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Wprowadzenie 

 

Szanowni Państwo 

 

Celem działania gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty i tworzenie 

warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. Do zakresu działania Gminy 

należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz 

innych podmiotów. Gmina realizuje zadania własne, zlecone lub powierzone. 

Do zadań własnych Gminy należą w szczególności sprawy: 

• ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska 

• gminnych dróg, ulic, mostów, placów 

• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i 

cieplną 

• lokalnego transportu zbiorowego 

• ochrony zdrowia 

• pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych 

• komunalnego budownictwa mieszkaniowego 

• edukacji publicznej 

• kultury w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury 

• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych 

• targowisk i hal targowych 

• zieleni gminnej i zadrzewień 

• cmentarzy gminnych 

• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 

przeciwpowodziowej w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego 

• utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych, 

• polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 

medycznej i prawnej 

• wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej 

• promocji gminy 

• współpracy z organizacjami pozarządowymi 

• współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

Do zadań zleconych i powierzonych należą w szczególności zadania z zakresu: 

•  Urzędu Stanu Cywilnego 

•  Ewidencji ludności 

•  Dowodów osobistych 

• Działalności gospodarczej 

• Spraw wojskowo-obronnych 

• Obrony Cywilnej 

• Przeprowadzenia wyborów i referendów 
 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Dygowo za 2018r. 

_________________________________________________ 

5 
 

Rozdział I   
    1. Informacje ogólne 

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

wypełniając nałożony na Wójta Gminy Dygowo obowiązek,  przedstawiam Państwu 

niniejszym raport o stanie Gminy w roku 2018. To pierwszy tego rodzaju dokument, który 

jestem zobligowany przygotować, obowiązek ten wynika ze zmian wprowadzonych w ww. 

ustawie, które weszły w życie 1 stycznia 2019r.  

              Rok 2018r. był rokiem wyborczym stąd zrealizowane w Gminie zadania są 

wspólnym dziełem Rad Gminy zarówno  minionej jak i obecnej kadencji. Mojej osobie 

zaufaliście Państwo po raz drugi, wobec czego w 2018r. pracowałem zarówno z poprzednią 

jak i aktualną Radą Gminy. 

Gmina Dygowo to obszar ponad 128 km2, na którym funkcjonuje: 17 jednostek 

pomocniczych jakimi są sołectwa, pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dwie 

Parafie Rzymsko- Katolickie. Jednostki i instytucje funkcjonujące na terenie gminy to: trzy 

Szkoły Podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, dwa gabinety lekarzy rodzinnych, jeden gabinet stomatologiczny, Posterunek 

Policji, ponadto na terenie Gminy funkcjonuje szereg firm i zakładów usługowych. 

W dalszej części Raportu przedstawię Państwu dane oraz  informacje o realizacji zadań i 

stanie poszczególnych działów życia istotnych dla każdego mieszkańca gminy. 

 

2. Urząd Gminy 

Obsługą administracyjną Gminy zajmuje się Urząd Gminy znajdujący się w Dygowie przy  

ul. Kolejowej. Kierownikiem Urzędu Gminy jest Wójt Gminy Dygowo.   

W Urzędzie Gminy w 2018r. było zatrudnionych: 

-  19 osób na pełnych etatach na stanowiskach urzędniczych,  

- 4 osoby na pełnych etatach na stanowiskach pomoc administracyjna, 

- 2 stanowiska na ½ etatu (radca prawny i informatyk), 

- 6 etatowych pracowników obsługi, 

- 2 kierowców autobusów szkolnych, 

- 2 pracowników bibliotek (1.5 etatu), 

- 8 pracowników w świetlicach ( różne wymiary zatrudnienia), 

- 5 kierowców OSP (różne wymiary zatrudnienia). 

W 2018 roku struktura organizacyjna Urzędu obejmowała : Sekretarza Gminy, Skarbnika 

Gminy, Radcę Prawnego, Informatyka, Urząd Stanu Cywilnego, Referat Budżetu, pozostali 

pracownicy zatrudnieni byli na stanowiskach samodzielnych. 

 

3. Przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń. 

Gmina Dygowo przynależy i współpracuje z  następującymi Związkami  

i Stowarzyszeniami: 

1. Związek Miast i Gmin dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie. 

2. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania z siedziba w Szczecinie. 

3. Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z siedzibą w Koszalinie. 

4. Stowarzyszenie Samorządowe S6 z siedziba w Koszalinie.  

5. Stowarzyszenie Mieleńska Grupa Rybacka z siedzibą w Mielnie. 
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6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Siła w Grupie” z siedzibą w Gościnie. 

7. Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej z siedzibą w Kobylnicy. 

 

Rozdział II Finanse gminy 

1. Budżet gminy na 2018 r. zakładał wpływy w kwocie 26 737 842,79 zł oraz wydatki w kwocie   

    32 865 644,11zł. Od założonych wpływów i wydatków doszło do następujących odstępstw: 

• zamiast 26 737 842,79 zł, wpływy wynosiły 25 826 111,98 zł  różnica wynosi 

911 730,81 zł gdyż uzyskano  mniejsze dochody z tytułu wpływów z podatku 

dochodowego od osób prawnych realizowanych przez urzędy skarbowe oraz nie w 

pełni wykorzystano środki z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i 

własnych, nie wykonano zakładanych dochodów związanych z naliczaniem opłat 

planistycznych i adiacenckich. 

• zamiast 32 865 644,11 zł, wydatki wynosiły 30 677 336,14 zł różnica wynosi 

2 188 307,97 zł, gdyż nie zakończono w całości I etapu budowy świetlicy w 

Stojkowie, mniejszą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń w związku z niewykorzystaniem planowanych odpraw emerytalnych 

oraz nie wypłacono w zaplanowanej wysokości odszkodowań za grunty przejęte pod 

drogi gminne. 

  

2. Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4 743,10 zł, natomiast wydatki w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5 634,00 zł. 

 

3. Zadłużenie Gminy  

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na       

31 grudnia 2018 r. wyniosło 11 157 882,00 zł.  

Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów: 

• wyemitowanych obligacji                                                     11 137 000,00 zł 

• pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym                               20 882,00 zł 

Wykaz banków, w których Gmina Dygowo posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2018 roku. 

 

L.p. Kredytodawca Wartość 

zobowiązań wg 

umów 

Wartość 

zobowiązania na 31 

12.2018 r. 

1. Wojewódzki Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Szczecinie(pożyczka) 

96 882,00 20 882,00 

2. SGB –Bank Spółka Akcyjna w 

Poznaniu  (obligacje 2013) 

3 500 000,00 3 100 000,00 

3. SGB –Bank Spółka Akcyjna w 

Poznaniu (obligacje 2014)  

4 282 000,00 3 653 000,00 

4. SGB –Bank Spółka Akcyjna w 

Poznaniu(obligacje 2015)   

3 229 000,00 3 229 000,00 

5. PKO Bank Polski S.A. w 

Warszawie(obligacje 2016) 

1 155 000,00 1 155 000,00 

 RAZEM 12 262 882,00 11 157 882,00 
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Na 31 grudnia 2018 roku zobowiązania budżetu wyniosły  1.309 836,54 zł, były to 

zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie składek ZUS, funduszu pracy, podatku 

dochodowego od osób fizycznych oraz wydatków rzeczowych. Zobowiązania wymagalne na 

31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły. 

 

Rozdział III Mieszkańcy gminy   

 
1.Dane demograficzne i statystyczne 
W okresie od początku stycznia do końca grudnia 2018 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się o 76 

osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 5545 osób, w tym 2752 kobiet i 2693 mężczyzn. 

W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

• liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 441 osób,  

a liczba mężczyzn – 485, 

• liczba kobiet w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 1647 osób, a liczba 

mężczyzn w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 1887, 

• liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 664, a liczba mężczyzn: 321. 

W 2018 r. urodziło się w gminie 61 dzieci, w tym 26 dziewczynek i 35 chłopców,  zmarło 84 osób, w 

tym 37 kobiet i 47 mężczyzn. Wobec tego przyrost naturalny w 2018 r. wyniósł:  -23.       

Liczba zameldowań na pobyt stały i czasowy: 227 

      Liczba wymeldowani z pobytu stałego i czasowego: 55 

      Liczba wydanych dowodów osobistych- 569, czas oczekiwania na dowód: 14 dni 

      Liczba udzielonych ślubów cywilnych -10 i konkordatowych- 12 

      Liczba rozwodów: 9. 

 

 

Rozdział IV Oświata i Kultura 

1. Placówki oświatowe  

Dwie szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i z oddziałami gimnazjalnymi, 

i jedna szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym.  

 

Liczba dzieci w poszczególnych placówkach edukacyjnych; 

  1) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie; 

      SP – 153 uczniów 

      Oddz. Gim.  – 31 uczniów 

      Oddz. Przedszkolne – 88 dzieci 

  2) Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie:  

      SP- 129 uczniów 

      Oddz. Gim.  – 15 uczniów 

      Oddz. Przedszkolne – 56 dzieci 

  3) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie: 

      SP – 129 uczniów 

      Oddz. Przedszkolny – 18 dzieci 

 

Zatrudnienie nauczycieli w poszczególnych szkołach:   

   1) SP Czernin  

       - pełen etat -  14 nauczycieli  

       - nie pełen etat – 6 nauczycieli  

   2) SP Wrzosowo 
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      - pełen etat -  23 nauczycieli  

      - nie pełen etat - 2 nauczycieli 

   3) SP Dygowo 

     - pełen etat -  37 nauczycieli  

     - nie pełen etat - 1 nauczyciel 

 

Liczba nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych szkołach ( przeliczenie na liczbę 

uczniów) : 

   1) SP Czernin - 20 nauczycieli; 0,14 na ucznia (w tym przedszkolaka)   

   2) SP Wrzosowo - 25 nauczycieli; 0,13 na ucznia ( w tym przedszkolaka) 

   3) SP Dygowo - 38 nauczycieli ;  0,14 na ucznia ( w tym przedszkolaka) 

 

Liczba pracowników administracji  i obsługi w poszczególnych szkołach: 

   1) SP Czernin - 3 pracowników obsługi,  1 administracji  

   2) SP Wrzosowo – 6 pracowników obsługi, 1 administracji  

   3) SP Dygowo – 9 pracowników obsługi, 1 administracji 

 

Wskaźnik „uprzedszkolnienia”. 

W 2018r. do przedszkoli uczęszczały dzieci z roczników 2013-2015 ( 3,4,5-latki). 

Do oddziałów przedszkolnych na koniec grudnia 2018 r. uczęszczało 117 dzieci 

Wskaźnik – 67,24 % 

 

2. Wyniki egzaminów gimnazjalnych w 2018r.: 

 
Rok  

szkolny 

2017/2018 

Histor

ia, 

Wos 

Języ

k 

pols

ki 

Matemat

yka 
Przedmio

ty 

przyrodni

cze 

Język 

angielski 

poziom 

podstawo

wy 

Język 

angielski 

poziom 

rozszerz

ony 

Język 

niemiecki 

poziom 

podstawo

wy 
Publiczne 

Gimnazjum 

w  

Dygowie  

 

50,38 59,45 40,59 45,17 75,27 57,55 41,50 

Publiczne 

Gimnazju

m  

we 

Wrzosowie 

 

45,93 59,80 31,93 43,33 40,13 40,33 ---- 

 

Gmina 

Dygowo 

 

48,86 59,57 37,64 44,55 55,00 53,86 41,50 

Powiat  

kołobrzeski 

 

 

56,00 66,45 46,92 53,25 70,17 56,80 48,35 

Województ

wo  

zachodnio- 

pomorskie 

 

55,93 65,01 48,40 53,07 66,78 52,56 52,07 
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Kraj 

 

 

59,00 68,00 52,00 56,00 68,00 52,00 52,00 

 

3. System dowożenia  

Realizując obowiązki określone w art. 32 ust. 3 i 6 oraz w art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, dowożono uczniów do szkół lub refundowano rodzicom 

wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w 

znacznym oddaleniu od szkół.  Z uwagi na znaczne oddalenie miejsca zamieszkania uczniów 

od szkoły, w roku szkolnym dowożono ok. 300  uczniów  z terenu gminy, w tym dzieci 

sześcioletnie i pięcioletnie, które realizowały przygotowanie przedszkolne. Przewozy 

uczniów do szkół na terenie gminy realizowane były 2 autobusami szkolnymi z zasobów 

własnych oraz 1 autobusem i 1 busem zewnętrznego przewoźnika.   

Najdłuższy czas dojazdu ucznia do szkoły to ok. 25 minut (dowozy). 

Najdłuższy czas dojazdu ze szkoły do domu to ok. 50 minut (odwozy). 

