009

3020

492

Przedprodukcyjny
(0 - 18)

Produkcyjny ( K-
19-60;M-19-65;)

Poprodukcyjny ( K-
61 i więcej; M-66 i

więcej;)

Grupa wiekowa

Struktura wiekowa ludności 

stan na 31.12.2021 r

kobiet meżczyzn

76

40

41

56

53

56

29

76

48

49

38

63

42

50

35

32

29

57

48

49

46

56

48

48

56

67

83

59

0 20 40 60 80 100

2008

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Przyrost naturalny

zgony mężczyzna

zgony kobieta

urodzenia mężczyzna

urodzenia kobieta



 
 

11 
 

IV. ZARZĄDZANIE GMINĄ  

 
Organem stanowiącym i kontrolnym gminy jest piętnastoosobowa Rada Gminy. Organem wykonawczym jest Wójt Gminy 

Iwona Warkocka, wykonująca swe zadania przy pomocy urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz spółki z o.o. 

Radni wybierani są w wyborach powszechnych, ich kadencja (w związku z nowelizacją Kodeksu Wyborczego) trwa 5 lat. 

W radzie zasiada 15 radnych.  

W kadencji 2018-2023 władzę uchwałodawczą w Gminie Dębnica Kaszubska stanowi Rada w osobach: 

1. Ireneusz Ziółkowski - Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Budżetu.  

2. Witold Leśniewski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Członek Komisji Infrastruktury i Budżetu.  

3. Krzysztof Badowski - Członek Komisji Spraw Społecznych.  

4. Marian Batóg - Członek Komisji Infrastruktury i Budżetu.  

5. Roman Cech - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

6. Kamil Horuń - Członek Komisji Spraw Społecznych.  

7. Rafał Knitter - Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Budżetu.  

8. Mateusz Kołacki - Członek Komisji Spraw Społecznych.  

9. Adam Krycki - Członek Komisji Infrastruktury i Budżetu.  

10. Jadwiga Lejczak - Członek Komisji Rewizyjnej.  

11. Marcin Olech - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  

12. Piotr Paczesny - Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

13. Beata Sowińska - Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

14. Mateusz Szerlowski - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych.  

15. Bartłomiej Tutak - Członek Komisji Rewizyjnej.  
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 Wykonywanie zadań samorządu spoczywa na siedmiu jednostkach organizacyjnych Gminy i jednej spółce z o.o. 

➢ Urząd Gminy Dębnica Kaszubska 

      (realizowane zadania: administracja, obsługa finansowa, obsługa inwestycyjna) 

➢ Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, Dyrektor Anna Pietrzak 

(realizowane zadania: działalność kulturalna i biblioteczna)  

➢ Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, Kierownik Piotr Reszka 

(realizowane zadania: wsparcie społeczne mieszkańców)  

➢ Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie, Mirosław Turczyński 

(realizowane zadania: wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych) 

➢ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej, Dyrektor Izabela Krawczyk  

  (realizowane zadania: edukacja szkolna i przedszkolna)  

➢ Zespół Szkół w Gogolewie, Dyrektor Justyna Krajewska 

(realizowane zadania: edukacja szkolna i przedszkolna) 

➢ Zespół Szkół w Motarzynie,  

do 31.08.2021 r. Dyrektor  Magdalena Łangowska  

od 01.09.2021 r. Dyrektor Marzena Śmigielska  

 (realizowane zadania: edukacja szkolna i przedszkolna) 

➢ Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. – Prezes Anna Kurzawa – Gerczak 

(realizowane zadania: dostarczanie wody i odbiór ścieków, gospodarka odpadami) 

  

 

 

 



 
 

13 
 

V. INFORMACJE FINANSOWE 

V.1.BUDŻET GMINY W ROKU 2021 
 

Politykę finansową Gminy Dębnica Kaszubska kształtowała Uchwała nr XXVIII/198/2021Rady Gminy Dębnica 

Kaszubska z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębnica Kaszubska na 2021 rok. 

Bilans dochodów i wydatków gminy w 2021 roku ilustrują poniższe wykresy. 

  
Rycina. 6 i 7. Porównanie poziomów dochodów i wydatków gminy (w tys. zł), na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębnica 

Kaszubska za rok 2021 

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2021 roku Gmina Dębnica Kaszubska zrealizowała dochody budżetowe  

o 1.255.495,36 zł wyższe od zaplanowanych, a wydatki budżetowe niższe o 4.493.098,29 zł od przyjętych w planie 

wydatków. Pozwoliło to zamknąć wykonanie budżetu gminy nadwyżką w wysokości 2.428.004,65 zł, zamiast deficytu w 

kwocie 3.320.589 zł.  
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Udział poszczególnych składników w dochodach gminy: 

 

 
Rycina 8. Struktura zrealizowanych dochodów bieżących.   Rycina 9. Struktura zrealizowanych dochodów majątkowych 

 
Rycina 10. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych Rycina 11. Struktura zrealizowanych wydatków w projektach UE
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5.321.294,06

1.677.477,84

652.037,19

6.521.764

28.120,080

12.903.498,99

dotacje na cele bieżące

subwencja ogólna

podatki i opłaty lokalne

opłaty za zagospodarowanie…

dochód z najmu i dzierżawy…

udział w podatku osób fizycznych

udział w podatku osób prawnych

pozostałe dochody

Dochody bieżące

1.478.349,09

10.199.797,96 
(5.257.521,09)

ze sprzedaży majatku

dotacje inwestycyjne (w tym z UE)

Dochody majątkowe

54.123.711,11
(434.943,49)

12.974.937,34

bieżące (w tym
obsługa

zadłużenia)

majątkowe

Wydatki

5.716.875,19

1.241.205,69

środki z UE

wkład własny

Wydatki na projekty z UE
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Wszystkie wydatki inwestycyjne gminy wyszczególnione zostały w Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu 

Gminy Dębnica Kaszubska za rok 2021 r. 

 

Zobowiązania finansowe Gminy 

 

Poziom zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień  

31.12.2021 r. wynosił 27.354.905,13 zł, co stanowi 39,34 % zrealizowanych w 2021 roku dochodów budżetowych ogółem 

oraz  46,11 % zrealizowanych dochodów bieżących. Wykaz zobowiązań pieniężnych wobec instytucji finansowych na 

dzień 31 grudnia 2021 roku został przedstawiony w tabeli poniżej: 

 

 
 

Wierzyciel Okres zobowiązania Stan na dzień 

01.01.2020 r. 

Spłata w 2021 roku Stan na dzień 

31.12.2021 r. 

BOŚ – ugoda 2004-2022 709 800 354 900,00 354 900 

BGK – kredyt  2005-2023 2 100 766,24 539 862,06 
          9 412,67 

(różnice kursowe) 

 
} 1 570 316,85 

BGK -kredyt 2007- 2023 667 126,80 222 375,60 444 751,20 

PKO BP S.A. -obligacje 2010 – 2027   
 

9 471 374,64 

 
 

886 439,56 

 
 

8 584 937,08 
PKO BP S.A. -obligacje 2011 – 2027 

PKO BP S.A. -obligacje 2012 – 2027 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 

PKO BP S.A. -obligacje 2018 – 2029 7 100 000,00  300 000,00 6 800 000,00 

PKO BP S.A. -obligacje 2019 – 2031 3 300 000,00 0,00 3 300 000,00 

PKO BP S.A. 
obligacje 

2020 - 2032 3 300 000,00 0,00 3 300 000,00 

RAZEM X 29 649 067,68 2 294 162,55 27 354 905,13 
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V.2. DOTACJE I ŚRODKI POZABUDŻETOWE W STRUKTURZE REALIZACJI INWESTYCJI 
 

L.p. Nazwa zadania 

Wartość 

zadania 
 (w zł) 

Dofinansowanie  
(w zł) 

Opis 

1. 

Modernizacja instalacji co i 

cwu w obiektach użyteczności 
publicznej w Gminie Dębnica 

Kaszubska 

449 644  

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 
 

142 046 

Wymiana istniejących 
kotłów wraz z niezbędnymi 
instalacjami na kotły na 

biomasę (pellet) w szkole w 
Motarzynie 

 
Zadanie realizowane w 

latach 2019 – 2022 

2. Społeczni do Potęgi 640 000 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 
 

640 000 

Remont i doposażenie 
dziesięciu świetlic (punktów 

świadczenia usług 
społecznych) oraz dwóch 
placów rekreacyjnych. 

 
Zadanie realizowane w 

latach 2021 – 2022 

3. 
Odnawialne źródła energii w 

Gminie Dębnica Kaszubska 
346 929 

Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze”. 

 
273 376 

Dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznych na 3 
obiektach: Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w Dębnicy 

Kaszubskiej, świetlica 
wiejska w Dobrej oraz 
Centrum Partnerstwa 

Lokalnego w Krzyni.  
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4. 
OZE w Gminie Dębnica 

Kaszubska (fotowoltaika)  
3 668 060 

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 
Wkład UE 2 885 358 

 

Wkład mieszkańców Gminy 
711 721 

Wykonanie instalacji 

fotowoltaicznych na 
budynkach mieszkalnych 
(165 instalacji) w Gminie 

Dębnica Kaszubska 
Zadanie realizowane w 

latach 2020 – 2021 

5. 

Budowa dróg na Osiedlu 

Północ wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą i uzbrojeniem 

terenów w Dębnicy 

Kaszubskiej – dokumentacja 
budowlana 

200 000 

Program na rzecz zwiększania 
szans rozwojowych Ziemi 

Słupskiej na lata 2019 – 2024 
 

160 000 

Przedmiotem zadania było 
opracowanie 

pełnobranżowej 
dokumentacji 

kompleksowego uzbrojenia 

terenu Osiedla Północ w 
Dębnicy Kaszubskiej – 

branża drogowa, sanitarna, 

elektryczna 
Zadanie realizowane w 

latach 2021 – 2022 

6. 

Przebudowa ulicy Sosnowej i 

Kasztanowej w m. Dębnica 
Kaszubska 

1 477 670 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

 
730 567 

Przedmiotem inwestycji była 

przebudowa 530 m drogi o 
nawierzchni z kostki 

betonowej z obustronnymi 

poboczami i zjazdami do 
posesji, budowa dwóch 

wyniesionych skrzyżowań 

oraz budowa odwodnienia 
drogi. 

7. Przebudowa drogi w m. Dobra 621 520 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 

 
277 798 

Przedmiotem inwestycji była 
przebudowa 294 m drogi w 

miejscowości Dobra o 
nawierzchni asfaltowo-
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betonowej, budowa 
wyniesionego przejścia dla 
pieszych, mijanki, placu do 

zawracania, chodnika oraz 
utwardzonego pobocza 
Zadanie realizowane w 

latach 2021 – 2022 

8. 

Przebudowa kotłowni wraz z 
wymianą źródeł ciepła w 
obiektach użyteczności 

publicznej 

295 494 

Środki Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 

 

260 000 

W ramach zadania 

przebudowana kotłownię 
wraz z wymiana kotła w 

budynku przedszkola w 
Dębnicy Kaszubskiej. 
Zadanie realizowane w 

latach 2021 – 2022 

9. 
Zagospodarowanie centrum 
Dębnicy Kaszubskiej przy 

Strudze Warblewskiej 

1 076 000 

Środki Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 
 

1 025 500 

W ramach zadania 

zagospodarowano 
przestrzeń publiczną przy 
Strudze Warblewskiej w 

Dębnicy Kaszubskiej – 
obszar pomiędzy budynkiem 

Urzędu Gminy, ul. 
Strażacką i ul. Kościelną 
Zadanie realizowane w 

latach 2021 – 2022 

10. 

Budowa sali gimnastycznej 

wraz z boiskiem 
wielofunkcyjnym przy Zespole 

Szkół w Gogolewie Gmina 

Dębnica Kaszubska 

4 895 243 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 
2 274 800  

Budowa sali gimnastycznej 

z zapleczem sanitarnym i 
technicznym oraz budowa 
boiska wielofunkcyjnego 

przy Zespole Szkół w 
Gogolewie 

Zadanie realizowane w 
latach 2020 – 2022 
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Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania nieinwestycyjne 
1) Projekt pn.: „Naturalna aktywizacja w Motarzynie” dofinansowany w ramach KSOW. Był to cykl szkoleń i 

warsztatów z zakresu tworzenia naturalnych i rodzimych ogrodów warzywnych i kwiatowych oraz tworzenia budek 
lęgowych, karmników, domków dla owadów i ptaków dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Motarzynie oraz uczniów Zespołu Szkół w Motarzynie. Wartość projektu 14 821,90 zł, dofinansowanie 11 000 zł, 

wkład własny gminy niefinansowy 3 821,90 zł. 
2) Projekt pn.: „Ekoakcja w Gminie Dębnica Kaszubska” dofinansowany w ramach KSOW. Była to kampania 

edukacyjna składająca się z czterech imprez w formie pikników edukacyjnych – po jednym wydarzeniu w danej 

szkole, z zakresu racjonalnego gospodarowania odpadami, segregacji odpadów, wpływu złej gospodarki odpadami 
na środowisko oraz otaczającą przestrzeń. Wartość projektu 41 456,10 zł, dofinansowanie 35 000 zł, wkład własny 

gminy niefinansowy 6 456,10 zł. 
3) W partnerstwie z Gminą Potęgowo) w ramach RPO WP Działanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych projekt pn. 

