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WÓJT GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
Nowogródek Pomorski, 27 maja 2022 r.
Dzień Samorządu Terytorialnego

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogródek Pomorski
Przedstawiam Raport o stanie Gminy za rok 2021. Był
to kolejny rok, pełen nieprzewidywalnych zdarzeń.
Do pandemii związanej z covid-19 dołączył w 2022 roku
konflikt zbrojny na Ukrainie, co mocno odbiło się na naszej
gospodarce i spiętrzyło problemy społeczne. Musieliśmy
funkcjonować w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, borykać się z problemami finansowymi i
organizować pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Tym bardziej jestem wdzięczny za okazane
serce i sprawność, z jaką radziliście sobie w tej sytuacji. Niech dobroć, którą ofiarowaliście
wróci do was w dwójnasób.
Pomimo tak wielu ograniczeń udało się zachować przyjęte założenia inwestycyjne. Większość
zaplanowanych inwestycji jest realizowana na bieżąco, ewentualnie wydłużony jest czas
realizacji. Udało się także pozyskać dodatkowe środki na pokrycie wkładu własnego do zadań
inwestycyjnych.
By zbudować silną ekonomicznie i społecznie gminę potrzebujemy sprawnej infrastruktury
komunikacyjnej i wodno-kanalizacyjnej. Możemy wtedy liczyć na wzrost liczby mieszkańców.
To przyczyni się do wzrostu poziomu usług społecznych, gdyż staną się one opłacalne
ekonomicznie. Jesteśmy obecnie w fazie budowania strategii rozwoju. Musimy zmienić
studium uwarunkowań przestrzennych, zmienić lub stworzyć plany zagospodarowania
przestrzennego. Przed nami wiele kompromisów: by współdziałać, by rezygnować z własnego
komfortu na rzecz społeczności, by wyznaczać cele kierując się rozsądkiem i perspektywą
rozwoju naszej Gminy.
Zapraszam Państwa do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów naszej
społeczności oraz do pracy nad programem rozwoju gminy. Liczę na konstruktywną dyskusję
i pomysły, które poprowadzą ku wyznaczonym celom.
Serdecznie pozdrawiam
Krzysztof Mrzygłód
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POGLĄDOWA MAPA GMINY
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- CZĘŚĆ I –
PORTRET GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI W ROKU 2021
1. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA GMINY
Gmina Nowogródek Pomorski liczyła w 2021 roku 3281 mieszkańców, z czego 1642 kobiety,
a 1639 mężczyźni. Dla porównania liczba mieszkańców na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 3309
osób.
•
•
•
•
•

liczba mieszkańców gminy Nowogródek Pomorski, którzy zawarli w 2021 roku
związek małżeński – 42.
48,9% mieszkańców gminy Nowogródek Pomorski jest stanu wolnego,
39,9% żyje w małżeństwie,
4,7% mieszkańców jest po rozwodzie,
6,5% to wdowy/wdowcy.

W 2021 roku urodziło się w gminie 30 dzieci, w tym 15 dziewczynek i 15 chłopców, zaś
zmarło 39 osób, w tym 19 kobiet i 20 mężczyzn.
Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby
zgonów wynosi 0,77. W 2021 zarejestrowano 36 wymeldowań. Migracje przebiegały
w kierunku miast. Dane dotyczące liczby ludności w poszczególnych miejscowościach gminy
prezentuje poniższa tabela
WYKAZ LICZBY MIESZKAŃCÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY 1
Stan na dzień: 31.12.2021 r.
Lp.

Miejscowość

1.
2.
3.
4.

Chocień
Giżyn
Golin
Karlin

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Karsko

Ulica

Gorzowska
Leśna
Mieszka I
Ogrodowa
Pionierów
Pl. Jedności Narodowej
Polna
Razem Karsko

Kinice
Kolonia Nowogródek Pomorski
Lipin
Ławin
Nowogródek Pomorski

700 Lecia
Adama Mickiewicza
Barlinecka
Boczna

1

Dane Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.
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Liczba mieszkańców
36
394
73
44
82
5
366
112
395
70
33
1063
278
45
1
31
3
61
83
46

Gorzowska
Kościelna
Krótka
Lipiańska
Łąkowa
Ogrodowa
Pl. Św. Floriana
Pocztowa
Polna
Pomorska
Szkolna
Wiejska
Razem Nowogródek
Pomorski
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Pachocino
Parzeńsko
Rataje
Rokitno
Smolary
Smólsko
Sołacz
Somin
Stawno
Sumiak
Świątki
Trzcinna
Ulejno

100
1
23
14
5
19
38
1
6
17
23
26
466
3
52
86
46
10
12
5
21
22
46
146
384
15

Razem Mieszkańców
Gminy Nowogródek
Pomorski

3281

2. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA
W gminie Nowogródek Pomorski 63,1% społeczeństwa było w wieku produkcyjnym.
W wieku przedprodukcyjnym było 19,5 % społeczeństwa, a wiek poprodukcyjny to 17,4%.
Liczba bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym wynosiła w 2021 roku 96 w
tym 57 kobiet. Wskaźnik bezrobocia wyniósł 4,6 %.
3. SYTUACJA GOSPODARCZA
W gminie Nowogródek Pomorski w roku 2021 w rejestrze REGON zarejestrowane były 304
podmioty gospodarki narodowej, z czego 248 stanowiły osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, 20 spółki handlowe, 1 spółdzielnia, 18 stowarzyszeń i podobne
organizacje społeczne. W tymże roku zarejestrowano 32 nowych podmiotów. Według danych
z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie
Nowogródek Pomorski najwięcej (13) jest stanowiących spółki handlowe z ograniczoną
odpowiedzialnością., 7 z udziałem kapitału zagranicznego.
Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2021 roku
wyniosła 11,20 ha. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym
w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku wyniosła 32,58 ha. Średnia wielkość
powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w Gminie Nowogródek Pomorski
w 2021 roku wyniosła 11,6284 ha.
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4. ORGANY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
4.1. Wójt Gminy Nowogródek Pomorski.
Rok 2021 był trzecim pełnym rokiem kadencji Wójta Gminy Krzysztofa Mrzygłoda oraz
Rady Gminy wybranej w wyborach samorządowych z roku 2018. Wójt Gminy pełni funkcję
organu wykonawczego gminy. Wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone
przepisami prawa. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych, zatem jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników samorządowych
zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Kierowników jednostek podległych.
Szczegóły działalności Wójta Gminy Nowogródek Pomorski w roku 2021 stanowią część II
niniejszego opracowania.

4.2. Rada Gminy Nowogródek Pomorski.
Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy,
o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona powołała stałe komisje do
określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
W Gminie Nowogródek Pomorski Rada Gminy liczy 15 członków wybranych w 15
jednomandatowych okręgach wyborczych.
1. Radny Radosław Krzysztof Molka – okręg nr 1 – Sołectwo Kinice (miejscowości:
Kinice, Ulejno).
2. Radny Grzegorz Eugeniusz Pokonieczny – okręg nr 2 – część sołectwa Giżyn
(miejscowość Giżyn od nr 1 do nr 29, od nr 63 do końca).
3. Radna Karolina Anna Stasiak – okręg nr 3 – część sołectwa Giżyn (miejscowość
Giżyn od nr 30 do nr 62A), Sołectwo Rokitno (miejscowość Rokitno).
4. Radna Aniela Piotrowicz-Płocieniczak – okręg nr 4 – część sołectwa Nowogródek
Pomorski (miejscowość Nowogródek Pomorski ulice: Barlinecka, Kościelna, Krótka,
Lipiańska, Plac Świętego Floriana, Pomorska, Szkolna, Wiejska, Gorzowska od nr 5
do nr 17; miejscowość Pachocino).
5. Radny Roman Piotr Oleś – okręg nr 5 – część sołectwa Nowogródek Pomorski
(miejscowość Nowogródek Pomorski ulice: 700-lecia, Boczna, Gorzowska od nr 1 do
nr 4, od nr 18 do końca, Łąkowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Pocztowa, Polna,
miejscowość: Kolonia Nowogródek Pomorski,) Sołectwo Sumiak (miejscowości:
Sumiak, Karlin).
6. Radny Wodzisław Piotr Grzeca – okręg nr 6 – Sołectwo Golin (miejscowość Golin,
Sołacz), Sołectwo Parzeńsko (miejscowości: Parzeńsko, Ławin, Stawno).
7. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Janusz Adam Mickiewicz – okręg nr 7 – część
sołectwa Karsko (miejscowość Karsko ulica Mieszka I od nr 1 do nr 20, od nr 57 do
końca, ulica Leśna).
8. Radny Michał Prokop – okręg nr 8 – część sołectwa Karsko (miejscowość Karsko
ulica Mieszka I od nr 21 do nr 56, ulica Plac Jedności Narodowej i miejscowość
Lipin) – wybrany 14 listopada 2021 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy
Nowogródek Pomorski.
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9. Radny Damian Iwanowski – okręg nr 9 – część sołectwa Karsko (miejscowość
Karsko ulice: Gorzowska, Ogrodowa, Polna).
10. Radna Małgorzata Glapka – okręg nr 10 – część sołectwa Karsko (miejscowość
Karsko ulica Pionierów od nr 1 do 11).
11. Radny Zdzisław Krzysztof Piszczecki – okręg nr 11 – część sołectwa Karsko
(miejscowość Karsko ulica Pionierów od nr 12 do końca).
12. Radna Izabela Budzikowska – okręg nr 12 – sołectwo Świątki (miejscowość
Świątki).
13. Przewodnicząca Rady Gminy Angelika Rutkowska – okręg nr 13 – część sołectwa
Trzcinna (miejscowość: Chocień, Rataje, Smolary, Smólsko, Somin).
14. Radna Elżbieta Wiśniak – okręg nr 14 – część sołectwa Trzcinna (miejscowość:
Trzcinna od nr 1 do nr 16 oraz od nr 59 do końca).
15. Radna Małgorzata Agnieszka Szczygieł – okręg nr 15 – część sołectwa Trzcinna
(miejscowość Trzcinna od nr 17 do nr 58 A).
W roku 2021 Rada Gminy Nowogródek Pomorski obradowała w dziesięciu Sesjach Rady.
Rada podjęła w trakcie roku 79 uchwał. Organy nadzorujące prawidłowość uchwał wniosły
uwagi do jednej uchwały (XXIX/186/2021), stwierdziły nieważność w części jednej uchwały
(XXIX/189/2021), wszczęły postępowanie nadzorcze jednej uchwały (XXX/190/2021).
W trakcie roku radny Marek Mariusz Pękacz pełniący również funkcję Przewodniczącego
Rady Gminy Nowogródek Pomorski złożył mandat radnego. Przeprowadzone w dniu
14 listopada 2021 roku wybory uzupełniające do Rady Gminy Nowogródek Pomorski
wyłoniły liczbą 60 głosów mieszkańców nowego radnego, którym został Michał Prokop.
Wójt Gminy Nowogródek Pomorski udzielił w roku 2021 wszelkiej pomocy Radzie takiej jak
przygotowywanie projektu sesji i scenariuszy dla przewodniczącego, zawiadomienie radnych
o miejscu, terminie sesji oraz porządku obrad, przygotowanie dla radnych stosownych
dokumentów i innych materiałów m.in. za pomocą wyznaczonego pracownika obsługi Rady.
4.2.1. Składy osobowe stałych komisji Rady Gminy.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. skład osobowy komisji Rady Gminy kształtuje się następująco:
I.

KOMISJA REWIZYJNA

1. Małgorzata Szczygieł – Przewodnicząca Komisji
2. Karolina Anna Stasiak
3. Aniela Piotrowicz-Płocieniczak

1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.
KOMISJA FINANSÓW I BUDŻETU
Janusz Adam Mickiewicz – Przewodniczący Komisji
Angelika Rutkowska
Damian Iwanowski
Zdzisław Krzysztof Piszczecki
Izabela Budzikowska
Karolina Anna Stasiak
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III. KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH
1.
2.
3.
4.
5.