Gminne autobusy szkolne (rok produkcji : 2001, 2008 ) ulegają częstym awariom, są 

poddawane naprawom i remontom. Stan techniczny obydwu autobusów nie jest 

zadowalający. 

Uczniowie niepełnosprawni dowożeni byli do: 

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Okruszek” w Kołobrzegu,  

- Szkoły Podstawowej  z oddziałami integracyjnymi w Kołobrzegu, 

- Przedszkola Miejskiego z oddziałami integracyjnymi w Kołobrzegu. 

Uczniowie niepełnosprawni (7 osób) uczęszczający do Ośrodka „Okruszek” w Kołobrzegu 

dowożeni byli do niniejszej placówki busem.  Pozostali uczniowie (4 osoby) dowożeni byli 

przez rodziców / opiekunów prawnych prywatnymi samochodami. 

   

4.Wydatki gminy na oświatę. 

Wydatki na oświatę ogółem – 8.159.135,29 zł. W tym wysokość  subwencji oświatowej to 

kwota - 4.425.319,00 zł., wydatki z budżetu gminy – 3.733.816,29 zł (46% wydatków 

ogółem). 

- Liczba decyzji wydanych na przyznanie stypendiów szkolnych i kwota ogólnie     

  wydatkowanych środków: w roku 2018 na podstawie 78 decyzji udzielono pomocy   

  stypendialnej dla uczniów na łączną kwotę 27.378,00zł. 

- Kwota środków wydatkowanych na podręczniki szkolne: 48.933,00 zł. 

- Liczba dofinansowań za wykształcenie ucznia i kwota wypłaconych dofinansowań. 

    1) nauka zawodu  - 9 młodocianych;  kwota wypłacona pracodawcom – 58 848,73 zł 

    2) przyuczenie do wykonywania określonej pracy – 2 młodocianych;  kwota wypłacona   

        pracodawcom – 8.661,51 zł 

- Liczba dzieci przedszkolnych w przedszkolach poza terenem gminy i kwota opłat za pobyt   

   tych dzieci: 23 dzieci - wydatki gminy Dygowo za 2018 rok-  204 684,22 zł. 

 

5.Projekty realizowane w szkołach na terenie gminy: 

• „Aktywna Tablica”  

W  ramach rządowego programu „Aktywna tablica” zostały złożone wnioski aplikacyjne dla 

każdej szkoły na  doposażenie w  tablice interaktywne z rzutnikami multimedialnymi oraz 
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sprzęt nagłaśniający.  W roku szkolnym 2017/2018 program wdrożono w Szkole 

Podstawowej w Dygowie. W kolejnym roku szkolnym zadania  

w ramach programu zostaną zrealizowane  w Szkole Podstawowej we Wrzosowie i w 

Czerninie. Kwota pozyskanego wsparcia wyniosła 14.000, 00 zł dla każdej szkoły, tj. razem 

42.000,00 zł. 

• „Szkolny Klub Sportowy”  

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole  Podstawowej w Dygowie kontynuowano realizację 

programu  pn.„Szkolny Klub Sportowy”, skierowany do uczniów  bez względu na wiek, płeć 

oraz sprawność fizyczną. Program realizowano przy udziale środków Ministerstwa Sportu i 

Turystyki W ramach programu odbywały się zajęcia sportowe w wymiarze 2 godz. w 

tygodniu. W programie wzięło udział 16 uczniów  

z klas V-VII.  

• Program powszechnej nauki pływania 

W roku szkolnym 2017/2018 wszystkie szkoły z terenu gminy kontynuowały udział   

w programie powszechnej nauki pływania. Program realizowano we współpracy z TKKF 

„Gryf” w Białogardzie. W zajęciach brali udział uczniowie klas I-III szkół podstawowych. 

Zajęcia odbywały się w Ustroniu Morskim – basen „Helios”. Każdy uczestnik programu 

korzystał z 20-godzinnego cyklu zajęć. Udział w zajęciach był bezpłatny - program 

realizowano przy udziale środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, rodzice nie ponosili 

żadnej odpłatności. 

• Wymiana  młodzieży polsko-niemieckiej 

W roku szkolnym 2017/2018  w Szkole Podstawowej we Wrzosowie realizowano program - 

wymiana  młodzieży polsko-niemieckiej. W listopadzie 2017 r. uczniowie ze SP we 

Wrzosowie odbyli wizytę w zaprzyjaźnionej szkole- Regionale Schule Cambs, natomiast w 

kwietniu  2018 r. uczniowie z Niemiec z opiekunami  złożyli rewizytę w SP we Wrzosowie. 

Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej została dofinansowana przez Stowarzyszenie Gmin 

Polskich  Euroregionu Pomerania w ramach programu - Polsko-Niemiecka  Współpraca 

Młodzieży.  

• Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w Gminie Dygowo. 

W roku szkolnym 2017/2018 we wszystkich szkołach na terenie gminy został wdrożony 

projekt „Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w Gminie Dygowo”, na 

realizację którego pozyskano środki w ramach ogłoszonego konkursu RPO, 

Działanie 8.4 - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek 

prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 

podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko 

– Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.  

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, 

kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z 

uczniami. 

W ramach projektu doposażono wszystkie szkoły w sprzęt TIK i wdrażano stopniowo 

poszczególne zajęcia z uczniami (zajęcia rozwijające  dla uczniów zdolnych, zajęcia 

wspomagające dla uczniów słabych, zajęcia indywidualne specjalistyczne). 

Projekt kontynuowany jest w szkołach. 
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Kwota zewnętrznego finansowania: 401 767,00 zł, zaś wkład własny niepieniężny  wynosił 

18 280,15zł 

Poziom dofinansowania – 95 %, wkład własny – 5 %  

 

6. Biblioteki 

W gminie w 2018 r. funkcjonowała jedna biblioteka publiczna w Dygowie oraz 2 filie 

biblioteczne w Gaskowie i Wrzosowie. 

1) Liczba woluminów: 

    Dygowo –     9400 

    Wrzosowo – 6082 

    Gąskowo –   2124 

    łącznie- 17606 woluminów, na 1000 mieszkańców przypada 3130 woluminów książek. 

2) Liczba czytelników: 

    Dygowo –     379 

    Wrzosowo – 115 

    Gąskowo –     31 

    łącznie -     525, na 1000 mieszkańców przypada 93 zarejestrowanych czytelników. 

3) Liczba wypożyczeń: 

    Dygowo –     6835 

    Wrzosowo – 1501 

    Gąskowo-       161 

    łącznie -      8497, na 1000 mieszkańców przypada 1510 wypożyczeń.  

4) Liczba wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w bibliotekach: 

    Dygowo –   6 

    Wrzosowo- 8 

    Gąskowo-  12 

    łącznie -   26, były to m.in.: warsztaty plastyczne, ferie w bibliotece, konkurs plastyczny,  

    udział w konkursie internetowym – organizowanym przez portal novaedita.com,  

    walentynki w bibliotece. 

 

7. Świetlice 

Na terenie gminy czynnie działa 7 świetlic wiejskich, w których zatrudnieni są pracownicy. 

W roku 2018 odbyły się codzienne zajęcia świetlicowe, zorganizowano 12 większych 

wydarzeń kulturalnych tym 6 dużych gminnych: 

• Festyn z okazji dnia dziecka, 

• Gminny przegląd talentów, 

• Biesiada Łososiowa, 

• Dożynki Gminne, 

• 100 – rocznica odzyskania Niepodległości, 

• Mikołajki Gminne 

 

Przykładowe wydarzenia kulturalne organizowane w świetlicach: 

Ferie ze świetlicą, warsztaty plastyczne – walentynkowe Przytulanki, wakacje ze świetlicą, 

konkurs „ Najpiękniejsza Dygowska Marzanna”, konkursy plastyczne , noc w świetlicy. 
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V Sport 

1. Kluby sportowe działające na terenie gminy  

 

• UKS „Grot”  (klub siatkarski): 

- sekcja dzieci – ok. 10 osób 

- sekcja juniorów – ok. 15 osób 

- sekcja seniorów – ok. 20 osób 

Klub w okresie styczeń – maj oraz wrzesień – grudzień prowadzi treningi dla dzieci i 

młodzieży oraz seniorów. Klub organizuje Gminną Ligę Piłki Siatkowej oraz turnieje dla 

mieszkańców gminy. 

Klub jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, wpisany do rejestru prowadzonego przez 

Starostę Kołobrzeskiego. Trenerzy prowadzący zajęcia treningowe zatrudnieni są 

bezpośrednio przez klub. 

 

• Szkółka Kolarska KTC Ziemia Kołobrzeska  

Szkółka jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego. Swoim zasięgiem działania obejmuje powiat kołobrzeski. Z terenu gminy 

Dygowo do szkółki na zajęcia uczęszcza 18 zawodników, rocznik 2004-2008. Szkółka 

zatrudnia wykwalifikowanego trenera kolarstwa. Zawodnicy trenują 6 razy w tygodniu.  Klub 

bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Kolarstwa. W ramach programu zawodnicy 

otrzymują rowery szosowe, rowery MTB, sprzęt sportowy.  

Zawodnicy szkółki odnoszą znaczące sukcesy sportowe na zawodach w całej Polsce. 

Osiągnięcia z 2018 r., m.in.: 

- Mistrzostwa Polski jazda indywidualna – I miejsce 

- Mistrzostwa Polski wyścig ze startu wspólnego – I, II,  III,  miejsce 

- finał Pucharu Polski w kolarstwie szosowym jazda indywidualna – I miejsce 

- wyścig ze startu wspólnego – II miejsce 

- Ogólnopolski wyścig Pałuki Tour – I, II, III miejsce  

- Międzynarodowy Wyścig Kolarski Kijewo Królewskie – VII miejsce 

- Wyścig kolarski V Międzynarodowe Kryterium Uliczne Grudziądz – I, III miejsce 

- Zachodniopomorski Puchar MTB – I miejsce 

- Puchar Polski II edycja Gostyń – III miejsce 

 

• GKP  „Wrzos”  (piłka nożna): 

- sekcja seniorów  

- sekcja juniorów młodszych   

Klub jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, wpisany do rejestru prowadzonego przez 

Starostę Kołobrzeskiego. Klub liczy ok. 40 zawodników. Treningi piłki nożnej odbywają się 2 

razy w tygodniu. Trenera z uprawnieniami zatrudnia bezpośrednio klub. Klub uczestniczy w 

rozgrywkach regionalnej okręgówki. Rundę jesienną sezonu  2018/2019 drużyna seniorów 

zakończyła na 9 miejscu a drużyna juniorów młodszych na 6 miejscu. Klub bierze również 

udział w lokalnych i regionalnych turniejach piłkarskich. 

  

• WKS „Rasel” (piłka nożna): 

- sekcja seniorów – 26  

- sekcja juniorów starszych - 23 

- sekcja trampkarzy i orliki - 16 

Klub jest Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej, wpisany do rejestru prowadzonego przez 

Starostę Kołobrzeskiego. Treningi piłki nożnej odbywają się 3 razy w tygodniu dla seniorów 

a dla młodzieży 2 razy w tygodniu.  Trenerzy z uprawnieniami zatrudnieni są bezpośrednio 
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przez klub. Klub uczestniczy w rozgrywkach regionalnej okręgówki.  Rundę jesienną sezonu 

2018/2019 drużyna seniorów zakończyła na 13 miejscu, drużyna juniorów starszych na 3 

miejscu, a trampkarze na 4 miejscu. Orliki uczestniczą w rozgrywkach  Bałtyckiej Ligii 

Orlika. Klub bierze również udział w lokalnych i regionalnych turniejach piłkarskich oraz 

organizuje turnieje na terenie gminy. 

 

2. Dotacje udzielone klubom sportowym z budżetu gminy na 2018 r. w oparciu o ustawę o 

sporcie: 

• WKS „Rasel” (piłka nożna) 

     170.000,00 zł na realizację zadania publicznego: Upowszechnianie sportu wśród     

     mieszkańców gminy Dygowo poprzez udział w ligowych rozgrywkach piłkarskich  

• GKP  „Wrzos”  (piłka nożna): 

     50.000,00 zł na realizację zadania publicznego: Upowszechnianie sportu wśród     

     mieszkańców gminy Dygowo poprzez udział w ligowych rozgrywkach piłkarskich 

• UKS „Grot”  (klub siatkarski): 

       24.000,00 zł na realizację zadania publicznego: Promowanie sportu (piłka siatkowa)   

      wśród mieszkańców Gminy Dygowo 

• Szkółka Kolarska KTC Ziemia Kołobrzeska (kolarstwo) 

      25.000,00 zł na realizację zadania publicznego: Projekt o charakterze sportowym  

      „Młodzieżowa sekcja kolarska KTC”. 

