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WSTĘP 
 

 
Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Lichnowy w roku 2018.  

 

Celem przygotowania niniejszego raportu było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację 

gospodarczą i społeczną gminy Lichnowy. W tym celu zostały zgromadzone szczegółowe dane  

o wszystkich aspektach funkcjonowania gminy.  

 

Raport zawiera analizę następujących obszarów działalności gminy:  

- ogólna charakterystyka gminy, tj. położenie, demografia itp. 

- gospodarka nieruchomościami 

- gospodarka odpadami 

- ochrona środowiska i planowanie przestrzenne 

- projekty i inwestycje  

- pomoc społeczna 

- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 

- działalność Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lichnowy 

- oświata i edukacja 

- kultura i sport 
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

1.1. Położenie Gminy 
 

 

 

Gmina Lichnowy położona jest w południowo-zachodniej części Wielki Żuław Malborskich,  

w rozwidleniu Wisły i Nogatu oraz wchodzi w obręb administracyjny powiatu malborskiego. 

 
Położenie Gminy Lichnowy w Powiecie Malborskim 

 

Na obszarze gminy obejmującym 8869,5 ha zamieszkuje 4500 mieszkańców zameldowanych na 

pobyt stały (stan na dzień 31.12.2018 r.). Zasiedlają oni dziesięć sołectw leżących  

w granicach gminy, tj. Boręty, Dąbrowa, Lichnowy, Lichnówki, Lisewo Malborskie, Parszewo, 

Pordenowo, Starynia, Szymankowo oraz Tropiszewo. Gmina Lichnowy ma dogodne położenie 

komunikacyjne względem aglomeracji trójmiejskiej oraz większych ośrodków miejskich, takich jak 

Tczew, Malbork oraz Nowy Staw. Przez obszar gminy przebiega również magistralna linia kolejowa 

Tczew-Warszawa z dwoma przystankami osobowymi w Lisewie Malborskim oraz Szymankowie. 

Gmina posiada także dobre połączenie z drogami krajowymi nr 22 i nr 2 przez węzeł w Czarlinie lub 

przez zabytkowy most w Lisewie Malborskim (aktualnie w remoncie). Również sieć dróg 

powiatowych i gminnych na tym obszarze zapewnia dobre połączenie między poszczególnymi 

miejscowościami oraz szybki dojazd do Tczewa, Malborka i Nowego Stawu. Atrakcyjności gminie 

nadaje znakowany nadwiślański szlak turystyki pieszej, biegnący wzdłuż wału 

przeciwpowodziowego rzeki Wisły oraz międzynarodowa ścieżka rowerowa. 
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Gmina Lichnowy położona jest w regionie Wielkich Żuław Wiślanych, predysponowanych do 

rozwoju rolnictwa wysokotowarowego, obsługi rolnictwa i turystyki krajoznawczej.  

W związku z tym jest to teren o korzystnych warunkach przyrodniczych do produkcji rolnej  

i hodowli bydła. Fragment terenu gminy położony jest w tzw. Międzywalu Dolnej Wisły, gdzie 

znajduje się Środkowożuławski Obszar Chronionego Krajobrazu, pełniący istotną rolę korytarza 

ekologicznego rangi krajowej. Obszar Żuław charakteryzuje niska lesistość, co powoduje małe 

zróżnicowanie struktury środowiska przyrodniczego. 

 

 

1.2. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne 

Rada Gminy Lichnowy liczy 15 radnych. Przy Radzie działają następujące stałe komisje:  

▪ Komisja Rewizyjna – 3 osoby  

▪ Komisja Rozwoju Gospodarczego – 8 osób  

▪ Komisja Budżetowa  – 3 osoby  

▪ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 3 osoby 

▪ Komisja Społeczno-Socjalna – 8 osób 

 

Gminne jednostki organizacyjne:  

▪ Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach 

▪ Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach  

▪ Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach 

▪ Szkoła Podstawowa w Szymankowie 

▪ Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim 

▪ Szkoła Podstawowa w Szymankowie 
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1.3. Sołectwa 

W skład Gminy Lichnowy wchodzi 10 sołectw: 

▪ Boręty,  

▪ Dąbrowa,  

▪ Lichnowy,  

▪ Lichnówki,  

▪ Lisewo Malborskie,  

▪ Parszewo,  

▪ Pordenowo,  

▪ Starynia,  

▪ Szymankowo  

▪ Tropiszewo 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Położenie poszczególnych miejscowości w Gminie Lichnowy 
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Powierzchnia poszczególnych sołectw kształtuje się następująco: 

SOŁECTWO POWIERZCHNIA W HA 

 

Boręty 

 

1163,27 

 

Dąbrowa 

 

945,71 

 

Lichnowy 

 

1585,07 

 

Lichnówki 

 

1259,90 

 

Lisewo Malborskie 

 

1131,81 

 

Parszewo 

 

599,40 

 

Pordenowo 

 

469,54 

 

Starynia 

 

256,06 

 

Szymankowo 

 

979,50 

 

Tropiszewo 

 

473,51 

 

 

1.4. Partnerstwo międzygminne 
 

 

 

6 kwietnia 1995 r. Rada Gminy Lichnowy Uchwałą Nr VI/13/95 postanowiła nawiązać współpracę 

z gminą Kirchanschöring położoną w Landzie Bawaria w Niemczech. Nawiązanie kontaktów miało 

dotyczyć wymiany młodzieży, współpracy w dziedzinie oświaty, współpracy kulturalnej i w zakresie 

ochrony środowiska. W ślad za uchwałą, 15 marca 1996 roku podpisano akt partnerstwa między Radą 

Gminy Kirchanschöring i Radą Gminy Lichnowy. W akcie tym obie strony wyraziły życzenie 

urzeczywistnienia współpracy w duchu zawartym w Umowie Polsko-Niemieckiej z 17 czerwca 1991 

r. o przyjaznym sąsiedztwie i współpracy. W tym celu obie gminy zobowiązały się do stwarzania 

możliwości poznania się mieszkańców obu gmin i zaprzyjaźniania, rozszerzenia działania na 

płaszczyźnie kościelnej, zwrócenie szczególnej uwagi na kontakty między młodzieżą obu gmin, 

rozwinięcia współpracy na płaszczyźnie kulturowej, artystycznej, sportowej, chrześcijańskiej  

i socjalnej. 

W czasie trwania współpracy wielokrotnie odbyła się wymiana młodzieży, spotkania strażaków, 

artystów oraz mieszkańców gmin. Gmina Kirchanschoring prowadziła działalność charytatywną na 
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rzecz gminy Lichnowy w formie przekazania sprzętu strażackiego oraz poparła wniosek gminy do 

Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w 

Lichnowach. Współpraca prowadzona jest również na płaszczyźnie kościelnej – między 

miejscowymi parafiami. 

12 listopada 2002 r. za wybitną działalność w zakresie porozumienia między narodami były burmistrz 

Hans Straßer gminy Kirschanschoering oraz Gudrun Scharbert uhonorowani zostali wysokim 

polskim odznaczeniem „Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasług Polskiej Rzeczypospolitej”. Jest to 

najwyższe odznaczenie, jakie Polska nadaje obcokrajowcom. Z inicjatywą nadania w/w odznaczenia 

wystąpiła Rada Gminy Lichnowy. Uroczystość wręczenia odznaczeń, na której obecna była również 

delegacja z gminy Lichnowy, odbyła się w gminie Kirchanschöring. Odznaczenia wręczył konsul 

generalny RP w Monachium. 

 

1.5. Demografia 

Gminę Lichnowy według stanu na dzień 31.12.2018 r. zamieszkuje 4500 mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały oraz 45 osób zameldowanych na pobyt czasowy.  

 

Liczba mieszkańców wg poszczególnych miejscowości przedstawia się następująco: 

Miejscowość 
Mieszkańcy 

stali czasowi razem 

BORĘTY 170  170 

BORĘTY DRUGIE 192  192 

BORĘTY PIERWSZE 170  170 

DĄBROWA 246 3 249 

LICHNOWY 727 9 736 

LICHNÓWKI 194 3 197 

LICHNÓWKI DRUGIE 134 1 135 

LICHNÓWKI PIERWSZE 58 1 59 

LISEWO MALBORSKIE 1239 11 1250 

PARSZEWO 292  292 

PORDENOWO 103 2 105 

STARYNIA 64 2 66 

SZYMANKOWO 723 9 732 

TROPISZEWO 188 4 192 

OGÓŁEM 4500 45 4545 
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Liczba mieszkańców wg miejscowości 

 

W 2018 roku zameldowało się na pobyt stały  86 osób i 1 cudzoziemiec na pobyt czasowy powyżej 

3 miesięcy 21 osób oraz 3 cudzoziemców,  wymeldowało się  69 osób. 

Stan ludności Gminy Lichnowy w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 

Stan na dzień Ilość osób zameldowanych na pobyt stały 

31.12.2014 4695 

31.12.2015 4649 

31.12.2016 4613 

31.12.2017 4529 

31.12.2018 4500 

 

 

Ilość mieszkańców Gminy Lichnowy urodzonych w poszczególnych latach przedstawia się 

następująco: 

Rok Chłopcy Dziewczynki Razem 

2014 20 22 42 

2015 30 35 55 

2016 22 25 47 

2017 23 20 43 

2018 47 32 79 

 

Ilość zgonów mieszkańców Gminy Lichnowy przedstawia się następująco: 

Rok Mężczyźni Kobiety Razem 

2014 21 23 44 

2015 36 16 52 

2016 20 20 40 

2017 30 21 51 

2018 19 19 38 
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2. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I GOSPODARKA 
ODPADAMI 

 

2.1. Sprzedaż nieruchomości 

W 2018 roku do sprzedaży zostało przeznaczonych 11 nieruchomości stanowiących grunty 

niezabudowane. W analizowanym okresie sprzedano osobom fizycznym 3 działki położone  

w miejscowościach Lichnowy i Parszewo: 

a) Działki sprzedane w drodze bezprzetargowej: 

- nr 29/4 w Lichnowach o pow. 224 m2 sprzedana została za cenę 6 693,00 zł brutto na 

  poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej o nr 35/1, 

b) Działki sprzedane w drodze przetargu nieograniczonego: 

            - nr 403 w Lichnowach o pow. 1264 m2 sprzedana została za cenę 34 900,00 zł brutto, 

            - nr 57 w Parszewie o pow. 5700 m2 sprzedana została za cenę 40 400,00 zł brutto,  

Na resztę nieruchomości wystawionych w przetargach nie znaleziono nabywcy.   

W 2018 roku Gmina Lichnowy nie dokonała zakupu, zamiany oraz przejęcia nieruchomości. 

 

2.2. Dzierżawa 

Gmina na podstawie art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ma 

prawo wydzierżawić swoje grunty. W 2018 r. oddanych w dzierżawę było 20 działek  

o łącznej powierzchni 55,0254 ha. Wydzierżawiane są również grunty pod ogródki działkowe, garaże 

i pomieszczenia gospodarcze, działalność handlową oraz cele gospodarcze z wyłączeniem handlu.  

 

Stawki czynszu dzierżawnego, zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2018 Wójta Gminy Lichnowy  

z dnia 23.01.2018r. kształtowały się na następującym poziomie: 

a)  grunty stanowiące ogródki działkowe – 0,10 zł/1m2 

b)  grunty pod garaże i pomieszczenia gospodarcze – 3,00 zł/ 1m2 

c)  grunty pod działalność handlową – 3,00 zł/1m2 

d) Zbiorniki wodne – 0,04 zł/1m2 

e) Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe – 0,30 zł/1m2 

f)  grunty rolne:  

- klasa I-III –680,00 zł/1 ha 

- klasa IV-VI – 425,00 zł/1 ha 

g) Łąki, pastwiska, rowy – 255,00 zł/1 ha 

h) Grunty na cele gospodarcze z wyłączeniem handlu – 5% wartości wyceny rynkowej + VAT 

 

Niektóre nieruchomości dzierżawione są przez dwóch lub więcej dzierżawców.  

 

Zasady dzierżawy gruntów określone są w Uchwale Nr XXVII/276/09 Rady Gminy Lichnowy z dnia 

23 czerwca 2009 r. w sprawie zasad dzierżawy gruntów i najmu lokali użytkowych oraz garaży oraz 

w Zarządzeniu Nr 2/2012 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 09.01.2012 r. w sprawie ustalenia stawek 
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czynszu dzierżawnego, które precyzują sposób oddawania w dzierżawę gruntów i najem lokali 

użytkowych.  

 

Wysokość wpływów z czynszów z dzierżaw gruntów rolnych w 2018 roku wynosiła  

39 741,65zł. Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie wynosi 21,07 zł. 

 

 

2.3. Użytkowanie wieczyste 

Gmina oddała w użytkowanie wieczyste 5 nieruchomości 8 użytkownikom wieczystym. 

Nieruchomości te stanowią grunty pod budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, handlowymi. 

Użytkownicy wieczyści na podstawie art. 71 ustawy o gospodarce nieruchomościami uiszczają opłaty 

roczne w wysokości od 0,3% do 3% ceny nieruchomości w zależności od celu, na jaki nieruchomość 

została oddana. Opłaty roczne dokonywane są do 31 marca każdego roku i wynosiły w roku 2018 – 

717,07 zł łącznie.  

 

W dniu 4 września 2018r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów (j. t. Dz. U. poz. 1716). Zgodnie z powyższym aktem, z dniem 1 stycznia 2019r. prawo 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo 

własności tych gruntów.  

 

Na terenie gminy Lichnowy przekształceniu podlegają 4 nieruchomości zabudowane budynkami 

mieszkalnymi tzn. działka nr 39/5 obręb Lisewo, działka 151/3 obręb Dąbrowa oraz działka nr 112/19 

i 112/20 obręb Szymankowo. 

 

Przekształcenia dokonuje się poprzez ujawnienie prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz 

ewidencji gruntów i budynków na podstawie zaświadczenia wydanego przez Wójta. Zaświadczenie 

wydaje się z urzędu lub na wniosek dotychczasowego użytkownika wieczystego. 

 

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu (dawny użytkownik wieczysty) ponosi na rzecz 

Gminy Lichnowy opłatę przekształceniową, w wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia,  

w terminie do dnia 31 marca każdego roku. 

 

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłat może zgłosić zamiar 

jednorazowego jej wniesienia (opłata jednorazowa), stanowiącej iloczyn wysokości opłaty rocznej 

oraz liczby lat pozostałych do upływu 20 lat. 

 

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu, wójt może udzielić 

bonifikaty od tej opłaty na podstawie uchwały rady. Jednakże ze względu na bardzo niską wysokość 

opłaty przekształceniowej, podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia bonifikaty jest niezasadne. 
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Gmina Lichnowy posiada w użytkowaniu wieczystym grunty przejęte od PKP S.A., za które uiszcza 

opłatę roczną w wysokości 1% wartości rynkowej nieruchomości. Gmina posiada  

w użytkowaniu wieczystym nieruchomości: 

- 5 w obrębie Dąbrowa, 

- 11 w obrębie Lichnowy, 

- 5 w obrębie Lichnówki, 

- 9 w obrębie Lisewo Malborskie, 

- 1 w obrębie Parszewo, 

- 6 w obrębie Pordenowo, 

- 3 w obrębie Tropiszewo. 

 

Opłata roczna płatna do 31 marca każdego roku, na konto Starostwa Powiatowego w Malborku za 

2018 r. wyniosła: 4 601,49 zł.   

 

 

2.4. Lokale mieszkalne, użytkowe, socjalne 

Gmina Lichnowy posiada 16 lokali mieszkalnych, w tym: 
- 3 lokale w Ośrodku Zdrowia, 

- 2 lokale w budynku szkolnym (Lisewo Malborskie) 

- 9 lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych (budynki, które nie są w 100% 

własnością gminy, a występują lokale wykupione przez osoby fizyczne), 

- 2 lokale w budynku będącym wyłącznie własnością gminy. 

 

W 2018 r. przekształceniu na lokal mieszkalny uległ lokal socjalny położony w Szymankowie, przy 

ul. Bohaterów Września 1939r. 7/11. 

Wpływy z czynszów mieszkalnych w 2018 r. wynosiły 33 608,54 zł. Na dzień 31.12.2018 r. kwota 

zadłużenia wynosi 56 294,38 zł.  

Stawka bazowa czynszu za 1 m2 lokalu mieszkalnego, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy 

Lichnowy nr 53/2017 z dnia 16.08.2017 r. w 2018 roku wynosiła 4,85 zł. 

Natomiast Zarządzeniem nr 52/2018 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 19.07.2018 r. na rok 2019 r. 

ustalono stawkę w wysokości 4,95 zł.  

Zarządzenie budynkami, w których gmina nie posiada 100% prawa własności opiera się na ustawie 

o własności lokali.  

 

Gmina w 2018 r. posiadała 8 lokali użytkowych. Wpływy z czynszów za lokale użytkowe  

w 2018 r. wyniosły 21 314,04zł brutto. Brak jest zadłużenia w tym zakresie. 

 

Gmina zobligowana jest na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy  z dnia  21 czerwca 2001 r.  

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, płacić 

odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych. Odszkodowania takie przysługują osobom 

fizycznym lub prawnym, które są właścicielami lokali mieszkalnych zajmowanych przez osoby 

mające wyrok sądu o eksmisję i nakaz podpisania z Gminą umowy najmu lokalu socjalnego.  

W przypadku braku takich lokali gmina płaci odszkodowania.  
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W 2018 roku przekształcono dwa lokale mieszkalne w lokale socjalne – ul. 10 Marca 51 oraz  

ul. Braterska 10A/2 w Lisewie Malborskim. 

 

W dniu 14.02.2018r. utworzona została ostateczna lista osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu 

socjalnego. Na liście znalazło się 8 osób. Trzy z nich otrzymały propozycję zawarcia umowy najmu 

lokalu socjalnego - z czego dwie skorzystały, a jedna odmówiła w związku z czym została wykreślona 

z listy osób uprawionych.  