„Społeczni do Potęgi”. Projekt wspiera rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym oraz podopiecznych 

Środowiskowego Domu Samopomocy z terenu gminy Dębnica Kaszubska i Potęgowo. Działania, które odbywają 
się w ramach projektu to m.in.; 

➢ zajęcia opiekuńczo – animacyjne dla dzieci i młodzieży w świetlicach – w 10 Punktach świadczenia usług 
społecznych, 

➢ funkcjonowanie Klubu Życzliwości promującego aktywność społeczną i integrację mieszkańców, 

➢ funkcjonowanie Klubu Animacji Artystycznej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Motarzynie, w 
ramach którego odbywają się zajęcia animacyjne dla podopiecznych oraz integrujące ich ze społecznością 
lokalną, 

➢ funkcjonowanie Szkoły dla rodzica - usługi wsparcia rodzin, poprzez stworzenie specjalistycznych punktów 
wspierania rodzin (świetlice wiejskie), w tym min.: porady psychologa, warsztaty tematyczne np. nabywania 

umiejętności radzenia sobie z rolami społecznymi, w tym małżeńskimi i rodzicielskim. 
W ramach projektu, poza działaniami „miękkimi”, wyremontowano i doposażono dziesięć świetlic oraz dwa place 
rekreacyjne. 

Całkowita wartość projektu dotycząca zakresu Gminy Dębnica Kaszubska to kwota 1 834 706 zł. Wkład własny 
Gminy niefinansowy. Okres realizacji lata 2020-2023. 
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Inne działania: 

1) Pomorskie Szlaki Kajakowe – działania promocyjne  
2) Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej „Przebudowa ul. Malinowej w Dębnicy Kaszubskiej” – termin 

wykonania 2022 rok 
3) Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej „Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w 

Dębnicy Kaszubskiej” – termin wykonania 2022 rok 

4) Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej „Przebudowa ul. Polnej wraz z przebudową mostu w Dębnicy 
Kaszubskiej” – termin wykonania 2022 rok 

5) Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę drogi w miejscowości Mielno, Gmina Dębnica 

Kaszubska 
6) Zlecono opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu 

użytkowania w części budynku w m. Budowo (przedszkole) – termin wykonania 2022 rok. 
7) Opracowano koncepcję budowy żłobka w Dębnicy Kaszubskiej 
8) Gmina złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie z Programu PO RYBY (podpisanie Umowy w 2022 r) na 

realizację projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru nad jeziorem w m. Dobra w gminie 
Dębnica Kaszubska”. W ramach operacji zaplanowano uzupełnienie infrastruktury bezpośrednio przy świetlicy 

wiejskiej. Całkowita wartość projektu: 100 652,34 zł, wysokość dofinansowania: 75 479,00 zł  
9) Gmina złożyła wniosek w imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i otrzymała z Programu PO RYBY (podpisanie 

Umowy w 2022 r) na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii – instalacje fotowoltaiczne w Gminie 

Dębnica Kaszubska - przedmiotem operacji jest budowa systemu instalacji fotowoltaicznych typu on grid na 5 
obiektach infrastruktury wodno – kanalizacyjnej Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dębnicy 
Kaszubskiej tj. na obiekcie: 

➢ Stacji uzdatniania wody w Borzęcinie, 
➢ Hydroforni w Dębnicy Kaszubskiej, 

➢ Stacji uzdatniania wody w Krzyni,  
➢ Oczyszczalni ścieków w Podwilczynie, 
➢ Przepompowni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej. 

Całkowity koszt operacji: 339 222,93 zł, wysokość dofinansowania: 115 000,00 zł  
10) Gmina otrzymała Promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu POLSKI ŁAD na zadania: 

a) Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na 
terenie Gminy Dębnica Kaszubska 
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➢ Zadanie I - przebudowa odcinka sieci wodociągowej od studni głębinowych w m. Jamrzyno do zbiornika 

retencyjnego w m. Motarzyno wraz z przyłączami. Zaplanowano modernizację ujęć wody, przebudowę ok. 
4,8km sieci wodociągowej, 0,3 km przyłączy i budowę studni wodomierzowych. 

➢ Zadanie II - budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Krzywań. Zaplanowano przebudowę 
ok.0,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, 0,2 km przyłączy, budowę ok. 1,4 km sieci wodociągowej wraz z 
przyłączami o dł. ok. 0,5 km, budowę studni głębinowej, stacji uzdatniania wody i zbiornika retencyjnego. 

Wartość inwestycji: 5 721 000 zł, wkład własny: 286 050 zł, dofinansowanie: 5 434 950 zł 
b) Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej. 

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi gminnej w m. Skarszów Górny wraz z odprowadzeniem wód 

deszczowych oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W ramach zadania zaplanowano 
przebudowę ok. 1,4 km drogi wraz z budową jednostronnego chodnika, wykonaniem zjazdów na posesje, 

poboczy, zagospodarowanie wód opadowych, wykonanie oświetlenia i oznakowania drogowego, przebudowę ok. 
1,7 km kanalizacji sanitarnej tłocznej, budowę studni rewizyjnych i rozprężnych oraz przebudowę ok. 0,5 km 
sieci wodociągowej z przyłączami wraz z studnią wodomierzową. Wartość inwestycji: 4 085 520 zł, wkład własny: 

204 276 zł, dofinansowanie: 3 881 244 zł 
11) Gmina złożyła wniosek w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin 

pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” i otrzymała dofinansowanie na zakup 599 sztuk laptopów. 
Wartość dofinansowania 1 497 500 zł. 

12) Gmina złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie w ramach Konkursu „Cyfrowa Gmina”. Dofinasowanie 

dotyczy szeroko rozumianej cyfryzacji Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Wartość projektu to 284 
850 zł – 100% dofinansowania. 
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V.3. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
W 2021 roku Gmina Dębnica Kaszubska przeprowadziła 16 postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym 2 
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (zamówienia klasyczne o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy PZP, i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP), 12 postępowań w trybie podstawowym (zamówienia klasyczne o wartości 
mniejszej niż progi unijne) oraz 2 postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (zamówienia o wartości przekraczającej 

progi unijne).   
 
Wartość zawartych umów: 

➢ Roboty budowlane – 3 419 548,70 zł netto, tj. 
4 206 044,90 zł brutto  

➢ Dostawy – 825 526,49 zł netto, tj. 1 015 397,58 zł 
brutto 

➢ Usługi – 5 480 176,19 zł netto, tj. 6 740 616,71 zł 

brutto 
 

W trakcie roku zostały przeprowadzone 4 postępowania 
z udziałem środków Unii Europejskiej – 1 postępowanie 
w drodze przetargu nieograniczonego i 3 zamówienia w 

trybie podstawowym.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

35%

9%

56%

Udział procentowy zawartych umów w 2021

Roboty budowlane

Dostawy

Usługi
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V.4. FUNDUSZ SOŁECKI 
W ramach budżetu Gminy Dębnica Kaszubska funkcjonuje wyodrębniona jego część – fundusz sołecki. Jego łączna 

wartość jest uzależniona od liczby mieszkańców w poszczególnych sołectwach i wyliczana na każdy rok według wzoru 

zapisanego w art. 3.1  ustawy o Funduszu Sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r. W roku 2021ogólna kwota przypadająca 

na 22 sołectwa w gminie Dębnica Kaszubska wynosiła: 552 517,29 zł.     

  

  

 

Rycina 13. Podział środków funduszu sołeckiego w roku 2021 
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Fundusz sołecki jest ważnym elementem wdrażania i finansowania rozwoju sołectw. Dzięki niemu możliwe jest 

budowanie tożsamości poszczególnych sołectw, rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, waloryzacja krajobrazu 

i architektury, wykonanie przedsięwzięć poprawiających warunki materialne (standard życia). Wpływa on na rozwój 

wartości niematerialne (jakość życia), takie jak poczucie wspólnoty, współodpowiedzialność, wzorce wychowawcze, więzi 

międzypokoleniowe.  

Mieszkańcy samodzielnie podczas zebrań wiejskich decydują o podziale kwot na poszczególne potrzeby w sposób 

demokratyczny.  

Efekty realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Dębnica Kaszubska to przede wszystkim inwestycje majątkowe. W 2021 

roku sołectwa przeznaczyły na ten cel 323 530,13 zł. Natomiast wydatki bieżące związane z utrzymaniem 

 i funkcjonowaniem sołectw to 228 299,97zł.  

Wykorzystana kwota funduszu sołeckiego na 31.12.2021 r. to 551 830,10 zł. Kwota zwrotu z tytułu wydatków 

wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2021 to 100 521,37 zł.   
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VI. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

VI.1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 
Równie istotny w ocenie sytuacji finansowej Gminy jest posiadany przez Gminę stan mienia komunalnego i jego wartość. 

Wartości księgowe składników mienia będącego własnością Gminy Dębnica Kaszubska według stanu na dzień  
31 grudnia 2021 roku, stanowiącego nieruchomości, łącznie wynoszą 177.976.155,44 zł.   

Na tę sumę składają się:  

➢ wartość gruntów: 108.992.742,60 zł  

Zasób gminnych gruntów obejmuje 24 obręby ewidencyjne, w skład których wchodzą działki  

o ogólnej powierzchni 602,0059 ha. 

➢ wartość budynków, budowli, infrastruktury: 68.983.412,84 zł. 

W skład mienia Gminy Dębnica Kaszubska wchodzą budynki i lokale (budynki techniczne, budynki ośrodków zdrowia, 

remizy, świetlice, przystanki autobusowe, lokale mieszkalne, budynki gospodarcze). W posiadaniu Gminy są również 

środki trwałe dotyczące sieci wodnych i kanalizacyjnych, dróg, boisk sportowych, placów zabaw, placów, oświetlenia, 

PSZOK-u i in. 

 Dochody uzyskane z mienia w 2021 roku łącznie wyniosły 2.134.060,21 zł, w tym z tytułu: 

➢ sprzedaży działek – 1.473.949,00 zł, 

➢ wykupu mieszkań – 4.400,09 zł 

➢ użytkowania wieczystego -   18.407,46 zł, 

➢ trwałego zarządu – 1.947,41 zł,  

➢ ustanowienia służebności przesyłu – 5.946,00 zł,  

➢  najmu i dzierżawy  -  612.494,21 zł,  

➢ przekształcenia użytkowania wieczystego – 16.916,04 zł 
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Poniżej przedstawiono udział poszczególnych gruntów w zależności od rodzaju gruntu. Zauważalny jest znaczący udział 

gruntów zajętych pod drogi – ok. 50% posiadania oraz gruntów rolnych – ok. 30% posiadania.  

       

Lp Rodzaje gruntów i ich oznaczenia Pow. w ha Wartość w zł 

1 tereny przemysłowe - Ba 2,5 1 331 872 

2 inne tereny zabudowane - Bi 13,6 6 543 674 

3 nieużytki - N 18,1 454 580 

4 rowy - W 14,1 333 447 

5 sady - S 1,5 68 920  

6 łąki - Ł 12,2 298 810 

7 pastwiska - Ps 18,0 463 807 

8 grunty orne zabudowane - Br 8,6 383 134 

9 lasy - Ls 7,2 229 781 

10 grunty niezabudowane zurbanizowane Bp 12,3 5 289 263 

11 tereny rekreacyjno-użytkowe - Bz 32,1 14 194 108 

12 tereny różne - Tr 1,7 744 761 

13 grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz 1,2 35 999 

14 użytek kopalny -K 3,6 1 911 056 

15 wody stojące - Ws 29,2 710 024 

16 tereny mieszkaniowe - B 5,2 2 211 466 

17 grunty rolne - R 122,0 5 318 599 

18 tereny kolejowe - Tk 1,0 208 572 

19 Drogi -Dr 297,9 68 260 869 

 RAZEM na dzień 31.12.2021 r. 602,0 108 992 742 

 
Rycina 14. Udział gruntów w zależności od rodzaju gruntu, będących własnością Gminy 
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Gmina Dębnica Kaszubska posiada: 

➢ 56 lokali mieszkalnych   

(Ilość lokali mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach będących przedmiotem umów najmu: Borzęcino – 16, 

Budowo – 3, Dębnica Kaszubska – 5, Dobra – 1, Gałęzów – 4, Gogolewko – 1, Kotowo – 4, Krzywań - 1, Motarzyno 

– 10, Mielno – 1, Niepoględzie – 4, Podwilczyn – 2, Troszki -1).  

➢ 17 obiektów świetlicowych     

(w miejscowościach: Borzęcino, Budowo, Gałęzów, Gogolewko, Gogolewo, Jawory, Kotowo, Niepoględzie, Łabiszewo, 

Mielno, Motarzyno, Podole Małe, Podwilczyn, Skarszów Górny, Starnice, Żarkowo, Dobra).  