Małgorzata Glapka – Przewodnicząca Komisji
Aniela Piotrowicz-Płocieniczak
Michał Prokop
Radosław Krzysztof Molka
Damian Iwanowski

IV. KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA,
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
1.
2.
3.
4.

Roman Piotr Oleś – Przewodniczący Komisji
Grzegorz Eugeniusz Pokonieczny
Wodzisław Piotr Grzeca
Izabela Budzikowska

V. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
1. Elżbieta Wiśniak – Przewodniczący Komisji
2. Małgorzata Szczygieł
3. Radosław Krzysztof Molka
5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY W 2021 ROKU
NR UCHWAŁY

W SPRAWIE

STATUS

Uchwała Nr XXIII/137/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
28 stycznia 2021 r.

uchwalenia budżetu Gminy Nowogródek
Pomorski na rok 2021

wykonana

Uchwała Nr XXIII/138/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
28 stycznia 2021 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nowogródek Pomorski na lata 2021 – 2031

wykonana

Uchwała Nr XXIII/139/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
28 stycznia 2021 r.

przystąpienia Gminy Nowogródek Pomorski do
realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – realizowanego ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

wykonywana na
bieżąco

Uchwała Nr XXIII/140/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
28 stycznia 2021 r.

przyjęcia Koncepcji transportu osób z potrzebą
wsparcia w zakresie mobilności w Gminie
Nowogródek Pomorski

wykonywana na
bieżąco

Uchwała Nr XXIII/141/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
28 stycznia 2021 r.

przyjęcia Regulaminu świadczenia usług
transportu indywidualnego door-to-door przez Gminę
Nowogródek Pomorski

wykonywana na
bieżąco

Uchwała Nr XXIII/142/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
28 stycznia 2021 r.

rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy
Nowogródek Pomorski.

wykonana

Uchwała Nr XXIII/143/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
28 stycznia 2021 r.

zmiany uchwały w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odebranymi z nieruchomości
położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Wykonywana na
bieżąco
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UWAGI

Realizacja Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Nowogródku
Pomorskim

Uchwała Nr XXIII/144/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
28 stycznia 2021 r.

przeznaczenia do dzierżawy na okres 5 lat
nieruchomości oznaczonej nr działki 77/9 w
Świątkach

Uchwała Nr XXIV/145/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
18 lutego 2021 r.

zmiany szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu
Pobytu Senior + w Trzcinnej

wykonywana na
bieżąco

Uchwała Nr XXV/146/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
11 maja 2021 r.

przekazania
do
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego w Szczecinie skargi Prokuratora
Rejonowego w Myśliborzu wraz z odpowiedzią na
skargę.

Wykonana

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski
na rok 2021.

Wykonana

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nowogródek Pomorski na lata 2021 – 2031.

Wykonana

uchwalenia statutu Wiejskiego Ośrodka Kultury
w Nowogródku Pomorskim.

Wykonana

Uchwała Nr XXV/147/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
11 maja 2021 r.
Uchwała Nr XXV/148/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
11 maja 2021 r.
Uchwała Nr XXV/149/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
11 maja 2021 r.
Uchwała Nr XXV/150/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
11 maja 2021 r.
Uchwała Nr XXV/151/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
11 maja 2021 r.
Uchwała Nr XXVI/152/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
31 maja 2021 r.
Uchwała Nr XXVI/153/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
31 maja 2021 r.
Uchwała Nr XXVI/154/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
31 maja 2021 r.

Uchwała Nr XXVI/155/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
31 maja 2021 r.

wykonana

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Nowogródek Pomorski.

wykonywana na
bieżąco

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego dl Gminy Nowogródek Pomorski.

wykonywana na
bieżąco

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski
na rok 2021.

Wykonana

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nowogródek Pomorski na lata 2021 – 2031.

Wykonana

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Szczecinie na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa
systemu kanalizacji w miejscowości Kinice”
rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia „W Zielone
Gramy” na Wójta Gminy Nowogródek Pomorski w
związku z nieudzieleniem odpowiedzi na pismo
dotyczące funkcjonowania oczyszczalni ścieków w
Karsku i zaniechaniem podjęcia działań naprawczych
zapobiegających degradacji środowiska

wykonywana na
bieżąco

wykonana

Uchwała Nr XXVI/156/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
31 maja 2021 r.

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Nowogródek Pomorski na 2021 rok

wykonana

Uchwała Nr XXVI/157/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
31 maja 2021 r.

przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowogródek
Pomorski na rok 2021 r.

wykonana

Uchwała Nr XXVI/158/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
31 maja 2021 r.

nieodpłatnego nabycia na własność Gminy
Nowogródek Pomorski działki nr 1084/12 w Karsku.

Wykonywana na
bieżąco

Uchwała Nr XXVI/159/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
31 maja 2021 r.

przeznaczenia do dzierżawy działki nr 30/64 w
Kinicach

wykonana
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Realizacja Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Nowogródku
Pomorskim

Uchwała Nr XXVI/160/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
31 maja 2021 r.
Uchwała Nr XXVI/161/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
31 maja 2021 r.
Uchwała Nr XXVI/162/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
31 maja 2021 r.
Uchwała Nr XXVI/163/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
31 maja 2021 r.
Uchwała Nr XXVI/164/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
31 maja 2021 r.
Uchwała Nr XXVI/165/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
31 maja 2021 r.
Uchwała Nr XXVI/166/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
31 maja 2021 r.
Uchwała Nr XXVIII/167/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
15 lipca 2021 r.
Uchwała Nr XXVIII/168/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
15 lipca 2021 r.
Uchwała Nr XXVIII/169/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
15 lipca 2021 r.
Uchwała Nr XXVIII/170/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
15 lipca 2021 r.

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Nowogródek Pomorski sprzedawanej w drodze
bezprzetargowej, oznaczonej jako dz. Nr 170/1 w
Kinicach

wykonana

przeznaczenia do dzierżawy działki nr 145/1
położonej w Sumiaku

wykonana

przeznaczenia do dzierżawy działki nr 405/3
położonej w Nowogródku Pomorskim

wykonana

przeznaczenia do dzierżawy działki nr 450/2
położonej w Nowogródku Pomorskim

wykonana

przeznaczenia do dzierżawy na okres do 10 lat
nieruchomości oznaczonej nr działki 340/2 w
Nowogródku Pomorskim
przeznaczenia do zbycia działki nr 902/4
położonej w Parzeńsku na rzecz jej użytkowników
wieczystych
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogródek
Pomorski na 2021 rok
udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek
Pomorski wotum zaufania
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Nowogródek Pomorski za 2020 r. wraz ze
sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy
Nowogródek Pomorski za 2020 r.
udzielenia Wójtowi Gminy Nowogródek
Pomorski absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy za rok 2020 r.
przeznaczenia do dzierżawy części działki nr
186/2 i garażu w Nowogródku Pomorskim

Uchwała Nr XXVIII/171/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
15 lipca 2021 r.

przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
w Nowogródku Pomorskim

Uchwała Nr XXVIII/172/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
15 lipca 2021 r.

określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całościowego zwolnienia
z odpłatności za usługi, jak również określenia trybu
pobierania usługi

Uchwała Nr XXVIII/173/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
15 lipca 2021 r.

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana

wykonana
wykonywana na
bieżąco

wykonywana na
bieżąco

Realizacja Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Nowogródku
Pomorskim

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi

wykonana

Realizacja Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Nowogródku
Pomorskim

Uchwała Nr XXVIII/174/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
15 lipca 2021 r.

ustalenia terminu wyboru Sołtysa Sołectwa
Karsko

wykonana

Uchwała Nr XXVIII/175/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
15 lipca 2021 r.

określenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Nowogródek Pomorski na rok szkolny
2021/2022

wykonana
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Uchwała Nr XXVIII/176/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
15 lipca 2021 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie
Nowogródek Pomorski.

wykonywana na
bieżąco

Uchwała Nr XXVIII/177/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
15 lipca 2021 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie
Nowogródek Pomorski.

wykonywana na
bieżąco

Uchwała Nr XXVIII/178/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
15 lipca 2021 r.

zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowogródek
Pomorski na 2021 rok

Uchwała Nr XXVIII/179/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
15 lipca 2021 r.

przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru części Gminy
Nowogródek Pomorski w miejscowości Giżyn

wykonywana na
bieżąco

Uchwała Nr XXVIII/180/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
15 lipca 2021 r.

przeznaczenia do zbycia działki nr 30/7
położonej w Kinicach na rzecz jej użytkownika
wieczystego

wykonana

Uchwała Nr XXVIII/181/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
15 lipca 2021 r.

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Nowogródek Pomorski na lata
2021 – 2023

wykonywana na
bieżąco

Uchwała Nr XXVIII/182/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
15 lipca 2021 r.

przejęcia od Powiatu Myśliborskiego zadania
publicznego zarządzania drogą powiatową

niewykonana

Uchwała Nr XXVIII/183/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
15 lipca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Gminy Nowogródek Pomorski na rok
2021.

Uchwała Nr XXIX/184/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 2
września 2021 r.

przeznaczenia do sprzedaży działki nr 74 w
Kinicach

wykonywana na
bieżąco

Uchwała Nr XXIX/185/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 2
września 2021 r.

przeznaczenia do dzierżawy działki nr 619
położonej w Karsku.

Wykonana

Uchwała Nr XXIX/186/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 2
września 2021 r.

zmiany uchwały w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odebranymi z nieruchomości
położonych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
oraz ustalenia stawki tej opłaty w Karsku.

Wykonana

Uchwała Nr XXIX/187/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 2
września 2021 r.

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski
na rok 2021.

Wykonana

Uchwała Nr XXIX/188/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 2
września 2021 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nowogródek Pomorski na lata 2021 – 2032.

Wykonana
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wykonana

Realizacja Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w
Nowogródku
Pomorskim
Powiat Myśliborski
wycofał się z
przedsięwzięcia
przystępując do
Rządowego
Funduszu „Polski
Nowy Ład”

Wykonana

Organ nadzorujący
wniósł uwagi do
terminologii użytej
w uchwale

Uchwała Nr XXIX/189/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 2
września 2021 r.

podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXX/190/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 4
listopada 2021 r.

określenia wzoru wniosku o dodatek
mieszkaniowy oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego

uchylona

Uchwała Nr XXX/191/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 4
listopada 2021 r.

przyjęcia projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Nowogródek Pomorski w celu przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu

wykonana

Uchwała Nr XXX/192/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 4
listopada 2021 r.

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski
na rok 2021

wykonana

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nowogródek Pomorski na lata 2021 – 2032

wykonana

przeznaczenia do zbycia działki 30/48 położonej
w Kinicach

wykonywana na
bieżąco

przeznaczenia do zbycia działki 30/49 położonej
w Kinicach

wykonywana na
bieżąco

Uchwała Nr XXX/196/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 4
listopada 2021 r.

przeznaczenia do zbycia działki 30/50 położonej
w Kinicach

wykonywana na
bieżąco

Uchwała Nr XXX/197/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 4
listopada 2021 r.

przeznaczenia do dzierżawy działki nr 336/2
położonej w Nowogródku Pomorskim

wykonywana na
bieżąco

Uchwała Nr XXX/193/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 4
listopada 2021 r.
Uchwała Nr XXX/194/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 4
listopada 2021 r.
Uchwała Nr XXX/195/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 4
listopada 2021 r.

Uchwała Nr XXX/198/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 4
listopada 2021 r.
Uchwała Nr XXX/199/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 4
listopada 2021 r.
Uchwała Nr XXX/200/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 4
listopada 2021 r.

uchylająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży działki nr 378/6 położonej w Giżynie

Wykonana

wykonana

przeznaczenia do dzierżawy działki nr 378/6
położonej w Giżynie

wykonywana na
bieżąco

przeznaczenia do zbycia działki nr 220/25
położonej w Kinicach na rzecz jej użytkownika
wieczystego

wykonywana na
bieżąco

Uchwała Nr XXX/201/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
24 listopada 2021 r.

programu współpracy Gminy Nowogródek
Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2022.