 

W 2018 r. Gmina Lichnowy zapewniła dwa lokale socjalne osobom uprawnionym, w tym rodzinie  

z wyrokiem o eksmisję, zamieszkującej lokal PKP S.A. W związku z powyższym od 1 października 

2018r. wygasł obowiązek zapłaty na rzecz jednej rodziny odszkodowania za niedostarczenie lokalu 

socjalnego. Rocznie był to koszt ok. 4 000,00 zł. 

 

W roku 2018 zaprzestano wypłacania odszkodowania dla osób fizycznych, natomiast na rzecz PKP 

S.A. opłaty z tytułu odszkodowania wyniosły 24 944,91  zł.  

Łącznie w 2018 r. Gmina wynajmowała 5 lokali socjalnych.  

 

Wpływy z czynszów za lokale socjalne w 2018 r. wyniosły 5 857,74 zł brutto. Na dzień 31.12.2018 

r. brak zadłużenia.  

 

Stawka bazowa czynszu za 1 m2 lokalu socjalnego w 2018 roku wynosiła 2,42 zł, zgodnie  

z Zarządzeniem Nr 52/2017  Wójta Gminy Lichnowy z dnia 16.08.2017 r.. Natomiast stawka na rok 

2019r. została ustalona na kwotę 2,47 zł. 

 

 

2.5. Gospodatka odpadami 

1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o odpadach. Ustawa weszła w życie 1 

stycznia 2012 roku wprowadzając szereg nowych, niepraktykowanych wcześniej w Polsce 

uregulowań w zakresie gospodarowania odpadami.  
W świetle nowych przepisów Gminy odpowiedzialne są za większość zadań związanych  

z odebraniem i zagospodarowaniem odpadów z terenu, którym administrują.  

Na gminy został nałożony obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r. poziomów odzysku  

i recyklingu poszczególnych następujących frakcji odpadów: 

- 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, 

- 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych. 

Nowy system gospodarki odpadami zaczął funkcjonować w dniu 1 lipca 2013r. 

 

Na terenie gminy Lichnowy odbierane są odpady komunalne selektywne takie jak papier, szkło, 

tworzywa, metale i odpady wielomateriałowe, oraz wielkogabarytowe z częstotliwością nie mniejszą 

niż:  
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• tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe- jeden raz na miesiąc,  

• szkło – jeden raz na kwartał, 

• papier – jeden raz na kwartał, 

• popiół selektywnie zebrany - odbierany nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, od 1 

października do 30 kwietnia, 

Od kwietnia 2018r. odbierane są odpady ulegające biodegradacji z częstotliwością 2 razy w miesiącu 

przez okres kwiecień – listopad. 

 

W 2018r. zorganizowano również dwie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z pod posesji mieszkańców gminy Lichnowy. Zbiórka 

cieszyła się dużym zainteresowaniem. Podczas kwietniowej zbiórki odebrano 11,60 Mg 

wielkogabarytów oraz 7,86 Mg zużytych sprzętów elektronicznych i elektrycznych, natomiast 

podczas wrześniowej 7,54 Mg wielkogabarytów i 2,08 Mg zużytych sprzętów elektronicznych  

i elektrycznych. 

 

Metodą obliczania opłaty na nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy jest:  

a) dla lokali zamieszkałych przez 1-5 mieszkańców - liczba mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość.   

b) dla lokali zamieszkałych przez 6 i więcej mieszkańców - liczba gospodarstw domowych 

zamieszkujących daną nieruchomość.   

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w odniesieniu do nieruchomości dla 

których metodą ustalania opłaty jest liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość,  wynosi:  

a) 19,00 zł za jednego mieszkańca za miesiąc, gdy odpady są zbierane w sposób nieselektywny. 

b) 12,40 zł za jednego mieszkańca za miesiąc, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny. 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w odniesieniu do nieruchomości, dla 

których metodą ustalania opłaty jest liczba gospodarstw domowych zamieszkujących daną 

nieruchomość, wynosi:  

c) 100,00 zł za jedno gospodarstwo domowe za miesiąc, gdy odpady są zbierane w sposób 

nieselektywny. 

d) 66,00 zł za jedno gospodarstwo domowe za miesiąc, gdy odpady są zbierane w sposób 

selektywny. 

 

Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty  

i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. U. Woj. Pom. z 2019, poz. 507) 

zmieniono z dniem 1 marca 2019r. stawkę za wywóz odpadów : 

• 15,00 zł za jednego mieszkańca miesięcznie, przy zbiórce selektywnej 

• 23,00 zł za jednego mieszkańca miesięcznie, przy zbiórce nieselektywnej  

w przypadku gospodarstw domowych od 6 osób i więcej: 

• 80,00 zł za jedno gospodarstwo domowe miesięcznie, przy zbiórce selektywnej 

• 120,00 zł za jedno gospodarstwo domowe miesięcznie, przy zbiórce nieselektywnej 

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana była ze wzrostem kosztu 

odbioru oraz zagospodarowania odpadów w stosunku do roku 2013, w którym ustalono stawki 

dotychczas obowiązujące, a także rozszerzeniem zakresu usługi odbioru odpadów poprzez 
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wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji oraz organizowanie dwa razy 

w roku odbioru odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z posesji. 

 

Sukcesywnie prowadzona jest weryfikacja danych zawartych w złożonych deklaracjach z danymi 

meldunkowymi udostępnionymi przez USC w Lichnowach. 

Właściciel nieruchomości, u którego stwierdzono różnicę w ilości osób zamieszkujących jest 

wzywany do złożenia korekty deklaracji lub do złożenia wyjaśnień.  

 

W 2018r. w związku z uzasadnionymi wątpliwościami co do danych zawartych w deklaracji, Wójt 

Gminy Lichnowy wystosował 15 wezwań do złożenia wyjaśnień oraz korekty deklaracji. 

 

Od 01.01.2018r. po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, firmą 

świadczącą usługę odbioru odpadów komunalnych ponownie został Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Malborku Sp z o.o. Umowa została zawarta do 31.12.2019r. Wynagrodzenie za 

wykonanie przedmiotu umowy określono na kwotę nie wyższą niż 665 500,00 zł brutto. (wzrost 

kosztów usługi o 21 330,00 zł w porównaniu do umowy zawartej na okres od 01 lipca 2015 r. do 31 

grudnia 2017r.). 
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Analiza odebranych odpadów komunalnych (Mg) 
 

MIESIĄC 

2018 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Zmieszane 74,72 65,96 53,38 57,60 54,34 56,98 57,06 80,90 58,52 54,06 55,68 54,16 
Plastik 4,28 3,60 3,86 8,30 4,80 6,12 5,56 5,82 5,76 - 4,28 5,24 
Szkło - - 8,52 - - 10,14 - - 10,30 - - 12,8 
Makulatura - - 1,12 - - 1,72 - - 1,96 - - 1,70 
Popiół 44,34 26,62 47,76 - - - - - - 58,18 31,36 38,94 
BIO - - - 13,34 15,18 21,76 15,40 19,38 17,24 17,10 28,60 - 

 

 
Analiza poniesionych kosztów związanych z odbiorem w/w odpadów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Styczeń 22 327,05 zł 

Luty 17 870,34 zł 

Marzec 23 044,74 zł 

Kwiecień 34 786,40 zł 

Maj 16 986,84 zł 

Czerwiec 23 252,45 zł 

Lipiec 18 358,18 zł 

Sierpień 22 658,73 zł 

Wrzesień 27 435,64 zł 

Październik 20 452,87 zł 

Listopad 23 372,53 zł 

Grudzień 22 573,74 zł 

razem 273 119,51 zł 
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Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 25.11.2010r. w sprawie powierzenia  Gminie 

Miejskiej Tczew wykonywania zadania własnego Gminy Lichnowy w zakresie utrzymania 

składowisk odpadów i ich unieszkodliwiania, w dniu 27.12.2016r. została zawarta umowa między 

Gminą Lichnowy, a Zakładem Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie (zwanej w dalszej 

części Instalacją). Umowa została zawarta na okres do dnia 31.12.2019r. 

 

Gmina Lichnowy powierzyła Instalacji przetwarzanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz 

odpadów komunalnych selektywnie zebranych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, w celu 

wykonania nałożonych na Gminę obowiązków.   

Instalacja przyjmuje do realizacji przetwarzanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów 

komunalnych selektywnie zebranych, w tym odpadów ulegających biodegradacji i zobowiązuje się 

do wykonania na rzecz Gminy: 

a. recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,  

b. recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących z gospodarstw 

domowych,   

c. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania.  

w odniesieniu do odpadów dostarczonych z terenu Gminy w ramach niniejszej Umowy.  

Instalacja odpowiada za przetwarzanie odpadów komunalnych, a w szczególności ich sortowanie, 

kompostowanie i stabilizację biologiczną w sposób pozwalający na maksymalne odzyskanie 

odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali, oraz ograniczenie masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.  

Instalacja zobowiązała się, w odniesieniu do odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów 

komunalnych selektywnie zebranych dostarczonych z Gminy do uzyskania poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, szkła, tworzyw 

sztucznych i metali (łącznie) , a także w odniesieniu do odpadów innych niż niebezpieczne odpady 

budowlane i rozbiórkowe dostarczonych z terenu Gminy do uzyskania poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w ilościach wymaganych 

załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska. 

Dodatkowo Instalacja  zobowiązała się, w odniesieniu do odpadów zmieszanych, odpadów zielonych 

oraz innych odpadów ulegających biodegradacji dostarczonych z Gminy  do ograniczenia masy 

odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach. 
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Koszty zagospodarowania odpadów w ZUOS Tczew 
 

 
 
 
UISZCZANIE OPŁAT PRZEZ MIESZKAŃCÓW 
W celu usprawnienia systemu dokonywania opłat za gospodarkę odpadami na terenie Gminy 

Lichnowy, każdemu z mieszkańców, który złożył poprawnie wypełnioną deklarację o wysokości 

opłat za gospodarowanie odpadami założony został indywidualny nr konta w Banku Spółdzielczym 

w Malborku, oddział w Szymankowie. 

W związku z powyższym obecnie rozsyłane są informacje o nr konta oraz o wysokości należnej 

opłaty za gospodarowanie odpadami wyliczonej zgodnie ze złożoną deklaracją. 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/118/2016 Rady Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę 

uiszcza się za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.  

 

Opłatę należy wnieść z dołu w terminie:  

• za okres od 1 lipca do 31 sierpnia – w terminie do dnia 31 sierpnia, 

• za okres od 1 września do 31 października – w terminie do dnia 31 października, 

• za okres od 1 listopada do 31 grudnia  – w terminie do dnia 31 grudnia,  

• za okres od 1 stycznia do 28/29 lutego – w terminie do dnia 28 lutego,  

• za okres od 1 marca do 30 kwietnia – w terminie do dnia 30 kwietnia, 

• za okres od 1 maja  do 30 czerwca – w terminie do dnia 30 czerwca.  

 

Opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Lichnowy lub poprzez inkaso. 

Opłatę można również wpłacać na numer ogólny, który został nadrukowany w książeczkach opłat. 

 

Miesiąc Wydatek za I połowę 

miesiąca 

Wydatek za II połowę 

miesiąca 

Styczeń 11 543,56 zł 17 281,87 zł 

Luty 13 871,26 zł 9 931,29 zł 

Marzec 11 402,68 zł 12 098,93 zł 

Kwiecień 12 274,53 zł 19 107,23 zł 

Maj 8 920,91 zł 8 915,54 zł 

Czerwiec 11 422,88 zł 9 247,64 zł 

Lipiec 9 393,25 zł 9 354,34 zł 

Sierpień 10 403,83 zł 18 033,37 zł 

Wrzesień 10 541,50 zł 11 634,51 zł 

Październik 14 164,31 zł 12 276,81 zł 

Listopad 12 896,86 zł 11 697,86 zł 

Grudzień 12 393,30 zł 12 256,49 zł 

Razem: 291 064,75 zł 
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3. OCHRONA ŚRODOWISKA I PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 

3.1. Program gospodarki niskoemisyjnej 

Uchwałą Nr  XIV/82/2015 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 grudnia 2015 przyjęto Plan gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Lichnowy. 

Plany gospodarki niskoemisyjnej zostały opracowane, aby m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów 

określonych w pakiecie klimatycznoenergetycznym do roku 2020, tj.: 

- redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności 

energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń substancji w powietrzu i wdrażane są programy 

(naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK). W ogólnym 

ujęciu realizacja zadań określonych w PGN powinna prowadzić do poprawy stanu środowiska  

i jakości życia mieszkańców na terenie objętym Planem. 

 

W dokumencie skoncentrowano się na działaniach ograniczających emisję i efektywnie 

wykorzystujących zasoby, w tym na poprawie efektywności energetycznej i wykorzystaniu OZE, 

czyli również mających na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń  

w powietrzu. 

 

Zachowano spójność z Aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe gminy Lichnowy1 oraz Programem ochrony powietrza dla strefy 

pomorskiej2, a także innymi dokumentami strategicznymi. 

Celem PGN dla Gminy Lichnowy jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie 

zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza na obszarze gminy, 

działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych 

oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza wraz z oceną ich 

efektywności ekologicznej, określeniem kosztów i możliwych źródeł finansowania. 

 

W ramach realizacji celów wymienionych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej W 2018r. 

zrealizowano zadanie Czyste Powietrze Gminy Lichnowy 2018 

 

Zadanie miało na celu redukcję substancji szkodliwych przenikających do atmosfery poprzez 

dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych 

węglem lub koksem i zastąpieniu ich źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii – 

biomasę. 
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Do zadania zostały zgłoszone 4 budynki mieszkalne wielorodzinne opalane kotłami na węgiel: 

 

• Lisewo Malborskie, ul. 10 Marca 36 – kocioł o mocy 2kW, roczne zużycie węgla – 4Mg 

• Lichnowy, ul. Spółdzielcza 7 – kocioł o mocy 5kW, roczne zużycie węgla – 3Mg 

• Lichnowy, ul. Lipowa 8 - kocioł o mocy 20kW, roczne zużycie węgla – 6Mg 

• Boręty Pierwsze 64 – kocioł o mocy 1,5kW, roczne zużycie węgla – 3Mg 

 

Wymianie uległy źródła ciepła zlokalizowane w lokalach mieszkalnym w budynkach 

wielorodzinnych. W przedmiotowych budynkach nie ma jednego, wspólnego źródła ciepła, a każdy 

lokal posiada niezależny indywidualny piec.  

 

Zadnie spowodowało redukcję następujących substancji szkodliwych przenikających do atmosfery: 

 

 
 

W zakresie przeprowadzonego zadania przeprowadzono działania na rzecz podnoszenia świadomości 

ekologicznej i informacji o zmniejszeniu negatywnego oddziaływania na środowisko.  

W okresie kwiecień – maj 2018r. przeprowadzono kampanię informacyjną – spotkania z 

mieszkańcami, mającą na celu wyjaśnienie szkodliwości dla środowiska związanych z piecami 

opalanymi węglem, a także korzyści wynikających z wymiany pieca na piec opalany biomasą. W 

wyniku prowadzonych działań do konkursu zgłosiło się 7 właścicieli nieruchomości 

zainteresowanych wymianą piecy, w tym 4 z budynków wielorodzinnych. 

Działania informacyjne o szkodliwości piecy opalanych węglem prowadzone są na bieżąco przez 

pracownika Urzędu Gminy Lichnowy odpowiedzialnego za ochronę środowiska. Dzięki 

rozpropagowaniu informacji o konkursie oraz przystąpieniu do jego realizacji wzrosło 

zainteresowanie mieszkańców gminy Lichnowy wymianą źródła ciepła oraz pozyskaniem 

dofinansowania. 

Przedmiotowe zadanie jest realizacją celów określonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

Lichnowy przyjętym Uchwałą nr XIV/82/2015 Rady Gminy Lichnowy w dniu 30.12.2015r.  

 

Jako najważniejsze działania dla osiągnięcia założonych celów strategicznych i szczegółowych w 

Gminie Lichnowy wskazuje się ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych, w tym 

likwidację lub modernizację lokalnych kotłowni opalanych paliwem stałym, likwidację/modernizację 

wysokoemisyjnych kotłów i pieców na paliwo stałe - wymianę na urządzenia o wyższej sprawności. 

 

REDUKCJA
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Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 63 510,00 zł (demontaż istniejących źródeł ciepła, zakup 

fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem, wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i 

c.w.u.) 

 

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 

17 894,00 zł (28,18% kosztów kwalifikowanych) 

Środki własne właścicieli nieruchomości, w których dokonano wymiany źródeł ciepła – 45 616,00 

zł. 

 

 

3.2. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lichnowy w 2018 roku 

W ramach Programu Gmina Lichnowy realizuje następujące zadania: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; 

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7)zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich we wskazanym gospodarstwie 

rolnym; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt; 

9) zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Lichnowy miejsca w schronisku dla 

zwierząt. 

 

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Lichnowy, a Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony 

Zwierząt OTOZ „Animals”, bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Lichnowy będą przekazywane do 

schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tczewie. 

 

Schronisko zobowiązane jest m.in. do przyjmowania odłowionych, zagubionych, zabłąkanych i 

porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są 

zdolne do samodzielnej egzystencji, objęcia bezdomnych zwierząt opieką polegającą na zapewnieniu 

pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła 

dziennego, umożliwiającymi zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. 

 

Realizacja powyższego zadania w 100% pokrywana jest ze środków Gminy Lichnowy i wynosi 2 

000,00 zł brutto za przyjęcie jednego bezdomnego zwierzęcia do schroniska w Tczewie. 

Gmina Lichnowy zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych 

umową, o której mowa w pkt 1, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.  
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Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie. 

Koty wolno żyjące (dzikie, piwniczne) stanowią stały element ekosystemu wiejskiego, a ich obecność 

w budynkach w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni 

(myszy i szczurów). Nie są to zwierzęta bezdomne, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, 

wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu. Utrudnianie, czy zamykanie dostępu do ich 

schronień w terenie zabudowanym, jakim są przede wszystkim piwnice jest niehumanitarne. 