➢ 3 ośrodki zdrowia (w miejscowościach: Dębnica Kaszubska, Borzęcino, Budowo) 

➢ 3 kompleksy edukacyjno – sportowe (w miejscowościach: Dębnica Kaszubska, Gogolewo, Motarzyno). 

➢ 110,41 km sieci wodociągowej obsługującej 99% mieszkańców, 

➢  128,40 km sieci kanalizacji sanitarnej 

➢ 16 ujęć wody (w miejscowościach: Borzęcino, Budowo, Dębnica Kaszubska, Dobieszewo, Gogolewo, Jamrzyno, 

Krzynia, Krzywań, Leśnia, Łysomice, Maleniec, Podwilczyn, Skarszów Dolny, Spole, Niepoględzie). 

➢  3 oczyszczalnie ścieków (w miejscowościach: Dębnica Kaszubska, Gogolewo i Podwilczyn). 

Mienie Gminy służące świadczeniu usług zdrowotnych zostało wydzierżawione na podstawie umów, które dotyczą 

używania rzeczy i regulują prawa oraz obowiązki obu stron. Obiekty te znajdują się w miejscowości Dębnica Kaszubska, 

Budowo, Borzęcino. W budynkach tych oprócz lokali użytkowych znajduje się 5 lokali mieszkalnych, które są 

przedmiotem umów najmu. W majątku gminnym w grupie środków trwałych dotyczących ochrony zdrowia obiekty te 

mają wartość 1.800.895,75 zł.  

Budynki, które stanowią remizy strażackie Gmina przekazała do korzystania stowarzyszeniom na podstawie umów 

użyczenia, w których użyczająca zobowiązała się zezwolić biorącemu w użyczenie bezpłatne używanie rzeczy. Wartość 

środków trwałych w tej grupie wynosi  - 817.131,51 zł.  
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Mienie gminne w grupie dotyczącej turystyki i sportu posiada wartość 3.241.591,03 zł. Zalicza się w tej grupie 

środki trwałe dotyczące: placów zabaw, ogrodów rekreacyjnych, zagospodarowanej przestrzeni publicznej, przystani 

kajakowych i miejsc ochrony bioróżnorodności (Podwilczyn, Gałęzów, Dobra, Łysomiczki i Krzynia), siłowni 

zewnętrznych, boisk.  

W 2021 roku na zwiększenie wartości tej grupy miało wpływ przyjęcie nowego środka trwałego dotyczącego 

zagospodarowania terenu zielonego przy ulicy Fabrycznej.  

Wartość majątku dotyczącego środków związanych z drogami, przepustami i chodnikami wynosi 15.895.435,09 zł.  

W skład majątku wchodzą również przystanki, place, parkingi położone na terenie gminy. Łączna wartość środków 

trwałych z tej grupy wynosi 408.296,62 zł. 

Gmina w swoim majątku posiada również środki trwałe dotyczące oświetlenia ulicznego o wartości  

1.126.454,55 zł.  

Wartość mienia dotyczącego infrastruktury związanej z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, przepompowniami, 

hydroforniami, ujęciami wody, zbiornikami, studniami wynosi 32.147.279,01 zł. Częścią tych środków trwałych zarządza 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o. 

W skład majątku wchodzą również inne budynki oraz obiekty, które wykorzystywane są do realizacji zadań 

publicznych o wartości 4.117.697,80 zł. Zalicza się tutaj między innymi budynki administracyjne, budynki użytkowe, 

inne obiekty. Na zmianę wartości miał wpływ zwrot środka trwałego (garaż „traktorkowy”) do zasobu KOWR-u. 

Obiekty szkolne w Dębnicy Kaszubskiej, Gogolewie, Borzęcinie, Budowie, Motarzynie zostały przekazane w trwały 

zarząd jednostkom szkolnym. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej również dysponuje mieniem 

gminnym na podstawie trwałego zarządu. Trwały zarząd nieruchomością zabudowaną budynkiem oznaczonym numerem 
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porządkowym 35 w miejscowości Motarzyno (dz. nr 1/1), ustanowiono na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Motarzynie.  

Na stan mienia gminnego ma również wpływ inwestycja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w miejscowości Dębnica Kaszubska, przy ul. Przemysłowej (dz. nr 1259). Wartość środka trwałego 

dotyczącego tej inwestycji zwiększyła majątek o kwotę 1.003.697,00 zł.  

Gmina Dębnica Kaszubska posiada prawa majątkowe w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej 

Spółka z o. o., z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej przy ulicy Przemysłowej 1, w której Gmina ma 100 % udziałów. 
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VI.2. ŁAD PRZESTRZENNY 
Podstawowy dokument planistyczny Gminy Dębnica Kaszubska – Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska został ustanowiony w drodze uchwały 

nr XXXVIII/268/2021 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska oraz przyjęcia tekstu 
jednolitego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dębnica Kaszubska 

wynikającego z tej zmiany. 

 Studium określa politykę przestrzenną Gminy wskazując, które obszary będą podlegać urbanizacji, które 
przeznaczone są pod produkcję rolną, a które pod lokalizację przemysłu. Studium uwzględnia również naturalne 

uwarunkowania jak obszary leśne i wodne, a także stanowiska archeologiczne. To w oparciu i na podstawie Studium 
opracowywane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,  a w przypadku ich braku wydawane są 

indywidualne decyzje o warunkach zabudowy lub decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Każda zatem 
planowana inwestycja np. budowa domu jednorodzinnego, fabryki, drogi musi być spójna ze sposobem oznaczenia działki 
w Studium, gdyż bez tej spójności nie dojdzie do uchwalenia planu miejscowego lub wydania decyzji. 

Wnioski: 

➢ W obszarze Gminy Dębnica Kaszubska 
dominują tereny o rolniczym i leśnym 
wykorzystaniu. 
➢ Znikomy ułamek stanowią obszary 
zabudowane lub planowane pod zabudowę, w 
tym przemysłową. 
 
 
 
 
 
 

Rycina 15. Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska 
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Dokumentami o większym stopniu szczegółowości, które umożliwiają inwestorom bezpośrednie prowadzenie prac 

projektowych przy planowanych inwestycjach są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej 

Gmina posiada 13 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przez Radę Gminy Dębnica 

Kaszubska na łącznym obszarze 598 ha. Szczegółowe zestawienie przeznaczenia gruntów w planach zawiera poniższy 

wykres. 

W sytuacji, w której na danej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego inwestor 

jest zobowiązany wystąpić do Wójta Gminy o warunki zabudowy dla standardowego przedsięwzięcia lub dla inwestycji 

typu drogi, sieci, budynki publiczne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zestawienie wydanych w 2021 

roku decyzji z podziałem na funkcje przedstawia poniższe zestawienie. 

  Decyzje: 

➢ Wydano 14 decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego na łącznym obszarze 76 
ha. 
➢ Wydano 129 decyzji o warunkach zabudowy 
na łącznym obszarze  848 ha,  w tym: 
▪ 82 dla budownictwa jednorodzinnego, 
▪ 1 dla budownictwa wielorodzinnego, 
▪ 1 dla zabudowy usługowej, 
▪ 1 dla mieszkalnictwa w zabudowie zagrodowej, 
▪ 44 dla zabudowy pozostałej np. mała 
 architektura. 

 
 

 

 

Rycina 16. Kierunki zagospodarowania przestrzennego według planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska 
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Rada Gminy Dębnica Kaszubska podjęła uchwały intencyjne dotyczące opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: w obrębie Budowo, Dobieszewo, Krzynia, Gogolewo i  Dębnica 
Kaszubska. 

 
Lp. Nazwa uchwały Etap postępu prac 

na dzień 31.12.2021 r. 

1. Uchwała nr IX/60/2011 z dnia 30.06.2011 Rady Gminy Dębnica 
Kaszubska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Budowo w 

gminie Dębnica Kaszubska z przeznaczeniem na elektrownie wiatrowe 

Prace zostały przerwane na etapie uzgodnień i 
opinii ze względu na protesty mieszkańców 

2. Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębnica Kaszubska w 
miejscowości Dobieszewo 

Przygotowano opracowanie fizjograficznie jest 
w trakcie procedowania 

3. Uchwała Nr XIX/154/2016 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia  
28 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego dz. 
oznaczone nr od 372 do 383 w obrębie Krzynia gmina Dębnica Kaszubska 

Projekt planu jest przygotowywany do 
przedłożenia w porządku obrad sesji w czerwcu 
2022 r.   

4. Uchwała Nr XXI/156/2020 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia  
30 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru w obrębie 
Gogolewo w gminie Dębnica Kaszubska  

 W przygotowaniu jest procedura wyłaniania 
nowego wykonawcy. 
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VII. ŚRODOWISKO 

VII.1 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA 
Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu 

zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu została uchwalona uchwałą Sejmiku Województwa 

Pomorskiego nr 308/XXIV/20 z dnia 28 września 2020 roku. 

Za cele Programu uznaje się zmniejszenie emisji gazów i zanieczyszczeń do powietrza oraz określenie działań ochronnych 

dla grup ludności wrażliwych na przekroczenia, obejmujących w szczególności osoby starsze i dzieci. Głównym celem 

jest poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia,  

z uwzględnieniem ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.  

W ramach sprawozdawczości z realizacji założeń Programu w roku 2021 Gmina Dębnica Kaszubska wykazała 

następujące zadania: 

− obniżenie emisji zanieczyszczeń w budynkach użyteczności publicznej, należących do Gminy: 

demontaż pieca węglowego w budynku Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Motarzynie, instalacja kotła 

centralnego ogrzewania zasilanego na pelet, zaworów i orurowania c.o.,  

− obniżenie emisji zanieczyszczeń w budynkach i lokalach mieszkalnych, należących do Gminy: 

➢ demontaż pieca węglowego i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z 

piecem na pelet, ogrzewającego 2 mieszkania gminne w m. Borzęcino, 

− obniżenie emisji zanieczyszczeń w prywatnych budynkach i lokalach mieszkalnych: 

➢ likwidacja 41 przestarzałych źródeł ciepła na paliwa stałe i wymiana ich na nowe, m.in. na nowoczesne kotły 

na pelet drzewny, kotły gazowe kondensacyjne, kotły na węgiel, pompy ciepła i ogrzewanie elektryczne. 

Powyższe działania doprowadziły do obniżenia emisji pyłu zawieszonego PM10 o 2,22 µg oraz obniżenia emisji 

Benzo(a)pirenu o 0,000783 µg. 

− inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach i lokalach użyteczności publicznej oraz komunalnych, bądź innych, 

stanowiących własność gminy, podczas której zinwentaryzowano 119 źródeł ciepła, 

− wsparcie dla mieszkańców Gminy polegające na otworzeniu punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” w 

porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w którym w 2021 

roku przyjęto 47 wniosków o dofinansowanie, 
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−  utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez remonty i poprawę stanu 

nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, 

− prowadzenie postępowań administracyjnych nakładających na inwestorów określone obowiązki w zakresie 

oddziaływania na środowisko uwzględniające konieczność ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza 

(szczególnie pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu), 

− prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych mających na celu poprawę świadomości oraz kształtowanie 

prawidłowych postaw wśród mieszkańców poprzez:  

➢ zakładkę „ochrona powietrza” na stronie Gminy w dziale środowisko zawierającą informacje dotyczące 

problemu smogu, a także obowiązku zgłoszenia swojego źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków (CEEB), 

➢ udostępnianie mieszkańcom danych z sensora jakości powietrza, monitorującego całodobowo poziom 

zanieczyszczeń w powietrzu, celem podniesienia świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza na 

terenie gminy. 

 

VII.2. OCHRONA PRZYRODY 

Obszar gminy Dębnica Kaszubska charakteryzuje się różnorodnością i bogactwem szaty roślinnej. Głównymi czynnikami, 

które mają wpływ na obecny kształt szaty roślinnej mają: urozmaicona rzeźba terenu oraz zróżnicowane warunki glebowe 

i stosunki wodne. Kluczowym elementem szaty roślinnej gminy są lasy, które zajmują ponad połowę powierzchni gminy. 

Kompleksy leśne są rozmieszczone nierównomiernie. Obszar gminy to obszar cenny przyrodniczo. Gmina Dębnica 

Kaszubska położona jest na terenie obszarów chronionych Parku Krajobrazowego Dolina Słupi i Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000 (SOO PLH 220052 „Dolina Słupi” z I Dyrektywy Siedliskowej, SOO PLH220002 z II Dyrektywy 

Ptasiej). Przyrodnicze obszary chronione zajmują łącznie aż 40,7% powierzchni gminy Dębnica Kaszubska. Składają się 

na nie obok Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” i ochrony gatunkowej także takie formy ochrony przyrody, jak użytki 

ekologiczne i liczne pomniki przyrody. Na terenie gminy wyróżniono również korytarze ekologiczne rangi krajowej, 

regionalnej oraz lokalnej. Do bardzo interesujących formacji roślinnych należą torfowiska, a wśród nich szczególnie cenne 

fragmenty torfowisk wysokich. Ochrona zadrzewień realizowana jest w ramach obowiązujących przepisów ustawy  

o ochronie przyrody, zgodnie z którymi jednym z obowiązków gminy jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem  
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i bogactwem narodowym. W trakcie oględzin drzew będących przedmiotem zgłoszeń dotyczących zamiaru ich usunięcia 

pracownicy urzędu starają się edukować wnioskodawców w zakresie racjonalnej gospodarki drzewostanem.  