Wykonywana na
bieżąco

Uchwała Nr XXX/202/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
24 listopada 2021 r.

stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy Nowogródek Pomorski.

wykonana

Uchwała Nr XXXI/203/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
01.12.2021 r.

określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych

wykonana
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Organ nadzorujący
stwierdził
nieważność w
14zęści:
„§4. Inkasenci
ponoszą osobistą
odpowiedzialność
za podatek pobrany
i niespłacony w
terminie do kasy
urzędu gminu”
Organ nadzorujący
wszczął
postępowanie
nadzorcze z
powodu błędów w
załączonym wzorze
wniosku i deklaracji
o dochodach

Uchwała Nr XXXI/204/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
01.12.2021 r.
Uchwała Nr XXXI/205/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
01.12.2021 r.
Uchwała Nr XXXI/206/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
01.12.2021 r.
Uchwała Nr XXXI/207/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
01.12.2021 r.
Uchwała Nr XXXI/208/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
01.12.2021 r.
Uchwała Nr XXXI/209/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
01.12.2021 r.
Uchwała Nr XXXI/210/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
01.12.2021 r.
Uchwała Nr XXXII/211/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
22.12.2021 r.
Uchwała Nr XXXII/212/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
22.12.2021 r.
Uchwała Nr XXXII/213/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
22.12.2021 r.
Uchwała Nr XXXII/214/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
22.12.2021 r.
Uchwała Nr XXXII/215/2021 Rady
Gminy Nowogródek Pomorski z dnia
22.12.2021 r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta do obliczenia
podatku rolnego na 2022 rok
określenia zwolnień w podatku rolnym

wykonana

wykonana

określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2022 rok

wykonana

określenia zwolnień w podatku od
nieruchomości

wykonana

przeznaczenia do sprzedaży działki 77/9 w
Świątkach
uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych i konserwacyjnych jednego pomnika
przyrody – klonu pospolitego rosnącego w Sołaczu
wzdłuż drogi powiatowej, działka nr 949/1 obręb
Karsko
określenia wzoru wniosku o dodatek
mieszkaniowy oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego
przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Nowogródek Pomorski”

wykonywana na
bieżąco

wykonywana na
bieżąco

wykonana
wykonywana na
bieżąco

zmiany budżetu Gminy Nowogródek Pomorski
na rok 2021

wykonana

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nowogródek Pomorski na lata 2021-2032

wykonana

zmiany w składach osobowych stałych komisji
rady
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Nowogródek Pomorski

wykonana

wykonana

6. REALIZACJA PROGRAMÓW I STRATEGII.
▪

Strategia Rozwoju Gminy Nowogródek Pomorski.

Uchwałą Nr XXXIV/225/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku Rada Gminy Nowogródek
Pomorski określiła szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii
Rozwoju Gminy Nowogródek Pomorski do 2030 roku”, w tym tryb konsultacji, o których
mowa w m.in. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju. Prace nad stworzeniem strategii są wykonywane zgodnie z harmonogramem.
▪

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Nowogródek Pomorski na lata
2021-2023.
W dniu 15 lipca 2021 roku Rada Gminy w Nowogródku Pomorskim podjęła uchwałę w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogródek
Pomorski na lata 2021-2023. Celem głównym Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest
przeciwdziałanie dysfunkcjom i efektywne wspieranie rodzin przeżywających trudności w
wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Zadania określone w ramach programu
były w większości realizowane przez pracowników GOPS.
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Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiady środowiskowe w rodzinach przeżywających
trudności. W 2021 roku przeprowadzono 211 wywiadów środowiskowych zarówno w celu
weryfikacji prawa do świadczeń z pomocy społecznej jak i zlecone przez inne instytucje.
Współpracują ze specjalistami w celu diagnozy i sprecyzowania czynników mających wpływ
na dysfunkcję rodziny, m.in. z asystentem rodziny i psychologiem.
▪

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogródek Pomorski na 2021 rok.
Przedmiotowy dokument został przyjęty uchwałą Nr XXVI/166/2021 Rady Gminy
w Nowogródku Pomorskim w dniu 21.05.2021 r.
Zadania wynikające z w/w uchwały realizuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, która obradowała na 6 posiedzeniach. Tematy poruszane na komisji to m.in.:
rozpatrywanie wniosków o skierowanie na leczenie odwykowe, o wsparcie finansowe na
organizację imprez, konkursów i innych przedsięwzięć, kontrola punktów sprzedaży napojów
alkoholowych.
Źródłem finansowania zadań w ramach programu były wpływy uzyskane ze sprzedaży
napojów alkoholowych z placówek działających na terenie Gminy Nowogródek Pomorski.
▪ Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2027 została przyjęta
Uchwałą nr XXVII/192/17 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22.11.2017 r. Jest to
dokument określający główne kierunki działań mających na celu podniesienie jakości życia
lokalnej społeczności. Jest ona początkiem nowego strategicznego myślenia o rozwiązywaniu
problemów społecznych także w naszej wspólnocie samorządowej.
Cele strategiczne to:
1. Wsparcie rodziny
2. Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych
3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy
4. Integracja i reintegracja społeczna oraz zawodowa osób i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Pierwszy cel strategiczny to wspieranie rodziny, realizowany jest poprzez aktywizację
rodzin poprzez pracę socjalną. Praca socjalna skierowana jest do osób i rodzin korzystających
z pomocy Ośrodka i jej celem jest usamodzielnienie się oraz integracja osób i rodzin ze
środowiskiem lokalnym. Pracownicy socjalni skupiają się na profilaktyce i zapobieganiu
powstawania trudnych sytuacji życiowych, których rodziny nie są w stanie samodzielnie
przezwyciężyć. Praca socjalna pracowników GOPS dotyczy również monitorowania
środowiska lokalnego i koncentruje się na zapobieganiu niebezpiecznym zjawiskom takim jak
przemoc i uzależnienia. Techniką, wykorzystywaną najczęściej w pracy socjalnej jest
środowiskowy wywiad rodzinny, przeprowadzany w miejscu zamieszkania, za pomocą
którego dokonuje się analizy sytuacji życiowej klienta i członków jego rodziny oraz diagnozy
przyczyn trudności życiowych, a także zasobów i możliwości wszystkich członków rodziny.
Drugim celem strategicznym jest wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych. Cel
realizowany jest poprzez poprawę jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych. W
ramach realizacji celu GOPS świadczy usługi opiekuńcze, które obejmują pomoc w
zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i pielęgnację oraz w miarę
możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.
Trzecim celem strategicznym jest przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy. Wójt
Gminy na mocy m.in. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie powołał Zespół Interdyscyplinarny m.in. przeciwdziałania przemocy w Rodzinie.
W skład Zespołu na terenie Gminy Nowogródek Pomorski wchodzą: pracownik socjalny,
przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog
szkolny, pielęgniarka środowiskowa, kurator sądowy, dzielnicowy oraz przedstawiciel
Ochotniczej Straży Pożarnej jako organizacji pozarządowej. Zespół interdyscyplinarny
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integruje i koordynuje działania podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w szczególności przez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących
przemoc w rodzinie.
Ostatnim celem strategicznym jest integracja i reintegracja społeczna oraz zawodowa
osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizowany jest poprzez wsparcie
osób poszukujących pracy dzięki organizowaniu prac społecznie użytecznych na terenie
gminy. Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez
prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej albo
uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia,
lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia
socjalnego.
▪ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy.
Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania
przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane jest do aktów planowania ogólnego. Nie
jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i
nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to charakter aktu
kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiąże wójta,
burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów. Wśród funkcji zadań studium
wymieniane jest również ukazanie gospodarczych i przestrzennych perspektyw rozwoju
Obowiązujące na terenie Gminy Nowogródek Pomorski Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało uchwalone w dniu 24 stycznia 2014 r.
uchwałą Rady Gminy w Nowogródku Pomorskim nr XXVIII/168/14.
W 2021 roku na podstawie Uchwały Rady Gminy nr XXV/151/2021 z dnia 11 maja 2021 r.
przystąpiono do zmiany Studium. Procedura ta ma na celu zmianę zagospodarowania
wybranych terenów Gminy, możliwość zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej, zabudowy
usługowej oraz wprowadzenie zmian wynikających z aktualnych trendów demograficznych,
społecznych i gospodarczych.
▪ Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
Program współpracy Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 został przyjęty
Uchwałą nr XXII/129/2020 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2021. Zadania wymienione w zakresie określonym w programie współpracy Gminy z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego, Gmina Nowogródek Pomorski zrealizowała we własnym zakresie. Współpraca z
w/w organizacjami odbywała się również w formie pozafinansowej.
Ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARSCOV-2 realizacja niektórych zadań i założeń zapisana w w/w dokumentach odbywała w się
ograniczonym zakresie.
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7. GOSPODARKA FINANSOWA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
Rada Gminy w Nowogródku Pomorskim na sesji w dniu 28 stycznia 2021 roku uchwaliła
budżet gminy na 2021 rok.
7.1. Dochody budżetu Gminy Nowogródek Pomorski.
Dochody z każdym rokiem ulegają zwiększeniu. Dochody Gminy w latach 2018-2021
zwiększyły się z kwoty 15.9 mln zł do 22 mln zł. W 2021 roku wyniosły 22.042.525,19 zł, w
tym dochody bieżące – 19.320.726,63 zł majątkowe – 2.721.798,56 zł.
Struktura dochodów Gminy Nowogródek Pomorski w latach 2018-2021
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7.2. Wydatki budżetu Gminy Nowogródek Pomorski
Wydatki Gminy Nowogródek Pomorski w latach 2018-2021 uległy podobnie jak dochody
zwiększeniu kwoty 14,6 mln na 22,5 mln zł.
W 2021 roku wydatki wyniosły ogółem 22.510.518,68zł, w tym wydatki bieżące wyniosły
17.308.202,31 zł, a inwestycyjne (majątkowe) 5.202.316,37 zł.
Struktura wydatków Gminy Nowogródek Pomorski w latach 2018-2021
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wydatki majątkowe

2021

7.3. Zadłużenie Gminy Nowogródek Pomorski.
Zadłużenie Gminy Nowogródek Pomorski wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło
4.255.447,15 zł. Poniżej przedstawiono poziom zadłużenia Gminy w latach 2018-2021.
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W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Nowogródek Pomorski został
spełniony. Relacja, o której mowa w m.in. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, zachowana została z zapasem w wys. 19,3%. Ten znaczny margines
bezpieczeństwa wskazuje na potencjał inwestycyjny gminy oraz jej zdolność do regulowania
zobowiązań dłużnych, a struktura budżetu gminy zapewni bezpieczeństwo finansowe
w prognozowanym okresie.

7.4. Fundusz Sołecki
W ramach funduszu sołeckiego wyodrębnionego w gminie, zrealizowano w 2021 roku
wydatki na łączną kwotę 245.033,58 zł.
W 2021 r. odbyło się 10 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. Na zebraniu
wiejskim w sołectwie:
1) Giżyn, które odbyło się 29 września 2021 r., frekwencja wyniosła...........................17 osób
2) Golin, które odbyło 29 września 2021 r., frekwencja wyniosła ................................16 osób
3) Karsko, które odbyło się 17 sierpnia 2021 r., frekwencja wyniosła..........................23 osoby
4) Kinice, które odbyło się 23 września 2021 r., frekwencja wyniosła .........................15 osób
5) Nowogródek Pomorski, które odbyło się 28 września 2021 r., wyniosła .................39 osób
6) Parzeńsko, które odbyło się 28 września 2021r., frekwencja wyniosła ....................16 osób
7) Rokitno, które odbyło się 25 września 2021r., frekwencja wyniosła .......................16 osób
8) Sumiak, które odbyło się 7 września 2021 r., frekwencja wyniosła .........................24 osoby
9) Świątki, które odbyło się 24 września 2021 r., frekwencja wyniosła .......................16 osób
10) Trzcinna, które odbyło się 23 września 2021 r., frekwencja wyniosła ...................22 osoby
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Fundusz Sołecki z podziałem na poszczególne Sołectwa w roku 2021
Lp.