Wszelkie działania podjęte przez zarządców nieruchomości, jak też osoby opiekujące się wolno 

żyjącymi kotami, powinny odbywać się z zachowaniem zasad współżycia społecznego tak, aby nie 

stwarzać uciążliwości dla mieszkańców, a jednocześnie zgodnie z wymogiem ustawowym 

humanitarnie traktować zwierzęta. 

 

Koty wolno żyjące bytują w grupach liczących od kilku do kilkudziesięciu sztuk. Zazwyczaj 

zachowują dosyć duży dystans w stosunku do ludzi, w tym również do swoich opiekunów/karmicieli 

pomimo tego, że identyfikują ich pozytywnie. W wielu przypadkach grupy kotów wolno żyjących 

składają się z osobników spokrewnionych ze sobą, które urodziły się i wyrosły w jej obrębie. 

Przyłączenie się obcego kota do grupy jest bardzo trudne i z reguły koty obce nie są akceptowane.  

 

W środowisku gminnym koty nauczyły się wykorzystywać rozmaite źródła pokarmu, jednak w 

znacznej mierze korzystają z dokarmiania przez człowieka.  

 

Gmina Lichnowy prowadzi działania związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami, w celu 

ograniczenia i kontroli ich populacji. Ważnym aspektem tych działań są zabiegi sterylizacji i kastracji 

kotów, a dodatkowo ich odpchlenie, odrobaczenie i szczepienie, w tym przeciwko wściekliźnie, a w 

przypadku chorób – leczenie.   

 

Gmina Lichnowy pokrywa koszty sterylizacji i leczenia bezdomnych zwierząt, przebywających na 

terenie gminy Lichnowy. 

 

Gmina Lichnowy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłania lekarza weterynarii, z 

którym zwierana jest umowa na dokonywanie zabiegu sterylizacji bezdomnych zwierząt, oraz na 

opiekę lekarską dofinansowywanych. Podpisano umowę na świadczenie usług weterynaryjnych z 

Przychodnią „Zwierzyniec”, Joanna Thiede, ul. Michałowskiego 23C, 82-200 Malbork.  

 

Osoby opiekujące się kotami wolno żyjącymi, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Lichnowy w celu 

otrzymania skierowań na sterylizację i kastrację oraz ewentualne leczenie kotów wolno żyjących. O 

pomoc w odławianiu kotów, w celu dostarczenia do lecznicy weterynaryjnej, można zwrócić się 

bezpośrednio do organizacji pro zwierzęcych. 

 

Po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta wrócą do miejsc macierzystych, bądź trafią do adopcji. 

 

Realizacja powyższego zadania w 100% pokrywana jest ze środków Gminy Lichnowy i wynosi 130 

zł brutto za sterylizację kotki oraz 90 zł brutto za sterylizację kota. 
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Istnieje również możliwość otrzymywania z Urzędu Gminy Lichnowy, w formie wsparcia, 

niewielkiej ilości karmy dla tych zwierząt.  

 

Karma jest przekazywana opiekunom wolno żyjącym kotom 2 razy do roku – w I i IV kwartale 2018r.  

 

Na rok 2018 przeznaczono w budżecie Gminy Lichnowy na dożywianie wolno żyjących kotów kwotę 

1000,00 zł brutto. 

 

Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały 

porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której 

opieką zwierzę dotąd pozostawało. 

 

Bezdomne zwierzęta na terenie wyznaczonym administracyjnymi granicami Gminy Lichnowy 

podlegają stałemu odławianiu – zgłoszenia od mieszkańców Gminy o bezdomnych zwierzętach 

przyjmuje pracownik urzędu odpowiedzialny za ochronę środowiska. 

 

Pracownik urzędu po przyjęciu zgłoszenia i sprawdzeniu jego zasadności informuje Schronisko o 

konieczności odłowienia zwierzęcia. 

 

Odławianie zwierząt bezdomnych może być prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który 

nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia wyłapanych zwierząt, a także nie będzie zadawał 

im cierpienia. 

 

Środki do przewozu zwierząt powinny spełniać warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt. 

 

Odłowione zwierzęta domowe podlegają przewiezieniu do Schroniska. 

 

Odłowione zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego wskazanego w 

rozdziale „Wykaz gospodarstw rolnych mających na celu zapewnienie miejsca dla zwierząt 

gospodarskich”. 

 

Po odłowieniu zwierzęta podlegają w szczególności następującym czynnościom i zabiegom: 

a) ocenie stanu zdrowia przez lekarza weterynarii; 

b) pomocy lekarsko – weterynaryjnej; 

c) umieszczeniu w pomieszczeniu przeznaczonym na kwarantannę; 

9. Realizacja powyższego, w ramach umowy., pokrywana jest ze środków Gminy Lichnowy.  

 

Koszt odłowienia przez schronisko w Tczewie jednego bezdomnego zwierzęcia wynosi 200,00 zł 

brutto. 

Sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku 

Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku  

Zabiegi sterylizacji albo kastracji mogą być prowadzone tylko przez lekarza weterynarii. 
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Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają: 

a) zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku, z uwagi na możliwość  zgłoszenia 

się właściciela lub opiekuna; 

b) zwierzęta u których istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegów z uwagi na stan zdrowia 

lub wiek. 

 

Koszty związane ze sterylizacją albo kastracją zwierząt w schronisku pokrywane są w 100% z 

budżetu Gminy Lichnowy i są zawarte w kwocie 2000 zł brutto płaconej od jednego bezdomnego 

zwierzęcia. 

 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt jest realizowane przez schronisko w Tczewie, 

poprzez przekazywanie zwierząt przebywających w schronisku do adopcji, prowadzenie galerii 

zwierząt przeznaczonych do adopcji na stronie internetowej schroniska, organizację imprez 

promujących adopcję zwierząt oraz współpracę w zakresie znajdowania nowych opiekunów  

z organizacjami pozarządowymi statutowo zajmującymi się ochroną zwierząt. 

Zwierzęta przebywające w schronisku mogą być przekazane do adopcji po odbyciu 14-dniowej 

kwarantanny i po przeprowadzeniu zabiegów lekarsko-weterynaryjnych 

Adoptować zwierzę ze schroniska może tylko osoba pełnoletnia, posiadająca dowód tożsamości z 

adresem zameldowania, po podpisaniu umowy adopcyjnej. 

 

W 2018 roku z terenu gminy Lichnowy odłowiono 17 bezdomnych psów za kwotę 37 400,00 zł. 

 

 

3.3. Planowanie przestrzenne 
 

 

 

 

Na terenie gminy Lichnowy brak jest obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy 

przyjęte Uchwałą Nr XLIII/435/10 Rady Gminy Lichnowy z dnia 13 sierpnia 2010 r.  

 

Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie 

obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków 

zabudowy. 

 

W 2018 roku wydano : 

9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

32 decyzje o warunkach zabudowy 
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3.4. Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Lichnowy 

Uchwałą Nr  XV/160/08 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27 marca 2008 r. przyjęto regulamin  

i powierzono do realizacji Wójtowi Gminy Lichnowy gminnego programu budowy i finansowania 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lichnowy. 

Celem programu jest: 

-  ograniczenie ilości odprowadzanych, nie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio 

do gruntu lub wód, a w efekcie, przerwanie procesu ich degradacji; 

- stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach dla których budowa kanalizacji 

sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona; 

- poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Lichnowy. 

Gmina corocznie zabezpiecza środki na ten cel w budżecie gminy. Dofinansowanie udzielane jest  

w formie dotacji. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków może być dofinansowana  

w wysokości  do 5 000,00 zł udokumentowanych nakładów, jednak nie więcej niż 50% wartości 

inwestycji. 

W 2018 roku dofinansowano w wysokości 5 000,00 zł budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 

we wsi Szymankowo, na terenie nieruchomości znacznie oddalonej od istniejącej w centrum wsi 

kanalizacji sanitarnej. Całkowity koszt budowy przydomowej oczyszczalni wyniósł 10 086,00 zł. 

 

 

3.5. Udzielanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna, będąca 

właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru a także podmiot który do tego zabytku 

posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, 

trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej  

z budżetu Gminy Lichnowy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

budowlanych przy tym zabytku. 

Dotacja przyznawana jest na zasadach określonych w Uchwale VIII/68/0-7 Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 31 lipca 2007r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie 

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
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Dotacja może być udzielona na dofinansowanie: 

• Nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, ustalonych na podstawie kosztorysu 

zatwierdzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, które zostaną 

przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji lub  

w roku następującym po roku złożenia wniosku. 

• Nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie 

trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o udzielenie dotacji. 

Dotacja może być udzielona w wysokości do 25% nakładów koniecznych na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. Jeżeli 

zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga 

przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich 

lub robót budowlanych określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotacja może 

być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

Udzielenie dotacji celowej może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku 

wpisanego do rejestru zabytków. 

W 2018 roku nie udzielono dotacji. 
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4. PROJEKTY I INWESTYCJE 

 

4.1. Budowa kanalizacji saniternej 

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Gmina Lichnowy aktywnie aplikuje o środki finansowe, 

szczególnie na potrzeby infrastrukturalne, mając na celu wyrównanie poziom jakości życia 

mieszkańców wsi w stosunku do mieszkańców miast. Przez 10 lat Gmina Lichnowy pozyskała na 

różnego rodzaju inwestycje ponad 10 mln zł. Trwający okres programowania tj. lata 2014-2020 jest 

trudniejszy w pozyskiwanie środków zewnętrznych ze względu na duże zadłużenie gmin oraz 

skomplikowane warunki przyznania pomocy. Pomimo tych trudności Gmina Lichnowy w roku 2018 

skutecznie aplikowała o kilka projektów infrastrukturalnych.  

Głównym zadaniem samorządu w ostatnich latach było skanalizowanie gminy w 100%. Na dzień 

dzisiejszy wskaźnik ten wynosi 97%. Dzięki realizacji kolejnego projektu jakim jest budowa 

kanalizacji sanitarnej w Szymankowie, Tropiszewie i Staryni z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko skanalizowane zostanie 98,5% mieszkańców gminy. Zadanie polegało 

będzie na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z miejscowości Starynia i Tropiszewo. 

Jednocześnie ścieki z Szymankowa, które dotychczas były tłoczone do Oczyszczalni Ścieków  

w Miłoradzu zostaną skierowane w stronę Tropiszewa w efekcie kierując wszystkie ścieki do 

Oczyszczalni Ścieków w Malborku. W związku z realizacją tego zadania zostanie rozwiązany 

problem comiesięcznej dopłaty do wysokości stawki za ścieki w miejscowości Szymankowo, która 

rocznie kształtuje się na poziomie około 100 000,00 zł. Planowany koszt budowy kanalizacji wynosi 

4 588 665,25 zł. Wartość dofinansowania – 85% tj. 3 087 450,96 zł. Realizacja zaplanowana została 

na lata 2018-2019.  Po realizacji tego zadania do przyłączenia do kanalizacji pozostanie jeszcze 

miejscowość Pordenowo i Lichnówki Pierwsze i Drugie. 

 

 

4.2. Projekt „OZE – poprawa  gospodarki niskoemisyjnej"  

W ostatnich latach globalnym priorytetem stała się ochrona środowiska. Wychodząc naprzeciw 

potrzebom mieszkańców i środowiska Gmina Lichnowy w partnerstwie z gminą Stare Pole 

przystąpiła do realizacji projektu pn. „OZE – poprawą  gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach  

w gminie Lichnowy i Stare Pole  finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego. System 

przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz system ogrzewania w gospodarstwach domowych oparty 

jest w większości na kotłach węglowych. W związku z realizacją ww. projektu zamierzeniem Gminy 

jest obniżenie emisji CO2, redukcja emisji pyłów PM10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu. Po realizacji 

projektu produkcja OZE wyłącznie z instalacji przewidzianych w projekcie wyniesie 7 979,138 GJ  

co równa się 2216,427 MWh, a ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w wyniku 

realizacji projektu odniesiona do całkowitej energii zużytej lub produkowanej w obiektach objętych 

projektem wyniesie 84,83%. 
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W gminie Lichnowy przewiduje się wykonanie następującej ilości instalacji: 

- 36 budynków mieszkalnych, na których zamontowane będą instalacje kolektorów słonecznych, 

- 1 budynek mieszkalny, w którym zainstalowana będzie pompa ciepła, 

- 23 budynki mieszkalne, gdzie zostaną zamontowane piece na biomasę, 

- 20 budynków mieszkalnych na których zamontowane będą instalacje ogniw fotowoltaicznych, 

- 7 obiektów użyteczności publicznej na których zamontowane będą instalacje ogniw fotowoltaicznych. 

 

Planowana wartość inwestycji wynosi 1 904 120,45 zł, w tym wysokość dofinansowania 1 552 681,80 

zł.  

 

4.3. Infrastruktura turystyczna 

Kolejnym kierunkiem strategicznym rozwoju gminy Lichnowy jest rozwój infrastruktury 

turystycznej. Chcąc osiągnąć zamierzony cel, Gmina przystąpiła do partnerskiego projektu wraz  

z Gminą Ostaszewo, Stegna, Nowy Dwór Gdański i Powiatem Nowy Dwór Gdański pn. Pomorskie 

Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie polegało na oznakowaniu trasy 

rowerowej od Pordenowo do Lisewa Malborskiego, natomiast na odcinku 1 km w miejscowości 

Dąbrowa wykonana została ścieżka pieszo-rowerowa z masy bitumicznej o szerokości 2,5 m. 

Dodatkowo zostały wybudowane dwa przystanki rowerowe: w Dąbrowie przy placu zabaw oraz 

 w Lichnowach w istniejącym parku przy Urzędzie Gminy. W skład przystanku rowerowego 

wchodzą ławostoły, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci i tablica informacyjna. Budowa tej 

trasy jest elementem większego przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Marszałkowski  

Województwa Pomorskiego pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy”. 

Urząd Marszałkowski pokrył koszty studium wykonalności oraz koncepcji przystanków rowerowych 

i oznakowania, natomiast poszczególne gminy zawarły porozumienia w celu realizacji kolejnych 

odcinków w ramach partnerstwa. Koszt realizacji odcinka na terenie gminy Lichnowy wyniósł 

1 383 282,75 zł. 

 
 

4.5. Pozostałe projekty realizowane w 2018 roku 
 

 

Gmina korzysta również z funduszy o mniejszym zakresie finansowym, jakim jest Leader. W ramach 

konkursu ogłoszonego przez Żuławską Lokalną Grupę Działania utworzono park rekreacyjny  

w Lisewie Malborskim. W ramach zadania powstało nowe miejsce do wypoczynku i rekreacji.  

Na działce przejętej od PKP zostały wykonane ciągi piesze, ustawione ławki, ławostoły i stojaki na 

rowery. Najważniejszym elementem jest siłownia zewnętrzna oraz urządzenia  typu workout. 

Wartość  końcowa zadania ukształtowała się na poziomie –121 225,00 zł, wartość dofinansowania 

63 630,00 zł.  

 

Drugim podobnym projektem był „Aktywny Senior” finansowany ze środków Sejmiku 

Województwa Pomorskiego, gdzie gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł 

(maksymalne dofinansowanie) na wykonanie siłowni zewnętrznej przy boisku szkolnym  

w Lichnowach. Łączna wartość zadania wyniosła 13 000,00 zł. 
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Wszystkie te projekty infrastrukturalne wynikają ze Strategii Rozwoju Gminy Lichnowy, która 

została opracowana na lata 2015-2022. Misja Gminy Lichnowy została ustalona i zapisana jako 

„stworzenie optymalnych warunków do życia i rozwoju mieszkańców, wspieranie ich aktywności 

zawodowej i społecznej oraz pobudzenia rozwoju lokalnej gospodarki, wykorzystanie szans 

związanych ze wsparciem inwestycji zewnętrznych oraz współpracą z podmiotami trzecimi. 

 

Cele strategiczne wymienione w strategii dotyczą trzech najważniejszych sfer rozwojowych w gminie 

Lichnowy:  

1. sfery przestrzenno-środowiskowej w sposób immanentny związanej z infrastrukturą techniczną 

wynikającą z prowadzonej polityki inwestycyjnej, a także z gospodarką przestrzenną oraz 

otoczeniem środowiskowym; istotą sfery przestrzenno-środowiskowej jest konkretna 

powierzchnia lub kubatura; 

2. sfery gospodarczej, na którą składają się podmioty gospodarcze oraz inne podmioty oferujące 

pracę i wpływające na zasoby pracy, osoby pracujące i bezrobotni, instytucje rynku pracy oraz 

wszelkie regulacje oraz powiązania i przepływy o charakterze gospodarczym; 

3. sfery społecznej, w zakresie której mówimy o mieszkańcach gminy, więziach i powiązaniach 

między ludźmi, aktywności społecznej i kapitale społecznym, demografii itd.; w centrum sfery 

społecznej jest człowiek i jego relacje. 

 

Na uwagę zasługuje także zadanie pt. modernizacja drogi gminnej (ulica Braterska) w miejscowości 

Lisewo Malborskie za kwotę 384 610,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł 293 014,00 zł. 

Zmodernizowano 548,8 mb drogi, poprzez wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego metodą 

nakładki na istniejącej nawierzchni.   

 

Jak widać z przedstawionego zestawienia inwestycji gmina sukcesywnie realizuje poszczególne cele. 