 

VII.3.OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębnica 

Kaszubska na rok 2021 został ustalony w uchwale nr XXI/216/2021 z dnia 29 marca 2021 roku Rady Gminy Dębnica 

Kaszubska.  

W trakcie 2021 roku Gmina Dębnica Kaszubska realizowała zadania programu, którymi były: 

−  odławianie oraz zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom z ternu Gminy, w wyniku interwencji 

przekazano do schroniska 10 psów oraz 6 kotów, pozostałe przypadki odłowienia zakończyły się odnalezieniem 

właściciela,  

− zapewnienie opieki weterynaryjnej, w tym dla zdarzeń drogowych z udziałem zwierzęcia, odnotowano w ubiegłym 

roku dwa przypadki potrącenia, wykonano także 32 zabiegi sterylizacji i kastracji kotów, 

− opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, w okresach niekorzystnych warunków atmosferycznych 

w miejscach bytowania wykładana była karma dla zwierząt, 

− zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim pozostawionym bez schronienia, w 2021 roku gmina zawarła mowę 

z gospodarstwem rolnym posiadającym warunki do udzielenia schronienia, lecz przypadków porzucenia zwierzęcia 

nie odnotowano. 

− znakowanie psów, z powodu braku środków na ten cel odstąpiono od realizacji tego zadania jednakże działanie 

powyższe zostanie zrealizowane w 2022 roku. 

Na zadania Programu łącznie wydatkowano kwotę: 39.512,31 zł 
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VII.4. DOFINANSOWANIA DO INWESTYCJI PROŚRODOWISKOWYCH 

VII.4.1. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW  

W 2021 roku Gmina Dębnica Kaszubska realizowała zadanie dot. przyznania dotacji na dofinansowanie kosztów 

przydomowych oczyszczalni ścieków – inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy 

Dębnica Kaszubska.  

Przyznanie dotacji odbywało się zgodnie z uchwałą nr XXXII/225/2021 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia  

27 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dębnica Kaszubska na dofinansowanie 

inwestycji służących ochronie środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Dębnica Kaszubska w roku budżetowym 2021.  

O dofinansowanie inwestycji związanej z budową przydomowej oczyszczalni ścieków mogły ubiegać się: 

➢ osoby fizyczne, które są właścicielem lub współwłaścicielem albo użytkownikiem wieczystym lub 

współużytkownikiem wieczystym nieruchomości na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym (w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) – oddanym do 

użytkowania, w którym w dacie złożenia wniosku zamieszkują mieszkańcy, 

➢ wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, jeżeli dysponują 

tytułem prawnym uprawniającym do reprezentacji właścicieli lokali w zakresie dysponowania rzeczą wspólną na 

potrzeby realizacji dofinansowania. 

Maksymalna wartość dotacji wynosiła: 50% udokumentowanych kosztów poniesionych na budowę przydomowej 

oczyszczalni, jednak nie więcej niż: 

➢ 5.000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwała nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym, 

➢ 7.000,00 zł – w przypadku, gdy oczyszczalnia obsługiwała nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym. 

Z programu nie skorzystał żaden mieszkaniec Gminy Dębnica Kaszubska. 
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VII.4.2. USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

 

W 2021 roku Gmina Dębnica Kaszubska realizowała program pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Dębnica Kaszubska – edycja 2021”. 

 

Zakres prac obejmował: 

- demontaż, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – z terenu 6 nieruchomości; 

- transport i utylizacja – z terenu 34 nieruchomości. 

 

Unieszkodliwiono 118,95 Mg wyrobów zawierających azbest na łączną kwotę 58 456,89 zł z czego: otrzymano 

dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

pn.: ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” 

– dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Gdańsku na pokrycie wydatków na 

realizację zadania wynosiła – 21 676,00 zł. Pozostałą kwotę, tj. 36 780,89 zł pokryli uczestnicy ww. programu.  
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VIII. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady współpracy organu administracji publicznej  

z organizacjami pozarządowymi.  Roczny program współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2021 rok został ustanowiony uchwałą Rady Gminy 

Dębnica Kaszubska nr XXVI/184/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku. 

Program określa szczegółowo zakres przedmiotowy, zasady współpracy, okres realizacji programu, sposób realizacji  

i oceny programu oraz wysokość środków planowanych na realizację programu w 2021 roku.   Program powstał w oparciu 

o przepisy określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. z 2020, poz. 1057, z 2019 r. poz. 2020), poprzedzony konsultacjami społecznymi z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych zgodnie z art. 5a ust. 2 ww. ustawy. 

Gmina Dębnica Kaszubska w 2021 roku wspierała organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

w dwóch formach: finansowej i pozafinansowej. 

 W 2021 roku dynamicznie zmieniająca się sytuacją epidemiologiczna i wprowadzone obostrzenia wymusiły 

przeprowadzenie konkursów w dwóch etapach, z podziałem na pierwszą i drugą połowę roku budżetowego. Oferty w 

ramach I etapu konkursu złożyło 5 klubów, którym komisja konkursowa przyznała dofinansowanie. W II etapie oferty 

złożyło 6 klubów z czego jeden z wniosków nie spełnił kryteriów formalnych, a z realizacji kolejnego wycofał się KS 

Skotawa-Budowo, jako powód podając problemy z pozyskaniem zawodników do planowanego turnieju.   
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Rycina 17. Wysokość rozdysponowanych środków  w zakresie upowszechniania sportu 

 

W 2021 roku Gmina Dębnica Kaszubska udzieliła dotacji w trybie uproszczonym (pozakonkursowym) na realizację 

zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Wysokość przyznanej dotacji: 1913,00 zł.  

 

 

Jednostka OSP z gminy Dębnica Kaszubska 
Kwota dotacji z 
budżetu gminy 

Ochotnicza Straż Pożarna w Motarzynie 700,00 zł 

Ochotnicza Straż Pożarna w Budowie 293,00 zł 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dębnicy Kaszubskiej 620,00 zł 

Ochotnicza Straż Pożarna w Podwilczynie 300,00 zł 
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24000

24000
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55000
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24000

22000
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KS SKOTAWIA

KS "Dębnickie Orły"

KS SKOTAWA-BUDOWO

KS BŁĘKITNI MOTARZYNO

KS "Dolina Speranda"

UKS "START"Motarzyno

Dotacja w zakresie sportu w 2021 r. 

Kwota wykorzystana Kwota przyznana
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IX. WSPÓŁPRACA Z INNYMI JEDNOSTKAMI PRZY REALIZACJI INWESTYCJI 
Współpraca Gminy Dębnica Kaszubska z innymi społecznościami odbywa się na dwóch płaszczyznach. Pierwszą stanowi 

ścisła współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Starostwem Powiatowym w Słupsku, a także z innymi 

gminami regionu. Druga płaszczyzna polega na aktywnym uczestnictwie na forum organizacji pozarządowych i wspólnym 

realizowaniu projektów i przedsięwzięć. 

W roku 2021 Gmina Dębnica Kaszubska podejmowała oraz kontynuowała współpracę z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego oraz z różnymi organizacjami. Jednym z efektów współpracy są wspólnie realizowane projekty. Poniżej 

przedstawiono projekty rozpoczęte oraz kontynuowane w 2021 roku. 

− „Ochrona różnorodności biologicznej w gminach powiatu słupskiego”, w ramach którego wykonano infrastrukturę 

nad jeziorami Gałęzów, Dobra, Podwilczyn, przeprowadzono kampanię edukacyjną oraz zabiegi czynnej ochrony 

przyrody poprzez usuwanie rdestowca i wykaszanie łąk na łączną wartość: 515.000 zł – projekt realizowany  

w partnerstwie z gminami: Ustka, Słupsk, Damnica i Kobylnica 

− „Pomorskie Szlaki Kajakowe”, w ramach którego wykonano przystanie kajakowe nad jeziorem Głębokim oraz  

w Leśnym Dworze i Krzyni na łączną wartość: 610.130 zł – projekt realizowany w partnerstwie z gminami: Słupsk  

i Kobylnica oraz miastem Słupsk i Ustka. 

− „OZE w gminach powiatu słupskiego” w ramach którego zamontowano pompę ciepła w obiekcie Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej oraz wykonano instalacje fotowoltaiczne na obiektach użyteczności publicznej 

(4 instalacje) oraz budynkach mieszkalnych (165 instalacji) w Gminie Dębnica Kaszubska o łącznej wartości: 

9.009.890 zł, z czego wartość projektu realizowanego na terenie Gminy wyniosła: 5.356.657 zł – projekt realizowany 

w partnerstwie z gminami: Ustka, Słupsk, Potęgowo i Kobylnica 

− „Modernizacja instalacji co i cwu w powiecie słupskim” w ramach którego wykonano modernizację źródła ciepła  

w budynku szkoły w Budowie oraz w Domu Ludowym w Budowie oraz planuje się wykonanie w 2021 roku 

modernizacji źródła ciepła w budynkach szkół w Motarzynie i Gogolewie na łączną wartość: 465.615 zł – projekt 

realizowany w partnerstwie z gminami: Słupsk i Damnica  

− „Społeczni do Potęgi” - projekt wspiera rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym oraz podopiecznych 

Środowiskowego Domu Samopomocy. Planowane działania to m.in. zajęcia opiekuńczo – animacyjne dla dzieci i 

młodzieży w świetlicach, utworzenie Klubu Życzliwości promującego aktywność społeczną i integrację mieszkańców, 
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utworzenie Klubu Animacji Artystycznej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Motarzynie, oraz utworzenie 

Szkoły dla rodzica. Poza działaniami „miękkimi”, zaplanowano również remont i doposażenie dziesięciu świetlic oraz 

dwóch placów rekreacyjnych.  Całkowita wartość projektu dotycząca zakresu Gminy Dębnica Kaszubska to kwota  

1 834 706 zł. Wkład własny Gminy niefinansowy. Okres realizacji lata 2020-2023 - projekt realizowany w partnerstwie 

z gminą Potęgowo 

− Gmina Dębnica Kaszubska rozpoczęła realizację projektu Srebrna Sieć II współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 

Działanie 6.2 Usługi społeczne Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych. 

Budżet projektu 573 635,00 zł w tym wkład własny 22 750,00 zł 
Projekt skierowany do osób niesamodzielnych, osamotnionych, zagrożonych wykluczeniem seniorów 60+ 

realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.  

Projekt realizowany od  grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2023 r. 

 

➢ Obszarem współpracy z Powiatem Słupskim była inwestycja w infrastrukturę drogową tj. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1172G" na odcinku od miejscowości Dębnica Kaszubska do miejscowości Skarszów Dolny, na które 

Gmina wydatkowała kwotę: 339 999,50 zł  Zadanie było realizowane na postawie umowy nr RPI.7131.41.1.2020.I 

z dnia 23 października 2020 roku. 
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X. CZŁONKOSTWO GMINY W ORGANIZACJACH 
➢ Stowarzyszenie „Bank Żywności w Słupsku” z/s przy ul. Słonecznej 16 E w Słupsku 

Obszary współpracy: zapobieganie marnotrawieniu żywności i wyzwalanie postaw jej poszanowania, zmniejszenie 

obszarów niedożywienia i pomoc osobom potrzebującym, promocja wolontariatu służącego wsparciu ww. działań.  

Koszt uczestnictwa w 2021 roku: 9 247,00 zł. 

➢ Związek Gmin Pomorskich z/s przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku 

Obszary współpracy: reprezentowanie interesów samorządu terytorialnego w obszarach współpracy  

z administracją rządową, wspieranie rozwoju ekonomicznego i społecznego w samorządach, współpraca z instytucjami 

Unii Europejskiej i międzynarodowa na poziomie lokalnym.  

Koszt uczestnictwa w 2021 roku: 3 218,60 zł. 

➢ Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” z/s Łupawsko 12 w gm. Czarna Dąbrówka 

Obszary współpracy: działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów gospodarczo związanych  

z rybactwem, rozbudowa infrastruktury i wykorzystanie zasobów lokalnych, ochrona wód i promowanie właściwych 

postaw społecznych.  

Koszt uczestnictwa w 2021 roku: 5 517,60 zł. 

➢ Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi z/s Krzynia 16 w gm. Dębnica Kaszubska 

Obszary współpracy: działanie na rzecz rozwoju obszaru partnerstwa i regionu, aktywizacja i edukacja społeczeństwa, 

poprawa jakości życia mieszkańców, wspieranie inicjatyw społecznych, rozbudowa infrastruktury i wykorzystanie 

zasobów lokalnych.  

Koszt uczestnictwa w 2021 roku: 7 715,20 zł. 

➢ Stowarzyszenia „KRÓLESTWO NATURY” z/s ul. ks. A. Kani 16a w gm. Dębnica Kaszubska 

Obszary współpracy: działanie na rzecz rozwoju lokalnego Gminy Dębnica Kaszubska,  

a w szczególności wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego kulturalnego  

i gospodarczego  gminy Dębnica Kaszubska.  