Sołectwo

Fundusz sołecki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Giżyn
Golin
Karsko
Kinice
Nowogródek Pomorski
Parzeńsko
Rokitno
Sumiak
Świątki
Trzcinna

29 258,46
13 294,89
48 521,50
23 775,54
35 129,57
15 187,23
11 936,29
14 265,32
16 934,00
36 730,78
245 033,58

RAZEM

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące przedsięwzięcia: m.in.
- w dziale 600 – transport i łączność – kwota wydatków – ……………………… 35 544,00 zł
- w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ……….13 610,57 zł
- w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ………………............0,00 zł
- w dziale 921 – kultura i ochrona przeciwpożarowa – ………………………….173 914,32 zł
- w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – …………………………………………1 487,00 zł

8.INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE NOWOGRÓDEK POMORSKI
Zgodnie z priorytetami inwestycyjnymi założonymi w roku 2020 przez Wójta Gminy
Nowogródek Pomorski w 2021 roku udało się zrealizować szereg inwestycji z zakresu
infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, zagospodarowania terenu tak aby móc
zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców Gminy oraz poprawić komfort i jakość ich
życia. Z roku na rok wzrasta wartość wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne, co
prezentuje poniższy wykres. Realizacja inwestycji w poszczególnych latach była zależna od
pozyskanych środków zewnętrznych na ich realizacje.
Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w latach 2018-2021
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2021

Łączna wartość inwestycji zrealizowanych w roku 2021 wyniosła ponad 5 mln zł, na które
Gmina Nowogródek Pomorski pozyskała dofinansowania w wysokości niemal 4,3 mln zł.

Lp.

1

2

3

Nazwa zadania

Budowa kanalizacji w
m. Kinice

Przebudowa drogi
gminnej w m. Kinice na
działkach nr 151, 166
oraz 178.
Zagospodarowanie
terenu w centrum wraz z
przebudową zbiornika
wodnego w Giżynie

4

Przebudowa drogi
powiatowej Sumiak Karsko

5

Budowa systemu
kanalizacji oraz sieci
wodociągowej

6

Realizacja programu
door-to-door

7

Stacja meteorologiczna

Całkowita
wartość
zadania

3.203.190,00

858.549,40

1.188.819,60

Dofinansowanie

Wydatki
poniesione w
2021 roku

1.663.633,00

1.504.981,21

368.389,37

833.035,29

697.816,48

818.576,24

1.327.250,00

1.327.250,00

150.953,72

-

150.953,52

134.685,00

120.000,00

134.685,00

3.151.867,87

57.478,10

50.000,00

50.713,10

8

Budowa placu zabaw w
m. Sumiak

22.344,00

10.000,00

22.344,00

9

Doposażenie Sali
wiejskiej w m. Giżyn w
klimatyzatory

19.999,58

10 000,00

19.999,58

10

Zakup i montaż trybun
przy boisku sportowym
w m. Giżyn

20 000,00

40 000,00

40.000,00
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Uwagi
W 2021 r. został
zakończony I etap
inwestycji,
zakończenie prac
według umowy
sierpień 2022 r.
Dofinansowanie ze
środków Rządowego
Funduszu Rozwoju
Dróg M.in.
Zakończenie
realizacji 2022 r.
W 2021 roku
udzielono dotacji dla
Powiatu
Myśliborskiego na
przebudowę drogi
powiatowej, która
była sfinansowana ze
środków Funduszu
Przeciwdziałania
COVID-19.
Całkowita wartość
inwestycji to
3.151.867,87 zł.

Zadanie
dofinansowane z
PFRON
Dofinansowanie z
Urzędu
Marszałkowskiego
40 000,00 zł. oraz z
Zachodniopomorskiej
Izby Rolniczej
10 000,00 zł.
Dofinansowanie w
wysokości 10 tys. zł
pochodziło z
Konkursu Granty
Sołeckie.
Dofinansowanie w
wysokości 10 tys. zł
pochodziło z
Konkursu Granty
Sołeckie.

11

Przebudowa chodnika w
m. Świątki

30.000,00

12

Zakup wyposażenia dla
OSP

25.393,01

-

30.000,00

22.500,00

25.393,01

RAZEM

4.957.930,95

Zadanie realizowane
w etapach

Projekt
dofinansowany z
programu Interreg
VA

Ponadto poniesiono wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dokumentacja techniczna – remont dróg gminnych – 16.953,00 zł
Procedura przejęcia dróg gminnych (ZRID) – 50.000,00 zł
Przebudowa dróg gminnych (ul. Pionierów) – 1.657,00 zł
Modernizacja budynków komunalnych – 91.620,79 zł
Doposażanie boiska i siłowni w sołectwie Trzcinna (Rataje) – 5.000,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Kinice – 9.990,00 zł
Remont świetlicy w m. Rokitno – 9.930,62 zł
Inwestycja na działkach nr 898/7, 901/1 Parzeńsko – 9.000,00 zł
Remont świetlicy w m. Trzcinna – 14.182,14 zł
Wyposażenie Sali Wiejskiej w m. Karsko – 27.177,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Trzcinna – 8.874,87 zł

Dokumentacja zdjęciowa wybranych inwestycji przeprowadzonych w 2021 roku
Przebudowa drogi gminnej w m. Kinice wraz z budową kanalizacji grawitacyjno-tłocznej
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Zagospodarowanie terenu w centrum wraz z przebudową zbiornika wodnego w Giżynie
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2113Z na odcinku Sumiak-Karsko
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8.1.Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych
Gmina Nowogródek Pomorski już od kilku lat skutecznie i z wielkim zaangażowaniem
aplikuje o środki zewnętrzne w ramach dofinansowań krajowych oraz pochodzących z Unii
Europejskiej. Tylko w 2021 roku zostało złożonych 15 wniosków na realizację inwestycji
szczególnie potrzebnych na terenie gminy na łączną kwotę niemal 19 mln złotych z czego
ponad 17,5 mln miałoby pochodzić ze źródeł zewnętrznych. W konsekwencji udało się
uzyskać w 2021 roku ponad 7,5 mln dofinansowania, a szansa na pozyskanie większej
kwoty cały czas istnieje, ponieważ część konkursów, naborów nie została ostatecznie
rozstrzygnięta. Poniżej przedstawiono tabelę z informacjami na temat złożonych wniosków i
sposobu ich rozstrzygnięcia.
Lp.

Nazwa projektu

Koszt
całkowite
6.258.469,52

Wnioskowana
kwota
5.945.546,04

Jednostka
dofinansowująca
Polski Ład

1

Przebudowa dróg
gminnych w Gminie
Nowogródek Pomorski

2

Budowa infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej
na terenie gminy
Nowogródek Pomorski

1.500.600,00

1.187.500,00

Polski Ład

3

Budowa Punktu
Selektywnej Zbiórki
Odpadów W
miejscowości Karsko

5.000.000,00

4.750.000,00

Polski Ład

4

Konkurs Grantowy
Cyfrowa Gmina
Granty PPGR –
Wsparcie dzieci i
wnuków byłych
pracowników PGR w
rozwoju cyfrowym
Doposażenie OSP
Karsko

100.620,00

100.620,00

Cyfrowa Gmina

259.500,00

259.500,00

Cyfrowa Gmina

22.737,12

22.509,75

Zwiększenie gęstości
sieci stacji
meteorologicznych w
Województwie
Zachodniopomorskim
w gminie:
Nowogródek
Pomorski, obręb
Karsko, działka nr
762/1

57.478,10

50.000,00

Fundusz Pomocy
Pokrzywdzonym oraz
Pomocy
Postpenitencjarnej
Urząd Marszałkowski
Województwa
Zachodniopomorskiego,
Zachodniopomorska Izba
Rolnicza

5

6

7
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uwagi
Realizacja w
2022/2023 roku
(Karsko, ul.
Pionierów,
droga ŁawinParzeńsko)
Realizacja w
2022/2023 roku
(sieć
wodociągowa
Golin-Rataje,
Karsko-Kinice,
sieć
kanalizacyjna
Karsko-Kinice)
Nie otrzymano
dofinansowania.
Ponownie
złożono
wniosek.
Realizacja w
2022 r.
Realizacja w
2022 r.

Zrealizowano w
2021 roku.

Zrealizowano w
2021 roku.

Lp.

Nazwa projektu

Koszt
całkowity

Wnioskowana
kwota

Jednostka
dofinansowująca

Uwagi

8

Poprawa infrastruktury
drogowej na terenie
miejscowości Karsko i
Golin

1.800.000,00

1.800.000,00

Nie otrzymano
dofinansowania

9

Wzmocnienie i rozwój
placówek
edukacyjnych w
miejscowościach
Karsko i Nowogródek
Pomorski

1.800.000,00

1.800.000,00

10

Utworzenie mieszkań
komunalnych w
miejscowości Karsko
oraz Nowogródek
Pomorski

1.800.000,00

1.400.000,00

11

Przebudowa świetlicy
wiejskiej w Rokitnie

121.803,57

80.242,00

12

Budowa trybun przy
boisku sportowym w
m. Giżyn
Doposażenie Sali
wiejskiej w m. Giżyn
w klimatyzatory
Posiłek w szkole i w
domu

40.000,00

20.000,00

Fundusz
Przeciwdziałania
COVID-19 dla gmin z
przeznaczeniem na
inwestycje realizowane w
miejscowościach w
których funkcjonowały
zlikwidowane państwowe
przedsiębiorstwa
gospodarki rolnej
Fundusz
Przeciwdziałania
COVID-19 dla gmin z
przeznaczeniem na
inwestycje realizowane w
miejscowościach w
których funkcjonowały
zlikwidowane państwowe
przedsiębiorstwa
gospodarki rolnej
Fundusz
Przeciwdziałania
COVID-19 dla gmin z
przeznaczeniem na
inwestycję realizowane w
miejscowościach w
których funkcjonowały
zlikwidowane państwowe
przedsiębiorstwa
gospodarki rolnej
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020
Poprawa infrastruktury
sportowej w 2021 roku

19.999,58

10.000,00

Granty soleckie

Zrealizowano w
roku 2021

100.000,00

80.000,00

Kuratorium Oświaty w
Szczecinie

Opracowanie projektu
budowlanego wraz z
niezbędnymi
ekspertyzami i
zaleceniami na
renowację mauzoleum
rodu von Borcke wraz
z terenem przyległym
w miejscowości Giżyn

77.000,00

70.000,00

Dotacja na prace
konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty
budowalne przy zabytku
wpisanym do rejestru
zabytków lub
znajdującym się w
Gminnej ewidencji
zabytków położonym na
obszarze województwa
zachodniopomorskiego

Nie otrzymano
dofinansowania
Złożono
ponownie
Nie otrzymano
dofinansowania

RAZEM

18.958.207,89

17.575.91,79

13

14

15
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Nie otrzymano
dofinansowania

Nie otrzymano
dofinansowania

Nie otrzymano
dofinansowania
Zrealizowano w
roku 2021

Instytucje z którymi współpracowaliśmy w roku 2021

\
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9. GOSPODARKA KOMUNALNA i MIESZKANIOWA.
Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Nowogródek Pomorski to 757 budynków
mieszkalnych obejmujących 994 mieszkania. Biorąc pod uwagę instalacje technicznosanitarne 94,2% mieszkań przyłączonych jest do wodociągu i jest to wartość znacznie
mniejsza od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa zachodniopomorskiego.
Podobnie sytuacja w stosunku do danych wojewódzkich na obszarach wiejskich wygląda w
przypadku innych instalacji: 81,0% mieszkań posiada łazienkę, 59,1% korzysta z centralnego
ogrzewania, a 0,00% z gazu sieciowego. Do wodociągu przyłączonych jest 88.4 % ogółu
budynków mieszkalnych. Natomiast z kanalizacji korzysta 20,6 % budynków mieszkalnych w
gminie. Liczba mieszkańców korzystających z instalacji wodociągowej wynosi 89,8 % i jest
znacznie większa od przeciętnej dla województwa zachodniopomorskiego. Natomiast 32,7 %
mieszkańców korzysta z kanalizacji. Na 100 km² przypada 52,6 km sieci wodociągowej i 6,9
km sieci kanalizacyjnej.
9.1.System gospodarki odpadami w Gminie Nowogródek Pomorski.
Systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2021r. objętych zostało 2589 mieszkańców
Gminy Nowogródek Pomorski oraz 196 właścicieli domków letniskowych lub nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
Posiadanie własnego kompostownika zadeklarowało 1371 mieszkańców Gminy Nowogródek
Pomorski, co stanowi 52,95% objętych systemem.
Właściciele nieruchomości złożyli 997 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za rok 2021.
Deklaracje składane przez właścicieli nieruchomości były podstawą naliczenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wybrano metodę opłaty za odbiór odpadów
komunalnych od mieszkańca.
W celu uszczelnienia systemu w 2021 roku zweryfikowano złożone deklaracje pod względem
rozbieżności ilości osób wykazanych w deklaracji zamieszkujących nieruchomość na
podstawie bazy meldunkowej i przeprowadzonych rozmów z sołtysami, dokonano
weryfikacji złożenia deklaracji w związku z narodzeniem dziecka. W ujawnionych
przypadkach po skontaktowaniu się z mieszkańcami, co do których istniały wątpliwości
zostały złożone deklaracje korygujące i złożone nowe, jeśli zachodziła taka potrzeba.
Od października 2021 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i kształtują się następująco:
1) 35,00 zł miesięcznie od mieszkańca za odpady zbierane selektywnie,
2) 140,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny.
Do PSZOK-u w 2021 zostały przyjęte następujące ilości odpadów komunalnych:
Lp. Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Ilość [Mg]
1.
17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu
1,20
inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
2.
16 01 03
Zużyte opony
1,12
3.
17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
4,64
remontów
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4.
5.
6.