 

VI Ochrona zdrowia 

 
1.Podmioty lecznicze 

Na terenie gminy funkcjonowały w roku 2018 trzy podmioty lecznicze: 

• Prywatna Praktyka Lekarska – Jacek Zaleski, Wrzosowo  

• Praktyka Lekarska – Krystyna Woźniak, ul. Zielona 4 ,78-113 Dygowo 

• Indywidualna Praktyka Lekarska – Grażyna Rozwód , ul. Kołobrzeska 28, 78-

113 Dygowo 

• Łączna liczba pacjentek i pacjentów roku 2018 wynosiła – 17 746 

• Liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych – 18 461 

2. Apteki 
W gminie w 2018 r. funkcjonowała 1 apteka w Dygowie i 1 punkt apteczny we  
Wrzosowie.     

                             

VII Pomoc społeczna 

 
Zadania dotyczące udzielania świadczeń pomocy społecznej na terenie gminy Dygowo 

realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie. W 2018 roku w 

GOPS zatrudnionych było 12 pracowników na umowę o pracę tj. kierownik, główny 

księgowy, 4 referentów, 3 pracowników socjalnych, opiekunka oraz asystent.  

Ponadto w celu realizacji zadań zatrudnionych było 17 osób na umowy zlecenie, w tym 11 

osób do świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej oraz z 

2 osobami zawarto umowę o dzieło. 

 

1.Świadczenia z zakresu pomocy społecznej z podziałem na świadczenia w ramach zadań 

własnych i zadań zleconych; 

W 2018r. ze świadczeń pomocy społecznej (ustawa o pomocy społecznej) korzystało 100 

rodzin w formie: zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych m. in. na odzież, 
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leki, opał, żywność, dofinansowanie opłat mieszkaniowych, w tym  również 12 osób  z 

pobytu w domu pomocy społecznej i 16 osób z usług opiekuńczych. Wydano 374 decyzje. 

Powyższe świadczenia finansowane były z zadań własnych i zadań zleconych. 

 

2. Świadczenia rodzinne.  

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa: 

    1)wypłacono 227 rodzinom zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego.  

    2) następującej liczbie osób wypłacono pozostałe świadczenia rodzinne: 

         - 119 osobom  - zasiłki pielęgnacyjne z tut. niepełnosprawności, 

         -  6 osobom  - zasiłki pielęgnacyjne z tytułu ukończenia 75 roku życia, 

         -  15 osobom  - świadczenie pielęgnacyjne, 

         - 12 osobom - składki do ubezpieczenia społecznego z tytułu pobierania     

           świadczenia pielęgnacyjnego, 

         - 7 osobom (w tym dwie osoby KRUS) składki na ubezpieczenie społeczne, 

         -  40 osobom  -  jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, 

         -  8 osobom  - specjalny zasiłek opiekuńczy, 

         -  32 osobom  - świadczenie rodzicielskie. 

         -  2 osobom - jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka,  

                      

3. Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+). 

Zadanie zlecone gminie, finansowane z budżetu państwa. Ze świadczeń wychowawczych 

korzysta 580 osób uprawnionych, z tego: 

        - świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu niskich                

          dochodów –  235 osoby; 

        - świadczenie wychowawcze bez świadczenia na pierwsze dziecko – 323 osób; 

        - świadczenie wychowawcze ze świadczeniem na pierwsze dziecko z powodu      

           niepełnosprawności –   22 osoby. 

 

4. Świadczenia alimentacyjne.  

Ze świadczeń alimentacyjnych skorzystało 18 rodzin. Uprawnionych osób pobierających 

świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest 27 osób. Jest to zadanie zlecone  finansowane z 

budżetu państwa oraz w części z budżetu gminy. 

 

5. Świadczenia z  Rządowego Programu Dobry Start (300+). 

Program na celu wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z 

rozpoczęciem roku szkolnego. Ze świadczenia Dobry start skorzystało 635 osób. 

W okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. przyjęto 465 wnioski o to świadczenie .  

 

6. Karta Dużej Rodziny  

Kolejnym zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa, realizowanym przez 

tut. Ośrodek jest KDR. W 2018r. wydano 7 kart dużej rodziny oraz wydano 1 kartę w związku 

ze zmianą liczby członków rodziny wielodzietnej. 

 

7. Pobyt w domach pomocy społecznej oraz ośrodkach wsparcia.  

W DPS umieszczonych jest 12 osób. Brak jest osób korzystających z ośrodków wsparcia np. 

schronisk. Gmina nie posiada noclegowni, ani mieszkania chronionego. ; 

Na terenie gminy w 2018r. zamieszkiwał 1 bezdomny, który okresowo korzysta ze świadczeń 

pomocy społecznej i nie wyraża zgody na umieszczenie go w schronisku dla bezdomnych; 

 

8. Stopa bezrobocia w gminie - 1,32 % , liczba osób bezrobotnych w gminie na dzień 

31.12.2018r. wynosiła 72 osoby, w tym 66%stanowiły kobiety, 34% mężczyźni. 
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Odsetek mieszkańców zagrożonych ubóstwem – 2,06% wszystkich mieszkańców 

 

9. Projekty socjalne. 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekty socjalne: 

•  „Gmina wolna od nałogów” - konkurs artystyczny skierowany do społeczności 

lokalnej w tym dzieci, mający na celu wdrażanie przestrzegania zasad zdrowego stylu 

życia, integrację społeczności lokalnej.  

•  „Rodzina – biletem w dobrą przyszłość” – cykl zajęć warsztatowych ze specjalistami 

dla rodzin z dziećmi, w szczególności dla rodzin niewydolnych z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi. Celem projektu było podniesienie kompetencji 

opiekuńczo-wychowawczych „Wesoło, kolorowo, bezpiecznie” -  tygodniowy 

wypoczynek dla  dzieci w tym z orzeczoną niepełnosprawnością. 

• „Organizacja spotkania opłatkowego dla mieszkańców gminy Dygowo”. 

• „Zima” – projekt socjalny ” mający na celu przeciwdziałanie zagrożeniu utraty 

zdrowia lub życia osób bezdomnych i samotnych.  

 

10. Działania w zakresie przemocy, alkoholizmu i narkomanii. 

W ramach realizacji zadań  z programu profilaktycznego, finansowany był wypoczynek letni 

dla dzieci. Ponadto swoje zadania realizuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie.  

Prowadzony był również Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Punkt 

Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych, w których dla mieszkańców 

gminy dostępna była pomoc: psychologiczna, terapeutyczna oraz radcy prawnego.  

W 2018r. przeprowadzony był remont Punktów Konsultacyjnych, w bieżącym roku 

planowane jest dokończenie remontu i zatrudnienie do Punktu pedagoga. 

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani odbył się turniej „Lepszy set niż 

setka” oraz prowadzona była edukacja dzieci i młodzieży (rozpowszechnienie komiksu 

„Mocarz”). 

 
 

VIII Bezpieczeństwo w gminie 

 
1. OSP 

Na terenie gminy działa czynnie 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych , poniższa tabela 

obrazuje podejmowane przez nich działania w 2018r. 

Lp. Jednostka OSP Liczba 

uprawnionych 

strażaków do 

wyjazdów 

Liczba wyjazdów 

 2018 rok 
Krajowy 

System 

Ratowniczo 

Gaśniczy 

Na 

terenie 

gminy 

Poza 

terenem 

gminy 

Razem:  

1. OSP DYGOWO 22 74 15 89 Tak 

2. OSP 

WRZOSOWO 
15 37 0 37 Nie 

3. OSP CZERNIN 13 21 5 26 Nie 

4. OSP 

STOJKOWO 
10 1 0 1 Nie 

5. OSP 

PIOTROWICE 
8 6 0 6 Nie  
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2. Policja 

W Dygowie działa Posterunek Policji zatrudniający 4 policjantów sprawujących kontrolę nad 

bezpieczeństwem mieszkańców gminy. Poszczególni policjanci mają przydzielone obszary 

działania  tzw. rejony. Posterunek Policji w Dygowie w 2018 r. przeprowadził 

640 interwencji w tym: porządkowe 595, domowe 45. Policja wdrożyła 2 Niebieskie Karty 

Wszczęto 67 postępowań przygotowawczych i 49 postępowań sprawdzających.  

Skierowano 3 wnioski do sądu w sprawach o wykroczenie.  

Policjanci wylegitymowali 1637 osoby i nałożyli 19 mandatów karnych.  

Policjanci zatrzymali 10 osób poszukiwanych oraz 9 sprawców przestępstw na gorącym 

uczynku.  

 

XI Infrastruktura, gospodarka komunalna, planowanie przestrzenne, 

     inwestycje 

1. Infrastruktura 

• Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Dygowo wykonuje Spółka „Miejskie 

Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Kołobrzegu, przedsiębiorstwo użyteczności 

publicznej branży wodociągowo-kanalizacyjnej Spółka prawa handlowego. Na 

terenie gminy Dygowo wybudowanych jest 57,5 km wodociągu, do którego są 

przyłączone 693 obiekty. Zużycie wody w gminie w skali roku wynosi 182 200 m3, 

co w odniesieniu do jednego mieszkańca daje 33 m3/r. Gmina Dygowo zasilana jest 

w wodę z ujęcia wody Bogucino, Skoczów i Włościbórz, którymi zarządza spółka 

MWIK Kołobrzeg. Wyniki jakości wody przydatnej do spożycia są publikowane na 

stronie bip.mwik.kolobrzeg.pl 

• Kanalizacja: Gmina Dygowo jest skanalizowana w 96%. 

• Zaopatrzenie w gaz: sieć gazowa w gminie Dygowo ma długość 133 202 m z czego 

            18 059 m to sieć przesyłowa, a 115 143 m to sieć rozdzielcza, 29,6 % ludności     

            korzysta z istniejącej w gminie sieci gazowej. 

• Zaopatrzenie w energię elektryczną zapewniają sieci elektroenergetyczne średniego 

napięcia 15 kV wyprowadzone z G.P.Z. 110/15 kV w Kołobrzegu, Gościnie i 

Białogardzie. 

• Grunty gminne - ogółem 272.924,5 ha,   

            Sposób użytkowania: 

- Działki pod drogami, ulicami – 185,3869 ha   

- Działki w wieczystym użytkowaniu – 2,2333 ha   

- Grunty orne, sady, łąki, pastwiska i rowy – 15,9023 ha 

- Lasy oraz grunty zakrzaczone i zadrzewione – 4,9400 ha  

- Tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane –17,8001 ha 

- Zurbanizowane tereny niezabudowane –  9,7059 ha 

- Tereny przemysłowe – 1,1400 ha 

- Pozostałe grunty –  5,3734 ha 

• Drogi 

            1) Długość dróg gminnych - 210.428 m 

           2) Długość dróg gminnych utwardzonych - 15.193 m. Procentowy udział nawierzchni  

               asfaltowych/utwardzonych 7,22 % 

            3) Odsetek dróg gminnych, które podniosły swój standard w 2018 roku: 

                - nawierzchnia z płyt: 852 m 

                - nawierzchnia asfaltowa: 2415 m 

                - nawierzchnia z kostki betonowej: 402 m 
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2. Planowanie przestrzenne 

1. Obszar gminy objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania                    

              przestrzennego (odsetek procentowy gruntów objętych planem) - 24,35% 

          2. Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości 

              nieobjętych planem miejscowym- w 2018r. wydano 90 decyzji o warunkach   

              zabudowy. 

                 

3. Cmentarze 

            1. Cmentarze czynne; 

            Na terenie gminy funkcjonują 4 cmentarze komunalne w: Dygowie, Wrzosowie,   

            Czerninie i Łykowie, które zabezpieczają obecne potrzeby. Nie przewiduje się   

            lokalizacji nowych cmentarzy raczej powiększenie istniejących.  

           2.Cmentarze nieczynne; 

             Założenia cmentarne sprzed 1945 r. występują w kilkunastu miejscowościach gminy.   

             Stan zachowania jest różny. Pozostałości po dawnych cmentarzach, na których 

             zaniechano grzebania zwłok co najmniej przed 1945 r. są często trudne do        

             zlokalizowania w terenie. Na terenie starego cmentarza w Bardach i przy kościele   

             parafialnym w Dygowie zebrano w 2 lapidariach najlepiej zachowane krzyże i   

             nagrobki, odnalezione na starych założeniach cmentarnych.  Szczegółowe dane   

            dotyczące tych obiektów dostępne w dokumentacji w Urzędzie Gminy Dygowo. 

 

4. Inwestycje 

       W 2018 r. Gmina Dygowo zrealizowała następujące inwestycje: 

 

• Oświetlenie zatoki autobusowej w Pustarach 

Koszt inwestycji - 50.961,00 zł, w ramach inwestycji na działkach nr 38,19, 5/4, 22 

obręb Pustary, wykonano oświetlenie drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z 

drogą gminną(dz. nr 22)  do zatoki autobusowej (dz. nr 19).  