Koszt uczestnictwa w 2021 roku: 7356,80,00 zł. 
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Poniżej przedstawiono korzyść społeczną uzyskanego dofinansowania w projektach infrastrukturalnych i społecznych 

zrealizowanych dzięki aktywnemu wsparciu Gminy przez opisywane społeczności.  

Lp. Nazwa Zadania Wartość 
zadania 

Dofinansowanie Opis 

1.  

Rada Seniorów w pigułce   

 
Stowarzyszenie Królestwo Natury 

4 400,00 zł 

Fundusz Nowy 
AKUMULATOR SPOŁECZNY 

  

4 400,00 zł 

Przedmiotem projektu 

było szkolenie wraz z 
bankietem 

podsumowującym dla 
członków Rady 
Seniora Gminy 

Dębnica Kaszubska 

2.  

Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w Dębnicy Kaszubskiej 
 

Stowarzyszenie Królestwo Natury 

34 862 zł 

konkurs grantowego BGK 

„Moja Mała Ojczyzna” 
 

25 862,00 zł 

Realizację projektu 

zaplanowano w 
2022r. przy ul. 

Lipowej - utwardzenie 

terenu, montażu 
obiektów małej 

architektury 

 

➢ Innymi stowarzyszeniami działającymi w obszarze i na rzecz mieszkańców Gminy 

Stowarzyszenia: „BUDZIMY KULTURĘ”, „WIATR W ŻAGLE”, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa 

Motarzyno, Polski Związek Wędkarski Okręg Słupsk Koło Gminne PZW Dębnica Kaszubska, Ochotnicze Straże 

Pożarne. 

Klubami sportowymi: „SKOTAWIA”, „Dębnickie Orły”, „Błękitni Motarzyno”, „SKOTAWA-BUDOWO”, „Dolina 

Speranda”, UKS „START” Motarzyno. 
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XI. POMOC SPOŁECZNA ORAZ REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH 
Sferą bieżącej działalności Gminy Dębnica Kaszubska w 2021 roku, ściśle związaną z poprawą jakości życia mieszkańców 

oraz zabezpieczeniem elementarnych ich potrzeb, jest wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wyznaczenie 
działań w programach i strategiach prospołecznych. W roku sprawozdawczym realizowane były: 

➢ Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2021-2025, przyjęta 
uchwałą nr XXVIII/193/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. Rady Gminy Dębnica Kaszubska  

➢ Program wspierania rodziny w Gminie Dębnica Kaszubska na lata 2019 – 2021, przyjęty uchwałą nr 

VII/54/2019 z dn. 24 kwietnia 2019 r. Rady Gminy Dębnica Kaszubska  
➢ Gminny Program Profilaktyki Uzależnień w Gminie Dębnica Kaszubska na rok 2021, przyjęty uchwałą nr 

XXVIII/194/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. Rady Gminy Dębnica Kaszubska  

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej odbywała się w formach, zakresie oraz na podstawie sytuacji 
mieszkańców Gminy zdiagnozowanej według poniższych zestawień:  

  

  
 

 

748 729 706 693 680
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425
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1726 1672
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Liczba świadczeniobiorców

Liczba wspieranych rodzin Liczba wspieranych osób w rodzinie
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Struktura wiekowa świadczeniobiorcy

mężczyzn kobiet
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271

224

19

24

kobiety mężczyźni

Wskaźnik bezrobocia na dzień 31.12.2021 r.

bezrobotni ogółem z prawem do zasiłku

75% 76%
71%

65%
59%

42%

49%
43%
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Odsetek bezrobotnych 
klientów pomocy społecznej
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Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter obligatoryjny, a inne fakultatywny. 

Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki będące podstawą ich przyznania. Wyodrębnić można 
następujące rodzaje świadczeń: w naturze, w usługach i pieniężne. Udzielane są bezpłatnie, odpłatnie lub za częściową 
odpłatnością.  
 

W kontekście przestawionej sytuacji mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska wyszczególnić należy następujące powody 

udzielenia pomocy i wsparcia rodzinom w 2021  roku oraz wysokość  naliczonych i wypłaconych świadczeń opiekuńczych 

klientom pomocy społecznej: 

1.872.641,00

1.981.099,00

2.716.326,00

1.823.616,00

1.940.238,00

2052.197,00

2.007.259,00

1.705.713,00

2.201.025,00

2.245.118,00

2.716.326,00

2.473.496,00.

2.530.862,00

2.520.616,00

2.486.472,00

2.446.833,00

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Wysokość wypłaconych świadczeń (w zł)

świadczenia niepieniężne świadczenia pieniężne

46%

54%

Rodzaje udzielonych świadczeń
pomocy społecznej

pienieżne niepienieżne
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Gmina jako jednostka zobowiązania do realizacji polityki społecznej państwa w 2021 roku prowadziła również obsługę 

programów i zadań rządowych wspierających rodziny. 

Do najważniejszych zrealizowanych działań zaliczyć należy naliczenie i wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+, 

wypłatę zasiłków rodzinnych i tzw. becikowego oraz wypłatę świadczeń alimentacyjnych. Zakres udzielonego wsparcia i 

liczba beneficjentów przedstawia się następująco: 

➢ naliczono i wypłacono świadczenia wychowawcze, tzw. 500+ dla 1127 rodzin, na łączną wartość: 10.085.224,98 zł. 

Od roku 2022 świadczenie wychowawcze wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

ubóstwo

bezrobocie

długotrwała lub ciezka choroba

niepełnosprawnosć

potrzeba ochrony macierzyństwa

bezradność w sprawowaniu…

alkoholizm
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201

114

56

38
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Przyczyny wspierania rodzin 
w ramach pomocy społecznej

96

1224

2524

1963

1224

124

zasiłek pielegnacyjny powyżej 75 roku życia

zasiłek pielegnacyjny dla dzieci
niepełnosprawnych

zasiłek pielegnacyjny dla znacznie
niepełnosprawnych

zasiłek pielegnacyjny dla umierkowanie
niepełnosprawnych

świadczenie pielegnacyjne

specjalne zasiłki opiekuńcze

Ilość udzielonych świadczeń opiekuńczych
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➢ roku naliczono i wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w ilości 8.382 świadczeń na kwotę 963.431,38 zł 

oraz jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowe dla 68 osób na łączną wartość: 68.000,00 zł, 

➢ naliczono i wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 83 osób, na łączną wartość 511.514,92 zł jest to wartość 

niższa od kwoty naliczonej w 2020 r., która wynosiła ona 520.756 zł., 

➢ wydano 41  Kart Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ 

zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych, 

➢ od 1 lipca 2021r.  Zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Dobry Start” zmieniły się zasady 

naboru wniosków o przyznanie świadczenia. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie będzie 

przyznawał i wypłacał ZUS. Wypłacono świadczenie 1 osobie na kwotę 300 zł.  

➢ realizowano program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023” jako wsparcie i posiłek adresowany do dzieci 

i młodzieży oraz do osób starszych. Posiłek otrzymało 220 dzieci na łączną kwotę 108.556,81 zł. Pomoc celową na 

żywność otrzymało 308 osób na łączną kwotę 337.420,00 zł, co stanowiło 1.922 świadczeń, 

➢ w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji 

wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest uczniom pomoc materialna. Świadczeniami 

pomocy materialnej są: stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny. Wypłacono stypendia i zasiłki szkolne dla 88 osób 

w ilości 1.161 zł świadczeń na kwotę 165.750,00 zł, z tego: stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów 

otrzymało 87 dzieci w ilości 1.159 świadczeń na kwotę 164.560,00 zł, zasiłek szkolny otrzymała 1 osoba w ilości 2 

świadczeń na kwotę 1.200,00 zł 

➢ realizacja „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski 

pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących. W 2021 r. Programem 

objęto 442 osób i wydano 1123 paczek, 

➢ realizacja Programu „Opieka 75+” na kwotę 39.644,66 zł.  Strategicznym celem Programu jest poprawa dostępności 

do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Usługami objęto 11 osób, 

➢ realizacja Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”na kwotę 93.072,96 zł. Głównym 

celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu 

codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Wsparciem asystenta zostało objętych 11 osób, 



 
 

49 
 

 

Działalność Gminy Dębnica Kaszubska w obszarze pomocy społecznej oparta jest również na realizacji programów i 

strategii lokalnych.  

Jednym z ważniejszych programów realizowanych przez Gminę jest Program Wspierania Rodziny  

w Gminie Dębnica Kaszubska na lata 2019 – 2021  Adresatami programu są w szczególności rodziny niezaradne 

życiowo, które nie posiadają zdolności wychowawczych i popełniają błędy wychowawcze. Celem głównym jest wsparcie 

rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

W ramach jego założeń w roku sprawozdawczym 2021 udzielono wsparcia: 

➢ 199 rodzinom z problemami wychowawczymi lub dysfunkcyjnych poprzez objęcie ich pracą socjalną,  

➢ 30 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wspierał asystent 

rodziny, 

➢ sfinansowano wydatki 27 dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej na kwotę 278.374,12 zł. 

Programem realizowanym w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom w Gminie Dębnica Kaszubska w 2021 roku był 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Dębnica Kaszubska na rok 2021. W programie zostały określone cele szczegółowe oraz harmonogram ich realizacji. 

Łącznie na zadania programu w roku sprawozdawczym przeznaczono kwotę: 132 677,53 zł, z w ramach którego 

zrealizowano: 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

zrealizowano zadania: 

➢ „Rajd rowerowy” zorganizowany przez sołectwo Budowo, w którym wzięło udział 50 uczestników na kwotę  

400,00 zł, 

➢ sfinansowano bilety wstępu na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki „Powód do  życia” na kwotę 400,00 zł, 

➢ zrealizowano program profilaktyczny zgłoszony przez sołectwo Skarszów Górny  „Tajni i Fajni” ( 33 uczestników) na 

kwotę 100,00 zł, 

➢ przeprowadzono „Warsztaty- Projektowanie i wykonanie stroików świątecznych”   na kwotę 197,50 zł, 

➢ głośne Nie dla uzależnień” zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, 
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➢ „Zabawy z koleżanką i kolegą” oraz „Gotowanie i zajęcia plastyczne to nasza pasja” zorganizowane przez sołectwo 

Łabiszewo, 

➢ „Bezpieczne wakacje- Młodzi, Bezpieczni bez uzależnie” na kwotę 200,00 zł zrealizowany przez sołectwo Dobra, 

➢ przeprowadzono warsztaty profilaktyczne kultura Hip-Hop na kwotę 300,00 zł, 

➢ zrealizowano warsztaty profilaktyczno- wychowawcze dla uczniów i rodziców w ramach Szkolnego Dnia profilaktyki 

na kwotę 400,00 zł, 

➢ przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VII i VIII na kwotę 900,00 zł, 

➢ zakupiono materiały budowlane oraz zlecono zadania związane z  remontem  sali spotkań dla osób uzależnionych 

na kwotę 500,00 zł, 

➢ zrealizowano programy profilaktyczne zgłoszone przez sołectwa i świetlice wiejskie na kwotę 31.586,26 zł, 

(Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej na kwotę 16.158,35 zł („ List do św. Mikołaja- Elfy w trasie” 190 

dzieci ), („Głośne „NIE” dla uzależnień” 33 uczestników), („Sala spotkań dla Seniorów” 30 uczestników,) („Skotawianie” 

na dożynkach w Główczycach” - 13 uczestników), („Piknik rodzinny w Gminie Dębnica Kaszubska” 500 uczestników), 

(„Wakacje w sołectwach”), 

➢ opłacono wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki „Zmowa milczenia”, „Wymarzona cząstka nieba” 

na kwotę 800,00 zł, 

➢ dofinansowano zakup chłodziarki dla Stowarzyszenia Przyjazna Dłoń  „Zdrowe życie bez używek” na kwotę  

1.700,00 zł; 

➢ zrealizowano warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów i rodziców w ramach Szkolnego Dnia Profilaktyki 

na kwotę 470,00 zł ; 

➢ przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VII i VIII na kwotę 1.600,00 zł, 

➢ wystawiono spektakle profilaktyczno-wychowawcze w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej. 

Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym na kwotę 1.400,00 zł, 

➢ zrealizowano program profilaktyczny zgłoszony przez Zespół Szkół w Gogolewie „Materiał na uszycie togi, stroje 

koncertowe dla dzieci z chóru” oraz Prorodzinnie -profilaktycznie „Z ziemniaka nie tylko alkohol”  na kwotę  

2.950,00 zł, 

➢ przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli i warsztaty profilaktyczno-terapeutycznych dla uczniów na kwotę 

1.790,00 zł  100 uczestników, 
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➢ zrealizowano program profilaktyczny „Piraci z Karaibów” na kwotę 440,00 zł, 

➢ zakupiono paczki świąteczne dla uczniów ze szkół z terenu Gminy Dębnica Kaszubska na kwotę 12.775,86 zł, 

➢ zakupiono materiały budowlane oraz zlecono zadania związane z  remontem  sali spotkań dla osób uzależnionych 

na kwotę 7.499,68 zł, 

➢ zrealizowano program profilaktyczny zgłoszony przez Klub Sportowy w Motarzynie na kwotę 698,84 zł, 

➢ zorganizowano warsztaty teatralne dla uczniów „Próżność instagramowa” na kwotę 1.500,00 zł, 

➢ przeprowadzono szkolenie „Praktyczne porady dla sprzedawców napojów alkoholowych” na kwotę 1.100,00 zł; 

➢ zorganizowano mikołajowe rozgrywki sportowe dla mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska na kwotę 598,57 zł, 

➢ pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę –4.670,55 zł, 

 

W Ośrodku funkcjonuje  Punkt Bezpłatnych Porad Psychologicznych oraz prawniczych. 