20 03 07
15 01 01
20 01 36

7.

20 02 01

Odpady wielkogabarytowe
Opakowania z papieru i tektury
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Odpady ulegające biodegradacji
Razem:

1,96
0,22
1,66
0,70
11,50

W 2021 r. dwukrotnie przeprowadzono akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w miesiącach kwiecień i październik).
W wyniku przeprowadzonych akcji zebrano następujące ilości odpadów:
Lp. Kod odpadu
Rodzaj odpadu

Ilość [Mg]

1.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

126,71

2.

16 01 03

Zużyte opony

3,98
130,69

Razem:

Z terenu Gminy Nowogródek Pomorski, z nieruchomości zamieszkałych i domków
letniskowych odebrano łącznie 631,36 Mg zmieszanych odpadów komunalnych.
Ponadto odebrano od właścicieli nieruchomości następujące frakcje odpadów komunalnych:
Lp. Kod odpadu
Rodzaj odpadu
Ilość [Mg]
1.
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
17,35
2.
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe
77,37
3.
15 01 07
Opakowania ze szkła
71,76
4.
20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
45,61
Razem:
212,09
W celu promocji i realizacji systemu gospodarki odpadami należy nadal prowadzić działania
mające na celu: objęcie systemem odbioru odpadów wszystkich mieszkańców gminy,
zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez doskonalenie systemu
segregacji odpadów oraz zwiększenie świadomości propagujących i krzewiących wartości
ekologiczne wśród dzieci i dorosłych.
W gminie organizowane są akcje usuwaniu i utylizacji pokryć dachowych oraz innych
elementów zawierających azbest m.in. eternit.
9.2. Komunalne zasoby mieszkaniowe:
Łączny zasób lokali mieszkalnych wynosi 299,32 m² obejmujących 7 mieszkań.
Wykaz lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Nowogródek Pomorski
9.2.1. Miejscowość Karsko
Lp.

Adres

Pow. Użytkowa lokalu
mieszkalnego w m²

1.

Karsko ul. Jedności Narodowej 8 59,56 m²

2.

Karsko ul. Mieszka I 45/1

27,57 m²
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Uwagi
1 mieszkanie, jest toaleta
1 mieszkanie

3.

Karsko ul. Mieszka I 45/3

28,27 m²

1 mieszkanie

4.

Karsko ul. Mieszka I 45/2

58,55 m²

1 mieszkanie, jest toaleta

5.

Karsko ul. Mieszka I 45

24,64 m²

1 mieszkanie

6.

Karsko ul. Ogrodowa 24

54,21 m²

1 mieszkanie, jest toaleta

Ogółem:

252,80 m²

9.2.2. Miejscowość Świątki
Lp.

1

Adres

Pow. Użytkowa lokalu
mieszkalnego w m²

Świątki 5/2

46,52 m²

Ogółem:

46,52 m²

Uwagi

1 mieszkanie, jest toaleta

Zaległości w opłatach czynszu:
• 18,986,22 PLN – stan na 31.12.2021 r. /dotyczy 5 mieszkań/

10. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
10.1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Na koniec roku 2021 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych
było 8,5 %.
Gmina w 2021 r. podjęła trzy uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek Pomorski:
1.Uchwała Nr XXVIII/177/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca
2021r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w gminie Nowogródek Pomorski dotycząca zmiany planu tzw. Wiatrakowego uchwalonego
Uchwałą Nr XIII/81/12 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 28 marca 2012 r.
2. Uchwała Nr XXVIII/177/2021 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 15 lipca
2021 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w gminie Nowogródek Pomorski zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/80/12 Rady Gminy
Nowogródek Pomorski z dnia 28 marca 2012r.
Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek wynika
z potrzeby realizacji usług, produkcji i farm fotowoltaicznych ze względu na brak
zainteresowania Inwestorów budową obiektów elektrowni wiatrowych, a jednocześnie
blokowania innych funkcji produkcyjno-usługowych, których nie można lokalizować
z uwagi na obowiązujące strefy ochronne od elektrowni wiatrowych. Kierunkiem rozwoju
zabudowy produkcyjno-usługowej wyznaczono wieś Trzcinna, natomiast kierunkiem
uzupełnienia obszaru zabudowy produkcyjno-usługowej wyznaczono wieś Karsko, co
uzasadnia zmianę obecnie wyznaczonych terenów elektrowni wiatrowych na cele związane
z planowanymi funkcjami produkcyjno-usługowymi oraz lokalizacji obszarów odnawialnych
źródeł energii w szczególności fotowoltaiki.
Ponadto wynika również z wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości
położonych w obszarze obecnie obowiązującego planu, którzy nie mogą inwestować w te
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tereny z uwagi na obowiązujące przepisy w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych
i zachowania stref ochronnych od tych elektrowni.
3. Gmina przystąpiła na podstawie Uchwały Rady Gminy Nowogródek Pomorski Nr
XXVIII/179/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru części gminy Nowogródek Pomorski w miejscowości Giżyn,
zatwierdzonego Uchwałą Nr V/37/11 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z 27 kwietnia
2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogródek
Pomorski w miejscowości Giżyn (Dz. U. M.in. Zach. Z dnia 6 czerwca 2011 poz.1211).
Celem przystąpienia do zmiany planu była zmiana przeznaczenia terenu objętego
planem podyktowana dążeniem do pełnego wykorzystania obszaru opracowania oraz
dostosowania tego terenu do potrzeb inwestorów. Zachodzące zmiany społeczne,
ekonomiczne i gospodarcze na terenie zachodniej części Polski oraz uchwalona ustawa z dnia
10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, która zmieniła zasady działania Specjalnych
Stref Ekonomicznych poszerzając obszar, na którym możliwe jest uzyskanie zachęt
inwestycyjnych dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, generują znaczne
zapotrzebowanie na tereny o funkcji usługowej i produkcyjnej w naszym regionie.
10.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
W związku z ww. podjętymi uchwałami, uzupełnienia i wprowadzenia zmian wymaga
również Studium Gminy. Toteż Uchwałą Nr XXV/151/2021 Rady Gminy Nowogródek
Pomorski z dnia 11 maja 2021 r. Gmina przystąpiła do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Nowogródek
Pomorski. Problematyka wynikająca z wymogów przepisów odrębnych w tym między
innymi: ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 724
ze zm.) w znacznym stopniu ograniczają procesy inwestycyjne na terenie Gminy
Nowogródek Pomorski. Zmieniające się uwarunkowania przestrzenne, ale przede wszystkim
formalne, sprawiają, że obecnie obowiązujące studium nie odpowiada lokalnym potrzebom.
10.3.Decyzje inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy.
W 2021 r. wydano 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te
dotyczyły:

Decyzja
Nr 01/2021
z 12.04.2021r.

Decyzja
Nr 02/2021
z 26.11.2021r.
Decyzja Nr
03/2021
z 06.12.2021r.
Decyzja Nr
04/2021
z 06.12.2021r.

Inwestycja obejmuje budowę budynku izby pamięci wraz z
zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury towarzyszącej dla
zadania pn. „Tajemnica leśnych owiec – dzieje historii Parzeńska”, w
miejscowości Parzeńsko; na działkach o nr ewid. Gruntu: 898/7, 902/1
obręb 0006 Karsko, gmina Nowogródek Pomorski, powiat myśliborski,
województwo zachodniopomorskie
Inwestycja obejmuje budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w
gminie Nowogródek Pomorski, w miejscowości Karsko, na części działki o
numerze ewidencyjnym gruntu 702/4, obręb 0006 Karsko, gmina
Nowogródek Pomorski.
.
Inwestycja obejmuje budowę gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na
działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 183, 21, 19 obręb 0005
Sumiak, 457/3, 457/4, obręb 0004 Nowogródek Pomorski, 570, 571, 572/1,
572/2 obr. 0003 Giżyn, gmina Nowogródek Pomorski.
Inwestycja obejmuje budowę gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na
działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 507/4, 507/7, 508, 249/7, 965
obręb 0006 Karsko, 277/2, 282, 274/1, 274/3, 274/5, 350/2, 378, 675 ,702,
obręb 0008 Trzcinna, gmina Nowogródek Pomorski, województwo
zachodniopomorskie.
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Decyzja Nr
05/2021
z 06.12.2021r.

Inwestycja obejmuje budowę gminnej sieci wodociągowej rozdzielczej na
działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 457/3, 457/4, obręb 0004
Nowogródek Pomorski, 570, 572/1 obręb 0003 Giżyn, 151, 220/10, 244,
30/34 obręb 0002 Kinice gmina Nowogródek Pomorski, województwo
zachodniopomorskie

W 2021 roku wydano 32 decyzje o warunkach zabudowy, w tym 0 decyzji dotyczących
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 30 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz 2 decyzje dotyczące zabudowy usługowej.

11. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
11.1. Statystyka przestępczości
W 2021 roku zgodnie z informacjami otrzymanymi z Komendy Powiatowej Policji
w Myśliborzu odnotowano na terenie Gminy Nowogródek Pomorski 73 przestępstwa, z
czego:
−
−
−
−
−
−
−

zabójstwo – 1
uszczerbek na zdrowiu – 2
kradzież i kradzież z włamaniem, przywłaszczenie cudzej rzeczy – 8
uszkodzenie cudzej rzeczy – 3
nietrzeźwi kierujący – 20
przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani – 13
wypadki drogowe – 2.

Ponadto na terenie Gminy Nowogródek Pomorski w zakresie ścigania sprawców wykroczeń
najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa w 2021 r. policjanci w rejonie swojego działania
ujawnili:
−
−
−
−

zakłócenia spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego – 20
kradzież mienia art. 119 – 6
spożywanie alkoholu w miejscach publicznych – 19
kolizje drogowe – 30.

11.2. Statystyka pożarnicza
W 2021 roku na terenie Gminy Nowogródek Pomorski odnotowano2:
•
•
•

95 zdarzeń, w tym:
22 pożary,
56 miejscowych zagrożeń,

wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej.