• Wymiana opraw oświetleniowych przy drodze wojewódzkiej we Wrzosowie. 

Koszt inwestycji - 23.162,24 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 

11.500,00 zł na podstawie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  W ramach inwestycji wymieniono 19 szt. opraw 

oświetleniowych na energooszczędne oprawy z ledowym źródłem światła  69W, w 

oświetleniu ulicznym wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163 w miejscowości Wrzosowo.   

• Przebudowa drogi powiatowej- ulica Kolejowa w Dygowie. 

Koszt inwestycji -  520.100,73 zł. W ramach realizacji inwestycji przebudowano 

odcinek drogi powiatowej nr 3324Z, ul. Kolejowa w Dygowie (dz. nr 372), od torów 

kolejowych, w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką o długości 846 m. 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 3332Z Dębogard. 

Koszt inwestycji - 132.311,72  zł. W ramach realizacji inwestycji przebudowano odcinek 

drogi powiatowej nr 3332Z w Dębogardzie (dz. nr 118) od skrzyżowania z drogą 

powiatową , w kierunku miejscowości Bardy, o długości 180 m. 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ul. Barcińska w Dygowie. 

Koszt inwestycji - 325.694,37  zł. W ramach realizacji inwestycji przebudowano 

odcinek drogi powiatowej nr 3324Z w Dygowie (dz. nr 150), od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką, w kierunku miejscowości Bardy o długości 1000 m. 

• Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3328Z w Gąskowie. 

Koszt inwestycji - 410.717,95 zł. Zakres zamówienia obejmował budowę chodnika 

oraz zjazdów wzdłuż drogi powiatowej nr 33282Z w Gąskowie, na łącznej długości 

717 m.  
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• Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3335Z od mostu nad Parsętą do 

Kłopotowa. 

Koszt inwestycji - 200.975,27  zł. W ramach realizacji inwestycji przebudowano 

odcinek drogi powiatowej nr 3335Z od mostu nad Parsętą do zjazdu do szkółki leśnej, 

w kierunku miejscowości Kłopotowo o długości 574 m. 

• Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Dębogardzie 

Koszt inwestycji - 51.016,50 zł.. Zakres wykonanych w robót obejmował m. in.: ułożenie 

linii kablowej YKY 5x6 mm  o długości 260 m na działce drogowej nr 120, montażu 7 

szt. słupów, oraz 7 szt. opraw oświetleniowych LED 55W, montaż szafki rozdzielczej. 

• Oświetlenie drogowe drogi gminnej działka nr 124 Wrzosowo- projekt. 

Wydatkowano kwotę 6.001,37 zł z budżetu gminy na dokumentację projektową.  

• Przebudowa drogi gminnej dz. nr 49 w Łykowie. 

Koszt inwestycji - 110.259,61 zł. Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie 

jezdni dwukierunkowej na drodze gminnej z żelbetowych płyt drogowych 3x1,5, 

szerokość jezdni 3 m. 

• Przebudowa drogi gminnej- ulica Kolejowa w Dygowie. 

Koszt inwestycji - 222.828,80 zł. Zakres prac obejmował wykonanie jezdni 

dwukierunkowej na drodze gminnej w Dygowie (dz. nr 240) z żelbetowych płyt 

drogowych 3x1,5 m lub 3x1,0 m, szerokość jezdni 3 m, długość 392 mb. 

• Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miechęcino (przepust) dz. nr 39/1 

Koszt inwestycji - 61.660,11 zł. Zakres wykonanych prac obejmował m.in. wymianę 

przepustu drogowego PCV średnicy 1000 mm i długości 7,0 m wraz z ściankami 

czołowymi na drodze gminnej w miejscowości Miechęcino (dz. nr 39/1), odtworzenie 

nawierzchni jezdni na nawierzchnię betonową o powierzchni 50,4 m2 , montaż poręczy 

ochronnych o długości 12 m. 

• Przebudowa ulicy Lipowej w Dygowie. 

Koszt inwestycji - 167.828,90 zł. W ramach realizacji inwestycji przebudowano 

odcinek drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 288 obręb Dygowo, na długości 150 

m, szerokości 5 m. 

• Przebudowa ulicy Miodowej w Dygowie 

Koszt inwestycji - 87.233,86 zł. Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie jezdni 

dwukierunkowej na drodze gminnej ul. Miodowa w Dygowie z żelbetowych płyt 

drogowych 3x1,5, szerokość jezdni 3 m, pobocze gruntowe, odwodnienie 

powierzchniowo na tereny zielone. 

• Przebudowa ulicy Zielonej w Dygowie 

Koszt inwestycji - 218.823,22 zł. Zakres inwestycji obejmował wykonanie odcinka drogi 

gminnej- ulicy Zielonej (dz. nr 265/12) z kostki betonowej o długości 73 m i szerokości 

od 5 m do 9 m oraz odcinek kanalizacji deszczowej długości 88,72 m z rur PCV fi 315. 

• Rozbudowa oświetlenia drogowego w ulicy Ogrodowej w Dygowie. 

Koszt inwestycji - 58.288,64 zł.  Inwestycja swoim zakresem obejmowała wykonanie 

następujących prac : ułożenie linia oświetleniowej YKY 4x10 mm długości 343 m w 

drodze gminnej - ulicy Ogrodowej oraz montaż 7 szt. słupów oświetleniowych z 

lampami. 

• Oświetlenie ulicy Brzozowej w Dygowie - I etap 

Wydatkowano kwotę 3.661,00 zł z budżetu Gminy Dygowo na dokumentację 

budowlano- kosztorysową.  

• Przebudowa drogi gminnej w Jazach i budowa oświetlenia drogowego. 

Koszt inwestycji - 795.777,38 zł W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi 

gminnej na działkach nr dz. nr 247, 287, 245/1, poprzez ułożenie nowej nawierzchni 

asfaltowej, oraz wykonanie oświetlenia drogowego. 

• Przebudowa ulicy Bukowej w Dygowie 
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Koszt inwestycji - 113.624,58 zł. Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie jezdni 

dwukierunkowej drogi gminnej - ul. Bukowej z żelbetowych płyt drogowych 3x1,5, 

szerokość jezdni 3 m. 

• Przebudowa drogi gminnej nr 887502Z obręb Czernin 

Koszt inwestycji - 532.858,43 zł. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi 

gminnej poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami z 

kruszywa łamanego.  

• Przebudowa dróg gminnych nr 887548Z, 887547Z, 88755Z w Świelubiu 

Koszt inwestycji - 315.973,09 zł. W ramach inwestycji wykonano przebudowę dróg 

gminnych poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej z obustronnymi poboczami z 

kruszywa łamanego. 

• Zagospodarowanie terenu na dz. nr 103 i 99 w Świelubiu. 

Koszt inwestycji - 126.897,18 zł, W ramach inwestycji wykonano: 

- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dz. nr 99 w miejscowości Świelubie: 

chodnik z kostki betonowej o powierzchni łącznej 45 m2, obsadzenie obrzeży 

betonowych  o łącznej długości 70 , montaż 3 szt. ławeczek parkowych, nasadzenia 

ozdobne na klombie, wyrównanie terenu, obsianie trawy, pow. 420 m2. 

• Parking dz. nr 103 w miejscowości Świelubie: utwardzenie terenu z płyt ażurowych 

wraz z podbudową pow. 240 m2. obsadzenie płyt ażurowych żwirkiem, wykonanie 

chodnika z kostki betonowej na pow. 85 m2, obsadzenie krawężników betonowych - 

70 mb., obsadzenie obrzeży betonowych 25x8 160m., schody z kostki betonowej gr. 8 

cm, szerokości 2,0 m. 

• Przebudowa drogi koło cmentarza we Wrzosowie 

Koszt inwestycji - 137.282,03 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano 

przebudowę drogi gminnej zlokalizowaną na działce nr 131/2 we Wrzosowie:  

• Przebudowa drogi gminnej na osiedlu II we Wrzosowie 

Koszt inwestycji - 758.210.99 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano następujące 

prace na drodze gminnej zlokalizowanej przy osiedlu mieszkaniowym we Wrzosowie, 

na odcinku drogi długości 301,18 m. 

• Budowa stanicy kajakowej na rzece Parsęta, dz. nr 92/4 obręb Miechęcino. 

Inwestycja w trakcie przygotowania, realizowana na podstawie porozumienia Związku 

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój 

infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”. Wydatkowano kwotę 10.000,00 

zł na potrzeby opracowania dokumentacji PFU dla zadania „Budowa przystani 

kajakowej w Miechęcinie”.  

• Rozbudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie- dokumentacja 

projektowa. Prace projektowe zakończone. Wydatkowano kwotę 123.657,80 zł. W 

ramach zadania opracowano wielobranżowy projekt budowlany rozbudowy i 

nadbudowy budynku użyteczności publicznej w Dygowie, na działkach ewidencyjnych 

nr 269/4 i 268. W budynku zaplanowano: 

• Suterena – zaplecze sportowe 

• Parter- przedszkole 

• I piętro- sala bankietowa z zapleczem kuchennym 

• II piętro- pokoje gościnne 

• Wymiana stolarki drzwiowej w budynku ośrodka zdrowia we Wrzosowie. 

Koszt inwestycji - 13.368,16 zł. W ramach inwestycji wykonano wymianę stolarki 

wewnętrznej drzwiowej w budynku Ośrodka zdrowia we Wrzosowie.  

• Zagospodarowanie nowej części cmentarza we Wrzosowie 

Koszt inwestycji - 321.334,22 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonano m.in: 

utwardzenie z kostki bet. 8 cm – 211,75 m2, ogrodzenie z paneli zgrzewanych na 
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cokole – 225,58 m, pergola – 1 szt., przyłącze wodociągowe  – 84,35 m, kanalizacja 

deszczowa  – 333,8 m. kanalizacja deszczowa – 9,0 m, studnie rewizyjne – 3 szt. 

• Zagospodarowanie nowej części cmentarza wraz z budową kolumbarium w Dygowie- 

projekt i wykonanie 

Koszt inwestycji - 44.973,00 zł. W ramach zadania wykonano kolumbarium 

posadowione na działce nr 80/2 w Dygowie, na terenie cmentarza komunalnego, o 

wymiarach dł. 3,0 m x szer. 0,91 m x wys. 1,5 m z prefabrykowanych płyt 

granitowych.  

• Remont (modernizacja) pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego  

Koszt inwestycji - 58.088,30 zł. W ramach realizacji inwestycji zakupiono częściowo 

nowe wyposażenie oraz wykonano prace remontowe pomieszczeń Urzędu Stanu 

Cywilnego w Dygowie, zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy Dygowo przy ul. 

Kolejowej 1.  

• Budowa remizy w Piotrowicach- dokumentacja projektowa.  

Prace projektowe zakończone. Wydatkowano kwotę 19.515,00 zł. W ramach zadania 

opracowano wielobranżowy projekt budowlany budowy remizy strażackiej dla OSP 

Piotrowice, zlokalizowaną na działce nr 6/3 w Piotrowicach.  

• Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę remizy wraz ze 

świetlica wiejską w Stojkowie. 

Inwestycja w trakcie realizacji. W roku 2018 wydatkowano kwotę 164.667,05 zł.(projekt 

i wykonanie). Całkowita wartość wykonanych robót w 2018 roku na podstawie umowy 

nr 82/2018 z dnia 30.10.2018 r. wyniosła 128.789,14, w tym: roboty rozbiórkowe - 

26.458,64, roboty porządkowe i ziemne- 74.045,18, fundamenty- 28.285,32. 

Zakończenie inwestycji zaplanowano na 30.09.2019 rok. 

• Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie- dokumentacja 

projektowa.  

Prace projektowe zakończone. Wydatkowano kwotę 74.564,80 zł, z czego kwotę 

73.554,00 zł. W ramach zadania opracowano wielobranżowy projekt budowlany 

budowy Sali gimnastycznej w Czerninie, na działkach ewidencyjnych nr 312 i 211. W 

budynku zaplanowano: salę gimnastyczną, zaplecze sportowe, zaplecze socjalne. 

• Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Czerninie. 

Koszt inwestycji - 151.651,60 zł. W ramach inwestycji wykonano prace mające na celu 

poprawę funkcjonalności szatni dla dzieci- poprzez wydzielenie osobnej przestrzeni dla 

chłopców i dziewcząt, oraz wymieniono posadzkę w pomieszczeniu do zajęć 

ruchowych.  

• Remont modernizacja pomieszczeń na potrzeby punktu konsultacyjnego dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy. 

Koszt inwestycji - 58.798,70 zł. W ramach inwestycji wykonano prace mające na celu 

przystosowanie pomieszczeń w budynku zlokalizowanym przy ul. Kołobrzeskiej 28 do 

zagospodarowania ich na potrzeby punktu konsultacyjnego. Wykonano również remont 

pomieszczenia WC, dla interesantów. 