Gmina  Dębnica  Kaszubska  realizuje  projekt  Srebrna  Sieć  II  współfinansowany  ze  środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 

priorytetowa 6 Działanie 6.2 Usługi społeczne Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych.  W ramach projektu został 

uruchomiony Klub Seniora, do którego należy 15 seniorów z Gminy Dębnica Kaszubska. Seniorzy w ramach Klubu mają 

zorganizowane zajęcia kreatywne, kulinarne sportowe oraz wyjazdy kulturowe. Projekt Srebrna Sieć II w swoim zakresie 

obejmuje również opiekuńcze usługi specjalistyczne, usługi sąsiedzkie, usługi asystenckie oraz wolontariat senioralny. 

W roku 2021 powołano Radę Seniorów. W skład Rady wchodzą seniorzy z terenu gminy Dębnica Kaszubska oraz 

przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.   

Od 1 grudnia 2018 r. w Gminie funkcjonuje  ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych pod nazwą 

„Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie”. ŚDS w swojej bieżącej działalności realizuje zadania z zakresu pomocy 

społecznej. Jednym z głównych działań jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności Uczestników niezbędnych do 

samodzielnego życia poprzez treningi umiejętności społecznych. Program działań uzgodniony jest z Wojewodą a 

indywidualne plany dostosowywane do możliwości Uczestników. Jednostka przez niemal dwa pierwsze kwartały 

funkcjonowała w formie pracy zdalnej, gdyż decyzją Wojewody zajęcia stacjonarne nie mogły się odbywać ze względu na 

pandemię koronawirusa, w kolejnych miesiącach funkcjonowanie obarczone było wydanymi zaleceniami sanitarnymi.  

W 2021 roku utrzymano 17 miejsc statutowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Dom jest jednostką 
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typu ABC (dla osób przewlekle chorych psychicznie; dla osób z niepełnosprawnością intelektualną; dla osób 

wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych). Łącznie wsparciem w danej jednostce objętych 

zostało w roku sprawozdawczym 17 osób – w tym 10 z nich to osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Na działania 

uzgodnione z Wojewodą Pomorskim, Środowiskowy Dom Samopomocy wykorzystał otrzymaną dotację w wysokości 420 

439,16zł - co w pełni pokryło koszty prowadzenia Domu. 
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XII. EDUKACJA 

System oświaty w Gminie Dębnica Kaszubska funkcjonuje w oparciu o trzy Zespoły Szkół  

o charakterze publicznym i jeden Zespół Szkół w Niepoględziu, który posiada charakter szkoły niepublicznej. W 

skład publicznych Zespołów Szkół wchodzą: 

➢ Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej (z/s przy ul. Jana III Sobieskiego 3, 76-248 Dębnica 

Kaszubska) – prowadzący edukację przedszkolną, szkolną podstawową. 

▪ Obwód szkoły: miejscowości Dargacz, Dębnica Kaszubska, Dobrzykowo, Dudzicze, Grabin, Krzynia, Krzywań, 

Leśna Polana, Łysomice, Łysomiczki, Mielno, Podwilczyn, Skarszów Dolny, Skarszów Górny, Starnice, Starniczki. 

▪  

Rok Populacja ludności w 
obwodzie 

Liczba uczniów w szkole Liczba dzieci w przedszkolu 

2018 4.980 361 162 

2019 4.982 365 169 

2020 4.969 372 173 

2021 4.957 369 163 

▪ Zaplecze szkoły: kompleks edukacyjny zlokalizowany przy ul. Jana III Sobieskiego w Dębnicy Kaszubskiej składa 

się z kilku budynków z salami dydaktycznymi, halą widowiskowo – sportową, pomieszczeniami gospodarczymi i 

administracyjnymi. Stan techniczny szkoły i wyposażenie jest w stanie dobrym. Budynek przedszkola 

zlokalizowany przy ul. ks. Antoniego Kani 53 w Dębnicy Kaszubskiej, dostosowywany i modernizowany w ostatnich 

latach. Stan techniczny i wyposażenia jest na wysokim poziomie 
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▪ Kadra Zespołu:   

(ilość etatów przeliczeniowych)    

 

 
 

 
 
 

 
 

➢ Zespół Szkół w Gogolewie (z/s Gogolewo 40, 76 – 248 Dębnica Kaszubska) – prowadzący edukację przedszkolną, 

szkolną podstawową. 

▪ Obwód szkoły: miejscowości Boguszyce, Borzęcinko, Borzęcino, Brzeziniec, Dobieszewko, Dobieszewo, Dobra, 

Dobrzec, Gogolewko, Gogolewo, Leśnia, Łabiszewo, Maleniec, Podole Małe, Troszki, Żarkowo. 

 

Rok 
 

Populacja ludności w obwodzie Liczba uczniów w szkole Liczba dzieci w przedszkolu 

2018 1.975 133 58 

2019 1.963 136 58 

2020 1.933 115 68 

2021 1.861 120 63 

▪ Zaplecze szkoły: budynek zlokalizowany w Gogolewie 40 składający się z sal dydaktycznych, pomieszczeń 

gospodarczych i administracyjnych, sali gimnastycznej (w trakcie budowy). Stan techniczny szkoły i wyposażenie 

na dobrym poziomie. Budynek przedszkola zlokalizowany w Borzęcinie 33, stan techniczny i wyposażenia na 

dobrym poziomie. 

 

 

 

 

Rok  Nauczyciele  
(liczba etatów przeliczeniowych – 

SIO 30.09.2021 r.) 

Pracownicy administracji i 
obsługi 

2018 67,12 24 

2019 64,73 27 
 (w tym 2 etaty na zastępstwo) 

2020 57,44 27 

 (w tym 2 etaty na zastępstwo) 

2021 53,06 24 

 (w tym 2 etaty na zastępstwo) 
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▪ Kadra Zespołu:   

(ilość etatów przeliczeniowych)   

 

 
  

 
 
 

 

➢ Zespół Szkół w Motarzynie (z/s Motarzyno, ul. Słoneczna 12, 76 – 248 Dębnica Kaszubska) – prowadzący 

edukację przedszkolną, szkolną podstawową. 

▪ Obwód szkoły: miejscowości Budowo, Budówko, Gałęzów, Goszczyno, Grabówko, Jamrzyno, Jawory, Kotowo, 

Motarzyno, Niemczewo, Niepoględzie, Ochodza, Spole, Strzegomino. 

 

Rok Populacja ludności  

w obwodzie 

Liczba uczniów w szkole Liczba dzieci w przedszkolu 

2018 2.410 108 44 

2019 2.408 112 34 

2020 2.398 114 34 

2021 2.355 104 37 

▪ Zaplecze szkoły: budynek zlokalizowany w Motarzynie przy ul. Słonecznej 12, składa się z sal dydaktycznych, 

pomieszczeń gospodarczych i administracyjnych, posiada salę gimnastyczną. Stan techniczny szkoły i wyposażenie 

jest na dobrym poziomie. Budynek przedszkola zlokalizowany w Budowie 52, modernizowany w ostatnich latach. 

Stan techniczny budynku jest na dobrym poziomie, wymagane są nakłady w wykończeniu wnętrza budynku i 

wyposażenia. 

 

 

 

 

Rok  Nauczyciele  
 

Pracownicy administracji i 
obsługi 

2018 21,39 8 

2019 22,54 9 (w tym 1 zastępstwo) 

2020 21,42 10 (w tym 1 zastępstwo) 

2021 20,42 8 



 
 

56 
 

▪ Kadra Zespołu:   

(ilość etatów przeliczeniowych)    

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

➢ Zespół Szkół w Niepoględziu (z/s Niepoględzie, ul. Puttkamerów 2, 76-248 Dębnica Kaszubska) – niepodlegający 

organizacyjnie Gminie. Zadaniem Gminy wobec szkoły niepublicznej jest naliczenie, przekazanie i kontrola 

wydatkowania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli. Na przestrzeni lat 2018-2021 liczba uczniów w szkole 

i dzieci w przedszkolu kształtowała się następująco: 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Rok Nauczyciele  Pracownicy administracji i 
obsługi 

2018 19,71 8 

2019 17,39 8 

2020 16,19 8 

2021 18,64 8 

Rok Liczba uczniów w szkole  Liczba dzieci w przedszkolu 

2018 158 78 

2019 149 68 

2020 155 77 

2021 170 81 
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➢ Wydatki oświatowe poniesione przez Gminę Dębnica Kaszubska 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Zadania zlecone 

(współfinansowane)  

Zadania własne 

(dowóz, żywienie) 
RAZEM 

1. 
Dochody  
(w tym subwencja, dotacje) 

13 793 875,83 zł 14 708,06 zł 13 808 583,89 zł 

2. Wydatki  17 481 343,24 zł 662 212,79 zł 18 143 556,03 zł 

3. 
Dopłata gminy ze środków 
własnych 

3 687 467,41 zł 647 504,73 zł 4 334 972,14 zł 

 
 
W przypadku Gminy Dębnica Kaszubska zadania zlecone to zadania głównie z zakresu prowadzenia szkół, w tym 

realizacja  zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych, zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 
materiałów ćwiczeniowych, jak i możliwość z korzystania ze świetlicy szkolnej. 

Do zadań własnych gminy w zakresie oświaty należy głównie dowożenie uczniów do szkół, prowadzenie przedszkoli, w 
tym realizacja zajęć wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz 

organizacja pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym. 
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XIII. KULTURA 

 

Obszar zadania realizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej.  Celem działalności jednostki  

jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska, poprzez podejmowanie 

działań bieżącego i nieprzerwalnego  zaspokajania potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Dębnica 

Kaszubska, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. 

Początek roku 2021 nadal rzucał Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dębnicy Kaszubskiej wyzwania związane z sytuacją 

pandemiczną w kraju i na świecie. Termin 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został przesunięty o 3 

tygodnie, w związku z wprowadzoną tzw. kwarantanną narodową. Sama forma zbiórki i Finału organizowanego jak co 

roku przez sztab WOŚP Gminnego Ośrodka Kultury również znacząco różniła się od tego, co było w  poprzednich latach. 

Po raz pierwszy w historii licytacje gadżetów WOŚP oraz przedmiotów przekazywanych przez darczyńców nie odbyły się 

podczas finału Orkiestry – osoby chcące wziąć w nich udział mogły tego dokonać przez internet, na portalu aukcyjnym 

Allegro. Sztab WOŚP zadbał o odpowiednie sfotografowanie i opisanie przedmiotów na aukcję i przygotowanie ofert 

aukcyjnych, a następnie – po zakończeniu aukcji (które w większości miało miejsce w dniu Finału), o bezpieczne 

spakowanie i wysyłkę wylicytowanych fantów. Internetowa forma akcji oznaczała, że w odróżnieniu od lat poprzednich 

w wielu licytacjach brały udział osoby spoza Gminy – również z bardzo odległych zakątków kraju.  

Sam Finał Wielkiej Orkiestry odbył się na terenie GOK w formie hybrydowej. Dla mieszkańców Gminy chcących odwiedzić 

GOK (oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemicznego) i wesprzeć datkiem do puszki przygotowano 

kawiarenkę z ciastami, kawą, herbatą oraz firmową kanapką ze śledziem. Przez cały czas trwania finału aż do Światełka 

do Nieba miały miejsce transmisje internetowe na żywo, umieszczane na internetowym fanpage w serwisie Facebook. 

Podczas transmisji wraz z Wójt Iwoną Warkocką prezentowane były przedmioty przeznaczone na licytacje Allegro, a także 

wraz z wolontariuszami zostały urządzone pokazy zimnych ogni.  

Na aukcjach internetowych poza gadżetami WOŚP można było nabyć rękodzieła wykonane przez mieszkańców Gminy 

oraz vouchery podarunkowe przekazane przez  Fitnesswell, Salon Fryzjerski Lila Kuklińska, Restaurację U Gospodarza, 

Myjnię ręczną Bańka, Full Service Garage, Salon pielęgnacji psów Fagremi, Restaurację Napoli oraz panią Gabrielę 

Chwalewską. Niemałą furorę zrobił podpisany plakat Dariusza „Tigera” Michalczewskiego z 1998 roku, który został 
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wylicytowany na kwotę 1.425 zł. Wraz z kwotami przekazywanymi do puszek noszonych przez wolontariuszy, oraz 

zebranymi w GOKu w dniu Finału udało się zebrać kwotę 14.387,40zł. Niezmiernie cieszy fakt, że pomimo trudnej 

sytuacji, mieszkańcy gminy Dębnica Kaszubska wykazali się chęcią niesienia pomocy.  