Efektywne wdrażanie założeń dokumentu wymaga stałego monitorowania efektów realizacji 

projektów założonych w strategii. Na proces monitorowania składa się zbierania oraz analizowanie 

danych wskaźnikowych chrakteryzujących efekty poszczególnych zadań, co realizowane jest przez 

przygotowywanie corocznej informacji o programach unijnych przeznaczonych na wspieranie wsi, 

wdrożenie i realizację programów na terenie gminy Lichnowy oraz pozyskanie innych środków 

pozabudżetowych. 
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5. POMOC SPOŁECZNA 
 

5.1. Informacje ogólne 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom  

i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wynika z tego, że państwo udziela pomocy 

osobom potrzebującym niejako w ostatniej kolejności. W prawie zabezpieczenia społecznego pomoc 

społeczna jest ostatnią możliwością przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. Poprzedzają ją  

z reguły świadczenia z sytemu zabezpieczeń społecznych, jak choćby zasiłki rodzinne czy pomoc  dla 

bezrobotnych. 

 

Ośrodek realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, świadczeń wychowawczych "500+", świadczenia „Dobry start”, dodatków 

mieszkaniowych, zryczałtowanych dodatków energetycznych, udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Lichnowy, korzystania ze 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawowych zadań w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny a także ustawy „Za życiem”. 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w szczególności należy: 

a) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

potrzebującym, 

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

c) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 

d) praca socjalna, 

e) dożywianie dzieci, 

f) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 

g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych. 

 

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej,  

a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału 

i odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów, napraw w mieszkaniu 

jak również kosztów pogrzebu. W szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, 

bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby 

ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

i prowadzeniu gospodarstwa domowego, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu  

z Zakładu Karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego. 
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE POWODÓW PRZYZNAWANIA POMOCY  

Powód trudnej sytuacji życiowej        Liczba rodzin 

 stan na  

31.12.2018 

Ubóstwo 232 

Bezdomność 13 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 1 

Bezrobocie 79 

Niepełnosprawność 86 

Długotrwała lub ciężka choroba 116 

Bezradność w sprawach opiekuńczych i 

prowadzeniu gospodarstwa domowego – 

ogółem w tym: 

- rodziny niepełne 

- rodziny wielodzietne 

6 

 

 

4 

1 

Przemoc w rodzinie 2 

Alkoholizm 11 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z Zakładu Karnego 

3 

 

Liczba bezrobotnych w gminie Lichnowy wynosi na dzień 31.12.2018 r. 178 osób zarejestrowanych. 

W stosunku do grudnia 2017 roku liczba osób bezrobotnych zmalała o 3 osoby. 

 

Z ogółu osób zarejestrowanych 125 osób stanowią kobiety. Bezrobotni bez prawa do zasiłku to 152 

osoby. 

 

Liczba bezrobotnych: 

- kobiety – 124 osoby, 

- osoby bez prawa do zasiłku – 154 osoby, 

- osób z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, zasadniczym zawodowym – 136 osób,  

- osoby z wykształceniem średnim i wyższym – 42 osoby.  

 

Liczba osób zamieszkałych w gminie Lichnowy, które skorzystały ze szkoleń w PUP Malbork                

w roku 2018 to 4 osoby, z tego podjęły pracę 2 osoby.  

 

Do tut. Ośrodka w 2018 r. wpłynęło 449 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych.  

Świadczenia rodzinne w  2018 r. wypłacono na łączną kwotę 2.261,001,00 zł,  w tym: 

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 919.216,00 zł wypłacane śr. na 460 dzieci; 
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- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 54.000,00 zł; 

Świadczenia opiekuńcze  

-   zasiłki pielęgnacyjne – 376.534,00 zł – wypłacone 199 osobom; 

-   świadczenia pielęgnacyjne – 552.790,00 zł wypłacane 32 osobom; 

-   specjalny zasiłek opiekuńczy – 111.999,00 zł wypłacany18 osobom; 

-   zasiłek dla opiekuna  - 56.401,00 zł wypłacany 8 osobom. 

 

W 2018 roku wpłynęło 56 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2018 r. wypłacono na łączną kwotę 337.795,00 zł śr. na 

79 osób uprawnionych, w 49 rodzinach pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego.  

 

W 2018 r. wpłynęło 402 wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+). Świadczenia 

wypłacono na łączną kwotę 3.461.160,00 zł, co stanowi średnio 576 świadczeń wypłacanych 

miesięcznie 

 

W 2018 r. wpłynęło 395 wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry start” (300+). Świadczenia 

wypłacono na łączną kwotę 184.800,00 zł, co stanowi 616 wypłaconych świadczeń. 

 

W 2018 r. wpłynęły 2 wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia „Za życiem”. Świadczenia 

wypłacono na łączną kwotę 4.000,00 zł ( drugi wniosek zrealizowano w 2019 r.). 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wpłynęły 92 wnioski  o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego. Wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 123.101,60 zł.  

 

W 2018 r. wpłynęło 10 wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.                     

 

W okresie od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. wypłacono dodatki energetyczne wraz z 2% kosztów 

wypłacania dodatków na kwotę 972,53 zł, w tym 2% kosztów wypłacania dodatków energetycznych 

wyniosło  13,00 zł. 

 

W 2018 roku wypłacono stypendium szkolne 228 uczniom na łączną kwotę 35.419,50 zł, w tym 

środki własne 7.083,90 i środki zlecone 28.335,60 zł. 

 

 

5.2. Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 

W okresie od 2014 roku do 2018 roku obowiązywała uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 

grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin  

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.                  

 

Celem programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole 

podstawowej, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osób i rodzin  

w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych znajdujących 

się w trudnej sytuacji. 



34 
 

 

W 2018 r. z dożywiania skorzystało 138 osób, w tym z posiłku 93 osoby,  w tym: 

- do czasu rozpoczęcia nauki w szkole – 23 osoby,  

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej- 62 osoby 

- pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej – 53 osoby. 

 

Przyznana dotacja na realizację programu zgodnie z aneksem do umowy z dnia 22.01.2018 r. 

wyniosła 27.000,00 zł.                         

 

Ogółem wydatek dożywiania wyniósł 39.885,80 z tego: 

- środki własne –12.897,00 zł  

- dotacja z budżetu państwa – 26.988,80 zł,  

 

 

5.3. Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014 – 2020 

Dnia 26.09.2018 r. tut. Ośrodek zawarł z Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Gdańsku porozumienie określające zasady współpracy przy realizacji Programu 

Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 - Podprogram 2018. Porozumienie zostało zawarte 

na czas trwania Podprogramu 2018 czyli do końca czerwca 2019 r. przy zachowaniu limitu 

maksymalnie 200 odbiorców pomocy na cały okres realizacji Podprogramu 2018. 

 

Żywność dla mieszkańców Gminy Lichnowy była wydawana w OR PCK Malborku. Pracownicy 

socjalni w ramach Podprogramu 2017 wydali łącznie 105 skierowań, co stanowi 300 osób, które 

skorzystały z Podprogramu 2017. Natomiast w ramach Podprogramu 2018 pracownicy socjalni 

wydali łącznie 67 skierowań co stanowi 200 osób, które korzystają  z Podprogramu 2018. 

 

Program jest uzupełnieniem działań gmin w zakresie udzielania posiłku lub dożywiania dzieci,  

w większości przypadków adresowany jest do osób i rodzin korzystających z pomocy ośrodka 

pomocy społecznej. 

 

 

 

5.4. Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 

2018 

Ośrodek realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny, zgodnie ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

W roku 2018 łączne koszty realizacji zadań określonych w ustawie (wynagrodzenie asystenta rodziny 

wraz z pochodnymi) wynosiły 37.620,25 zł. Część wydatków finansowana była z budżetu gminy tj. 

– 21.497,25 zł. Natomiast część pochodziła z budżetu państwa, jako dofinansowanie, które Gmina 

Lichnowy pozyskała w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 
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na rok 2018”. Była to odpowiednio kwota 11.572,00 zł, oraz z Funduszu Pracy była to kwota 4.551.00 

zł. 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem bilans rodzin, które skorzystały z usług asystenta 

rodziny, wynosił liczbę 10.  

 

W związku z wdrożeniem ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem” poszerzyła się rola asystenta rodziny. Odpowiedzialny jest on za koordynowanie 

poradnictwa dla rodzin z dziećmi, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 

w czasie porodu. Zakres poradnictwa obejmuje: przezwyciężanie trudności w pielęgnacji  

i wychowaniu dziecka, wsparcie psychologiczne, pomoc prawną (w szczególności w zakresie praw 

rodzicielskich i uprawnień pracowniczych), dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

W ramach podjętej współpracy z jedną rodziną, asystent dodatkowo dla tej rodziny udzielał wsparcia 

i poradnictwa z zakresu ustawy „Za życiem” ponieważ urodziło się w niej dziecko, u którego 

zdiagnozowano nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.  

 

 

5.5. Gminny program wspierania rodziny na lata 2018 – 2020 

Uchwałą Nr XXXVII/258/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 stycznia 2018 roku został przyjęty 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. 

 

Opracowywanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny należy do zadań 

własnych gminy, określonych w art. 179 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

Zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Lichnowy 

realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach – Uchwała Nr XX/151/2012 Rady 

Gminy Lichnowy z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Lichnowach do realizacji zadania gminy w zakresie wspierania rodziny. 

 

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 jest Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Lichnowach przy współpracy Urzędu Gminy w Lichnowach, placówek 

oświatowych, policji, Sądu Rejonowego w Malborku, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Lichnowach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Powiatowego 

Urzędu Pracy w Malborku, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lichnowach, parafii, 

sołectw, Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lichnowy ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie, organizacji pozarządowych. 

 

Opierając się na założeniach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, jako jedną z głównych form wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci jest 

zaangażowanie asystenta rodziny, o którym stanowi art. 11 ust. 3 i art. 12 przedmiotowej ustawy. 
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Bardzo ważne jest, aby rola asystenta rodziny zaczynała się już na etapie profilaktyki i polegała na 

aktywnym wspieraniu rodziny. Zadaniem asystenta jest całościowe wspieranie rodzin 

wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami. Nadrzędnym celem pracy asystenta jest 

niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny lub umożliwienie powrotu dziecka umieszczonego 

w systemie pieczy zastępczej do rodziny. Działania asystenta i rodziny zmierzają do jej 

usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie, w środowisku zapewniającym im poczucie 

bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój. 

 

 

5.6. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Lichnowy na lata 

2014 – 2020 

„Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Lichnowy na lata 

2014 - 2020" stanowi wyznaczenie kierunków i działań dla gminy Lichnowy w obszarze kwestii 

społecznych na najbliższe lata. Jest ona kontynuacją i uzupełnieniem celów określonych w 

realizowanej dotychczas Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy 

Lichnowy na lata 2008-2013. 

Strategia jest opracowaniem kompleksowym, obejmującym w szczególności programy: pomocy 

społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest 

integracja osób i rodzin grup szczególnego ryzyka. Przyjęte w niej założenia mają na celu realizację 

potrzeb mieszkańców, szczególnie najbardziej potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Mają zaspokajać potrzeby wielu grup społecznych, uwzględniając możliwie najszerszy 

katalog potrzeb i problemów społeczeństwa gminy Lichnowy. 

 

 

 

5.7. Projekt partnerski "Mobilny i aktywny kapitał ludzki w Powiatach 

Malborskim i Sztumskim - aktywizacja społeczno – zawodowa 
 

Dnia 19.05.2016 r. Wójt Gminy Lichnowy podpisał umowę o partnerstwie na rzecz realizacji 

Projektu " Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim - aktywizacja 

społeczno - zawodowa" a w dniu 02.06.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. 

 

Celem partnerskiego projektu 10 jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu malborskiego 

i sztumskiego należących do MOF Malbork - Sztum było zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych 

i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Każdej osobie biorącej udział w projekcie 

zapewnione zostało zindywidualizowane wsparcie, wynikające z opracowanej ścieżki reintegracji i 

realizowane na podstawie kontraktu socjalnego. 

 

Projekt był realizowany w okresie od 02.05.2016 r. do 31.10.2018. 

 

Z terenu Gminy Lichnowy w projekcie uczestniczyły 32 osoby, w tym osoby niepełnosprawne.  
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W roku 2018 pracownicy tut. Ośrodka zakwalifikowali do projektu 10 osób, w tym  6 kobiet, w tym 

1 kobieta z lekkim i 1 kobieta umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz  4 mężczyzn,  w 

tym 1 mężczyzna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.                      

 

Za odbywanie stażu (za cały miesiąc) osoby te otrzymywały stypendium stażowe w wysokości 

1.449,89 netto.  Stypendium stażowe wypłacane było przez tut. Ośrodek na podstawie list wypłat 

sporządzonych przez Spółdzielnię ISKRA  i dostarczonych do tut. Ośrodka. 

W 2018 r. wypłacono stypendium stażowe w łącznej wysokości 67.264,63 zł netto. 
 

 

 

5.8. Zespół interdyscyplinarny 

W roku 2018r. na terenie gminy Lichnowy funkcjonował przyjęty Uchwałą z dnia 29.10.2010r. Nr 

XLVIII/452/10 Rady Gminy Lichnowy - Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Lichnowy.  

 

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

Gminy Lichnowy został opracowany na podstawie pozyskanych informacji w ramach współpracy 

jednostek zaangażowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Głównymi założeniami Programu są: 

• Zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości 

społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanych z występowaniem 

przemocy. 

• Zatrzymanie sytuacji przemocy - zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków 

występowania przemocy w rodzinie. 

•  Poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania 

przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków  

społecznych oraz efektywności podejmowanych działań. 

 

Nowy Program, obowiązujący w latach 2020-2022 jest w trakcie tworzenia i zostanie przyjęty 

uchwałą Rady Gminy Lichnowy w bieżącym  roku. 

 

Od 2011 roku w Gminie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lichnowy ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kiedy to  Zarządzeniem Nr 56/2011 z dnia 05 maja 2011 r 

Wójt Gminy Lichnowy powołał  pierwszy  Zespół. 

 

Obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, będących elementem gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  jako jedno z zadań własnych gminy został nałożony 

przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 poz. 

1390) 

 



38 
 

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lichnowy ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa 

m.in. w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, która to obejmuje ogół czynności podejmowanych 

i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku  

z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie." 

 

Prace w ramach procedury Niebieskie Karty, dotyczących rodzin, zamieszkałych na terenie gminy 

Lichnowy, prowadzone są w ramach grup roboczych. Do składu grup roboczych mogą być 

powoływani specjaliści spoza składu samego Zespołu, a którzy na co dzień mają kontakt i szerszą 

wiedzę, dot. problemów rodziny i samych jej członków.  Grupy robocze pracują z osobą, wobec której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,  osobą, wobec której istnieje podejrzenie, 

że stosuje przemoc w rodzinie oraz świadkami przemocy w rodzinie. 

 

Ogółem w roku 2018 powołane do pracy zostały 23 grupy robocze.  

Odbyło się 100 posiedzeń grup roboczych. 

 

W roku 2018 odbyły się cztery spotkania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 

Lichnowy ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ( 01.03.2018r., 13.06.2018r., 19.09.2018r., 

12.12.2018r.), podczas których podejmowane były indywidualne przypadki rodzin, w których 

zaistniał problem przemocy, omawiana była również realizacja procedury Niebieskie Karty na terenie 

gminy Lichnowy, poddawano analizie akty prawne, na podstawie których realizowane zadania, 

zawiązane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, jak również działalność profilaktyczna  

i diagnostyczna.  

 

Członkowie Zespołu regularnie podnoszą swoje kompetencje w zakresie tematyki związanej  

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poprzez m.in. udział w szkoleniach oraz samokształcenie. 

 

W 2018 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Lichnowy ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie wpłynęło 35 formularzy Nebeskich Kart –A. Największa liczba Procedur została 

wszczęta przez funkcjonariuszy policji,  podczas interwencji, w związku np. z awanturą domową, 

agresywnym zachowaniem członka rodziny. Było to odpowiednio 29 wypełnionych formularzy 

Niebieska Karta – A.  Także przedstawiciele innych służb, uprawnionych do wszczęcia procedury 

Niebieskie Karty w roku sprawozdawczym  wszczęli 6 Procedur: 

-   5     Niebieskich Kart  - A – wypełnionych  przez ośrodki pomocy społecznej 

- 1 Niebieska Karta - A –wypełniona przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  w Malborku 

 

W roku 2018 wsparciem grup roboczych objętych było ogółem -112 osób,  z 30 rodzin , w tym 31 

kobiet ( w tym 3 starsze), 42 mężczyzn ( w tym 1 starszy) oraz 39 dzieci. 

 

W Procedurach, które zostały wszczęte w 2018 roku wśród osób, które zostały wskazywane, jako te, 

wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie największą liczbę stanowiły 
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kobiety ( 16 kobiet w różnym wieku). Kolejną grupą były dzieci. Odpowiednio było to 13 dzieci, 

wskazanych jako bezpośrednio doznające przemocy. Tylko 4 mężczyźni zostali wskazani jako, ci co 

mieliby doznawać przemocy domowej. W każdym przypadku- ze strony drugiego mężczyzny. 

 

Wśród osób podejrzanych o stosowanie przemocy w Procedurze wskazanych zostało 24 mężczyzn  

i jedna kobieta. 
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6. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH 

 

6.1. Informacje ogólne 

Do zadań własnych gminy, zgodnie z Ustawą z dn. 26 października 1982 roku o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy prowadzenie działań związanych  

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób 

uzależnionych od alkoholu.    

 

W szczególności zadania te obejmują: 

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu, 

- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej   

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, 

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,  

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  

i socjoterapeutycznych, 

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, 

- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131  i 15 ustawy 

oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji 

społecznej. 

 

Zadania te są realizowane w ramach corocznie uchwalanych gminnych programów profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych jest dokumentem 

wyznaczającym cele oraz sposoby rozwiazywania problemów alkoholowych oraz związanych z tą 

sferą życia problemów rodzinnych i społecznych na terenie gminy Lichnowy.  

 

Niniejszy dokument stanowi integralna kontynuacje i rozwinięcie działań prowadzonych w latach 

ubiegłych oraz stanowi integralną cześć Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 

na terenie gminy Lichnowy na lata 2014-2020 

 

Kierunki działań zawarte w programie uwzględniają cele operacyjne dotyczące profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.  