2Dane

z „Informacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego Powiatu Myśliborskiego” opracowane przez Komendę Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu – marzec 2022
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11.2.1 Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogródku Pomorskim
Jednostka OSP w KSRG Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogródku Pomorskim w roku 2021
uczestniczyła 41 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 12 razy, w
likwidacji miejscowych zagrożeń 27 razy, alarmy fałszywe 1 raz.
- Łączna liczba wyjazdów: 41

11.2.2. Ochotnicza Straż Pożarna w Karsku
Jednostka OSP w KSRG Ochotnicza Straż Pożarna w Karsku w roku 2021 uczestniczyła 63
razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 20 razy, w likwidacji miejscowych
zagrożeń 42 razy, alarmy fałszywe 1 raz.
- Łączna liczba wyjazdów: 63
11.3. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
5 września 2019 r. Wójt Gminy Nowogródek Pomorski po kilkuletniej przerwie reaktywował
zarządzeniem nr 62/2019 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Nowogródku
Pomorskim.
W dniu 22 sierpnia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym. Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca
2019 r. został ogłoszony jednolity tekst ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Rozwiązania w
nim przyjęte mają pomóc w przygotowaniu do przeciwdziałania skutkom zdarzeń o
znacznych rozmiarach, z którymi nie mogą skutecznie radzić sobie pojedyncze podmioty i
służby, a wymagane jest działanie skoordynowane.
Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest Wójt
Gminy.
Do zadań Wójta Gminy w sprawach zarządzania kryzysowego należy:
1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń
na terenie gminy,
2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego:
•
•

realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
opracowanie i przedłożenie staroście do zatwierdzenia Gminnego Planu Zarządzania
Kryzysowego,

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu
zarządzania kryzysowego,
4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,
5) zapobieganie,
terrorystycznym,

przeciwdziałanie

i

usuwanie

skutków

zdarzeń

o

charakterze

6) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie
przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
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7) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
W myśl ustawy o zarządzaniu kryzysowym, wymienione wyżej zadania Wójt Gminy
wykonuje przy pomocy komórki właściwej do spraw zarządzania kryzysowego.
Organem pomocniczym Wójta Gminy w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania
kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Jest on powoływany przez
Wójta Gminy, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy.
Zespół ten wykonuje na obszarze gminy następujące zadania:
•
•

•
•

dokonuje oceny występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na
bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
przygotowuje propozycje działań i przedstawia Wójtowi Gminy wnioski dotyczące
wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania
Kryzysowego,
przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami,
opiniuje Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego.

12. POMOC SPOŁECZNA
Pomoc Społeczna to kluczowy obszar działalności Gminy Nowogródek Pomorski. Określone
przez ustawodawcę zadania pomocowe jednostek samorządu terytorialnego są bardzo rozległe
i dość zróżnicowane pod względem typów i rodzajów świadczeń. Ogólnie rzecz biorąc, mogą
obejmować:
• pomoc środowiskową (pieniężną, usługową i rzeczową), realizowaną w środowisku
zamieszkania świadczeniobiorcy,
• pomoc instytucjonalną świadczoną w całodobowych domach pomocy społecznej lub
udzielaną w ośrodkach wsparcia (m.in. środowiskowych i dziennych domach
samopomocy, noclegowniach).
Zakresowi zadań pomocowych towarzyszy odpowiednio ukształtowany system instytucji,
który zajmuje się pracą socjalną. Celem jego działań jest planowe i systematyczne:
• wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej i osiągnięciu
życiowego usamodzielniania i godnego życia,
• zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej osobom nieposiadającym
dochodu lub o niskich dochodach, a także tym, które wymagają okresowego wsparcia,
do wysokości poziomu interwencji socjalnej,
• zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii
społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
• integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
• stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogródku Pomorskim jest podstawową jednostką
organizacyjną wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej tj. zaspakajania niezbędnych
potrzeb rodzin i osób zamieszkałych oraz czasowo przebywających na terenie gminy
Nowogródek Pomorski, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które wykorzystując
własne zasoby i możliwości nie są w stanie ich pokonać. Zadanie to jest realizowane poprzez
wykorzystanie instrumentów pomocy pieniężnej i niepieniężnej z zakresu pomocy społecznej,
świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych oraz pomocy materialnej dla
uczniów.
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Do podstawowych zadań Ośrodka realizującego politykę społeczną Gminy należy
w szczególności:
1. Wspieranie mieszkańców Gminy, skutkujące poprawą jakości ich życia oraz
zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób i rodzin.
2. Zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im
bytowania w warunkach odpowiadającym godności człowieka.
3. Doprowadzanie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin
oraz ich integracji ze środowiskiem.
4. Zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin oraz
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których
nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
5. Realizacja świadczeń pomocy społecznej
6. Realizacja dodatków mieszkaniowych
7. Udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
świadczenia wychowawczego
8. Udzielanie pomocy w formie stypendiów i zasiłków szkolnych
9. Udzielanie wsparcia kobietom w ciąży i ich rodzinom
10. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
11. Obsługa techniczno – organizacyjna Zespołu Interdyscyplinarnego m.in.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom,
których dochód nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego, przy jednoczesnym
wystąpieniu przynajmniej jednego z powodów wymienionych w m.in. 7 ustawy o pomocy
społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
Liczba rodzin, którym udzielono pomocy i wsparcia w 2021 roku wyniosła 76. Ogólnie z
pomocy ośrodka skorzystały 202 osoby (6 % ogółu mieszkańców gminy). Są to osoby, które
uzyskały pomoc w postaci świadczenia, ale także te, które uzyskały pomoc w postaci paczek
żywnościowych w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 oraz
osoby objęte pomocą opiekunki. W roku oceny, w stosunku do 2020 roku, łączna liczba osób
korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 47 osób. Związane jest to z poprawą
sytuacji finansowej rodzin. W Gminie Nowogródek Pomorski najczęściej występującymi
przyczynami trudnej sytuacji życiowej mieszkańców w 2021 roku było ubóstwo,
niepełnosprawność i bezrobocie.
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej

2021
76

Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej

2021
202
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13. SYSTEM OŚWIATY
W Gminie Nowogródek Pomorski w roku 2021 funkcjonowały 2 ośmioklasowe szkoły
podstawowe: Zespół Placówek Oświatowych w Karsku oraz Szkoła Podstawowa im. Unii
Europejskiej w Nowogródku Pomorskim.
Wydatki z budżetu gminy na oświatę wynosiły w 2021 r.:
ogółem 5.277.224,07 zł w tym:
- otrzymana subwencja: 3.029.451,00 zł
- otrzymana dotacja na wychowanie przedszkolne: 77.963,00 zł
Dopłata Gminy do subwencji i dotacji: 2.169.810,07 zł
Ponadto koszty wynikające z zadań własnych gminy to kwota 489.407,63 zł, w tym:
- dowozy dzieci – 285.734,97 zł
- koszt pobytu dzieci w przedszkolach poza Gminą – 203.672,66 zł.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogródek Pomorski
(rok szkolny 2021/2022)
Klasa

ZPO w Karsku

SP Nowogródek Pomorski

Razem klas

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
„0”

23
16
24
25
21
14
19+10
13+15
19
199

brak klasy
15
7
8
6
12
12
10
13
83

1
2
2
2
2
2
3
3
2
19
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Liczba uczniów na podstawie liczby urodzonych dzieci – mieszkańców Gminy
(bez miejscowości: Kryń, Łubianka, Słowicze, Sucha, Więcław)

Szkoła Podstawowa w Szkoła Podstawowa w Karsku
Nowogródku
Pomorskim

Obwód Miejscowości
wchodzące w
obwód szkolny
Chocień, Golin,
Karsko, Kinice,
Karlin, Kryń,
Lipin, Ławin,
Łubianka,
Parzeńsko,
Rataje, Słowicze,
Smolary,
Smólsko, Somin,
Sołacz, Stawno,
Sucha, Sumiak,
Trzcinna, Ulejno,
Więcław
Giżyn, Kolonia
Nowogródek
Pomorski,
Nowogródek
Pomorski,
Pachocino,
Rokitno, Świątki
Razem

Liczba urodzonych dzieci
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

21

27

22

31

28

30

26

27

19

15

10

20

8

19

14

6

14

11

36

37

42

39

47

44

32

41

30

We wrześniu 2021 r. naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogródek
Pomorski rozpoczęło 353 uczniów w tym ZPO Karsko: 180, SP Nowogródek Pomorski 83,
oddział przedszkolny – 20. Do przedszkola w Karsku uczęszczało 70 dzieci.
W roku 2021 w szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogródek Pomorski jest
organem prowadzącym odbywała się nauka dwóch języków obcych. Języka angielskiego
uczyło się 257 uczniów (w tym 47 uczennic i uczniów w SP Nowogródek Pomorski,
165 uczennic i uczniów w ZPO Karsko, 45 przedszkolaków z Gminnego Przedszkola), języka
niemieckiego uczyło się 134 uczniów (w tym 45 uczennic i uczniów w SP Nowogródek
Pomorski, 20 uczniów w oddziale przedszkolnym w Nowogródku, 69 uczennic i uczniów w
ZPO Karsko), natomiast dodatkowego języka niemieckiego uczyło się 121 uczniów (110 w
SP Karsko oraz 21 w przedszkolu w Karsku).
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2021 r. średnio 18 osób w ZPO Karsko oraz 10
osób w SP Nowogródek Pomorski. Największa liczba uczniów w ZPO w Karsku jest w klasie
IV (25 uczniów), zaś w SP Nowogródek Pomorski w klasie II (15 uczniów). Najmniejsza
liczba uczniów w ZPO Karsko w VIIB klasie (10 uczniów), zaś w Nowogródku Pomorskim
w klasie V (6 uczniów).
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W placówkach oświatowych jest 34,918 etatów nauczycielskich:
- SP Nowogródek Pomorski: 9,14 etatu nauczycielskiego
- SP Karsko: 21,77 etatu nauczycielskiego
- oddział przedszkolny w Nowogródku Pomorskim: 1 etat nauczycielski
- Gminne Przedszkole w Karsku: 3 etaty nauczycielskie
W tym:
- nauczyciele kontraktowi: 1 etat w SP Nowogródek Pomorski, 1 etat w SP Karsko
- nauczyciele mianowani: 8,11 etatu razem, w tym 3,611 SP Karsko, 3,5 SP Nowogródek
Pomorski, 1 Gminne Przedszkole
-nauczyciele dyplomowani: 24,837 etatu razem, w tym 17,167 w SP Karsko,
4,67 SP Nowogródek Pomorski, 2 Gminne Przedszkole, 1 oddział przedszkolny w
Nowogródku Pomorskim
W 2021 r. szkoły podstawowe na terenie Gminy Nowogródek Pomorski ukończyło 25 osób
(11 kobiet, 14 mężczyzn), w tym:
- SP Nowogródek Pomorski: 10 osób (3 kobiety i 7 mężczyzn),
- SP Karsko: 15 osób (8 kobiet i 7 mężczyzn)
1 uczeń nie ukończył SP Karsko.
W roku szkolnym 2020/2021 klasyfikowanych było 157 uczniów SP Karsko. 1 uczeń
realizował obowiązek szkolny w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym. W
SP Nowogródek Pomorski klasyfikowanych było 79 uczniów, 2 uczniów było
nieklasyfikowanych, 1 uczeń realizował obowiązek szkolny w Ośrodku RewalidacyjnoEdukacyjno-Wychowawczym.
Wójt Gminy Nowogródek Pomorski Krzysztof Mrzygłód w roku 2021 przyznał 21
stypendiów – 17 nagród dla uczniów za wysokie wyniki w nauce (11 dla uczniów SP Karsko,
6 dla uczniów SP Nowogródek Pomorski) oraz 4 stypendia dla laureatów olimpiad i
konkursów (4 dla uczniów SP Karsko).
188 uczniów i przedszkolaków było dowożonych do szkół i przedszkoli na terenie gminy
Nowogródek Pomorski, w tym 97 do SP Karsko, 37 do Przedszkola w Karsku, 45 do SP
Nowogródek Pomorski oraz 9 do oddziału przedszkolnego w Nowogródku Pomorskim.
W 2021 r. gmina Nowogródek Pomorski otrzymała w ramach programu Laboratoria
Przyszłości środki finansowe w wysokości 90.000,00 zł. Celem inicjatywy było wsparcie
szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. Kierunków
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Szkoła Podstawowa w
Nowogródku Pomorskim wyposażyła pracownie szkolne w materiały na kwotę 30.000,00 zł a
Szkoła Podstawowa w Karsku na kwotę 60.000,00 zł. Zakupiono mi. In. Drukarki 3D, roboty
edukacyjne z akcesoriami, klocki konstrukcyjne STEAM.
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14. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA W GMINIE NOWOGRÓDEK POMORSKI.
14.1.Wiejski Ośrodek Kultury w Nowogródku Pomorskim.
Wiejski Ośrodek Kultury jest jedyną instytucją kultury w Gminie Nowogródek Pomorski,
wpisaną do rejestru kultury Gminy Nowogródek Pomorski pod numerem 1/1922(wpis z dnia
29 lipca 1992). W strukturze WOK znajduje się także Biblioteka Publiczna w Karsku, a także
filia biblioteki w Nowogródku Pomorskim.
WOK służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalno – oświatowych, sportowo –
rekreacyjnych i sportowych, tworzeniu nawyków korzystania z dóbr kultury i udziału w jej
tworzenie oraz kształtowaniu postaw czynnego odbiorcy kultury i kultury fizycznej.
KADRA: w Bibliotece Publicznej i filii w 2021 roku zatrudnione były 3 osoby na
poszczególnych stanowiskach (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.).
Bibliotekarz