  

Od początku roku Gminny Ośrodek Kultury nadal skupiał się na działalności w internecie. Na kanale filmowym 

GOKowrotek w serwisie Youtube cyklicznie publikowane były filmy w kilku seriach. W „GOKowrotek na nudę„ 

przedstawiane są pomysły na gry dla najmłodszych, makramy ze sznurka, własnoręcznie wykonywane laurki oraz maski. 

Zupełnie nową serią są „Spotkania z Pasją”, gdzie są przeprowadzane wywiady z najróżniejszymi twórcami i artystami z 

terenu gminy i okolic. W ramach tej serii widzowie są zabierani na rozmowy z Barbarą Madejczyk (lekkoatletką i finalistką 

Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2008), zespołem Tube of Cream, rękodzielniczką „Kaszubką” czy Aleksandrą Rolirad, 

prowadzącą Manufakturę Prezentów. Nie brakuje również filmów z serii GOKowrotek w kuchni.  

 

Podczas ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury był zmuszony do rezygnacji z organizacji zajęć stacjonarnych i 

wyjazdów. Chcąc zaoferować dzieciom z terenu gminy możliwość kreatywnego spędzenia wolnego czasu, zorganizowana 

została seria zajęć online, podczas których była możliwość uczestniczenia w zajęciach teatralnych, plastycznych oraz 

nauki języka angielskiego. Zajęcia były zorganizowane w dwóch grupach wiekowych, co pozwoliło dostosować program 

zajęć do dzieci na różnych etapach rozwoju. 

 

Od 18 stycznia wystartowano z internetowym projektem „Złap formę do lata”, którego celem było motywowanie 

mieszkańców gminy do dbania o swoje zdrowie. Czas izolacji był świetną wymówką by pozamykać się w pokojach i 

spędzać cały dzień na kanapie przed telewizorem, a „Złap formę do lata” miało ten stan rzeczy zmienić.  W ramach 

projektu utworzona została grupa w serwisie Facebook, która była otwarta dla wszystkich chętnych. Po dołączeniu 

uczestnicy otrzymywali dostęp do specjalnie przygotowanego i dystrybuowanego przez nas papierowego dzienniczka 

aktywności fizycznej, w którym mogli zapisywać swoje postępy treningowe. Były wyznaczane cele treningowe których 

celem było stopniowe, bezpieczne poprawianie kondycji uczestników. Opublikowane zostały również porady i materiały 

zachęcające uczestników do włączania zdrowych produktów do swojej diety i wyrabiania pozytywnych nawyków 

żywieniowych. W ramach projektu została nawiązana współpraca z dietetykiem Magdaleną Mróz. Wraz z dietetykiem  
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nagrano serię filmów w których poruszane były tematy związane ze zdrowiem – jak rozpocząć dietę, trening czy jak 

wyliczyć swoje zapotrzebowanie kaloryczne. Była nawet okazja nagrać sesję treningową z Magdą Mróz, podczas której 

były prezentowane konkretne ćwiczenia rozciągające oraz poprawiające wydolność. Projekt cieszył się dużym 

zainteresowaniem – grupa liczyła łącznie 252 członków, a uczestniczy na bieżąco wyświetlali i komentowali posty jakie 

się pojawiały.  

Pierwsze półrocze 2021 to również wszelkiej maści konkursy internetowe – w Tłusty Czwartek Gminny Ośrodek Kultury 

nagrodził firmowymi fartuszkami wszystkie osoby publikujące na ich stronie zdjęcia swoich wypieków. Fotograficzny 

konkurs zimowy zachęcał uczestników do publikacji pięknych zdjęć gminy pokrytej śniegiem, natomiast z okazji Dnia 

Kota mieszkańcy mogli pochwalić się fotografiami swoich pupili. Nadchodząca wielkimi krokami wiosna była z kolei 

okazją do podzielenia się z wszystkimi wyjątkowymi przepisami na wiosenne dania. W Dzień Kobiet zorganizowany został 

konkurs fotograficzny Pokolenia Kobiet, w którym uczestniczki mogły się zaprezentować całymi rodzinami. Najpiękniejsze 

i najczęściej „polubiane” zdjęcia otrzymały nagrody w formie voucherów na kosmetyki. Oczywiście poza konkursem 

wszystkie panie odwiedzające naszą bibliotekę otrzymały od GOKu drobny upominek. Nadejście wiosny przywitali 

kolejnym konkursem, w którym z kolei uczestniczy mogli pokazać dębnicką przyrodę budzącą się do życia. Odbyły się 

również konkursy z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, gdzie uczestniczy dzielili się swoimi 

najpiękniejszymi książkami z dzieciństwa, Dnia Czekolady, kiedy można było pochwalić się ulubionym czekoladowym 

deserem, oraz Dnia Dziecka – gdzie każdy mógł zaproponować miejsca w których warto spędzić czas ze swoimi 

pociechami. W każdym z konkursów dla laureatów były przewidziane drobne upominki lub vouchery.  

 

Internetowy fanpage GOKu w serwisie Facebook to również miejsce gdzie regularnie są publikowane posty z informacjami 

o rozmaitych dniach i świętach. W kalendarzach możemy znaleźć najrozmaitsze, często nietypowe dni i święta – między 

innymi Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi, Dzień pracownika Służby 

Zdrowia, Prima Aprilis i inne.  

 

Od 1 marca Gminny Ośrodek Kultury wystartował z zajęciami online dla mieszkańców gminy. W ofercie przygotowany 

został szeroki wybór zajęć dla dzieci i dorosłych – nauka języków, gry na instrumentach, szachy, zajęcia plastyczne, 

teatralne taneczne, fotograficzne, wokalne. Od ilości chętnych zależało które z zajęć wystartują. Wśród osób 



 
 

61 
 

zainteresowanych można było niestety zaobserwować zmęczenie zdalną formą nauczania, i w związku z tym mniejszą 

ilością uczestników. Jednak udało się utworzyć grupy z języka angielskiego, gitary, keyboardu oraz zajęć teatralnych.  

 

Podczas świąt Wielkanocy mieszkańcy mieli możliwość nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury gipsowe i gliniane ozdoby 

świąteczne – króliczki, jajka, baranki i kurczaki. Wszystkie ozdoby były zagruntowane i gotowe do malowania. Była to 

propozycja dla mieszkańców na przystrojenie domów oraz wspólne spędzenie czasu.  

 

22 kwietnia zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi. Z tej okazji wraz z Nadleśnictwem Leśny Dwór 

została zorganizowana dla odwiedzających mała niespodzianka – każda osoba, która w tym dniu odwiedziła Gminny 

Ośrodek Kultury mogła odebrać sadzonkę drzewa do samodzielnego posadzenia. Pracownicy również posadzili jedno  

z drzewek na terenie GOKu.  

 

18 maja otwarto w Gminnym Ośrodku Kultury punkt adopcyjny dla roślin. Każdy chętny miał możliwość zostawienia  

w GOKu admiarowych kwiatów i innych doniczkowych roślin ozdobnych, a także zabrania do domu tego, co zostało 

oddane  do adopcji. Akcja trwała około tygodnia cieszyła się dużym powodzeniem – podczas jej trwania mnóstwo roślinek 

znalazło dla siebie nowy dom.  

Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej był partnerem projektu pod nazwą "Ekoakcja w Gminie Dębnica 

Kaszubska". W dniach od 31 maja do 4 czerwca znajdował się namiot w Motarzynie, Dębnicy Kaszubskiej, Gogolewie 

oraz Niepoględziu. Na stoisku oferowany był dzieciom szeroki wachlarz aktywności stanowiący urozmaicenie zajęć 

głównych projektu Ekoakcji. Dzieci mogły wykonać kolorowe warkoczyki wplatane we włosy, malować gipsowe ozdoby 

na lodówkę, puszczać bańki oraz otrzymać zabawki wykonane z balonów - również robione samodzielnie.  

Od 28 czerwca wystartowano z Wakacjami w sołectwach z GOKiem – serią bezpłatnych zajęć wakacyjnych w świetlicach 

na terenie gminy dla dzieci w wieku szkolnym. W pierwszym tygodniu zostały zorganizowane zajęcia w Dębnicy 

Kaszubskiej oraz Grabinie. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach plastycznych, sportowych, oraz rozmaitych 

grach i zabawach przez cały tydzień.  
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W lipcu zostały zorganizowane dwie duże imprezy. Pierwszą z nich było wyjątkowe wydarzenie w amfiteatrze przy 

Gminnym Ośrodku Kultury, na którym wystąpili: Kabaret Paranienormalni oraz Trio Mariachi. Wstęp był bezpłatny dla 

wszystkich. Drugim wydarzeniem, które miało miejsce dzień później było DK DJ Party 2021. Tam również wstęp był 

bezpłatny, dzięki czemu pojawiło się na nim sporo mieszkańców gminy. W międzyczasie kontynuowane były Wakacje w 

sołectwach z GOKiem. Drugi tydzień zajęć miał miejsce w Mielnie i Kotowie, trzeci w Gogolewku i Dobieszewie, czwarty 

w Dobrej i Gałęzowie, natomiast ostatni tydzień w Niepoględziu i Krzywani.  

 

Sierpień zaczął się od imprezy pod nazwą „Garden Party z GOKiem”. W programie była zabawa taneczna z muzyką na 

żywo oraz DJ party. Na scenie wystąpiła Agnieszka Siepietowska.  

10 sierpnia został ogłoszony nabór na zajęcia dla dzieci i młodzieży, takie jak: zajęcia z robotyki, język angielski, 

niemiecki, hiszpański i rosyjski, nauka gry na gitarze i keyboardzie, nauka gry w szachy, zajęcia plastyczne, teatralne, 

taneczne, fotograficzne i wokalne oraz nauka gry w tenisa ziemnego. Oprócz tego ogłoszono również nabór na zajęcia dla 

dorosłych, takie jak: język angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, nauka gry na gitarze, nauka gry w tenisa ziemnego, 

taniec towarzyski, pracownia gipsowa oraz pracownia ceramiczna.  

Pod koniec miesiąca poinformowano, że świetlica w Gminnym Ośrodku Kultury będzie otwarta od 1 września bezpłatnie 

dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym.  

 

11 września miał miejsce Piknik Rodzinny, jako pa na którym było wiele atrakcji, m.in.:  

gry i zabawy z animatorem, konkursy z nagrodami, warsztaty balonowe, pokazy straży pożarnej, namioty edukacyjne, 

mobilny punkt szczepień i inne. Gościom wręczono własnoręcznie przygotowaną czekoladę oraz miodek dębnicki. 

Zorganizowany został także kiermasz „Kuferek Różności”, na którym można było wystawić swoje rzeczy.  

 

Pracownicy GOKu wpadli również na pomysł realizowania wspólnych spotkań przy robieniu na drutach, szydełkowaniu 

bądź haftowaniu. Wszyscy chętni mogli wpaść i spędzić czas w miłej atmosferze. Ukończone projekty planowano wystawić 

na licytację charytatywną WOŚP. Powrócili też z zeszłoroczną inicjatywą „Książka do domu”. Celem akcji było 

dostarczenie książki wszystkim osobom, które przez swój stan zdrowotny lub nałożoną kwarantannę nie byli w stanie 

pojawić się osobiście w naszej bibliotece.  
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W międzyczasie w świetlicy w Gminnym Ośrodku Kultury dużo się działo. Dzieci mogły spróbować swoich sił w takich 

aktywnościach jak: tworzenie bransoletek z koralików, przygotowywanie pysznych naleśników, pieczenie pizzy podczas 

włoskiego tygodnia i na koniec ćwiczenia na świeżym powietrzu w celu spalenia tych wszystkich kalorii.  

18 października ruszył nabór kandydatów do Rady Seniorów. Wymogiem było ukończenie 60. roku życia oraz bycie 

mieszkańcem gminy Dębnica Kaszubska. 29 października miał miejsce Gminny Bal Seniora. W programie były: zabawa 

taneczna z zespołem „Agnieszka Siepietowska Band”, zimne i ciepłe przekąski oraz słodki poczęstunek.  

Pod koniec miesiąca zostały ogłoszone jeszcze dwie akcje. Pierwszą z nich były „Listy do Mikołaja”. Zbierano od dzieci 

listy, w których pisały one o swoich wymarzonych prezentach. Chętni wolontariusze mogli pomóc Mikołajowi i kupić 

upominek wybranemu przez siebie dziecku. Drugą z akcji była „Szlachetna Paczka”, której celem było wspomóc osoby 

potrzebujące. 29 października w GOKu obchodziliśmy święto dyni. Z tej okazji dzieci na świetlicy wpadły na cudowny 

pomysł wykonania lampionów z dyni.  

 

W listopadzie zaproszono mieszkańców na obchody Święta Niepodległości, które miały miejsce 11 listopada. W programie 

było: uroczyste otwarcie sali kominkowej, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, występy uczniów oraz poczęstunek.   