 

Gmina Lichnowy realizuje ww zadania za pomocą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Aktualny skład GKRPA został powołany przez Wójta Gminy Lichnowy 
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Zarządzeniem Nr 19/2017 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ze składu Komisji zostały wyłonione trzy 

zespoły: 

- Zespół ds. uzależnień  

- Zespół ds. profilaktyki zagrożeń patologicznych  

- Zespól ds. nadzoru nad przestrzeganiem zasad sprzedaży alkoholu  

 

 

6. 2 Dostępność napojów alkoholowych 

W dniu 9 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 października  1982 r.   

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nadała nowe brzmienie art. 12 

ww. ustawy. W świetle art. 12 ust. 1 rada gminy określa w drodze uchwały limit zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych odrębnie dla każdej kategorii napojów alkoholowych, czyli do 4,5% 

zawartości alkoholu oraz na piwo,  powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

oraz  powyżej 18% zawartości alkoholu oraz odrębnie dla napojów przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz poza miejscem sprzedaży (placówki handlowe). 

 

Uchwałą Nr XLVI/311/2018 Rady Gminy Lichnowy z dnia 21 sierpnia 2018 r.  w ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Lichnowy ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 20 oraz w  miejscu sprzedaży -5, 

maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 

18 % zawartości alkoholu  (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

– 18 oraz w miejscu sprzedaży -3, maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 18 % zawartości alkoholu  przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży – 12 oraz w miejscu sprzedaży – 2. 

 

W chwili obecnej na terenie gminy wydanych jest 37 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 2 zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu. Spośród placówek handlowych  

i gastronomicznych funkcjonujących na  terenie gminy Lichnowy 16 placówek posiada zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie (stan na 31.12.2018r.) 

 z napojami przeznaczonymi do spożycia 

poza miejscem sprzedaży 

wg zawartości alkoholu 

w miejscu sprzedaży 

wg zawartości alkoholu 

do 4,5% 

oraz piwo 

od 4,5% do 18% 

(bez piwa) 
powyżej 18% 

do 4,5% 

oraz piwo 

od 4,5% do 18% 

(bez piwa) 
powyżej 18% 

15 13 9 1 1 0 

Tabela dot. liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
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W 2018 r. wydano 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży oraz 2 zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży i 3 zezwolenia jednorazowe. Ponadto w 2018 r. stwierdzono wygaśnięcie 2 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z uwagi na likwidacje punktów sprzedaży alkoholu. 

 

W 2018 r. zespół ds. nadzoru nad przestrzeganiem zasad sprzedaży alkoholu przeprowadził kontrolę 

w przedmiocie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. W dniu 18.12.2018 r. skontrolowano  6 placówek. W wyniku dokonanych kontroli 

nie stwierdzono  nieprawidłowości. 

 

 

6.3. Działalność profilaktyczna  
 

 

 

Działalność profilaktyczna w dużej mierze realizowana jest przez Zespół ds. profilaktyki zagrożeń 

patologicznych. Potrzeby w dziedzinie profilaktyki uzależnień przedstawiają się następująco: 
- systemowe realizowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć 

socjoterapeutycznych, 

- zakup materiałów do realizacji programów w szkołach oraz zajęć socjoterapeutycznych  zakup 

pomocy audiowizualnej tj. filmów o tematyce uzależnień i tematyce przemocy, zakup  publikacji oraz   

książek o tematyce związanej z pracą z młodzieżą, uzależniamy i profilaktyką.  

- szkolenie rady pedagogicznej oraz członków GKRPA na temat środków uzależniających, w zakresie 

interwencji profilaktycznej w szkołach, w zakresie zagrożenia cyberprzemocą, dopalaczami 

- szkolenie rady pedagogiczne oraz członków GKRPA w zakresie współpracy z młodzieżą trudną 

- szkolenie rodziców i nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem z zaburzeniami w zachowaniu. 

 

Zgodnie z Programem na  2018 r. w okresie sprawozdawczym realizowane były  programy 

profilaktyczne dla dzieci  i młodzieży,  zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia edukacyjne  

w szkołach z zakresu profilaktyki uzależnień w formie pogadanek, prelekcji i warsztatów. Zajęcia 

były przeprowadzane z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień od dopalaczy, 

narkotyków, alkoholu i papierosów. Trzech członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych zespołu ds. profilaktyki zagrożeń patologicznych przeprowadziło łącznie 283  

godziny zajęć. 

 

Do realizacji programów w szkołach oraz zajęć socjoterapeutycznych  dokonano zakupu materiałów 

tj. filmów i publikacji o tematyce profilaktyki, uzależnień i  przemocy, materiałów piśmiennych  

i plastycznych oraz gier edukacyjnych. 

 

W ramach zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Lichnowy  

zorganizowano zajęcia w Parku Rozrywki ADVENTURE PARK w Gdyni. Głównym celem 

wyjazdów integracyjnych jest ukazanie sposobu spędzania wolnego czasu oraz radzenie sobie  

z trudnymi emocjami.  Ponadto zorganizowano spotkania grup terapeutycznych  

i socjoterapeutycznych w celu propagowania postaw prozdrowotnych polegających na poszukiwaniu 

sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. 

Dodatkowo działalność zespołu ds. profilaktyki zagrożeń patologicznych wspierana była przez 

organizację konkursów, w tym m.in. konkursu z zakresu wiedzy o narkomanii,  HIV i AIDS oraz  
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„Bieg trzeźwości”.  Młodzież wzięła również udział  w programie profilaktycznym z cyklu 

„NIEĆPA” nie piję, nie palę, nie ćpam  z udziałem Ewy Farny i zespołu  STO % z Piotrem Nagielem.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lichnowach w roku 2018 

przeznaczyła kwotę 13.475,26 zł  na zakup programów rekomendowanych, artykułów biurowych i 

plastycznych,  gier edukacyjnych, materiałów dydaktycznych i profilaktycznych do realizacji 

programów w szkołach oraz zajęć socjoterapeutycznych.  Na organizację Biegu Trzeźwości, spotkań 

integracyjnych, wyjazdów wydano 10.351,60 zł   

 

 

6.4. Diagnoza problemów alkoholowych 

Problemy alkoholowe są powszechnie postrzegane jako jeden z najważniejszych zagrożeń 

społecznych – obok problemu bezrobocia, ubóstwa,  narkomanii, zaniedbywania rodzin  i przemocy 

domowej oraz przestępczości. Do najważniejszych problemów alkoholowych można zaliczyć: 

nadużywanie alkoholu przez dorosłych, uzależnienie od alkoholu,  picie alkoholu przez młodzież. 

 

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. Nie jest 

możliwe całkowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowania narastania jej objawów i szkód 

zdrowotnych z nią związanych. Zadaniami związanymi z uzależnieniami od alkoholu zajmuje się 

Zespół ds. Uzależnień. W 2018 r. odbyło się 11 posiedzeń zespołu ds. uzależnień, na których 

przepracowano    łącznie 27 h i 45 min. Wpłynęło 20  wniosków o objęcie leczeniem odwykowym. 

Wnioski zostały złożone przez: Policja – 14 wniosków, członków rodzin – 4 wnioski, GOPS – 2 

wnioski.   Podczas posiedzeń zespół rozpatrzył 20 wnioski. Zespół ds. uzależnień skierował 17 

wniosków do biegłych psychiatry i psychologa celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia.  

 

Biegli w wydanych opiniach: 

- wnioskowali o zastosowanie leczenia ambulatoryjnego dla 5 osób (z tego 1 osoba podjęła leczenie 

dobrowolnie) 

- wnioskowali o zastosowanie leczenia stałego – 2 osoby 

- wydali informację o nie stawieniu się na badanie dla 9 osób  

- stwierdzili picie szkodliwe u 1 osoby 

 

Zespół ds. uzależnień skierował 15 wniosków do Sadu Rejonowego o objecie leczeniem 

przymusowym. 
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7. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywa się  na 

zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz 

jawności. 1. Współpraca z organizacjami  dotyczy realizacji zadań publicznych, określonych w art. 4 

ust 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie odpowiadającym 

zadaniom gminy. 

 

W 2018 r.  przyjęło się za priorytetowe zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej tj.: 

-  udzielenie schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie posiłku i całodobowego 

okresowego miejsca pobytu w ośrodku wsparcia o standardzie domu dla bezdomnych, 

 - udzielenie całodobowego, okresowego pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, 

- udzielenie całodobowego pobytu w hotelu dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 51 

ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, 

- udzielenie całodobowego, okresowego pobytu w ośrodku interwencji kryzysowej dla osób,  

o których mowa w art. 47 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. 

- zapewnienie miejsca noclegowego, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe 

dla osób wobec których prowadzona jest egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego 

zgodnie z art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 266  

z późn. zm.) 

- pozostałe działania w zakresie pomocy społecznej 

 

W 2018 roku przyjmuje się także za priorytetowe zadania publiczne w zakresie ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, tj.: 

- przyjęcie do schroniska bezdomnego psa z terenu gminy Lichnowy, 

- odłowienie i przewiezienie do schroniska bezdomnego psa z terenu gminy Lichnowy 

Na terenie Gminy Lichnowy zarejestrowane są następujące organizacje pozarządowe  

i stowarzyszenia: 

1. Fundacja „NASZA RODZINA” 

2. Stowarzyszenie „Szansa dla Lichnów” 

3. Stowarzyszenie „Witalis” 

4. Żuławska Lokalna Grupa Działania 

5. Ochotnicza Straż Pożarna (jednostki w Lichnowach, Lisewie Malborskim, Szymankowie, 

Pordenowie) 

6. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Urszuli w Lichnowach 

7. Klub Sportowy „Lisovia” 

8. Stowarzyszenie „Wspólna Sprawa – Rozwój i Zabawa” 

9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Nasze Szymankowo i Okolice” 

10. Koło Gospodyń Wiejskich w Borętach 

11. Koło Gospodyń Wiejskich w Szymankowie 

oraz 2 Szkolne Kluby Sportowe  
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1. Uczniowski Klub Sportowy „Lisewo” 

2. Uczniowski Klub Sportowy „GO” Lichnowy 

 

W 2018 roku Gmina Lichnowy współpracowała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie poprzez: 

1) Współdziałanie w pozyskiwaniu środków 

 

Następował bieżący przepływ informacji o możliwości pozyskania środków pozabudżetowych   

z różnych źródeł. Pracownicy Urzędu Gminy Lichnowy współdziałali z przedstawicielami 

organizacji pozarządowych służąc pomocą i wiedzą z tego zakresu. 

2) udziału w miarę możliwości podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego    

w działaniach programowych samorządu, 

Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia oraz Kluby Sportowe czynnie biorą udział  

w organizowanych przez Gminę działaniach, służą pomocom w organizacji i wspierają swoją 

obecnością.   

3) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie                  

w celu zharmonizowania tych kierunków 

W ramach wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działania i współdziałania 

gmina otrzymywała i promowała informację o pozyskanych przez stowarzyszenia środkach   

i sukcesach. 

4) umożliwienie organizacji przedsięwzięć na terenie gminnych obiektów sportowych, kulturalnych 

i oświatowych 

 

Została przedłużona umowa  najmu ze stowarzyszeniem „Nasze Szymankowo   i Okolice” na 

podstawie, której udostępniono pomieszczenia w budynku przy ul. Głównej 5 w Szymankowie.   

W pomieszczeniach tych mieści się świetlica wiejska dla mieszkańców Szymankowa, a także swoją 

działalność prowadzi Koło Gospodyń Wiejskich z Szymankowa.  

5) Promocja działalności organizacji pozarządowych i pomoc w tworzeniu ich dobrego wizerunku 

Organizacje pozarządowe umieszczały na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Lichnowy informacje 

i ogłoszenia dotyczące ich bieżącej działalności przydatne dla społeczności Gminy Lichnowy. 
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8. DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z 
TERENU GMINY LICHNOWY 

 

 

Na terenie Gminy Lichnowy działają cztery Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 

Dwie jednostki: OSP  Lichnowy i OSP Lisewo Malborskie włączone są do Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego. Znajdujące się na terenie Gminy Jednostki OSP dysponują pojazdami oraz 

niezbędnym sprzętem ratowniczo-gaśniczymi co umożliwia zapewnienie gotowości bojowej. 

 

– Ochotnicza Straż Pożarna w Lichnowach skupia – 22 członków w tym 3 kobiety. 

– Ochotnicza Straż Pożarna w Lisewie Malborskim skupia – 19 członków  tym 4 kobiety   

            i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w liczbie 13 członków 

– Ochotnicza Straż Pożarna w Szymankowie skupia 27 członków w tym 3 kobiet  

            i  Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w liczbie 2 członków 

– Ochotnicza Straż Pożarna w Pordenowie  skupia –13 członków w tym 0 kobiety 

 

W 2018 roku odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej z udziałem 

Wójta Gminy Lichnowy, Komendanta Gminnego Zarządu, Prezesów i Naczelników OSP z terenu 

Gminy Lichnowy. 

 

Tematyka podejmowania podczas posiedzeń: 

- ocena stanu technicznego remiz oraz sprzętu i wyposażenia, 

- ocena stanu technicznego hydrantów i zbiorników p-poż, 

- podsumowanie zebrań sprawozdawczych za 2017 rok, 

- omówienie i przygotowanie do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w szkołach jak i na 

szczeblu gminnym, 

- przygotowanie obchodów Dnia Strażaka i Dni Ochrony Przeciwpożarowej w poszczególnych 

jednostkach  

- omówienie przepisów prawnych regulujących udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych członków 

OSP, 

- omówienie spraw dotyczących niezbędnych remontów remiz 

- omówienie spraw dotyczących terminów szkoleń prowadzonych przez PSP i badań lekarskich 

członków OSP, 

- zaplanowanie niezbędnych wydatków na zakup i uzupełnienie sprzętu p-poż   

- omówienie planu budżetu na 2015 rok  

  

Na utrzymanie wszystkich czterech jednostek OSP z budżetu Gminy wydatkowane zostało w 2018 

roku łącznie 102 154,23 zł. Środki te zostały przeznaczone między innymi na utrzymanie bieżące 

remiz /energia elektryczna, ogrzewanie/, zakup paliwa i oleju napędowego, ubezpieczenie pojazdów 

oraz NNW i OC strażaków, badania lekarskie strażaków, remonty pojazdów oraz wypłatę 

ekwiwalentów i zakup umundurowania. 

 



47 
 

W ramach prowadzonych prac członkowie OSP na terenie swoich jednostek wykonali szereg prac 

remontowych i konserwacyjnych sprzętu p-poż oraz drobnych remontów w remizach  

i prac porządkowych wewnątrz i wokół tych obiektów.    

  

W roku 2018 roku druhowie z terenu gminy brali udział w szkoleniu podstawowym strażaków 

ratowników OSP, szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego, oraz kierowców konserwatorów 

organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. 

 

Przeprowadzone przez KP PSP w Malborku szkolenia specjalistyczne i program tych szkoleń miały 

na celu podniesienie kwalifikacji strażaków czynnych biorących udział zarówno w akcjach 

ratowniczych jak i ratowniczo-gaśniczych. 

 

W 2018 roku KP PSP w Malborku przeprowadziła na terenie powiatu malborskiego inspekcji 

gotowości operacyjnych jednostek OSP z terenu Gminy Lichnowy 

Podczas inspekcji oceniano między innymi : 

– czas wyjazdu oraz gotowości ratowników 

– posiadaną dokumentację 

– stan sprzętu będącego na wyposażeniu 

– infrastrukturę strażnicy 

 

Łączna liczba wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych: 

- OSP Lichnowy – 54 wyjazdy 

- OSP Lisewo Malborskie – 26 wyjazdy 

- OSP Szymankowo – 1 wyjazd 

- OSP Pordenowo – 3 wyjazdy  

 

Rozmieszczenie jednostek OSP na terenie gminy pozwala na szybkie podjęcie działań w miejscu 

wystąpienia zagrożenia i jego likwidację. 

 

Ważnym i decydującym czynnikiem w prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczej jest właściwe 

zabezpieczenie w wodę do celów p-poż. Na terenie gminy są to hydranty Centralnego Wodociągu 

Żuławskiego zlokalizowane w każdej miejscowości oraz naturalne i sztuczne zbiorniki wodne takie 

jak baseny p-poż, stawy, których to stan techniczny jak i poziom wody nie zawsze pozwala na ich 

wykorzystanie. Pełne i niezależne technicznie zabezpieczenie w wodę na terenie Gminy Lichnowy 

posiadają miejscowość Lisewo Malborskie, Boręty, dostęp do rzeki Wisła oraz Tropiszewo z uwagi 

na przepływający tam kanał mała Święta.       

 

Jednostki OSP z terenu gminy Lichnowy w swoich działaniach ukierunkowane były i są na niesienie 

pomoc mieszkańcom Gminy Lichnowy i sąsiednich Gmin jak również na współpracę z Urzędem 

Gminy Lichnowy, Szkołami, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Lichnowach przy organizacji 

i zabezpieczeniu festynów oraz innych imprez jak również na współpracę z podmiotami 

gospodarczymi i innymi organizacjami pozarządowymi. 
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W ramach współpracy z Szkołami na terenie Gminy przeprowadzono kwalifikacje gminne do 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który został poprzedzony przygotowaniem 

młodzieży szkolnej co też miało charakter prewencyjny. Celem Turnieju OTWP jest zapoznanie  

i propagowanie bezpiecznych zasad zachowania w przypadku zagrożenia pożarem lub inną klęską 

żywiołową, bądź miejscowym zagrożeniem. 

 

 Podsumowując należy zwrócić uwagę, że poprzez swoje struktury organizacyjne jednostki OSP 

działające na terenie Gminy Lichnowy oraz w ościennych gminach są jedyną organizacją 

pozarządową skupiającą tak liczną grupę osób przeszkolonych i doświadczonych oraz wyposażonych 

w niezbędny sprzęt, gotowych nieść pomoc również w sytuacjach kryzysowych  

i nadzwyczajnych co też już niejednokrotnie udowodniali swoją postawą jak i zaangażowaniem oraz 

poświęceniem. 
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9. OŚWIATA I EDUKACJA 

 

9.1. Informacje ogólne 
Głównym zadaniem gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych 

przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.  