• Dofinansowania zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGDP- Budowa 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP. 

W 2018 roku Gmina Dygowo poniosła koszty projektu w wysokości 19.217,63 zł 

wynikające z porozumienia z dnia 25.02.2016 w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. 

Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku 

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 

• Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Dorzecza 

Parsęty.Gmina Dygowo wydatkowała kwotę 34.693,81 zł na potrzeby dokumentacji 

projektowej „Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie 

Gminy Dygowo, na działce nr 224/15. 
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• Zakup i dostawa pojemników do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i metali na 

terenie gm. DygowoW 2018 roku Gmina zakupiła 1000  pojemników koloru żółtego, o 

pojemności 120 l, przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali i tworzyw sztucznych 

na terenie gminy Dygowo.Koszt zakupu pojemników wyniósł 107.010,00 zł, z czego 

53.505,00 zł, czyli 50% kosztów zakupu zostało sfinansowane przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

• Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z 

budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina Dygowo wydatkowała kwotę 

19.850,00 zł, na podstawie uchwały nr XXI/142/12 Rady Gminy Dygowo z dnia 28 

września 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej 

osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Dygowo na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania na 

dofinansowanie. W roku 2018 podpisano 4 umowy z mieszkańcami gminy Dygowo, 

związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. 

• Dotacja celowa przekazana z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w 

obiekcie zabytkowym - kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP w Czerninie. 

Gmina Dygowo przekazała dotację celową w wysokości 44.602,84 zł, na finansowanie 

lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektów zabytkowych- kościół filialny 

pw. Wniebowzięcia NMP w Czerninie. Zakres rzeczowy prac lub robót obejmował: 

remont instalacji elektrycznej, instalacja sygnalizacji pożaru, wynagrodzenie za nadzór 

inwestorski i kierownika budowy. 

• Zasilanie w energię elektryczną boiska we Wrzosowie. 

Koszt inwestycji - 21.938 zł.  W ramach zadania ułożono zasilającą linię kablową o 

długości 102 m oraz zamontowano 2 szafki rozdzielcze. 

• Budowa placu zabaw w Stramniczce. 

Koszt inwestycji - 45.610,50  zł, z czego kwota w wysokości 9.790,00 została pozyskana 

z dotacji w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty 

sołeckie 2018”. Wykonano następujący zakres prac: ogrodzenie panelowe, nawierzchnia 

piaskowa z włókniną, ławki, kosz, tablica , urządzenia zabawowe.  

• Zasilanie w energię elektryczną miejsca spotkań w Dygowie 

Koszt inwestycji - 5.683,98 zł. W ramach inwestycji doprowadzono zasilanie do 

miejsca spotkań w miejscowości Dygowo, zlokalizowanego na działce nr 629. 

• Przyłącze energetyczne do placu zabaw w Świelubiu.  

Koszt inwestycji - 7.522,97 zł. W ramach inwestycji doprowadzono zasilanie do placu 

zabaw w miejscowości Świelubie, zlokalizowanego na działce nr 79.  

• Budowa siłowni zewnętrznej w Kłopotowie. 

Koszt inwestycji -  14.575,50 zł, z czego kwota 9.692,40 zł została pozyskana z dotacji 

w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 

2018”. Wykonano następujący zakres prac: zakupiono i zamontowano  4 urządzenia do 

ćwiczeń oraz tablicę regulaminową.  

 

Szereg drobnych prac remontowych oraz wszelkie prace porządkowe Gmina wykonuje 

poprzez 4 zatrudnionych pracowników gospodarczych. Do zakresu zadań tych pracowników 

należą m.in.: naprawy i remonty w budynkach gminnych oraz dbałość o obiekty plenerowe 

m.in.: przystanki autobusowe, miejsca spotkań, siłownie  zewnętrzne, boiska gminne, tablice 

ogłoszeń; utrzymanie terenów zielonych i cmentarzy. zakup oraz rozliczanie materiałów i 

narzędzi niezbędnych do wykonywania prac, nadzór nad stanem technicznym samochodu 

służbowego, maszyn i urządzeń będących w dyspozycji. W 2018 r. w okresie letni 

zatrudniano dodatkowo 5 pracowników porządkowych. 
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5. Gospodarka odpadami 

Liczba mieszkańców: 

• Liczba właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy złożyli deklaracje na odbiór 

odpadów komunalnych – 1405. 

1. Liczba osób wg złożonych deklaracji – 4432, w tym: 

• liczba osób z zadeklarowaną zbiórką selektywną – 3866, 

• liczba osób z zadeklarowaną zbiórką nieselektywną – 566. 

• Na terenie gminy Dygowo nie ma „dzikich wysypisk” odpadów. 

Koszty związane z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów 

komunalnych: 

• Usługę  odbioru odpadów w 2018r. wykonywała Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony 

Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu. 

• Koszty związane z odebraniem, odzyskaniem, recyklingiem, unieszkodliwianiem 

odpadów w związku z umową Nr 70/2017 z firmą Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony 

Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu, wyniosły – 1.132.277,00 zł; 

• Koszty administracyjne (wynagrodzenie pracownika, materiały biurowe, usługi pocztowe, 

szkolenia itp.) 52.328,76 zł; 

• Wpływy do budżetu gminy związane z opłatami za odpady komunalne – 550.416,21 zł; 

• Liczba właścicieli/użytkowników nieruchomości zalegających w opłacie za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi – 449, na kwotę 136.271,30 zł; 

• Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2018 na terenie gminy 

Dygowo  wynosiły: 

• 10 zł od osoby zamieszkałej- odpady segregowane 

• 20 zł od osoby zamieszkałej - odpady zmieszane (niesegregowane) 

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Dygowo 

L.p. Kod odpadu Rodzaj odebranych odpadów Masa (Mg) 

• 1. 15 01 01  Opakowania z papieru i tektury 54,839 

• 2. 15 01 02  Opakowania z tworzyw sztucznych  118,461 

• 4. 15 01 07 Opakowania ze szkła 94,481 
•  20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione 

w 20 01 33 
1,100 

• 5. 20 02 01 Odpady ulegające  biodegradacji 249,150 

• 6. 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

939,249 

• 7. 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 59,900 

• 8. 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w 

innych podgrupach 

4,820 

• 9. 17 01 02 Gruz ceglany 4,200 

• 10. 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i 

demontażu inne niż wymienione w 17 09 

01, 17 09 02 i 17 09 03 

40,400 

• 14. 16 01 03 Zużyte opony 7,880 

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych 

odpadów, gminy zobowiązane są do osiągnięcia odpowiednich poziomów, których wysokości 

zostały przedstawione w tabeli:  
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Rok 2017 2018 2019 lipiec 2020 

Dopuszczalny poziom masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych 

do składowania 

w stosunku do masy 

tych odpadów wytworzonych 

w 1995 r. [%] 
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Ilość odpadów ulegających biodegradacji odebranych z terenu gminy Dygowo wynosiła 

249,150 Mg. Gmina Dygowo osiągnęła poziom równy 0%, co oznacza, że jest na wysokości 

wymaganej zgodnie z rozporządzeniem. 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych  

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych, gminy zobowiązane są do osiągnięcia poziomów, które 

wynoszą: 

 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Papier, metal,  tworzywa 

sztuczne i szkło  

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

Ilość odebranych w 2018 r. ww. odpadów wynosiła:  

- Opakowania z tworzyw sztucznych –  118,461 Mg 

- Opakowania ze szkła – 94,481 Mg 

-  Opakowania z papieru i tektury – 54,839 Mg  

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła na terenie gminy Dygowo w roku 

2018 wyniósł 24,72%, co oznacza iż nie został osiągnięty zakładany wskaźnik. 

 

6. Przedsiębiorcy 

W 2018 r na terenie gminy Dygowo było zarejestrowanych 220 aktywnych podmiotów 

gospodarczych i  8 spółek. 58 podmiotów miało zawieszoną działalność gospodarczą. 

W 2018 r. zarejestrowano w gminie, w  CEIDG, 20-tu nowych przedsiębiorców. Najczęściej 

przedmiotem działalności tychże przedsiębiorstw były: usługi ogólnobudowlane, sprzedaż 

detaliczna, doradztwo. 

W 2018 r. wyrejestrowano 9 przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności 

wyrejestrowanych podmiotów było : sprzątanie mieszkań i obiektów, naprawa urządzeń. 

 

7.Transport 

Gmina nie posiada transportu zbiorowego zarządzanego przez gminę. Z uwagi na brak transportu 

publicznego do miejscowości Pustary w 2018 r. Gmina Dygowo podpisała umowę z Miastem 

Kołobrzeg na przedłużenie do Pustar  kursów komunikacji miejskiej, jeżdżących w kierunku 

Bogucina. Mieszkańcy Pustar mieli 3  połączenia w ciągu dnia. Gmina wydatkowała na ten  cel kwotę  

48.152,50 zł. 
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XII Rada Gminy Dygowo 

 
1. Posiedzenia Sesji Rady Gminy Dygowo 

• W 2018 roku odbyło się 13 Sesji Rady Gminy Dygowo. Radni kadencji 2014-2018 

zwołani zostali 10 razy w tym 7 razy w trybie zwykłym i 3 razy w trybie 

nadzwyczajnym. Nowo wybrani radni na kadencję 2018-2023 zwołani zostali 3 razy. 

• W ciągu 2018 roku zostało podjętych 98 uchwał. 

• Frekwencja radnych na sesjach wyniosła – 89,28 % 

 

2. Wykonanie uchwał Rady Gminy podjętych w 2018 r. 

 

Lp. 
Uchwała (numer/data 

podjęcia/przedmiot 
Informacja o wykonaniu  

1.  

UCHWAŁA Nr XXXIII/254/18 

RADY GMINY DYGOWO z dnia 06 

marca 2018 roku w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Kołobrzeskiego 

Uchwała zrealizowana. Pomoc dotyczy : 

1.Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ul. 

Kolejowa w Dygowie 

2.Przebudowa drogi powiatowej nr 3332Z 

Dębogard 

3.Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ul. 

Barcińska 

4.Budowa chodnika przy drodze nr 3328Z w 

Gąskowie. 

2.  

UCHWAŁA Nr XXXIII/255/18 

RADY GMINY DYGOWO z dnia 06 

marca 2018 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu 

Kołobrzeskiego 

Uchwała zrealizowana. Pomoc dotyczy 

dofinansowania bieżących kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 

5.754.00 zł . 

3.  

UCHWAŁA Nr XXXIII/256/18 

RADY GMINY DYGOWO z dnia 06 

marca 2018 roku w sprawie 

niewyrażenia zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego w budżecie 

gminy na 2019 rok 

Uchwała zrealizowana.  

Rada Gminy Dygowo  

nie wyraziła zgody na wyodrębnienie z budżetu w 

roku 2019 środków na fundusz sołecki, bieżące 

potrzeby są realizowane ze środków budżetowych. 

4.  

UCHWAŁA Nr XXXIII/257/18 

RADY GMINY DYGOWO z dnia 06 

marca 2018 roku w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2018 

Uchwała zrealizowana. Zmiany w budżecie 

wynikające z dostosowania budżetu do bieżących 

potrzeb. 

5.  

UCHWAŁA Nr XXXIII/258/18 

RADY GMINY DYGOWO z dnia 06 

marca 2018 roku w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Dygowo na lata 2018-2027 

Uchwała zrealizowana. Zmiany w budżecie 

wynikające z dostosowania budżetu do bieżących 

potrzeb. 

6.  

UCHWAŁA Nr XXXIII/259/18 

RADY GMINY DYGOWO z dnia 06 

marca 2018 roku w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady Gminy 

Dygowo na rok 2018 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy zatwierdzenia 

planu pracy Rady Gminy na rok 2018, plan 

zawiera terminy oraz tematy sesji. 
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7.  

UCHWAŁA Nr XXXIII/260/18 

RADY GMINY DYGOWO z dnia 06 

marca 2018 roku w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Dygowo na 

rok 2018 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy zatwierdzenia 

planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018. 

8.  

Uchwała Nr XXXIII/261/18 

Rady Gminy Dygowo Z dnia 6 marca 

2018 w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Rady Gminy 

Dygowo na rok 2018 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy zatwierdzenia 

planów pracy Komisji Stałych na rok 2018. 

9.  

Uchwała Nr XXXIII/262/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 marca 2018 

W sprawie podziału Gminy Dygowo 

na okręgi wyborcze, ustalenie ich 

granic i numerów oraz liczba radnych 

wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy podziału Gminy 

Dygowo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w 

każdym okręgu. Granice nie uległy zmianie. 

10.  

Uchwała Nr XXXIII/263/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 marca 2018 

W sprawie podziału Gminy Dygowo 

na stałe obwody głosowania, ustalenie 

ich numerów granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy podziału Gminy 

Dygowo na stałe obwody głosowania.  