1 etat

Pomoc bibliotekarza

2 etaty

KSIĘGOZBIÓR: Biblioteka posiada na stanie 14 423 pozycje książkowe, zbiór
audiobooków liczy 68 sztuk i cały czas zwiększamy ich ilość, zgodnie z zapotrzebowaniem
czytelniczym. Stan czytelników utrzymuje się na stabilnym poziomie 351 (w 2020 r. 384).
Księgozbiór wzbogacił się o 430 nowych pozycji inwentarzowych.
Cały księgozbiór biblioteczny jest wprowadzony do programu MAK+.
Budynek WOK przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, dysponuje
podjazdem oraz dostosowaną toaletą.
Projekty realizowane przez WOK:
1. Biblioteka otrzymała środki publiczne w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych
Kierunek interwencji 1.1. Zakup zdalny dostęp do nowości wydawniczych, w
wysokości 2 692 zł. Z tych środków zakupiono 113 nowych pozycji wydawniczych, w
tym 96 książek drukowanych i 17 audiobooków. Łączne wydatki w 2021 roku na
zakup nowości wydawniczych 10 321,94 zł.
2. Kontynuuje projekt „Mała książka – wielki człowiek”: projekt dedykowany dzieciom
w wieku przedszkolnym ( 3-6 lat ).
3. System „ ACADEMICA” w naszej Bibliotece
To bezpłatna pełnotekstowa baza polskich publikacji naukowych ze wszystkich
dziedzin wiedzy, zawierająca setki tysięcy tekstów, artykułów, monografii,
podręczników, skryptów. Aktualny zasób cyfrowy wynosi 3 438 612 dokumentów.
Cele statutowe :
• pozyskanie i przygotowanie społeczności do aktywnego uczestnictwa w
organizowanych wydarzeniach kulturalnych i imprezach;
• rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
mieszkańców Gminy Nowogródek Pomorski;
• prowadzenie różnych form edukacji kulturowej i wychowania poprzez sztukę;
wspieranie lokalnych twórców i artystów;
• promowanie lokalnego rękodzieła i dorobku artystycznego; ochrona tradycji i
dziedzictwa kulturowego;
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•
•

współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi;
organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży,
dorosłych i seniorów.

Organizacja działań kulturalnych w roku 2021
• Wakacyjne warsztaty „Biblioteka pod chmurką”;
• Wyjazd z dziećmi do Giżyna na rekonstrukcję Bitwy pod Antietam z 1862 r.
• -widowisko plenerowe dotyczące wojny secesyjnej;
• Dożynki Powiatowo – Gminne w Giżynie;
• Noc Bibliotek – Kraina Lodu;
• Uroczystość z okazji 103 rocznicy Odzyskania Niepodległości;
• Dyskusyjny klub Książki dla dzieci;
• Odwiedziny Pluszowego Misia w przedszkolach w Karsku i Nowogródku Pomorskim;
• „Maseczki malowane kryształami” – ozdabianie maseczek według własnego pomysłu;
• Spotkanie autorskie z panią Ewą Rzepecką;
• Drugie spotkanie z Klubowiczami DKK dla dzieci.

14.2.Wydarzenia kulturalne i imprezy organizowane w 2021 roku.
Ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARSCOV-2 realizacja niektórych imprez czy uroczystości nie była możliwa lub odbywała się w
ograniczonym zakresie.
• Grupy Rekonstrukcyjne w m. Giżyn
Jednakże w 2021 udało się zorganizować wydarzenie historyczne jakim są Grupy
Rekonstrukcyjne odbywające się corocznie w m. Giżyn, które odtwarzają epizody Wojny
Secesyjnej i oddają hołd jej uczestnikowi Herosowi von Borcke spoczywającemu w
mauzoleum w Giżynie.
• Dożynki Powiatowo-Gminne w Giżynie
Niewątpliwym wydarzeniem w 2021 roku były Dożynki Powiatowo-Gminne, które odbyły
się w dniu 18 września m. Giżyn właśnie w Gminie Nowogródek Pomorski. Zgromadzeni
goście wzięli udział w plenerowej mszy św. koncelebrowanej przez księży proboszcza z
parafii znajdujących się na terenie gminy. Oficjalnego otwarcia dożynek dokonali Starosta
Powiatu Myśliborskiego oraz Wójt Gminy Nowogródek Pomorski. Podczas dożynek
tradycyjnie odbyły się konkursy na najpiękniejsze wieńce dożynkowe, w których I miejsce na
najpiękniejszy gminny wieniec dożynkowy zajęło sołectwo Świątki. Po części oficjalnej
odbyła się cześć artystyczna, w której wystąpiły lokalne zespoły. Podczas dożynek
zaprezentowane zostały stoiska promocyjne jednostek Powiatu Myśliborskiego.
• Festyn Rodziny Placówki Wsparcia Dziennego
Kolejnym istotnym wydarzeniem w 2021 roku był Festyn Rodzinny Placówki Wsparcia
Dziennego, który odbył się w dniu 11 czerwca 2021 r. w m. Parzeńsko.
• Dzień Seniora
W dniu 22 października 2021 roku w Trzcinnej odbyła się uroczystość z okazji Europejskiego
Dnia Seniora. Uroczystości towarzyszyły występy artystyczne, poczęstunek oraz wspólna
zabawa.
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14.3.Organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Gminy.
Na terenie gminy Nowogródek Pomorski działają Stowarzyszenia i Towarzystwa oraz Koła
Gospodyń Wiejskich.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KARSKA I OKOLIC
STOWARZYSZENIE W „ZIELONE GRAMY”
NOWOGRÓDZKIE STOWARZYSZENIE RODZICÓW „NASZA GROMADA”
STOWARZYSZENIE KOBIET WIEJSKICH NOWOGRÓDEK POMORSKI
PODWÓRKOWA PLACÓWKA WSPARCIA DZIEDNNEGO ORATORIUM
„STASIÓWKA”
TOWARZYSTWO HISTORYCZNO PRZYRODNICZE „WILGA”
ZESPÓŁ LUDOWY „GIŻYNIANKI”
STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSI GIŻYN
DZIENNY DOM POBYTU SENIOR+
STOWARZYSZENIE W DZIAŁANIU RAZEM SOMIN
STOWARZYSZENIE „KOBIETY RAKIETY”
TRZECIA HARCERSKA DRUŻYNA POŻARNICZA
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH KARSKO
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH ŚWIĄTKI
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH PARZEŃSKO
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH GIŻYN
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH TRZCINNA
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- CZEŚĆ II –
DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI
1. DZIAŁANIA WÓJTA JAKO KIEROWNIKA URZĘDU GMINY
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Zadania swoje
wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy, którego jest kierownikiem. Działanie Wójta Gminy
Nowogródek Pomorski Krzysztofa Mrzygłoda w celu usprawnienia pracy urzędu gminy:
1)Adaptowano pomieszczenie w UG na salę narad i szkoleń oraz wyposażenie Sali w
niezbędną infrastrukturę techniczną w celu wzmocnienia formuły dostępności instytucji dla
mieszkańców, kontrahentów, radnych i sołtysów.
2) Dostosowano pomieszczenia w Urzędzie Gminy do obsługi interesanta w okresie pandemii
(Biuro Obsługi Interesanta, wejście do urzędu).
3) Opracowano nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski.
4) Utrzymano Biuro Rozwoju Gminy wyposażone w niezbędne meble i urządzenia
wielofunkcyjne w celu poprawy sprawności w pozyskaniu środków z UE.
5) Utrzymano usługę Gminnego Centrum Świadczeń przy OPS w Nowogródku Pomorskim.
6) Utrzymano potencjał instytucjonalny administracji publicznej w zakresie planowania
i zagospodarowania przestrzennego w celu usprawnienia procesów inwestycyjnobudowlanych poprzez zastosowanie metod, technik i narzędzi prowadzenia konsultacji
społecznych w planowaniu przestrzennym, wykraczających poza wymogi nakładane na
gminy na mocy przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
7)Powołano Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w celu usystematyzowania
elementów organizacyjnych i wykonawczych, stwarzających optymalne warunki do
zapewnienia społeczeństwu Gminy Nowogródek Pomorski podstawowych warunków
ochrony przed potencjalnymi i realnymi niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem
klęsk żywiołowych oraz innych podobnych zdarzeń powodowanych siłami natury lub
działalnością człowieka.
8) Utrzymano politykę otwartego dostępu do publikacji Zarządzeń Wójta Gminy
Nowogródek Pomorski poprzez udostępnianie ich na bieżąco na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej.
9) Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Nowogródek
Pomorski.
10) Realizowano „Politykę Ochrony Danych” w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski.
11) Realizowano „Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych
osobowych”.
12) Wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów
13) Utrzymano regulamin, zasady wydatkowania funduszu sołeckiego oraz określono
podstawowe druki związane z wydatkowaniem środków w ramach funduszu sołeckiego w
Gminie Nowogródek Pomorski.
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14) Prowadzono weryfikację kontrahentów zgodnie z tzw. Białą listą podatników oraz
stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego.
15) Utrzymano w Gminie Nowogródek Pomorski procedury wewnętrzne dot. raportowania
schematów podatkowych.
1.1. Pozostałe działania.
1) Modernizowano strony BIP.
2) Aktualizowano procedury opisu usług świadczonych w UG.
3) Realizowano usługi na platformie Epuap.
4) Realizowano jednolitą identyfikację wizualną UG (oznakowanie, które ułatwia
komunikację wewnętrzną w urzędzie).
1.2.Jawność u podstaw
Publikowano na bieżąco wszystkie zarządzenia Wójta, stanowiące źródło obowiązującego
prawa miejscowego. Do tej pory Zarządzania Wójta, które rozstrzygały bardzo istotne sprawy
dla Gminy nie były opublikowane. Decyzją Wójta Krzysztofa Mrzygłoda od początku jego
kadencji jest prowadzony ogólnodostępny elektroniczny rejestr zarządzeń Wójta w biuletynie
informacji publicznej, dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą konsultować władcze
rozstrzygnięcia wydane przez Wójta, zatem dowiedzieć się m.in. o finansach gminy, o
regulaminie organizacyjnym Urzędu, o sprawach dotyczących bieżącego zagospodarowania
mienia.
Nie mamy nic do ukrycia, wręcz odwrotnie staramy się dotrzeć do wszystkich ze wszystkimi
możliwymi instrumentami, ostatnio również poprzez social-media.
1.3.Nastawienie społeczne
W roku 2021 nadal obserwujemy wzrastający poziom oczekiwań ze strony naszych
mieszkańców i to napawa nas optymizmem w budowie świadomego społeczeństwa, które jest
w stanie określić swoje zapotrzebowania w interesie ogólnym. Ciąży na Wójcie Gminy
odpowiedzialność w ustaleniu priorytetów działania w sposób konkretny, gospodarny i
celowy, dlatego w tegorocznej edycji Raportu o Stanie Gminy Nowogródek Pomorski za rok
2021, Wójt postanowił przedstawić wszystkie projekty, wokół których toczą się prace w celu
ich realizacji.
Jesteśmy również świadomi, że co najmniej w ciągu ostatniego dziesięciolecia,
wyprodukowano kilka projektów, które zbyt długo leżały w urzędowych szafkach i stały się
nieaktualne (vide m.in. kosztowny projekt sieci kanalizacyjnych z przyłączeniem do
Myśliborza). W celu zapobiegania tego ryzyka Wójt Gminy Nowogródek Pomorski Krzysztof
Mrzygłód postanowił przystąpić do sporządzenia dokumentacji technicznej tylko w obecności
możliwości aplikowania o środki z funduszy zewnętrznych na konkretne cele. Dzięki nowej
organizacji Urzędu skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i wykonaniu
projektów stale się zwiększa o czym świadczą dane zawarte w niniejszym raporcie.
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1.4.Planowanie przestrzenne.
Jedną z najważniejszych działań Urzędu Gminy było do roku 2018 opracowanie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Zadania te często bywają pracochłonne
i powodują spory społeczne przeciwstawiając interesy mieszkańców gminy i potencjalnych
inwestorów. Aby móc zmienić plany miejscowe, które mają wpływ na dalszą rozbudowę
jednorodzinną w naszej Gminy i zabudowę usługową konieczne jest dokonanie zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, do którego zmiany
przystąpiono uchwałą podjętą w 2021 r. Następstwem zmiany studium będzie uchwalenie
zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla budowy elektrowni
wiatrowych, które odblokują zabudowę jednorodzinną na terenach objętych tymi planami.
Kolejnym wyzwaniem, które jest wciąż aktualne, to osiągnięcie kompromisu między
potrzebami gospodarczymi i ochroną środowiska przyrodniczego i krajobrazowego, które
stanowią najwyższe niezbywalne wartości charakteryzujące naszą gminę. Te wartości mogą
być kołem zamachowym zrównoważonego rozwoju i rozsądnego zwiększania budownictwa
mieszkaniowego na terenie Gminy Nowogródek Pomorski.