Katalog zadań nałożonych na gminę w zakresie zadań oświatowych wynika przede  

wszystkim z: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  tj. Dz.U. 2019 poz. 506), 

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2018 poz. 996), 

3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. 2018 poz. 967) 

oraz szeregu przepisów wykonawczych do ustaw.  

Przepisy prawa oświatowego rozdzielają obowiązki organu prowadzącego od obowiązków organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. Obowiązująca ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe w art.10 wskazuje, że organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej 

działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki, 

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, 

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki,  

4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzenia egzaminów 

oraz wykonywania innych zadań statutowych, 

5) wykonywanie czynności w sprawach prawa pracy w stosunku do dyrektorów szkół.  

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania: 

1) zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego, 

2) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 

3) zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe.  

 

Gmina Lichnowy jest organem prowadzącym dla trzech szkół położonych na terenie gminy 

Lichnowy, są to: 

1. Szkoła Podstawowa im Stefana Żeromskiego w Lichnowach 

2. Szkoła Podstawowa im Edyty Czoskówny w Szymankowie 

3. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Lisewie Malborskim 
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9.2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników 

Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników 

zamieszkałych na terenie Gminy Lichnowy, Wójt Gminy Lichnowy, na podstawie art. 122 ustawy 

prawo oświatowe w roku 2018 przyznał dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników 10 pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianym pracownikiem w celu 

przygotowania zawodowego.  

Dofinansowano kształcenie 8 pracowników młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie 

zawodowe i zdali egzamin czeladniczy lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacje 

zawodowe, a także ukończyli naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy  na 

łączną kwotę 58.853,00 zł.  Na realizacje powyższego zadania  gmina otrzymuje środki finansowe 

Funduszu Pracy z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

 

9.3. Dowóz uczniów do szkół 

Zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe obwiązującym od 01.09.2017 r. zadaniem gminy jest 

zapewnienie dowozu dzieci do szkoły. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:  

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych;  

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych.  

 

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległości 

wymienione wyżej obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli 

dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu 

opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. Natomiast jeśli droga dziecka z domu do szkoły  

nie przekracza odległości wymienionych wyżej, gmina może zorganizować bezpłatny transport, 

zapewniając opiekę w czasie przewozu. 

Stosownie do delegacji ustawowej Gmina Lichnowy zapewniła bezpłatny transport i opiekę w czasie 

przewozu uczniów. Dowozy uczniów w roku 2018 wykonywał przewoźnik wyłoniony w drodze 

przetargu firma ARRIVA BUS Transport Polska Sp. z o.o. Koszt dowozu dzieci do szkół na terenie 

gminy w roku 2018 wyniósł ok. 180.785,68 zł.  

Obowiązkiem gminy jest także zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie  

i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe, bezpłatnego transportu  

i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia; zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których 

mowa w art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe, a także dzieciom i młodzieży  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-

wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:  
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- 24 rok życia  - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

-  25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

 

Lp. Nazwa placówki Ilość uczniów 

niepełnosprawnych 

dojeżdżających z 

rodzicami 

Ilość uczniów 

niepełnosprawnych 

dowożonych przez 

gminę (BUS 

gminny)  

 

Rok 

szkolny 

2017/2018 

Rok 

szkolny 

2018/2019 

 

1. Przedszkole Specjalne Nr 3 w Zespole 

Placówek Specjalnych w Tczewie 

1 1 -  

2. Gimnazjum Specjalne Nr 4 w Zespole 

Placówek Specjalnych w Tczewie 

3 1 -  

3. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9 w 

Zespole Placówek Specjalnych w 

Tczewie 

2  2 -  

4. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

Pracy w Zespole Placówek 

Specjalnych w Tczewie 

1 - -  

5. Ośrodek Rewalidacyjno- 

Wychowawczy w Zespole Placówek 

Specjalnych w Tczewie  

1 1 -  

6. Szkoła Podstawowa Nr 10 z 

Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie  

2  2 -  

7. Sportowa Szkołą Podstawowa Nr 2  z 

Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie 

1 1 -  

8. Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla 

Dzieci Niewidomych w Laskach  

1  1 -  

9. Szkoła Podstawowa w Lichnowach 1  1 -  
10. Branżowa Szkoła I Stopnia NR 5 

Specjalna przy Zespole Placówek 

Specjalnych w Tczewie 

 

1 

 

2 

 

- 

 

11. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy 

Domu Pomocy Społecznej w Malborku 

1 1 -  

12. Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-

Wychowawczy w Lasowicach 

Wielkich  

- - 2  

13. Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi w Malborku 

- - 1  

14. Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno- 

Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży 

z Autyzmem w Malborku 

 

- 

 

- 

 

4 

 

 

15. 

Liczba dzieci niepełnosprawnych 

uczęszczających do szkół i ośrodków 

poza terenem gminy 

 

15 

 

13 

 

7 

 

 Łączny koszt dowozu dzieci 

niepełnosprawnych dowożonych 

przez rodziców oraz przez gminę 

 

62.282,75 

 

 

 
 

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych 
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9.4. Bezpłatne podręczniki 

Dotacja na podręczniki obejmie wszystkich uczniów szkół podstawowych, a także oddziałów 

gimnazjalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych 

(Dz.U. poz. 2203) w roku 2018 dotacja celowa będzie udzielona na wyposażenie szkół 

podstawowych w:  
- podręczniki i/lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas II 

- podręczniki i/lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas V  

- podręczniki i/lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas VIII  

- podręczniki i/lub materiały edukacyjne dla uczniów klasy I, III, IV, VI i VII szkoły podstawowej 

oraz uczniów klasy III gimnazjum w przypadkach zwiększenia liczby uczniów w klasach   

- materiały ćwiczeniowe dla uczniów klasy I, III, IV, VI i VII szkoły podstawowej oraz uczniów 

klasy III gimnazjum 

  

Uczniowie, klas nie objętych dotacją na podręczniki otrzymali podręczniki wieloletnie  

(z poprzedniego rocznika), w tym  podręcznik do języka obcego. Natomiast ćwiczenia wszyscy 

uczniowie dostali  nowe, które, tak jak w roku poprzednim, stają się własnością ucznia.  

 

Kwota dotacji w 2018 r. dla klasy II to – 74,25 zł/dziecko, dla klasy V – 178,20 zł/dziecko, a dla 

klasy VIII– 247,52 zł/dziecko na komplet podręczników do wszystkich przedmiotów. Natomiast na 

materiały ćwiczeniowe kwota dotacji dla klas I-III wynosi 49,50 zł/dziecko oraz w klasach IV-VIII 

oraz w klasach  III gimnazjum – 24,75 zł/dziecko.  

 

W roku 2018  Gmina Lichnowy otrzymała dotację na zakup podręczników dla 189 uczniów, 

natomiast na zakup materiałów ćwiczeniowych dla 401 uczniów. Łącznie otrzymano 49.155,06 zł 

dotacji, w tym: 

- dla Szkoły Podstawowej w Lichnowach – 17.998,20 zł 

- dla szkoły Podstawowej w Szymankowie – 8.874,11 zł 

- dla Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim – 22.282,76 zł 

 

 

9.5. Kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 

Ważnym obowiązkiem gmin jest kontrola spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 

którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia  szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 18 roku życia.  Natomiast obowiązek nauki trwa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek 

szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej. Po 

ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez: uczęszczanie do publicznej lub 

niepublicznej szkoły ponadpodstawowej oraz realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

przygotowania zawodowego u pracodawcy. Kontroli spełnienia obowiązku szkolnego dokonują 

dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki gmina.  

 

Wójt Gminy Lichnowy na podstawie wykazów z ewidencji ludności oraz informacji uzyskanych z 

placówek z placówek ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dokonuje weryfikacji danych.  
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Wyszczególnienie 16 lat 17 lat 18 lat ogółem 

Liczba młodzieży w wieku 16-18 lat, spełniającej 

obowiązek szkolny 

55 7 2 64 

 

 

Liczba  

młodzieży  

spełniająca  

obowiązek  

nauki 

 

W publicznej lub niepublicznej szkole  

ponadgimnazjalnej 
0 33 59 92 

Przez realizacje przygotowania zawodowego u 

pracodawcy 
0 2 2 4 

Przez realizację indywidualnego  

Programu edukacyjno-terapeutycznego dla 

osób ze sprzężonymi niepełno- sprawnościami 

w ośrodku rewalidacyjno- wychowawczym 

1 0 0 1 

Przez uczęszczanie do szkoły w kraju, w 

którym przebywają 
1 0 0 1 

Liczba młodzieży zameldowanej, lecz niezamieszkałej 

na terenie gminy, co do której brak informacji o 

spełnianiu bądź niespełnianiu obowiązku nauki 

0 13 5 18 

Liczba młodzieży niespełniającej obowiązku nauki 

 

0 0 0 0 

Ogółem 

 

57 55 68 180 

Dane dotyczące spełnienia obowiązku nauki według stanu na dzień 31.03.2018 r. 

 

 

9.6 Szkoła Podstawowa  im. Stefana Żeromskiego w Lichnowach 

W Szkole Podstawowej w Lichnowach w roku 2018 w okresie od 01.01.2018 roku do dnia 

31.08.2018 roku funkcjonowały oddziały gimnazjum – kl. II i III, do których uczęszczało 35 uczniów. 

Dwóch uczniów korzystało z nauczania indywidualnego. 

W ramach nauczania indywidualnego uczniowie realizowali przedmioty przewidziane w programie 

nauczania. Dodatkowo uczniowie Ci otrzymali ze szkoły wsparcie psychologiczne oraz pedagoga 

szkolnego. 

27 uczniów gimnazjum, co stanowiło 77%  wszystkich uczniów gimnazjum dojeżdżających do szkoły 

dowozami organizowanymi przez gminę.  

W okresie od 01.09.2018 roku do 31.12.2018 roku w gimnazjum w kl. III uczyło się 18 uczniów. 

15 uczniów co  stanowiło 83% uczniów gimnazjum dojeżdżało do szkoły dowozami organizowanymi 

przez gminę. 

Uczniowie gimnazjum uczyli się dwóch języków obcych – języka angielskiego i języka 

niemieckiego. 

Wyniki egzaminów w tutejszym  gimnazjum w 2018 roku 

 Część humanistyczna 

 

Przedmiot język polski :  wynik maksymalny  91% 

                                                wynik minimalny 16% 

                                                wynik średni 55,9% 

Przedmiot historia i wiedza o społeczeństwie : 

                                               wynik maksymalny 56% 
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                                               wynik minimalny 19% 

                                               wynik średni 40% 

 

 

Część matematyczno – przyrodnicza 

Przedmiot  matematyka  :wynik maksymalny 72% 

                                         wynik minimalny 10% 

                                         wynik średni 32,9%  

                                         

Przedmioty przyrodnicze : wynik maksymalny  79% 

                                           wynik minimalny 18% 

                                           wynik średni 7,3 % 

       

   

Języki obce 

Język angielski – poziom podstawowy :  wynik maksymalny  53% 

                                                                  wynik minimalny 23% 

                                                                  wynik średni 40,2% 

 

Język angielski – poziom rozszerzony :   wynik maksymalny 38% 

                                                                  wynik minimalny 8% 

                                                                  wynik średni 28,9 % 

 

Język niemiecki – poziom podstawowy :  wynik maksymalny 38% 

                                                                    wynik minimalny 23% 

                                                                    wynik średni 31,3 % 

 

Język niemiecki – poziom rozszerzony :   1 uczeń 13%   

 

 

W czerwcu 2018 roku klasę III gimnazjum ukończyło 15 uczniów. W klasie II gimnazjum dwóch 

uczniów nie otrzymało promocji do klasy programowo wyższej. 

 

W 2018 roku szkoła poniosła wydatki w wysokości  2 381 290,90 zł. Wydatki na prowadzenie szkoły 

w przeliczeniu na jednego ucznia wyniosły 12 338,30 zł.  

 

W okresie od 01.01.2018 roku do 31.08.2018 roku  Szkoła  Podstawowa ( klasa I-VII) liczyła 121 

uczniów, oddział przedszkolny 44. 

 

100 uczniów szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego, co stanowi 60% wszystkich 

uczniów, dojeżdżało do szkoły dowozami zorganizowanymi przez gminę. 

W okresie od dnia 01.09.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku Szkoła Podstawowa ( klasa I-VIII) 

liczyła 131 uczniów, oddział przedszkolny 44. 
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109 uczniów  Szkoły Podstawowej oraz oddziału przedszkolnego, co stanowi 60% wszystkich 

uczniów, dojeżdżało do szkoły dowozami organizowanymi przez gminę. 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej uczyli się języka obcego. Języka angielskiego jako przedmiotu 

obowiązkowego oraz języka niemieckiego jako przedmiotu dodatkowego. 

 

Zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi objęci byli wszyscy uczniowie naszej szkoły potrzebujący 

takiej pomocy – 9 grup (46 uczniów). Zajęcia dla grupy odbywały się co 2 tygodnie po 1 godzinie. 

Efektem tych zajęć to maksymalne  usprawnienie  obniżonych funkcji percepcyjno-motorycznych u 

uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania celem ograniczenia trudności  

w nabywaniu  przez nich umiejętności szkolnych  oraz zapobieganiu niepowodzeniom w nauce. 

W 2018 roku wykonano następujące remonty oraz pozyskano środki na dofinansowanie projektów: 

1.Wykonano II etap montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych  

2. Wykonano ogrodzenie przed budynkami szkolnymi  

3. Pozyskano środki w kwocie 2.500,00 zł z Szkolnego Związku Sportowego/ MSiT na zajęcia 

sportowe dla uczniów  

4. W ramach projektu „Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw Podniesienie jakości edukacji 

ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Lichnowy” w roku szkolnym 2018/2019 

pozyskano środki na realizację następujących zajęć dodatkowych dla uczniów: Zajęcia podnoszące 

kompetencje matematyczno- logiczne, zajęcia podnoszące kompetencje z chemii zajęcia podnoszące 

kompetencje z fizyki, zajęcia podnoszące kompetencje z biologii ,zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, interaktywna zabawa z językiem angielskim ,zajęcia podnoszące kompetencja 

społeczne w zakresie komunikacji - logopedia, angielski dla maluchów , zajęcia socjoterapeutyczne, 

zajęcia terapeutyczne, doradca edukacyjno- zawodowy, zajęcia z gry w szachy . W ramach projektu 

szkoła została doposażona w 3 laptopy , projektor ,uchwyt do projektora, gry- szachy dla uczniów. 

Nauczyciele zostali przeszkoleni z zakresu : cykl warsztatów - TIK dla nauczycieli –poziom 

podstawowy (2 grupy po 12 godzin), TIK dla nauczycieli –poziom zaawansowany (3 osoby 16 godzin 

szkolenia), zorganizowano szkolenie rady pedagogicznej pt. Motywowanie uczniów  

(4 godziny). W ramach projektu pięciu nauczycieli zdobyło dodatkowe kwalifikacje na Studiach 

podyplomowe - pedagogika specjalna oraz terapia pedagogiczna. 

5. Szkoła w 2018 roku realizowała projekt- „Koder Junior. Szkoła Mistrzów Programowania” W 

ramach realizacji projektu w szkole odbywały się zajęcia z zakresu nauki programowania w klasach 

I-III Szkoły Podstawowej. Otrzymała dla uczniów narzędzia do nauki programowania: 

- Overmax Tablet Qualcore 1027 3G z oprogramowaniem - szt.8, 

- Grę planszową z ScottieGo! Edu z kodem aktywizacyjnym – szt. 8 

- Robot Edison V2.0 , moduł wspomagający programowanie oraz klocki Ed Create -szt.1  

6. W ramach projektu „ English Teaching Activities for Youngsters” finansowanego ze środków 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność w szkole były prowadzone zajęcia pozalekcyjne z języka 

angielskiego w klasach VI-VIII- Kurs języka angielskiego metodą Youngstera. Kwota grantu 
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wynosiła 12 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na honorarium koordynatora projektu, honorarium 

nauczycieli prowadzących zajęcia, zakup słowników języka angielskiego dla uczniów, zakup 

urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego do drukowania i powielania potrzebnych do nauki 

materiałów oraz materiały papiernicze.  

7. W okresie ferii zimowych w 2018 roku szkoła zorganizowała zimowisko dla 80 uczniów. 

Zasadniczym celem programu zimowiska pod tytułem ,,Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe” był 

wypoczynek zimowy uczniów naszej szkoły. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez 

zajęcia i warsztaty edukacyjne połączone były ze zwiedzaniem ciekawych miejsc naszego 

województwa oraz pokazaniem i wdrożeniem nawyków zdrowego odżywiania poprzez zabawę.  

W efekcie działania te pozwoliły na wzmocnienie funkcji wychowawczych szkoły, rodziny  

i środowiska lokalnego. Program dodatkowo zawierał cele profilaktyczne i terapeutyczne. Realizacja 

zadań zimowiska pozwoliła na aktywny wypoczynek dzieci, poznanie ciekawych miejsc oraz 

wdrożenie nawyków zdrowego odżywiania. Ferie zorganizowano dzięki środkom w kwocie 4.500,00 

zł pozyskanym od sponsorów. 

 

 

9.7 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Lisewie Malborskim 
 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Lisewie Malborskim jest placówką 

obwodową do, której uczęszczają dzieci z Lisewa Malborskiego, Boręt Wsi, Boręt Pierwszych, Boręt 

Drugich oraz spoza obwodu składająca się z oddziałów szkoły podstawowej, oddziałów 

przedszkolnych  oraz gimnazjalnych.  