11.  

Uchwała Nr XXXIII/264/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 marca 2018 

W sprawie nadania nazwy ulicy na 

terenie miejscowości Dygowo 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy nowo powstałej 

ulicy w Dygowie, nadaje jej się nazwę ulica 

Słoneczna.  

12.  

Uchwała Nr XXXIII/265/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 marca 2018 

W sprawie nadania nazwy ulicy na 

terenie miejscowości Dygowo 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy nowo powstałej 

ulicy w Dygowie, nadaje jej się nazwę ulica 

Wesoła. 

13.  

Uchwała Nr XXXIII/266/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 marca 2018 

W sprawie nadania nazwy ulicy na 

terenie miejscowości Dygowo 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy nowo powstałej 

ulicy w Dygowie, nadaje jej się nazwę ulica 

Dębowa. 

14.  

Uchwała Nr XXXIII/267/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 marca 2018 

W sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXI/185/01 Rady Gminy Dygowo z 

dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych. 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy określenia 

położenia wymienionych dróg gminnych w 

sposób nie budzący wątpliwości, ustanowi 

określenie położenia drogi gminnej 

jednoznacznym.  

15.  

Uchwała Nr XXXIII/268/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 marca 2018 

W sprawie zmieniającą uchwałę w 

sprawie objęcia ochroną prawną 

drzew uznanych za pomniki przyrody 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy objęcia ochroną 

prawną drzew uznanych za pomniki przyrody. 
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16.  

Uchwała Nr XXXIII/269/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 marca 2018  

W sprawie przyjęcia ‘Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiu bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Dygowo na 2018 

rok 

 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy ustawy o 

ochronie zwierząt. Zawiera zgodne z prawem, 

rozwiązania szczegółowe, mające zastosowanie na 

terenie Gminy Dygowo.  

 

 

 

 

17.  

Uchwała Nr XXXIII/270/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 marca 2018 

W sprawie uchwalenia Programu 

Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 

2017-2023 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy  Programu 

Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 2017-2027.  

18.  

Uchwała Nr XXXIII/271/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 marca 2018 

W sprawie wydzierżawienia 

nieruchomości części działki Nr 

220/85 obręb Dygowo 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy dzierżawy 

nieruchomości części działki Nr 220/85 obręb 

Dygowo. 

19.  

Uchwała Nr XXXIII/272/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 marca 2018 

W sprawie zbycia nieruchomości 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy nieruchomości 

położonej w obrębie Dębogard oznaczona Nr 78. 

Po podjęciu stosownej uchwały Gmina przystąpi 

do zbycia nieruchomości.  

20.  

Uchwała Nr XXXIII/273/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 marca 2018 

W sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodku wsparcia udzielających 

schronienia osobom bezdomnym z 

terenu Gminy Dygowo 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach udzielających schronienia 

osobom bezdomnym z terenu Gminy Dygowo.  

21.  

Uchwała Nr XXXIII/274/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 marca 2018 

W sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w Gminie 

Dygowo na lata 2018-2022 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. Wyznacza cel i działanie, 

których wdrożenie powinno przyczynić się do 

zminimalizowania problemu przemocy w 

rodzinie. 

22.  

Uchwała Nr XXXIII/275/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 marca 2018 

W sprawie określenia wymiaru godzin 

bezpłatnego nauczania , wychowania i 

opieki oraz określenia wysokości 

opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy określenia 

wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego, cel - dostosowanie do 

obowiązującego stanu prawnego.  

23.  

Uchwała Nr  XXXIII/276/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 marca 2018 

W sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Dygowo 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy rozpatrzenia 

skargi na Wójta Gminy Dygowo. Skarga została 

uznana za bezzasadną.  
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24.  

Uchwała Nr XXXIII/277/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 marca 2018 

W sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy zaliczenia do 

kategorii dróg gminnych, odcinka drogi położonej 

na działkach Nr 274/6,276/4,276/6,276/5 i 274/7 

obręb Dygowo. 

25.  

Uchwała Nr XXXIV/278/18 Rady 

Gminy Dygowo 

Z dnia 6 kwietnia 2018 W sprawie 

udzielania pomocy finansowej dla 

Powiatu Kołobrzeskiego 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy zmiany 

wysokości pomocy finansowej dla Powiatu 

Kołobrzeskiego w związku ze zwiększoną liczbą 

uczestników z terenu Gminy Dygowo w ZAZ. 

26.  

Uchwała Nr XXXIV/279/18 Rady 

Gminy Dygowo  

Z dnia 6 kwietnia 2018 W sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2018 

Uchwała zrealizowana. Zmiany w budżecie 

wynikające z dostosowania budżetu do bieżących 

potrzeb. 

27.  

Uchwała Nr XXXIV/280/18 

Rady Gminy Dygowo z dnia 6 

kwietnia 2018 W sprawie dopłaty do 

grup taryfowych odbiorców usług 

wodociągowo-kanalizacyjnych 

 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy dopłaty do grup 

taryfowych odbiorców usług wodociągowo-

kanalizacyjnych. 

 

28.  

Uchwała Nr XXXIV/281/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 kwietnia 

2018 W sprawie zbycia 

nieruchomości 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy zbycia 

nieruchomości, działki położonej w obrębie 

ewidencyjnym Łykowo Nr 70/3 o powierzchni 

0,1201ha.  

29.  

Uchwała Nr XXXIV/282/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 kwietnia 

2018 W sprawie zbycia 

nieruchomości 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy zbycia 

nieruchomości, działki położonej w obrębie 

ewidencyjnym Łykowo Nr 70/4. Po podjęciu 

stosownej uchwały Gmina przystąpi do zbycia 

nieruchomości. 

30.  

Uchwała Nr XXXIV/283/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 kwietnia 

2018 W sprawie nieodpłatnego 

nabycia nieruchomości 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy nieodpłatnego 

nabycia nieruchomości od KOWR działki Nr 92/4 

w obrębie Miechęcino celem realizowania zadań 

własnych gminy. 

31.  

Uchwała Nr XXXIV/284/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 kwietnia 

2018 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Dygowo obszarów w obrębach 

ewidencyjnych Czernin i Dygowo 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy dostosowania 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego  gminy. 

Zaprojektowanie lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z 

usługami na obszarze w części położonej na 

terenie byłej fermy bydła w Czerninie. 

32.  

Uchwała Nr XXXIV/285/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 6 kwietnia 

2018 W sprawie likwidacji punktów 

przedszkolnych 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy likwidacji 

punktów przedszkolnych. 

33.  

Uchwała Nr XXXV/286/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 25 kwietnia 

2018 W sprawie uchylenia uchwały 

Nr XXXIII/254/18 Rady Gminy 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy uchylenia 

Uchwały Nr XXXIII/254/18 Rady Gminy 

Dygowo w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

dla Powiatu Kołobrzeskiego, w związku z 
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Dygowo z dnia 06 kwietnia 2018r w 

sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 

dla Powiatu Kołobrzeskiego 

wyższymi kosztami realizacji zadań 

inwestycyjnych na drogach powiatowych na 

podstawie złożonych ofert. 

34.  

Uchwała Nr XXXV/287/18 

Rady Gminy Dygowo z dnia 25 

kwietnia 2018 W sprawie udzielania 

pomocy rzeczowej Powiatowi 

Kołobrzeskiemu 

Uchwała zrealizowana. Pomoc dotyczy : 

1.Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ul. 

Kolejowa w Dygowie 

2.Przebudowa drogi powiatowej nr 3332Z 

Dębogard 

3.Przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ul. 

Barcińska 

4.Budowa chodnika przy drodze nr 3328Z w 

Gąskowie. 

35.  

Uchwała Nr XXXIV/288/18 

Rady Gminy Dygowo z dnia 25 

kwietnia 2018 W sprawie zmian w 

uchwale budżetowej Gminy Dygowo 

na rok 2018 

Uchwała zrealizowana. Zmiany w budżecie 

wynikające z dostosowania budżetu do bieżących 

potrzeb. 

36.  

Uchwała Nr XXXVI/289/18 

Rady Gminy Dygowo z dnia 18 

czerwca 2018 W sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Dygowo 

za 2017 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie 

do 30 czerwca roku następującego po roku 

budżetowym. 

37.  

Uchwała Nr XXXVI/290/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 18 czerwca 

2018 W sprawie udzielania 

absolutorium Wójtowi Gminy 

Dygowo z tytułu wykonania budżetu 

za 2017 rok 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy wykonania 

budżetu gminy Dygowo oraz udzielenie 

absolutorium Wójtowi. Wniosek złożony przez 

Komisję Rewizyjną został pozytywnie 

zaopiniowany przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową 

38.  

Uchwała Nr XXXVI/291/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 18 czerwca 

2018 W sprawie udzielania pomocy 

rzeczowej Powiatowi Kołobrzeskiemu 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi Kołobrzeskiemu. 

Planuje się wykonać dokumentację projektową na 

realizację zadania inwestycyjnego „Naprawa 

nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 

3335Z od mostu nad Parsętą do Kłopotowa”. 

39.  

Uchwała Nr XXXVI/292/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 18 czerwca 

2018 W sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXV/287/18 z dnia 25 kwietnia 

2018 roku w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi 

Kołobrzeskiemu 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy zwiększenia 

wydatków o kwotę 30.000 zł w związku z 

realizacją zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3332Z 

Dębogard”  

40.  

Uchwała Nr XXXVI/293/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 18 czerwca 

2018 W sprawie dopłaty do grup 

taryfowych odbiorców usług 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy dopłaty do grup 

taryfowych odbiorców usług wodociągowo-

kanalizacyjnych. 
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wodociągowo-kanalizacyjnych  

41.  

Uchwała Nr XXXVI/294/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 18 czerwca 

2018 W sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2018 rok 

Uchwała zrealizowana. Zmiany w budżecie 

wynikające z dostosowania budżetu do bieżących 

potrzeb. 

42.  

Uchwała Nr XXXVI/295/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 18 czerwca 

2018 W sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2018-

2027 

Uchwała zrealizowana. Zmiany w budżecie 

wynikające z dostosowania budżetu do bieżących 

potrzeb. 

43.  

Uchwała Nr XXXVI/296/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 18 czerwca 

2018 W sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy 

Dygowo 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy Dygowo. 

44.  

Uchwała Nr XXXVI/297/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 18 czerwca 

2018 W sprawie ustalenia sposobu 

sprawienia pogrzebu przez Gminę 

Dygowo oraz określenia zasad zwrotu 

poniesionych kosztów 

Uchwała realizowana. Dotyczy sprawiania 

pogrzebu osobom bezdomnym. 

45.  

Uchwała Nr XXXVI/298/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 18 czerwca 

2018 W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Dygowo obszarów w obrębach 

ewidencyjnych Wrzosowo i Dygowo 

Uchwała realizowana. Dotyczy Planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz określenia 

polityki przestrzennej gminy.  

46.  

Uchwała Nr XXXVI/299/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 18 czerwca 

2018 W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Dygowo w części obrębów 

Dygowo oraz Czernin 

Uchwała rrealizowana.  

Czernin- Dotyczy opracowania planu 

miejscowego związanego z planami dotyczącymi 

wykorzystania terenu m.in. pod zabudowę 

usługową i mieszkaniową, opracowanie planu 

miejscowego związanego z planami 

inwestycyjnymi.  

47.  

Uchwała Nr XXXVI/300/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 18 czerwca 

2018 W sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości na rzecz 

użytkowania wieczystego 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy sprzedaży 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i 

budynków jako działka Nr 265/2 o powierzchni 

0,10 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 

Dygowo.  

48.  

Uchwała Nr XXXVI/301/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 18 czerwca 

2018 W sprawie rozszerzenia terenu 

cmentarza komunalnego we 

Wrzosowie 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy rozszerzenia 

cmentarza komunalnego we Wrzosowie o działkę 

Nr 133/24 

49.  
Uchwała Nr XXXVI/302/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 18 czerwca 

2018 W sprawie nieodpłatnego 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy nabycia działki 

Nr 125/26 położonej w obrębie Wrzosowo. 
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nabycia nieruchomości 

50.  

Uchwała Nr XXXVI/303/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 18 czerwca 

2018 W sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii drogi gminnej 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy zaliczenia drogi 

do miejscowości Pustary do kategorii dróg 

gminnych. 

51.  

Uchwała Nr XXXVI/304/18 

Rady Gminy Dygowo z dnia 18 

czerwca 2018 W sprawie 

zaopiniowania Planu Działania dla 

zadania ‘Oczami pradawnych Słowian 

i Wikingów-stworzenie nowatorskiego 

produktu turystycznego opartego na 

działaniach historycznych i 

infrastruktury rekreacyjnej 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy rozwoju 

województwa i gminy Dygowo w ramach 

działania Parku Rozrywki Pomerania. 

52.  