2. DZIAŁALNOŚĆ NAPRAWCZA WÓJTA KRZYSZTOFA MRZYGŁODA:
CZYLI JAK ODZYSKAĆ STRACONY CZAS…
Od początku kadencji Wójt Krzysztof Mrzygłód intensywnie czyni wszelkie starania, żeby
odzyskać utracone w poprzednich kadencjach szanse na rozwój gminy i podnoszenie jakości
życia mieszkańców. Okres programowania wsparcia z funduszy europejskich formalnie
skończył się w 2020 roku. Przed nami nowy okres programowy. W ostatnich latach
programowania dostęp do funduszu unijnych jest znacząco utrudniony, a nadto zastana
sytuacja finansowa gminy wymaga szczególnej ostrożności w celu zachowania bieżącej
płynności finansowej. Odbudowa potencjału inwestycyjnego Gminy Nowogródek Pomorski
wymaga intensywnego wkładu pracy Wójta i pracowników Urzędu Gminy. Na ten cel
wyodrębniono w strukturach urzędu Biuro Rozwoju Gminy.
2.1.Zarządzanie strategiczne jako metoda
Rok 2021 był kolejnym rokiem zarządzania strategicznego w naszej gminie. Pomocne przy
tym były niektóre inicjatywy oddolne osób prywatnych i lokalnych organizacji
pozarządowych, które dostarczyły cenne pomysły i materiały. Działalność w 2021 roku była
nadal znacznie utrudniona ze względu na utrzymujący się w kraju stan epidemii w związku z
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
2.2. Pozycja finansowa gminy
Wojewoda Zachodniopomorski wspólnie z Regionalną Izbą Obrachunkową w Szczecinie
corocznie publikują rankingi wskaźników finansowych gmin.
Informacja oparta jest na 6 wskaźnikach finansowych podzielonych na dwie grupy;
- 3 stymulanty:
•
•
•

udział dochodów własnych w dochodach ogółem,
relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów
ogółem,
udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
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- 3 destymulanty:
•
•

relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem,
obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń,
• wskaźnik bezrobocia.
Publikacja, pokazuje w jakiej sytuacji na koniec 2021 r. znajdowały się wszystkie wiejskie
zachodniopomorskie JST oraz informuje o zmianie wskaźników w punktach procentowych w
2021 roku względem roku 2020. Otrzymane wyniki są posortowane począwszy od jednostek
o najwyższej wartości indeksu. Pokazany został również dystans pomiędzy poszczególnymi
jednostkami oraz oddalenie od lidera - jednostki o najwyższej wartości indeksu w danej
grupie. Gmina Nowogródek Pomorski znalazła się na 16 pozycji i wykazała znaczną
tendencję wzrostową o 10 pozycji w stosunku do roku 2020.

Tabela 1: Informacja finansowa JST województwa zachodniopomorskiego za 2021 rok3

3

Publikacja, pokazuje w jakiej sytuacji na koniec 2021 r. znajdowały się wszystkie wiejskie zachodniopomorskie JST oraz
informuje o zmianie wskaźników w punktach procentowych w 2020 roku względem roku 2019. Otrzymane wyniki są
posortowane począwszy od jednostek o najwyższej wartości indeksu. Pokazany został również dystans pomiędzy
poszczególnymi jednostkami oraz oddalenie od lidera - jednostki o najwyższej wartości indeksu w danej grupie.
Źródło: https://www.szczecin.uw.gov.pl/
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3. PLAN DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY NOWOGRÓDEK POMORSKI NA ROK
2022 R. W UJĘCIU WIELOLETNIM4
Plan działalności Wójta Gminy Nowogródek Pomorski na rok 2022 r. jest kontynuacją planu
z poprzednich lat i w ujęciu wieloletnim kształtuje się w trójpodziale planowanych wydatków
inwestycyjnych przedstawionych w kolejnych tabelach.
U podstaw tego trójpodziału leży założenie, że w oczekiwaniu na nową pespektywę
finansową Unii Europejskiej i Województwa Zachodniopomorskiego, Gmina może wykonać
pojedyncze inwestycje służące realizacji określonych planów wspólnie dla całej gminy,
spełniając w tym samym misję ogłoszoną przez Wójta Krzysztofa Mrzygłoda na początku
kadencji: „Wspólna Gmina, to nasz łączy”.
3.1. PRIORYTET 1: INWESTYCJE DROGOWE
Cel podstawowy: Poprawa stanu gminnych dróg samorządowych.
Cel strategiczny: Stan gminnych dróg samorządowych stanowi jedną z podstawowych barier
ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także jest czynnikiem
obniżającym aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i poszczególnych
ośrodków gospodarczych.

Lp.

1.

2.

ROK

Przebudowa drogi
dojazdowej do m.in.
budynków
mieszkalnych Karsko
ul. Mieszka I 15 i 16
(droga PGR) oraz
zagospodarowanie
placu w centrum.

Przebudowa drogi
gminnej Karsko-Ławin
-Parzeńsko – II etap

2023

2022

1 250 000,00

312 923,48

5 945 546,04

4

2024

Podzadania
budżetowe
służące realizacji
celu
Droga przejęta od
KOWR. Realizacja
inwestycji będzie
możliwa po
uzyskaniu dof.
W projekcie
uwzględnić ciąg
pieszo jezdny,
oświetlenie.
Długość ok. 350
m.
Podpisano umowę
na realizację
zadania.
Pozyskano środki
w ramach
Programu
Rządowy Fundusz
Polski Ład:
Program
Inwestycji
Strategicznych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i
sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1254)
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3.

Poprawa
bezpieczeństwa w
ruchu drogowym na
skrzyżowaniu Placu
Jedności Narodowej w
miejscowości Karsko

Po uzyskaniu
zgody właściwego
zarządcy drogi

4.

Remont drogi gminnej
w Giżynie nr 790036Z
w kierunku boiska

Pod warunkiem
uzyskania na ten
cel dofinansowania

5.

Budowa chodnika w m.
Świątki,

6.

Remont – wzmocnienie
dróg gminnych w
miejscowości
Nowogródek Pomorski

7.

Przebudowa drogi
Karsko-Łubianka

8.

Przebudowa drogi
gminnej w
miejscowości Golin

Wykonano I i II
etap budowy
chodnika.

30 784,00

2 400 000

1 050 000,00

1 900 000

Pod warunkiem
uzyskania na ten
cel środków w
ramach Funduszu
Polski Ład
Dofinansowanie
przewidziane na
przebudowę drogi
powiatowej w
WPF.
Pod warunkiem
uzyskania na ten
cel środków w
ramach Funduszu
Polski Ład

3.2. PRIORYTET 2: INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE
Cel podstawowy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą
oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami i instalacjami zewnętrznymi.
Cel strategiczny: Jednym z najistotniejszych zagrożeń antropogenicznych dla środowiska
przyrodniczego, zarówno w skali globalnej, regionalnej, jak i lokalnej są zanieczyszczenia wód
i kwestia nierozwiązanych problemów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zwłaszcza na
terenach wiejskich. Infrastruktura winna być dostosowana do zasad zrównoważonego rozwoju, który
sprzyja wypełnieniu przez nie funkcji gospodarczych, społecznych, ekologicznych, kulturowych
i przestrzennych. Warto również podkreślić znaczenie społeczno-gospodarcze odpowiedniego stopnia
rozwoju infrastruktury. Decyduje ona bowiem atrakcyjności gminy, warunkach życia i pracy, a w
przypadku rolnictwa o efektywności produkcji rolniczej. Infrastruktura wpływa na przestrzenne
rozmieszczenie działalności produkcyjnej. Jest również ważnym składnikiem determinującym
strukturę sieci osadniczej oraz elementem integracji ekonomicznej i społecznej w gminie, a także
warunkiem efektywnej ochrony środowiska na wsi i w rolnictwie.
Lp.

ROK

1.

Budowa systemu
kanalizacji w Kinicach

2.

Opracowanie
dokumentacji
projektowej na sieć
wodociągową w
Gminie Nowogródek
Pomorski

2023

2022

2024
Zadanie rozpoczęte
w 2021 roku.
Dofinansowanie w
ramach PROW.

1 936 225,00
24 566,79 zł
(GolinRataje)

Projekty są obecnie
wykonywane.

27 474,51 zł
(KarlinGiżyn)
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17 229,84 zł
(KarlinKinice)

3.

Budowa wodociągu w
m. Karsko do m.
Parzeńsko

4.

Budowa oczyszczalni
ścieków wraz z
kanalizacją sanitarną
grawitacyjno-tłoczną w
m. Nowogródek
Pomorski wraz z
remontem sieci
wodociągowej

Umowa podpisana
na realizację
zadania w 2022
roku.
Realizacja pod
warunkiem
otrzymania środków
w ramach Programu
Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji
Strategicznych.
Wniosek złożono w
ramach 2 edycji
naboru.

80 374,35 zł

29.450.000,00

3.3. PRIORYTET 3: USŁUGI ŚWIADCZONE W INTERESIE OGÓLNYM
LP.
1.

2.
3.

4.

5.

ROK
Remont
komunalnych
budynków
Rozwój placówki
wsparcia
dziennego Karsko
Budowa PSZOK
Realizacja
programu opieki
nad bezdomnymi
zwierzętami.
Realizacja
programu
usuwania azbestu

6.

Zagospodarowanie
terenu przy plaży
w m. Kinice

7.

Zaplecze sportowe
dla Szkoły
Podstawowej w
Karsku

8.

Utworzenie
stołówki w ZPO
Karsku

9.

Rozbudowa Sali w
Rokitnie

2022

2023

50 000,00

120 000,00

827 988,27

104 655,75

Budynki komunalne,
remonty bieżące

Złożono wniosek o
dofinansowanie do
Programu Polski Ład

5 000 000,00

W tym 3 000 zł na
organizacje
pozarządowe w celu
realizacji sterylizacji.
Planowany wniosek o
dofinansowanie –
100% z WFOŚiGW
W 2022 roku
przewidziano środki
na wykonanie
projektu pomostu na
plaży w m. Kinice

20 000,00

20 000,00

20 162,00

Program posiłek w
szkole i w domu z
Ministerstwa
Rodziny i Polityki
Społecznej do 80%
dofinansowania

100 000

10 000,00

2024

37 800,00
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