 

Od stycznia do sierpnia 2018 r. uczęszczało do szkoły 235 uczniów z czego 47 uczniów gimnazjum 

w 2 oddziałach, 141 uczniów szkoły podstawowej w 9 oddziałach  i 47 uczniów w 2 oddziałach 

przedszkolnych w oddziale poniżej „0” ( 3 latków -7, 4 latków -8, 5 latków – 10) w oddziale 

przedszkolnym ( 5 latków – 3,  6 latków – 19 )  natomiast od września do grudnia 2018 r. uczęszczało 

230 uczniów, z czego 28 w gimnazjum w 1 oddziale, 160 w szkole podstawowej w 10 oddziałach, 

42 w 2 oddziałach przedszkolnych w oddziale poniżej „0” (3 latków - 8, 4 latków - 10, 5 latków – 7)  

w oddziale przedszkolnym ( 5 latków – 2, 6 latków – 15 ).  

 

W szkole jest jedna klasa sportowa ukierunkowana na naukę gry w koszykówkę oraz jedna klasa 

usportowiona rozwijająca umiejętności gry w koszykówkę i siatkówkę. Do szkoły i oddziałów 

przedszkolnych zostały przyjęte wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie  

w czasie trwania rekrutacji.  Najdłuższy czas dojazdu uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły to 

20 minut. 

 

W 2018 roku szkole zatrudnionych było  29 nauczycieli w tym pełnozatrudnionych  19 (13 

dyplomowanych,2 mianowanych, 4 kontraktowych), niepełnozatrudnionych 10 (4 dyplomowanych, 

3 mianowanych, 3 kontraktowych) 
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W 2018 roku szkoła poniosła wydatki w wysokości  2 596 897,91 zł. Wydatki na prowadzenie szkoły 

w przeliczeniu na jednego ucznia wyniosły 11 145,49 zł.  

 

Szkoła identyfikuje rzeczywiste potrzeby i możliwości środowiska. W program pracy szkoły wpisane 

są działania uwzględniające wyniki analizy potrzeb i możliwości lokalnego środowiska. Wszystkie 

podmioty na pierwszym miejscu stawiają działania szkoły mające na  celu zainteresowanie dzieci. W 

szkole działa Uczniowski Klub Sportowy z sekcją bilardu gdzie nasi uczniowie zdobywają 

umiejętności gry w bilard i biorą udział w zawodach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich 

zdobywając nagrody. Nasi uczniowie współpracują z Klubem Obywatelskim Młody Obywatel, z 

warszawskim Towarzystwem Krajoznawczym Krajobraz – wspólnie  realizując projekt „Domy 

podcieniowe i ich mieszkańcy”, praca nad projektem Muzeum Migracji 2018 - przygotowywanie 

filmu opisującego powojenne migracje z perspektywy mieszkańców Lisewa i okolic. Udział 

młodzieży w projekcie  "Polski - most między ludźmi" dotowanym przez Narodowe Centrum Kultury 

w programie "Ojczysty - dodaj do ulubionych". Udział młodzieży w procesie animacyjnym 

powstawania Młodzieżowej Rady Gminy Lichnowy. Współpraca młodzieży ze Stowarzyszeniem 

WitaLis. Udział uczniów i absolwentów szkoły w projekcie “Żuławy na Warsztat!”, realizowanym 

w ramach Programu Równać Szanse - działania ukierunkowane na wzmacnianie kompetencji 

młodzieży na płaszczyźnie współpracy w zespole i korzystania z zasobów społeczności lokalnej. 

  

 

 Wyniki egzaminów gimnazjalnych (wraz ze wskaźnikami EWD) za rok szkolny 2017/2018. 

  Język 

polski 

Historia i wiedza o 

społeczeństwie 

matematyka przedmioty 

przyrodnicze 

język 

angielski 

język 

niemiecki 

wynik 

najwyższy 

88% 81% 76% 82% 100% 50% 

wynik najniższy 22% 25% 14% 25% 18% 38% 

wynik średni 58,7% 47,2% 38,5% 43,9% 43,7% 44,8% 

skala 

staninowa 

3 2 3 2 2 4 

gmina 57% 44% 36% 41% 42% 39% 

powiat 60,2% 50,7% 41,7% 46,8% 55% 52,3% 

województwo 67% 58% 52% 55% 67% 49% 
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Pozyskane środki w  2018 roku 

Tytuł projektu 

  

Wartość 
projektu 

dofinansowanie Źródło 
dofinansowania 

Krótka charakteryzacja, 
okres realizacji 

Realizowane przedsięwzięcia 

RZĄDOWY PROGRAM 
„OWOCE W SZKOLE” 

6 661,50 
ZŁ 

6 661,50 ZŁ AGENCJA RYNKU 
ROLNEGO 

W PIERWSZYM PÓŁROCZU 
2017 UCZNIOWIE KLAS 0 – III 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
OTRZYMUJĄ DWA RAZY W 
TYGODNIU PORCJE OWOCÓW I 
WARZYW. 

W DRUGIM PÓŁROCZU 2017 
PROGRAMEM OBJĘTE ZOSTAŁY 
KLASY I – V SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ 

RZĄDOWY PROGRAM 
„SZKLANKA MLEKA” 

5 923,50 
ZŁ 

5 923,50 ZŁ AGENCJA RYNKU 
ROLNEGO 

UCZNIOWIE SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ OD KLASY I -
VI  OTRZYMYWALI  TRZY RAZY 
W TYGODNIU MLEKO 
BEZSMAKOWE, ORAZ 
PRZETWORY MLECZNE W 
POSTACI: JOGURTU 
NATURALNEGO, KEFIRU, SERKA 
HOMOGENIZOWANEGO 

TYTUŁ PROJEKTU: 
WYŻSZE KWALIFIKACJE 
DLA LEPSZYCH 
PERSPEKTYW 

792.275,23 

  

752.661,47 ŹRÓDŁA 
DOFINANSOWAN
IA - 90 % Z 
EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU 
SPOŁECZNEGO, 
10 % ŚRODKI Z 
BUDŻETU 
KRAJOWEGO 

KONTYNUACJA PROJEKTU 
MAJĄCEGO NA CELU 
PODNIESIENIE JAKOŚCI 
EDUKACJI OGÓLNEJ W 
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I 
GIMNAZJACH GMINY 
LICHNOWY W OKRESIE OD 
01.08.2016-31.07.2018. 

ŻUŁAWY NA WARSZTAT! 
– CZĘŚĆ DRUGA 

20000,00 
ZŁ 

20000,00 ZŁ POLSKO – 
AMERYKAŃSKA 
FUNDACJA 
WOLNOŚCI 

DRUGA CZĘŚĆ PROJEKTU 
WZMACNIAJĄCEGO 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
MŁODZIEŻY POPRZEZ 
DZIAŁANIA Z ZAKRESU 
EKONOMII SPOŁECZNEJ. 
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PROJEKT DOPOSAŻENIA 
PRACOWNI 
MATEMATYCZNEJ, 
PRZYRODNICZEJ, 
CHEMICZNO- FIZYCZNEJ 

 
10 125,00 ZŁ FIRMA EATON 

TCZEW 
ZAKUPIONO POMOCE 
DYDAKTYCZNE DO PRACOWNI 
MATEMATYCZNEJ, 
PRZYRODNICZEJ, CHEMICZNO- 
FIZYCZNEJ 

KODERJUNIOR - SZKOŁA 
MISTRZÓW 
PROGRAMOWANIA JEST 
PROGRAMEM 
PARTNERSKIM FUNDACJI 
PRO CULTURA (LIDER), 
UNIWERSYTETU 
GDAŃSKIEGO I 
POZNAŃSKIEGO 
CENTRUM 
SUPERKOMPUTEROWO – 
SIECIOWEGO, 

REALIZOWANYM OD 
CZERWCA 2018 DO 
SIERPNIA 2019 ROKU. 

1 695 963  1 189 648,35 ZŁ 

Z FUNDUSZY UE  

KODERJUNIOR 
– SZKOŁA 
MISTRZÓW 
PROGRAMOWA
NIA 
POMORSKIE 
FUNDACJA PRO 
CULTURA 

PROJEKT KODERJUNIOR - 
SZKOŁA MISTRZÓW 
PROGRAMOWANIA ROZWIJAJĄ 
KOMPETENCJE CYFROWE 
UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ 
PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH 
INSTYTUCJI, DZIAŁAJĄCYCH W 
OTOCZENIU SZKOŁY 
(BIBLIOTEK, OŚRODKÓW 
KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI, 
OŚRODKÓW KULTURY).  

TABLETY DLA UCZNIÓW I 
NAUCZYCIELI- 4600,20 ZŁ 

GRY DO NAUKI 
PROGRAMOWANI - 1637,13 ZŁ  

 ROBOTY I KLOCKI DO NAUKI 
PROGRAMOWANIA - 559,00 ZŁ 

MŁODZI NA WARSZTAT - 
OPUBLIKOWANIE 
METODOLOGII PRACY Z 
MŁODZIEŻĄ 

24000,00 18000,00 POLSKO-
AMERYKAŃSKA 
FUNDACJA 
WOLNOŚCI  

PUBLIKACJA METODOLOGII 
WYPRACOWANEJ PRZEZ 
MŁODZIEŻ DZIAŁAJĄCĄ W 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

 

 

Remonty oraz zakup mebli i pomocy dydaktycznych w 2018 rok 

Zakup pomocy 

dydaktycznych  

Zakupiono zegary ścienne do wszystkich klas   

Zakupiono plansze edukacyjne z koszykówki  

Zakup siatki na bramki do piłki ręcznej oraz siatek do koszy na boisko 

wielofunkcyjne  

Zakup 4 gier szachy na zajęcia świetlicowe oraz naklejkę gra w klasy wersja 

polsko- angielska ma korytarz dolny 

Zakupiono piłki do kosza oraz stoper na zajęcia wychowania fizycznego 

Zakupiono pilarko zgłębiarkę do pracowni zajęć technicznych  

Zakup narzędzi do pracowni zajęć technicznych 

Zakupiono komplet kotar do dekoracji wraz z mocowaniem 

 

163,00 zł 

425,00 zł 

314,10 zł 

506,65 zł 

 

999,00 zł 

669,00 zł 

124,07 zł 

4830,06 zł 

http://pomorskie.koderjunior.pl/fundacja-pro-cultura/
http://pomorskie.koderjunior.pl/fundacja-pro-cultura/
http://pomorskie.koderjunior.pl/uniwersytet-gdanski/
http://pomorskie.koderjunior.pl/uniwersytet-gdanski/
http://pomorskie.koderjunior.pl/pccs/
http://pomorskie.koderjunior.pl/pccs/
http://pomorskie.koderjunior.pl/pccs/
http://pomorskie.koderjunior.pl/pccs/
http://pomorskie.koderjunior.pl/pccs/
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Zakup mebli 

oraz sprzętu  

 Zakupiono ławki, blaty oraz krzesełka do klas  

Zakup płyt meblowych z których wykonano zabudowę w Sali nr 24 oraz 

wymieniono blat w sekretariacie 

Zakup zegara ściennego na korytarz dolny w budynku szkoły przy ul. 10 Marca 

51 

Zakup 12 krzeseł do sali nr 16 w budynku szkoły przy ul. 10 Marca 51 

Zakup niszczarki do dokumentów na potrzeby sekretariatu szkoły  

Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej biologicznej, 

chemicznej i matematycznej oraz tokarkę do drewna i zestaw dłut do pracowni 

zajęć technicznych ze środków pozyskanych z firmy Eaton Tczew  

Zakup regału do gabinetu logopedycznego  

3218,00 zł 

404,67 zł 

 

139,00 zł 

954,48 zł 

413,12 zł 

 

10 125,00zł 

 

520,00 zł 

Remont  Wyremontowano salę nr 25 ( matematyczną) oraz salę nr 6 (komputerową) w 

budynku szkoły przy  

ul. 10 Marca 51 

Wyremontowano pomieszczenie pracowników obsługi we własnym zakresie ( 

tylko koszty materiałów) 

Zakup oraz montaż kamery na zewnątrz budynku  

Zakup i wymiana popękanego gresu podłogowego na łączniku szkoły ze 

świetlicą środowiskową  

Zakupiono 8 sztuk lamp LED, które zostały zamontowane w Sali nr 25 

Zakup materiałów do wykonania prac remontowych w Sali nr 24, 16 w budynku 

szkoły przy ul. 10 marca 51,( prace remontowe wykonane we własnym zakresie) 

Zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych w 

pomieszczeniach szkolnych: kuchnia, korytarz przy Sali gimnastycznej, sala do 

zajęć technicznych,( prace remontowe wykonane we własnym zakresie) 

45 000,00 zł 

 

409,38 zł 

820,00 zł 

525,00 zł 

861,00 zł 

812,76 zł 

847,31 zł 

Naprawy  Naprawa drzwi wejściowych oraz  naprawa i regulacja okien w klasach  

Usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku szkoły przy ul. 10 Marca 51 

oraz wymiana zegara astronomicznego przy oświetleniu zewnętrznym szkoły  

 

553,50 zł 

1266,50 zł 

inne Zakup listew odbojowych z których wycięto figury geometryczne i zamontowano 

w klasie jako zabezpieczenie ścian. 

Zakupiono i zamontowano pokrywy na studzienki kanalizacyjne przy budynku 

szkolnym ul. 10 marca 39  

Zakupiono profile z których wykonano ogrodzenie trawników przed szkołą 

Zakup rolet do sal lekcyjnych 16 i 25 w budynku szkoły przy ul. 10 Marca 51 

Zakup materiałów potrzebnych do wykonania zabudowy na kaloryfery w 

budynku szkoły przy ul. 10 Marca 51 

120,00 zł 

 

91,00 zł 

428,21 zł 

2480,00 zł 

1800,00 zł 

 

 

9.8. Szkoła Podstawowa im. Edyty Czoskówny w Szymankowie 

Szkoła Podstawowa w Szymankowie jest jedną z trzech szkół położonych w gminie Lichnowy. Jest 

szkołą obwodową dla dzieci zamieszkałych w Szymankowie, Staryni, Lichnówkach Pierwszych  

i Lichnówkach Drugich. Uczniowie są dowożeni na koszt gminy z Staryni położonej 2 km od 

Szymankowa, Lichnówek Drugich położonych 2,5 km od Szymankowa oraz z Lichnówek 

Pierwszych położonych 4 km od Szymankowa. Najdłuższy czas dojazdu do szkoły wynosi 5 minut. 

Dowożonych do szkoły w okresie od stycznia do czerwca było 20 uczniów, od września do 
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października 19 uczniów, od listopada do grudnia było 21 uczniów. Najwięcej dojeżdżających jest  

z Lichnówek Drugich, a najmniej z Staryni.  

 

Od stycznia do czerwca 2018r. do szkoły w Szymankowie uczęszczało średnio 73 uczniów w kl. OP-

VII. Natomiast od września do grudnia 2018r. w kl. OP-VIII było średnio 82 uczniów.  

W oddziale przedszkolnym (jedna grupa łączona) przebywały razem dzieci w wieku od 4 do 7 lat  

w roku szkolnym 2017/2018 (od stycznia do sierpnia) oraz w wieku od 3 do 6 lat w roku szkolnym 

2018/2019 (od września do grudnia). W procesie rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok 

szkolny 2017/2018 oraz 2018/2019 wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski zostały 

przyjęte. W roku szkolnym 2017/2018 nie została utworzona klasa pierwsza i trzecia, a w roku 

szkolnym 2018/2019 nie została utworzona klasa druga i czwarta.  

 

Według stanu na 31 marca 2018r. szkoła zatrudniała 17 nauczycieli, w tym 9 na pełny etat i 8 

zatrudnionych w niepełnym wiarze czasu pracy na 3,73 etatu.  

Według stanu na 30 września 2018r. szkoła zatrudniała 18 nauczycieli, w tym 8 na pełny etat i 10 

zatrudnionych w niepełnym wiarze czasu pracy na 5,05 etatu.  

 

W 2018 roku szkoła poniosła wydatki w wysokości 1.326.635,43 zł, co stanowiło wykonanie 94,96 

% planu. Wydatki na prowadzenie szkoły w przeliczeniu na jednego ucznia wyniosły 17.455,73 zł.  

 

W 2018 roku w szkole zostały wykonane następujące inwestycje: 

1. naprawa dachu na Sali gimnastycznej – 2.460,00 zł 

2. remont gabinetu pielęgniarki – 1.775,00 zł 

3. zakup sprzętu nagłaśniającego (zestaw) – 5.820,00 zł   

W skład zestawu nagłaśniającego wchodzą dwie kolumny, mikser, dwa statywy mikrofonowe, 

system bezprzewodowy z dwoma mikrofonami do ręki, trzy systemy bezprzewodowe z dwoma 

mikrofonami nagłownymi, mikrofon dynamiczny, kable, przedłużacze oraz listwy.  Nowe 

nagłośnienie służy obsłudze imprez i uroczystości szkolnych na sali gimnastycznej.  

4. zakup traktora spalinowego – 7.098,99 zł  

 

W 2018 roku szkoła brała udział w następujących projektach: 

1. Program „Szkolny Klub Sportowy”  – druga edycja 

Wartość projektu 5.600,00 zł, z czego wartość dofinansowania 2.800,00 zł. 

Projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i współfinansowany przez Urząd 

Marszałkowski.  

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej  

w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia 

wychowania fizycznego w danej szkole. SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania 

aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, 

rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami 

aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia 

sportowe w ramach programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych 

formach. 
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2) Projekt #SuperKoderzy 

Wartość projektu i dofinansowania 2.500,00 zł. 

Sfinansowany ze środków Fundacji Orange. 

#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym 

elementem jest nauka programowania. Adresowany jest do uczniów w wieku 9-12 lat. Celem 

programu jest nauka podstaw języka programistycznego Scratch, podstaw robotyki oraz wdrożenie 

zdobytych umiejętności w praktyce. Uczniowie rozwijali też kreatywność, umiejętność logicznego 

myślenia i pracy w zespole. Projekt realizowany był zgodnie z podstawą programową i był 

realizowany podczas zajęć lekcyjnych z informatyki. Do projektu przystąpili uczniowie szóstej klasy. 