Uchwała Nr XXXVII/305/18 

Rady Gminy Dygowo z dnia 31 lipca 

2018 W sprawie zmiany Uchwały Nr 

XXXV/287/18 z 25.04.2018 rok w 

sprawie udzielania pomocy rzeczowej 

Powiatowi Kołobrzeskiemu  

 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi Kołobrzeskiemu. 

Udzielona zostanie ze środków budżetu gminy 

Dygowo na rok 2018 w wysokości 1 400 000,00 

na przebudowę dróg powiatowych. 

53.  

Uchwała Nr XXXVII/306/18 

Rady Gminy Dygowo z dnia 31 lipca 

2018 W sprawie zmian w budżecie 

Gminy na rok 2018 

Uchwała zrealizowana. Zmiany w budżecie 

wynikające z dostosowania budżetu do bieżących 

potrzeb. 

54.  

Uchwała Nr XXXVIII/307/18 

Rady Gminy Dygowo  z dnia 23 

sierpnia 2018 W sprawie wystąpienia 

z wnioskiem do Trybunału 

Konstytucyjnego o zbadanie 

zgodności art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 

7 czerwca 2018, o zmianie ustawy o 

odnawialnych źródłach energii oraz 

niektórych innych ustaw. 

Uchwała zrealizowana. Zgoda RG na wystąpienie 

do Trybunału Konstytucyjnego, który orzeka w 

sprawach zgodność ustaw i umów 

międzynarodowych z Konstytucją. Przepisy 

podatkowe związane z wiatrakami. 

55.  

Uchwała Nr XXXVIII/308/18  

Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia 

Planu Odnowy Miejscowości 

Skoczów na lata 2018-2028 

Uchwała realizowana. Dotyczy opracowania a 

następnie wdrożenia planu odnowy wiążącego się 

z określonymi korzyściami dla społeczności 

lokalnej. Jedną z przesłanek jest możliwość 

otrzymania pomocy z Unii Europejskiej.  

56.  

Uchwała Nr XXXIX/309/2018 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 13 września 

2018 w sprawie utworzenia odrębnych 

obwodów głosowania 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy utworzenia 

odrębnych obwodów głosowania w domach 

pomocy społecznej. 

57.  

Uchwała Nr XXXIX/310/2018 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 13 września 

2018 w sprawie zmiany Statutu 

Gminy Dygowo 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy dostosowania 

Statutu Gminy Dygowo do zmian w Ustawie z 

dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym. 

58.  
Uchwała Nr XXXIX/311/2018 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 13 września 

2018 w sprawie odwołania delegata 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy odwołania 

radnego z funkcji delegata reprezentującego 
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reprezentującego Gminę Dygowo w 

Związku Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty 

gminę. Dostosowanie do przepisów Statutu 

ZMiGDP. 

59.  

Uchwała Nr XXXIX/312/2018 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 13 września 

2018 w sprawie ustalenia dla terenu 

Gminy Dygowo maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż poszczególnych 

rodzajów napojów alkoholowych do 

spożycia w miejscu i poza miejscem 

sprzedaży  

Uchwała zrealizowana. Dotyczy dostosowania 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. 

Przyjęta w projekcie liczba zezwoleń dostosowuje 

ilość do potrzeb ograniczania dostępności 

alkoholu.   

60.  

Uchwała Nr XXXIX/313/2018 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 13 września 

2018 w sprawie nieodpłatnego 

nabycia nieruchomości 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy nieodpłatnego 

nabycia nieruchomości od KOWR działki nr 

184/21 położonej w obrębie ewidencyjnym 

Piotrowice. 

61.  

Uchwała Nr XXXIX/314/2018 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 13 września 

2018  w sprawie wykonywania 

obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy określenia 

szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich, tworzenia komitetów i zasad 

promocji. 

62.  

Uchwała Nr XXXIX/315/2018 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 13 września 

2018 w sprawie zgłoszenia kandydata 

na stanowisko etatowego Członka 

Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie  

Uchwała zrealizowana. Dotyczy zgłoszenia 

kandydata do konkursu na członka Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

63.  

Uchwała Nr  

XL/316/18 Rady Gminy Dygowo  z 

dnia 28 września 2018 w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej 

Powiatowi Kołobrzeskiemu  

Uchwała zrealizowana. Dotyczy pomocy 

rzeczowej Powiatowi Kołobrzeskiemu. Udziela 

się pomocy finansowej w wysokości 160 000,00 

zł. Naprawa drogi powiatowej nr 3335Z od mostu 

nad Parsętą do Kłopotowa.  

64.  

Uchwała Nr XL/317/2018 Rady 

Gminy Dygowo  z dnia 28 września 

2018 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2018 

Uchwała zrealizowana. Zmiany w budżecie 

wynikające z dostosowania budżetu do bieżących 

potrzeb. 

65.  

Uchwała Nr XL/318/2018 Rady 

Gminy Dygowo  z dnia 28 września 

2018 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Dygowo 

na lata 2018-2027 

Uchwała zrealizowana. Zmiany w budżecie 

wynikające z dostosowania budżetu do bieżących 

potrzeb. 

66.  

Uchwała Nr XL/319/2018 Rady 

Gminy Dygowo  z dnia 28 września 

2018 w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości  

Uchwała zrealizowana. Dotyczy przyjęcia 

górnych granic stawek kwotowych podatków. 

67.  

Uchwała Nr  

XL/320/18 Rady Gminy Dygowo  z 

dnia 28 września 2018 w sprawie 

nieodpłatnego nabycia nieruchomości 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy nieodpłatnego 

nabycia od KOWR działki Nr 104/26 położoną w 

obrębie ewidencyjnym Skoczów. 
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68.  

Uchwała Nr  

XL/321/18 Rady Gminy Dygowo  z 

dnia 28 września 2018 w sprawie 

uchylenia Uchwały Nr 

XXXVII/288/14 Rady Gminy 

Dygowo z dnia 13 Maja 2014 w 

sprawie zasad i trybu udzielania 

dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów inwestycji służących 

gospodarce wodnej oraz sposobu jej 

rozliczania 

 

Uchwała zrealizowana. Cel – zasady 

dofinansowania kosztów inwestycji służących 

gospodarce wodnej . 

69.  

Uchwała Nr  

XL/322/18 Rady Gminy Dygowo  z 

dnia 28 września 2018 w sprawie 

zbycia nieruchomości 

Uchwała zrealizowana.  Dotyczy zbycia działki Nr 

188 o powierzchni 0,20ha położonej w obrębie 

ewidencyjnym Bardy.  

70.  

Uchwała Nr  

XL/323/18 Rady Gminy Dygowo  z 

dnia 28 września 2018 w sprawie 

zmiany uchwały Nr X/91/15 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 18 grudnia 

2015 roku w sprawie ustalenia opłat 

za korzystanie z cmentarzy 

komunalnych na terenie Gminy 

Dygowo 

Uchwała realizowana. Dotyczy ustalenia opłat za 

korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie 

Gminy Dygowo, poprzez dodanie zapisu za 

wykupienie niszy w kolumbarium. 

71.  

Uchwała Nr  

XL/324/18 Rady Gminy Dygowo  z 

dnia 28 września 2018 w sprawie 

poboru podatków i opłat lokalnych w 

drodze inkasa i określenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy ustalenia 

inkasenta podatku – nowy sołtys. 

72.  

Uchwała Nr 

 XLI/325/18 Rady Gminy Dygowo  z 

dnia 12 października 2018 w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XL/316/18 Rady 

Gminy Dygowo z dnia 28 września 

2018 roku w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej Powiatowi 

Kołobrzeskiemu 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy pomocy 

rzeczowej Powiatowi Kołobrzeskiemu pn. 

„Naprawa nawierzchni bitumicznej drogi nr 

3335Z od mostu nad Parsętą do Kłopotowa”.  

73.  

Uchwała Nr XLI/326/18 Rady Gminy 

Dygowo   

Z dnia 12 października 2018 w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 

rok 2018 

Uchwała zrealizowana. Zmiany w budżecie 

wynikające z dostosowania budżetu do bieżących 

potrzeb. 

74.  

Uchwała Nr XLI/327/18 Rady Gminy 

Dygowo  z dnia 12 października 2018 

w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Dygowo 

na lata 2018-2027 

Uchwała zrealizowana. Zmiany w budżecie 

wynikające z dostosowania budżetu do bieżących 

potrzeb. 
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75.  

Uchwała Nr XLI/328/18 Rady Gminy 

Dygowo  z dnia 12 października 2018 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XL/324/18 z dnia 28 września 2018 

roku w sprawie poboru podatków i 

opłat lokalnych w drodze inkasa i 

określenia wysokości wynagrodzenia 

za inkaso 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy określenia 

inkasentów opłaty targowej oraz wynagrodzenia 

za inkaso.  

76.  

Uchwała Nr XLI/329/18  Rady 

Gminy Dygowo  z dnia 12 

października 2018 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dygowo w 

części obrębu Czernin 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy uchwalenia 

planu, celem jest zaprojektowanie lokalizacji 

zabudowy mieszkaniowej z usługami w części 

położonym na terenie byłej fermy bydła w 

Czerninie.  

77.  

Uchwała Nr XLII/330/18 Rady 

Gminy Dygowo  z dnia 13 listopada 

2018 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na rok 2018 

Uchwała zrealizowana. Zmiany w budżecie 

wynikające z dostosowania budżetu do bieżących 

potrzeb. 

78.  

Uchwała Nr XLII/331/18 Rady 

Gminy Dygowo     z dnia 13 listopada 

2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Dygowo 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy rozpatrzenia 

skargi na wójta Gminy Dygowo. Stwierdza się, że 

jest ona bezzasadna. 

79.  

Uchwała Nr XLII/332/18 Rady 

Gminy Dygowo     z dnia 13 listopada 

2018 w sprawie uchwalenia Rocznego 

programu współpracy Gminy Dygowo 

z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 

rok 2019 

 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność.  

80.  

Uchwała Nr XLII/333/18 Rady 

Gminy Dygowo  z dnia 13 listopada 

2018 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Dygowo w części obrębu 

Dygowo 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy dostosowania 

parametrów zabudowy terenu, szczególnie 

umożliwienie zaprojektowania budynku 

użyteczności publicznej na istniejących 

fundamentach przy ulicy Kolejowej w Dygowie. 

80. 

Uchwała Nr I/1/18  z dnia 20 

listopada 2018 w sprawie stwierdzenia 

wyboru Przewodniczącego Rady 

Gminy Dygowo 

Uchwała zrealizowana. W sprawie stwierdzenia 

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo 

81. 

Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 20 

listopada 2018 w sprawie stwierdzenia 

wyboru Wiceprzewodniczących Rady 

Gminy Dygowo 

Uchwała zrealizowana. W sprawie stwierdzenia 

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy 

Dygowo 

82. 

Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 20 

listopada 2018 w sprawie stwierdzenia 

wyboru Przewodniczących Komisji 

Stałych Rady Gminy Dygowo  

Uchwała zrealizowana. W sprawie stwierdzenia 

wyboru Przewodniczących Komisji Stałych Rady 

Gminy Dygowo 
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83. 

Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 20 

listopada 2018 w sprawie powołania 

składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej 

Uchwała zrealizowana. W sprawie powołania 

składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

84. 

Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 20 

listopada 2018 w sprawie powołania 

składu osobowego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

Uchwała zrealizowana. W sprawie powołania 

składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji 

85. 

Uchwała Nr I/6/2018 z dnia 20 

listopada 2018 w sprawie powołania 

składów osobowych Komisji Stałych 

Rady Gminy Dygowo 

Uchwała zrealizowana. W sprawie powołania 

składów osobowych Komisji Stałych Rady Gminy 

Dygowo 

86. 
Uchwała Nr I/7/2018 z dnia 20 

listopada 2018 w sprawie ustalenia 

wysokości diet dla radnych 

Uchwała zrealizowana. W sprawie ustalenia 

wysokości diet dla radnych. 

87. 

Uchwała Nr I/8/2018 z dnia 20 

listopada 2018 w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy 

Dygowo 

Uchwała zrealizowana. W sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy Dygowo. 

88. 

Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 5 

grudnia 2018 w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2018 

Uchwała zrealizowana. Zmiany w budżecie 

wynikające z dostosowania budżetu do bieżących 

potrzeb. 

89. 

Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 5 

grudnia 2018 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Dygowo na lata 2018-2027 

Uchwała zrealizowana. Zmiany w budżecie 

wynikające z dostosowania budżetu do bieżących 

potrzeb. 

90. 

Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 5 

grudnia 2018 w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości-

działki Nr 232 i Nr 233/1 obręb 

ewidencyjny Dygowo 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy prośby o 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.  

91. 

Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 5 

grudnia 2018 w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2019 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy programu 

przeciwdziałania różnego rodzaju uzależnieniom, 

oraz  programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów.  