Gminny Ośrodek Kultury przypomniał mieszkańcom naszej gminy o zbliżającej się Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 

Pomocy. Każdy, kto chciał wspomóc WOŚP, mógł podarować wyjątkowy dla niego przedmiot na aukcje, które miały ruszyć 

w grudniu. 18 listopada rozpoczęto publikację listy dzieci dla Wolontariuszy Świętego Mikołaja. Przez następne dni lista 

była aktualizowana wraz z napływającymi listami do Mikołaja.  

 

W międzyczasie na portalu Facebook ukazały się dzieła, które udało się wykonać na zajęciach z drutami. Były to głównie 

chustki, czapki oraz szaliki. Dzieci też były przeszczęśliwe, ponieważ do GOKu doszły wyczekiwane przez nich paczki. 

Były to nowe poduszki do siedzenia w kształcie kolorowych piłek. A gdy tylko spadł pierwszy śnieg, dzieci wybiegły na 

dwór i ulepiły swojego pierwszego w tym sezonie bałwana.  
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Grudzień rozpoczął się od akcji dla najmłodszych pt. „Stały Czytelnik”. Każdy, kto odwiedził bibliotekę, otrzymał specjalny 

album na naklejki. Jednorazowa wizyta, w której została wypożyczona książka, została nagrodzona naklejką. 

Uzupełnienie całego albumu wiązało się z otrzymaniem niespodzianki.  

 

6 grudnia wystartowała Zabawa Mikołajkowa dla wszystkich dzieci. W programie było: spotkanie z elfami, gry i zabawy, 

konkursy z nagrodami oraz słodkie niespodzianki. Zawitał również Święty Mikołaj, który bawił się razem z dziećmi. Wraz 

ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, na świetlicy w GOKu powstały kolorowe, świąteczne kartki.  

 

Koniec roku zakończył się na dostarczaniu prezentów dzieciom, które napisały listy do Świętego Mikołaja. Był to finał 

cudownej akcji „Listy do Mikołaja”. Elfy osobiście pojawiały się w domach naszych pociech, które niczego się nie 

spodziewały. Mimo ciągłej pandemii, która była szczególnie niebezpieczna w porze zimowej, zostały zachowane wszystkie 

środki ostrożności podczas rozwożenia upominków. Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej życzył również 

mieszkańcom naszej gminy Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2022.  
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Gitara - dorośli

Wokal

Język niemiecki - dorośli

Język hiszpański - dorośli

Keyboard

Robotyka

Taniec towarzyski

Język angielski - dorośli

Gitara - dzieci

Tenis ziemny

Zajęcia plastyczne

Zajęcia taneczne

Zajęcia teatralne

Język angielski - dzieci

LICZBA OSÓB ZAPISANYCH NA ZAJĘCIA -STAN NA 31.12.2021  
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XIV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 sesji Rady Gminy Dębnica Kaszubska, z czego 10 sesji było sesjami 

zwyczajnymi, a 3 sesje zwołano w trybie nadzwyczajnym.  

Podczas 13 sesji podjęto 98 uchwał, z czego 26 uchwał stanowiło akty prawa miejscowego dotyczące m. in.: Programu 

zapobiegania bezdomności zwierząt, warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, zwolnień od podatków w ramach pomocy de minimis, regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich, 

dofinansowania inwestycji służących ochronie środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 

utworzenia Rady Seniorów i nadania jej statutu, określenia wysokości podatków i wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami, wysokości ekwiwalentu przysługującemu strażakom, a także nadania nazw ulic drogom w miejscowości 

Brzeziniec, Dębnica Kaszubska, Dobra, Motarzyno. 

W 2021 roku Rada Gminy podjęła 4 opinie, 2 oświadczenia oraz 3 postanowienia proceduralne. 
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Lp. Przedmiot uchwały (w sprawie) Data 
podjęcia 

1.  zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dębnica Kaszubska 2021-01-28 

2.  przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Dębnica Kaszubska na lata 

2021 – 2025” 
2021-01-28 

3.  uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębnica Kaszubska na rok 2021” 
2021-01-28 

4.  zmiany uchwały nr XII/79/2019 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 9 października 2019 

r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębnica 
Kaszubska na okres do 30 lat 

2021-01-28 

5.  wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Miastem Słupsk, Powiatem Słupskim, Gminą 
Miasto Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą Ustka i Gminą Damnica w sprawie 
wspólnego opracowania i finansowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Miasta Słupska na lata 2021 - 2030 

2021-01-28 

6.  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2021-2032 2021-01-28 

7.  uchwalenia budżetu Gminy Dębnica Kaszubska na rok 2021 2021-01-28 

8.  wyrażenia zgody na wypowiedzenie zmieniające warunki pracy radnej Rady Gminy Dębnica 

Kaszubska – Pani Jadwigi Lejczak 
2021-01-28 

9.  wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dębnica Kaszubska 2021-02-25 

10.  przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dębnica Kaszubska 2021-02-25 

11.  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dębnica Kaszubska 2021-02-25 

12.  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dębnica Kaszubska 2021-02-25 

13.  zmiany uchwały Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr XV/117/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 
w sprawie nadania nazw ulic drogom położonym w miejscowości Brzeziniec 

2021-02-25 

14.  przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie na lata 2021-2025” 
2021-02-25 

15.  zmieniająca uchwałę nr XIV/108/2019 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 listopada 

2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

2021-02-25 

16.  zmian w budżecie gminy Dębnica Kaszubska na 2021 rok 2021-02-25 
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17.  zmieniająca uchwałę nr XXVI/186/2020 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30 listopada 
2020 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości 

2021-03-25 

18.  nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa do zasobu mienia komunalnego Gminy Dębnica Kaszubska 

2021-03-29 

19.  ustalenia wysokości opłat za udostępnienie pomieszczeń w Punktach Świadczenia Usług 

Społecznych w Gminie Dębnica Kaszubska oraz pomieszczenia w Urzędzie Gminy Dębnica 
Kaszubska 

2021-03-29 

20.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu 2021-03-29 

21.  zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2021 rok 2021-03-29 

22.  zmieniająca uchwałę nr I/7/2018 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 listopada 2018 
r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Budżetu 

2021-03-29 

23.  zmieniająca uchwałę nr I/8/2018 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 19 listopada 2018 
r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

2021-03-29 

24.  wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2021-03-29 

25.  określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Dębnica Kaszubska na rok 2021” 
2021-03-29 

26.  zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych 

miejsc pracy 
2021-03-29 

27.  skargi Pana Bartłomieja Tutaka z dnia 23 lutego 2021 roku na działalność Prezesa Zarządu 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o.o. 
2021-03-29 

28.  rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Gogolewie 2021-05-27 

29.  rozpatrzenia petycji 2021-05-27 

30.  rozpatrzenia petycji 2021-05-27 

31.  nadania nazw ulic drogom położonym w miejscowości Dębnica Kaszubska 2021-05-27 

32.  zmiany uchwały nr V/41/2019 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 lutego 2019 r. w 

sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Dębnica Kaszubska, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Dębnica Kaszubska na okres od dnia 1 września 2019 r. 

2021-05-27 

33.  przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2022-2030 
oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym 

trybu konsultacji 

2021-05-27 
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34.  przyjęcia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Dębnica Kaszubska na dofinansowanie 
inwestycji służących ochronie środowiska poprzez budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Dębnica Kaszubska w roku budżetowym 2021 

2021-05-27 

35.  określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodzie 
gospodarstwa domowego 

2021-05-27 

36.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu 2021-05-27 

37.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu 2021-05-27 

38.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej 
za 2020 rok 

2021-05-27 

39.  zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2021 rok 2021-05-27 

40.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2021-2032 2021-05-27 

41.  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dębnica Kaszubska 2021-05-27 

42.  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dębnica Kaszubska 2021-05-27 

43.  rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy 
Kaszubskiej 

2021-05-27 

44.  udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska za 2020 rok 2021-06-24 

45.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Wójta Gminy Dębnica Kaszubska 
z wykonania budżetu gminy za 2020 rok 

2021-06-24 

46.  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy w 2020 roku 2021-06-24 

47.  odwołania skarbnika Gminy Dębnica Kaszubska 2021-06-24 

48.  powołania skarbnika Gminy Dębnica Kaszubska 2021-06-24 

49.  wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz 

określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 
2021-06-24 

50.  regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Dębnica Kaszubska 2021-06-24 

51.  zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2021 rok 2021-06-24 

52.  zmian w budżecie Gminy Dębnica Kaszubska na 2021 rok 2021-07-29 

53.  zmiany „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębnica Kaszubska na rok 2021” 

2021-08-26 

54.  określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Dębnica Kaszubska na rok szkolny 
2021/2022 

2021-08-26 

55.  nadania nazw ulicom w miejscowości Dobra 2021-08-26 
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56.  zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-08-26 

57.  zmieniająca uchwałę nr II/13/2018 w sprawie powołania Komisji Kultury i Oświaty 2021-08-26 

58.  utworzenia związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Słupski Związek Powiatowo-Gminny” 2021-09-30 

59.  przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego pod nazwą „Słupski Związek Powiatowo-

Gminny” 
2021-09-30 

60.  powołania Rady Seniorów w Gminie Dębnica Kaszubska oraz nadania jej statutu 2021-09-30 

61.  nieodpłatnego przejęcia na własność nieruchomości z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa do zasobu mienia komunalnego Gminy Dębnica Kaszubska 

2021-09-30 

62.  zmiany uchwały Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr XXXI/210/2021 z dnia 29 marca 2021 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie pomieszczeń w Punktach Świadczenia 
Usług Społecznych w Gminie Dębnica Kaszubska oraz pomieszczeń w Urzędzie Gminy Dębnica 

Kaszubska 

2021-09-30 

63.  zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-09-30 

64.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2021-2032 2021-09-30 

65.  przekazania pisma według właściwości 2021-09-30 

66.  skargi na działalność Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy 
Kaszubskiej Sp. z o.o. 

2021-10-26 

67.  pozostawienia skargi bez rozpatrzenia 2021-10-26 

68.  zmieniająca uchwałę nr XXVIII/192/2021 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 28 stycznia 

2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dębnica Kaszubska 
2021-10-26 

69.  zmieniająca uchwałę nr XXXVI/251/2021 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30 września 

2021 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Dębnica Kaszubska oraz nadania jej 
statutu 

2021-10-26 

70.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu 2021-10-26 

71.  zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-10-26 

72.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębnica Kaszubska na lata 2021-2032 2021-10-26 

73.  wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości do zasobu własności rolnej Skarbu 

Państwa 
2021-11-25 

74.  wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości do zasobu własności rolnej Skarbu 

Państwa 
2021-11-25 



 
 

70 
 

75.  określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Dębnica Kaszubska 
oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub czas 
nieoznaczony 

2021-11-25 

76.  przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 rok” 

2021-11-25 

77.  uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Dębnica Kaszubska 

2021-11-25 

78.  nadania nazw ulicom w miejscowości Dębnica Kaszubska 2021-11-25 

79.  nadania nazw ulicom w miejscowości Motarzyno 2021-11-25 

80.  ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Dębnica Kaszubska 2021-11-25 

81.  zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Dębnica Kaszubska 2021-11-25 

82.  ustalenia wysokości i zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej będzie przysługiwała dieta 

2021-11-25 

83.  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej 

2021-11-25 

84.  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dębnica Kaszubska 2021-11-25 

85.  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu 2021-11-25 

86.  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2021-11-25 

87.  zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-11-25 

88.  zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-20 

89.  zmiany „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębnica Kaszubska na rok 2021” 

2021-12-30 

90.  uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębnica Kaszubska na rok 2022” 

2021-12-30 

91.  zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/277/2021 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 25 

listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości 
2021-12-30 

92.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dębnica Kaszubska 2021-12-30 

93.  pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

2021-12-30 

94.  zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-30 

95.  ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 2021-12-30 
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96.  wyboru metody ustalania opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na 
nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty 

2021-12-30 

97.  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości 

2021-12-30 

98.  rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dębnica Kaszubska 2021-12-30 
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XV. ZASÓB LUDZKI W SEKTORZE SAMORZĄDOWYM 

 

Stan na dzień Urząd Gminy  
w Dębnicy 

Kaszubskiej 
 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

 w Dębnicy 
Kaszubskiej 

Gminny Ośrodek 
Kultury 

w Dębnicy 
Kaszubskiej 

Zakład Gospodarki  
Komunalnej Sp. z 

o.o.  
w Dębnicy 

Kaszubskiej 

Środowiskowy 
Dom Samopomocy 

 w Motarzynie 

31.12.2021 r. 59 etatów 
(w tym 1 etat  

na zastępstwo 

25 etatu 
+ 5 umów zleceń  

7,5 etatu 
tj. 8 osób + 12 

osób umowa 
zlecenie 

19 etatów 
5 umów zleceń 

1 kontrakt 
menadżerski 

5,5 
etatu  

tj. 6 osób 

 
 
Tabela. 3. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 roku 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