92. 

Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 5 

grudnia 2018 w sprawie ustanowienia 

programu osłonowego w ramach 

wieloletniego rządowego programu 

‘Posiłek w szkole i w domu’ na lata 

2019-2023 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy programu 

„Posiłek w szkole i domu”, program ten ma 

wesprzeć gminy, które w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach będą udzielały 

pomocy. 

93. 

Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 5 

grudnia 2018 w sprawie 

podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do 

przyznania pomocy oraz określenia 

zasad zwrotu wydatków w ramach 

wieloletniego programu wspierania 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy przyznania 

pomocy w zakresie realizacji zadań własnych o 

charakterze obowiązkowym: Zapewnienie posiłku 

osobom tego pozbawionym oraz dożywianie 

dzieci „Posiłek w szkole i domu” 
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finansowego gmin w zakresie 

realizacji zadań własnych o 

charakterze obowiązkowym 

94. 

Uchwała Nr III/15/2018 z dnia 19 

grudnia 2018 w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Dygowo na rok 2019 

Uchwała zrealizowana. Zmiany w budżecie 

wynikające z dostosowania budżetu do bieżących 

potrzeb. 

95. 

Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 19 

grudnia 2018 w sprawie uchwalenia 

zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Dygowo na lata 

2019-2027 

Uchwała zrealizowana. Zmiany w budżecie 

wynikające z dostosowania budżetu do bieżących 

potrzeb. 

96. 

Uchwała Nr III/17/2018 z dnia 19 

grudnia 2018 w sprawie zmian w 

budżecie gminy na rok 2018 

Uchwała zrealizowana. Zmiany w budżecie 

wynikające z dostosowania budżetu do bieżących 

potrzeb. 

97. 

Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 19 

grudnia 2018 w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie nieruchomości 

oznaczonej ewidencyjnie jako działka 

Nr 42/7 obręb ewidencyjny 

Stramniczka 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy wyrażenia zgody 

na nabycie nieruchomości oznaczonej 

ewidencyjnie jako działka Nr 42/7 obręb 

ewidencyjny Stramniczka 

98. 

Uchwała Nr III/19/2018 z dnia 19 

grudnia 2018 w sprawie przyjęcia 

‘Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Dygowo na lata 2018-2021 z 

perspektywą do roku 2025’ 

Uchwała zrealizowana. Dotyczy „Programu 

Ochrony Środowiska”, konieczności opracowania 

tego strategicznego dokumentu na nową 

perspektywę czasową. 

 

XIII Realizacja polityk, programów i strategii 
 

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dygowo na lata 2018 – 2023   

(Uchwała Nr XXXII/252/17 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 grudnia 2017r). 

Misja samorządu, sformułowana w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Dygowo na lata 2018-2023, jest następująca: „W oparciu o zasady partycypacji społecznej 

Gmina Dygowo dąży do zaspokojenia potrzeb mieszkańców i przeciwdziała zjawiskom 

marginalizacji i wykluczenia społecznego. 

Cele  zawarte w Strategii:  

- Zapobieganie problemom ubóstwa, bezrobocia i bezdomności; 

- Wzmacnianie potencjału rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży; 

- Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia; 

- Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych; 

- Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy; 

- Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. 

Gmina Dygowo stara się zapewnić jak najlepsze warunki dla mieszkańców gminy. 

Poszczególne cele są systematycznie realizowane poprzez określone kierunki działań. 

 

2. Program Wspierania Rodziny w Gminie Dygowo na lata 2017 – 2019 (Uchwała Nr 

XXIII/191/17 Rady Gminy Dygowo z dnia 15 marca 2017r.) 
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Celem głównym Programu jest: 

Wzmacnianie instytucji rodziny poprzez udzielanie kompleksowej pomocy i wsparcia 

rodzinom w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. 

Realizowany jest w szczególności poprzez działania pracowników socjalnych, osób 

zatrudnionych na świetlicach, pracowników oświaty, policję. Osoby pracujące na rzecz 

rodziny, na terenie gminy w sposób zintegrowany współpracują na  rzecz rodzin 

wymagających wsparcia.  

 

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. (Uchwała Nr XXXII/253/17 Rady Gminy 

Dygowo z dnia 19 grudnia 2017r.)  

W ramach realizacji zadań Programu  realizowane są projekty socjalne:  

1)„Gmina wolna od nałogów” - konkurs artystyczny skierowany do społeczności lokalnej w 

tym dzieci, mający na celu wdrażanie przestrzegania zasad zdrowego stylu życia, integrację 

społeczności lokalnej.  

2) „Rodzina – biletem w dobrą przyszłość” – cykl zajęć warsztatowych ze specjalistami dla 

rodzin z dziećmi, w szczególności dla rodzin niewydolnych z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi. Celem projektu było podniesienie kompetencji opiekuńczo-

wychowawczych rodziców i opiekunów, dostarczenie wiedzy na temat prawidłowego 

rozwoju dziecka jak również wzbudzenie wrażliwości na relacje z dzieckiem poprzez 

wzmożenie działań wychowawczych, edukacyjnych oraz profilaktycznych dla rodziców i 

opiekunów.  

3) „Wesoło, kolorowo, bezpiecznie” - wypoczynek dla  dzieci, w tym z orzeczoną 

niepełnosprawnością jak również sfinansowany jest wypoczynek letni dla dzieci z programem 

profilaktycznym.  

 

4. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie Gminy Dygowo na lata 2018 – 2022. (Uchwała XXXIII/274/18 Rady Gminy 

Dygowo z dnia 06 marca 2018 r.) 

W 2018 pracownicy wszystkich służb z terenu gminy Dygowo działających na rzecz rodziny 

wspólnie realizowali główny cel programu „Skuteczne zapobieganie i przeciwdziałanie 

zjawisku przemocy w rodzinie w gminie, wsparcie i ochrona ofiar oraz oddziaływanie na 

sprawców przemocy” poprzez realizację celów szczegółowych w programie: 

- Wspieranie rodzin doświadczających przemocy lub zagrożonych przemocą, 

- Prowadzenie na terenie gminy działań profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych 

mających na celu eliminowanie zjawiska przemocy w rodzinie. 

- Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych i organizacji pozarządowych w zakresie 

profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

- Współpraca podmiotów na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy. 

W ramach programu zrealizowano projekty socjalne „Gmina wolna od nałogów” oraz 

„Rodzina- biletem w dobrą przyszłość”. Ponadto prowadzono wśród dzieci i młodzieży 

profilaktykę agresji i przemocy, m.in. poprzez organizowanie zajęć w ramach szkolnego 

programu profilaktyki, np. z udziałem przedstawicieli Straży Gminnej, Policji i specjalistów. 

Gmina również rozpowszechnia plakaty, rozdaje ulotki, broszury informacyjne. Osoby 

dotknięte przemocą i ich rodziny maja możliwość korzystania z bezpłatnego poradnictwa, w 

szczególności psychologicznego, terapeuty uzależnień oraz radcy prawnego. 
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5. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dygowo na lata 2008 – 

2032”  (Uchwała Nr  XXVII/169/09 Rady Gminy w Dygowie z dnia 27 lutego 2009 r.) 

Realizacja niniejszego Programu usuwania azbestu będzie przyczyniać się do osiągnięcia celu 

jakim jest oczyszczenie terenu gminy z wyrobów zawierających azbest. Spowoduje to 

stopniowe zmniejszenie i docelowo wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, a 

jednocześnie wpłynie na podniesienie walorów i jakości środowiska na obszarze gminy.  

W 2018r. powierzchnia zdemontowanego azbestu wyniosła - 3231,08 m2 

Wartość wykonanego zadania: 29.041,84 zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

środowiska uzyskano dofinansowanie w kwocie 29.041,84 zł( 100% wartości zadania). 

 

6. Program – usuwanie Barszczu Sosnkowskiego (Zarządzenie wewnętrzne  Nr 30/2018 

Wójta Gminy Dygowo z dnia 11 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu Usuwania 

Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Dygowo na rok  2018r.) 

Program usuwania Barszczu Sosnowskiego jest opracowywany corocznie w oparciu o 

inwentaryzację ognisk występowania rośliny, jej szkodliwości dla ludzi i zwierząt, oraz metod 

zwalczania, które będą stosowane w walce z rośliną na terenie Gminy Dygowo.  

W 2018r. wykonano zabiegi chemiczne na powierzchni 16,81 ha, natomiast mechaniczne na 

powierzchni 4,55 ha. Łączna powierzchni przeprowadzonych zabiegów eliminowania rośliny 

21,36 ha. Całkowita kwota zadania 76.365,00.Dofinansowanie 45.303,75 zł z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
 

 

7. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dygowo na lata 2018-2021 z perspektywą do 

roku 2025 (Uchwała Nr III/18/18 Rady Gminy Dygowo z dnia 19 grudnia 2018 r.) 

Wytyczenie najważniejszych kwestii dotyczących działań programowych dla Gminy Dygowo 

wynikających z analizy stanu i zagrożeń środowiska jest określenie obszarów interwencji dla 

jednostki, czyli obszarów nadal stwarzających problemy. W oparciu o przeprowadzoną analizę 

stanu środowiska i infrastruktury Gminy, wskazano 10 obszarów interwencji, w ramach których 

wyznaczono cele do realizacji. Cele będą realizowane poprzez kierunki interwencji i konkretne 

zadania. Cele, kierunki interwencji oraz zadania wynikające z diagnozy środowiska w Gminie 

Dygowo przewidziane do realizacji w ramach Programu w pełnym tekście Programu. Gmina 

realizując bieżące zadania analizuje je poprzez wskazane w Programie obszary interwencji. 

 

8.Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Dygowo 

Celem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt jest: 

1) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Dygowo, 

2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt domowych, 

3) zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy 

Dygowo. 

W zakresie walki z bezdomnością zwierząt Program ma na celu ograniczenie zjawiska 

bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Dygowo oraz zapewnienie właściwej 

opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, 

przebywającym w granicach administracyjnych gminy Dygowo. 

W 2018 roku opieką zostało objętych 8 bezdomnych psów. Z czego wszystkie trafiły 

do adopcji. Przy udziale finansowym ze strony Urzędu Gminy w Dygowie, w wysokości 50% 

kosztów, zabiegom ograniczających populację bezdomnych zwierząt, zostało poddanych: 
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• kastracji – 8 kotów, 4 psy; 

• sterylizacji – 15 kotek, 3 suki. 

Koszty poniesione za realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dygowo w 2018 roku wyniosły – 

9.143,12 zł. 

 

8. Roczny program współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  rok 2018” (Uchwała Nr 

XXX/231/17 Rady Gminy Dygowo z dnia 27 października 2017 roku)  

Zgodnie z Programem, współpraca Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi miała 

głównie charakter pozafinansowy polegający m.in. na: wzajemnym informowaniu się o 

planowanych kierunkach działalności, konsultowaniu projektów aktów normatywnych w 

dziedzinach dotyczących działalności organizacji pozarządowej, zapewnieniu, organizacjom 

pozarządowym, wsparcia poprzez bezpłatne udostępnienie lokali odpowiednich dla rodzaju i 

zakresu prowadzonej działalności, promowaniu działalność organizacji pozarządowych 

poprzez wspólną realizację imprez dla mieszkańców z terenu gminy. 

 

Podsumowanie 

 
Drodzy Państwo,  

rok 2018 był czasem efektywnej pracy na rzecz naszej Gminy, z raportu wynika jak wiele 

spraw zostało zrealizowanych w celu rozwoju gminy, poprawy warunków życia  i komfortu 

mieszkańców Gminy. Chciałbym aby każdy kolejny rok był co najmniej taki jak 2018, jednak 

pisząc ten raport (maj 2019r.) już wiem, że obecne wypływy do budżetu gminy i 

zobowiązania wynikające ze spłaty zadłużeń, nie pozwolą nam na utrzymania takiego tempa 

np. w inwestycjach. Mamy zaplanowanych szereg działań np. budowa szli gimnastycznej w 

Szkole Podstawowej w Czerninie, budowa obiektu przedszkolno-kulturalnego na 

fundamentach przy Szkole w Dygowie, naprawy dróg, budowy świetlic wiejskich , 

rozbudowy oświetleń, jednakże budżet nas zdecydowanie ogranicza. Z całą pewnością w 

2019r. zakończymy budowy świetlic w Stojkowie i Skoczewie oraz oddamy do użytku Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów.  

Mam nadzieje, że uda się zrobić znacznie więcej, a o ile więcej, to napiszę Państwu w 

Raporcie za 2019r. Zarówno ja jak i moi współpracownicy zrobimy wszystko co w naszej 

mocy, żebyście mogli Państwo powiedzieć, że dobrze się mieszka w tej Gminie. 
 

    Wójt Gminy Dygowo 

    /-/ Grzegorz Starczyk 