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w okresie od października 2018r. do stycznia 2019r. Łącznie 

 w wymiarze 12 godzin lekcyjnych. Program składał się z trzech modułów: programowania, składania 

robota oraz sterowania robotem.  

W ramach projektu szkoła otrzymała dotację na zakup sprzętu informatycznego i multimedialnego – 

pięć zestawów edukacyjnych LOFI Robot.  

 

3) Projekt „KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania” 

Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, działanie nr  3.2. 

„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 

Projekt polega na przeszkoleniu nauczycieli i wsparciu ich we wdrażaniu innowacyjnych metod 

kształtowania kompetencji programowania oraz rozwijania kompetencji cyfrowych w klasach 1-3. 

Do kształcenia nauczycieli zostały wykorzystane różnorodne metody i media nauczania – tzw. 

blended learnig. Uczestnicy wiedzę zdobywali za pomocą m. in. wykładów, warsztatów, webinariów 

i asynchronicznych kursów online przy wsparciu internetowej edukacyjnej platformy 

społecznościowej - KoderKit. W szkoleniu projektowym wzięły udział dwie nauczycielki z edukacji 

wczesnoszkolnej. Na potrzeby prowadzenia zajęć dla dzieci nauczycielki otrzymały: 

- narzędzia do projektowania własnych, unikatowych scenariuszy zajęć z różnych elementów 

edukacyjnych 

- tablety dla uczniów potrzebne do realizacji zajęć – 5 szt. 

- gra z oprogramowaniem ScottieGO – 5 szt. 

- robot EDISON V 2.0 z modułem wspomagającym programowanie i klockami EDCreate – 1 szt.  

- dostęp do platformy KoderKit 

- tablety i gry ScottieGO dla nauczycieli biorących udział w projekcie (2 szt.) 

 

4) „Program dla szkół” 

Wartość projektu i dofinansowania - 3.568,50 zł.  

Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. 

W ramach programu dzieci z kl. I - V otrzymują owoce i warzywa oraz produkty mleczne, biorą 

udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, 

pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych. 

Priorytetem programu jest udostępnianie dzieciom produktów świeżych i jak najmniej 

przetworzonych, bez dodatków, a więc świeżych owoców i warzyw oraz mleka i przetworów 

mlecznych.  
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9.9. Projekt edukacyjny Wyższe kwalifikacje dla lepszych perspektyw. 

Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach 

gminy Lichnowy 
 

 

 

W lipcu 2018 r. Gmina Lichnowy zakończyła realizacje projektu Wyższe kwalifikacje dla lepszych 

perspektyw. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy 

Lichnowy. Projekt realizowany był  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działania 3.2, Edukacja Ogólna, 

Poddziałania 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej. 

 

Okres realizacji projektu 01.08.2016 -31.07.2018 

Wartość projektu 792.275,23 

Wartość dofinansowania 752.661,47 

 

Projekt został skierowany  do  uczniów,  nauczycieli psychologów i pedagogów szkolnych                       

z trzech szkół Gminy Lichnowy.  

Celem głównym projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Lichnowy w zakresie 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.  

 

W ramach projektu zrealizowano dla dzieci zajęcia mające na celu wzrost wiedzy i umiejętności  

w zakresie kompetencji matematyczno – przyrodniczych i języka angielskiego z wykorzystaniem 

nowoczesnych metod nauczania, a także wsparcie uczniów i wzrost kompetencji społecznych 

niezbędnych na rynku pracy, oraz zwiększenie szans rozwojowych uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Ponadto projekt przewidział wsparcie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w zakresie TIK, aktywującego nauczanie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych, 

technik motywujących uczniów, pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach 

projektu zostały również zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy. 

 

Projekt został skierowany zarówno do uczniów jak i nauczycieli ze wszystkich trzech szkół Gminy 

Lichnowy. Celem projektu   było podniesienie jakości edukacji ogólnej  w Gminie Lichnowy. 

Naszym zdaniem cel został osiągnięty.  

 

Niewątpliwie jedną z większych korzyści dla szkół było podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności, 

kompetencji zarówno uczniów jak i  nauczycieli. Poprzez udział w szkoleniach i warsztatach, a także 

studiach  nauczyciele podnieśli znaczenie swojej szkoły w środowisku lokalnym jak i atrakcyjność 

oferty szkoły (dodatkowe, interesujące zajęcia). Wszyscy nauczycieli mieli możliwość wzięcia 

udziału w szkoleniu z zakresu TIK. Dzięki tym szkoleniom nauczyciele podnieśli poziom swoich 

kompetencji metodycznych i funkcjonalnych umiejętności cyfrowych oraz zdobyli umiejętność 

korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych, aby w sposób kreatywny wykorzystać je  do 

tworzenia ciekawych scenariuszy lekcji, które zainspirują i zaciekawią uczniów. Dodatkową wiedzę 

i nowe kompetencje do pracy uzyskali również dzięki szkoleniu „Motywowanie uczniów do nauki”  

oraz szkoleniom z zakresu nauki matematyki i pracy z uczniami   o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Dzięki projektowi Szkoła w Lichnowach zyskał specjalistów z zakresu pedagogiki 

specjalnej oraz terapii pedagogicznej. 



64 
 

W szkołach zakupiono wyposażenie do pracowni biologicznych, fizycznych, chemicznych  

i przyrodniczych np. mikroskopy, odczynniki i preparaty biologiczne, zestawy do chromatografii oraz 

różnorodne modele atomów, odczynniki chemiczne, kompasy, termometry, skamieniałości, układy 

okresowe pierwiastków, zestaw do mechaniki,  model szkieletu człowieka  itp. Przyczyniło się do 

podniesienia atrakcyjności zajęć, uczniowie mogli w sposób praktyczny przyswoić sobie trudne  

i skomplikowane zagadnienia. Dzięki zakupionemu sprzętowi multimedialnemu i komputerom 

przenośnym zajęcia mogły być prowadzone z wykorzystaniem TIK co wyzwala ciekawość uczniów 

i inspiruje do pracy na zajęciach. Efektem tych zajęć jest zwiększenie wiedzy i umiejętności, co 

skutkuje wyższymi ocenami.  Zakup pomocy dydaktycznych służące do nauki przedmiotów 

przyrodniczych oraz matematycznych przyczynił się do tego, że uczniowie bardziej się angażują  

w trakcie trwania zajęć. Chętniej się zgłaszają, uczestniczą aktywnie, co za tym idzie mają większą 

motywację do nauki i rozwijają świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie.  

 

Dzięki unijnym funduszom zakupione zostały również materiały edukacyjne w postaci gier  

i  artykułów plastycznych. Uczniowie korzystają z nich na co dzień, gry są dostępne dla nich podczas 

przerw. Dzieci  i młodzież korzystają z nich bardzo chętnie, jest to dla nich atrakcyjna forma 

spędzania wolnego czasu. Uczniowie integrują się między sobą i wspólnie bawią, przez co w szkole 

zauważono mniejsze nasilenie agresji. W czasie trwania projektu wykorzystywane były do 

prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i kompensacyjno – korekcyjnych. Dzięki udziałowi w tych 

zajęciach uczniowie poprawili wyniki w nauce oraz mieli możliwość ćwiczyć i doskonalić swoje 

umiejętności. Zajęcia prowadzone były metodami aktywnymi z wykorzystaniem TIK i programów 

zakupionych w ramach projektu. Natomiast prowadzone zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym 

i terapeutycznym w ramach projektu przyczyniły się podniesienie poziomu kompetencji  norm 

społecznych i umiejętności budowania pozytywnych relacji z innymi osobami. Realizowane zajęcia, 

pozwalały dzieciom lepiej poznać siebie i innych, mówić o tym co je cieszy, smuci, złości w różnych 

sytuacjach. Ponadto uczyły dostrzegać i akceptować różnice w wyglądzie zewnętrznym ludzi, ich 

cechy szczególne, uczyły tolerancji wobec odmienności drugiego człowieka, właściwego 

rozwiązywania konfliktów i komunikowania się, pomagania sobie nawzajem i dzielenia się. Zajęcia 

przyczyniły się do zdobycie przez dzieci pozytywnych doświadczeń w grupie oraz zdecydowanie 

zintegrowały środowisko szkolne.  

 

Aby rozwinąć u dzieci szeroko rozumianą kreatywność wprowadzono w ramach projektu 

nowoczesne metody nauczania języka angielskiego oraz zajęcia logiczne z gry w szachy.  W szkole 

w Szymankowie zorganizowano naukę języka angielskiego przez teatr. Zajęcia obejmowały 

przygotowanie spektakli teatralnych w języku angielskim. Zajęcia miały za zadanie podniesienie  

poziomu  kreatywności i spełniły swoje zadanie.  Uczniowie z chęcią uczestniczyli w 

przedstawieniach, cieszyli się z wykonywanych ról, w sposób kreatywny i samodzielny decydowali 

jak ma wyglądać postać, w którą się wcielali. Natomiast w Szkole Podstawowej w Lichnowach 

zorganizowano  zajęcia języka angielskiego dla maluchów (klasy I-III)  oraz interaktywne zajęcia z 

języka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i TIK. Dzieci chętnie brały 

udział w tych zajęcia łącząc przyjemne z pożytecznym.   Kolejnym sposobem na wzbudzenie 

kreatywności u dzieci były zajęcia logiczne z gry w szachy. Zajęcia te bardzo spodobały się uczniom, 

niektórzy mają już swoje pierwsze małe osiągnięcia w turniejach szachowych. Gra w szachy bez 

wątpienia wpływa na aktywność twórczą, rozwijanie pamięci i uwagi oraz poprawianie wytrwałości 
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w działaniu, a także rozwija logiczne myślenie i jest  niezwykle skutecznym sposobem podnoszenia 

uzdolnień dzieci, szczególnie do matematyki, fizyki i innych nauk ścisłych. 

W trakcie trwania dwuletniego projektu przeprowadzono  w  szkołach szereg zajęć stymulujących 

rozwój społeczny, poznawczy i emocjonalny  uczniów. Wyrównywane były braki edukacyjne, dzięki 

czemu dzieci z rodzin mniej wspierających miały szansę dogonić rówieśników. Uczniowie zaczęli 

lepiej się komunikować ze sobą, rozmawiać otwarcie o swoich emocjach, a także wyrażać jasno 

potrzeby i oczekiwania wobec dorosłych. Nauczyciele brali udział w szkoleniach podnoszących ich 

kompetencje, zarówno dydaktyczne, czego korzyścią jest to, że wzrosła jakość prowadzonych lekcji.  

Mamy świadomość, że poprawa wyników w nauce jest celem długofalowym, a udział w projekcie 

był początkiem procesu osiągania tego celu. Uważamy, że inwestycja we wszechstronny rozwój 

ucznia jest wartością bezcenną, która zaprocentuje na korzyść nie tylko poszczególnej szkoły, ale 

całego społeczeństwa. 

 

 

Gmina Lichnowy, jako organ prowadzący szkoły, zapewnia finansowanie zatrudnienia ze środków 

własnych w każdej szkole specjalistów tj. pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego i logopedy: 

- SP Lichnowy -jeden etat pedagoga szkolnego, 0,5 etatu psychologa szkolnego oraz 0,5 etatu 

logopedy, 

- SP Lisewo Malb. - 0,73 etatu pedagoga szkolnego, 0,5 etatu psychologa szkolnego oraz 0,55 etatu 

logopedy, 

- SP Szymankowo - 0,45 etatu pedagoga szkolnego, 0,27 etatu psychologa szkolnego oraz 0,23 etatu 

logopedy. 

 

Ponadto w 2018 r. organ prowadzący przydzielił szkołom ze środków własnych łącznie tygodniowo 

we wszystkich trzech placówkach 35 dodatkowych godzin z przeznaczeniem na: 

- zajęcia specjalistyczne ( korekcyjno - kompensacyjne, socjoterapię), 

- dodatkowe godziny nauki języka angielskiego i niemieckiego, 

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia artystyczne i sportowe 
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10. KULTURA I SPORT 

 

10.1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach został utworzony dnia 1 stycznia 2003 r. uchwałą 

Rady Gminy nr XXXVI/41/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r. jako Samorządowa Instytucja Kultury, 

posiadająca odrębną od organizatora osobowość prawną. GOKiS zajmuje się działalnością 

kulturalną. Działalność ta obejmuje teren Gminy Lichnowy. Główna siedziba ośrodka znajduje się  

w miejscowości Lichnowy. W skład ośrodka zalicza się świetlice wiejskie oraz kompleks rekreacyjno 

- sportowy, nadzorowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach. 

 

Głównymi celami działalności w 2018 r. ośrodka były: 

• integracja mieszkańców  i zachowanie tradycji kulturowej 

•  rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalno – sportowych 

• wypełnianie wolnego czasu dzieciom i młodzieży poprzez organizację różnego rodzaju imprez  

            i zajęć w świetlicach wiejskich 

• organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych i sportowych o charakterze gminnym 

• przeprowadzanie konkursów 

• poszerzanie kultury poprzez organizację wyjazdów na spektakle, koncerty itp. 

• współpraca kulturalna z innymi partnerami prowadzącymi podobną działalność 

• pozyskiwanie środków unijnych 

 

W roku sprawozdawczym działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w głównej 

mierze opierała  się na pracy (działaniu)  9  świetlic wiejskich: 

1.  Świetlicy środowiskowej „Nazaret” w Lichnowach - placówka czynna była od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 13.00 do 19.00  oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 16.00.  

W ramach pracy świetlicy organizowane były konkursy, turnieje, wyświetlano filmy edukacyjne, 

organizowano spotkania okolicznościowe, sesje Rady Gminy, pokazy itp.  

2.  Świetlicy wiejskiej w Szymankowie – umiejscowionej w trzech byłych salach klasowych 

przy ul. Głównej 5. Placówka czynna była od poniedziałku do piątku  w godzinach od 13:00 do 

19:00, w soboty od 12.00 do 17.00.  

3.  Świetlicy wiejskiej  w Tropiszewie - która  czynna była od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 15:00  do 19:00.  

4.  Świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - która była czynna  od poniedziałku do soboty w godzinach 

od 15.00 do 19.00 oraz co drugą sobotę w godzinach od 12.00-16.00.  

5.  Świetlicy wiejskiej w Lichnówkach II – czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 

15.00 do 19.00 oraz co drugą sobotę w godzinach od 12.00-16.00.   

6. Świetlicy  wiejskiej  w Borętach – czynnej od środy do soboty w godzinach od 15.00 do 20.00.  

7.  Świetlicy wiejskiej w Pordenowie- czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 

do 19.00.  

8. Świetlicy wiejskiej w Parszewie - placówka czynna była od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 15.00 do 20.00 oraz co drugą sobotę w godzinach południowych.  

9. Świetlicy wiejskiej w Lisewie Malborskim – czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 14.00 do 19.00 oraz co drugą sobotę w godzinach od 10.00 do 15.00.  



67 
 

 

Działalność GOKiS obejmuje stałe zajęcia świetlicowe, także festyny o charakterze gminnym, szereg 

mniejszych imprez odbywających się w świetlicach, jak również różnego rodzaju konkursy  

i rozgrywki sportowe, organizowane w oparciu o aktualne potrzeby mieszkańców – wielokrotnie  

przy ich aktywnej pomocy. 

 

W roku 2018 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach zorganizował: 

- 12 wyjazdów do teatru w których uczestniczyło 234  osoby 

- 4 imprezy plenerowe w których uczestniczyło około 1200 osób 

- 86 imprez w świetlicach wiejskich w których uczestniczyło około 600 osób 

- 6 imprez o charakterze gminnym w których uczestniczyło około  1600 osób 

- 5 wyjazdów w których uczestniczyło  231 osób 

 

Najważniejsze wydarzenia zorganizowane w 2018 roku: 

1. Dnia 14 stycznia odbył się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórka na finał 

została przeznaczona dla wyrównania szans w leczeniu noworodków. W organizację przedsięwzięcia 

zaangażowane zostały szkoły, w których odbywały się imprezy towarzyszące WOŚP. Dzięki licznym 

programom artystycznym, licytacjom i ciekawym pokazom, udało się zebrać kwotę prawie 14.000 zł 

2. Dnia 24 stycznia w świetlicy w Lichnowach odbyły się Gminne Obchody Dnia Babci i Dziadka, 

połączone z przedstawieniem Jasełek. Podczas spotkania babcie i dziadkowie obejrzeli program 

artystyczny przygotowany przez dzieci z klasy III SP pod opieką pani Marzeny Elminowskiej.  

W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób.  

3. Dnia 17 sierpnia w sali przy remizie OSP w Szymankowie odbył się Bal Seniora, organizowany 

przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach i Gminny Ośródek Pomocy Społecznej  

w Lichnowach. Na bal przybyło około 70 mieszkańców Gminy Lichnowy. Uroczystość rozpoczęła 

się o godzinie 11.00. Otwarcia Balu dokonał Wójt Gminy Lichnowy, Pan Jan Michalski, który 

wzniósł symboliczny toast i powitał zebranych. Podczas balu kilka par obchodziło jubileusz 

długoletniego pożycia małżeńskiego. Jubilaci otrzymali pisemne gratulacje i życzenia oraz kwiaty od 

Wójta Gminy. Zaproszeni goście bawili się do godziny 16.00 przy muzyce zespołu DERBY. 

4. Dnia 1 września w Szymankowie odbyła się 79. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej.  

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, kolejarzy, 

celników, a także funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, którzy pełnili wartę honorową. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Szymankowie. Po nabożeństwie 

wszystkie delegacje oddały hołd bohaterom składając kwiaty pod tablicą pamiątkową i pomnikami 

poległych. 

5. Dnia 16 września w Lichnowach na terenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej  

w Lichnowach odbyły się Dożynki Gminne. Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. 

w kościele p. w. św. Urszuli w Lichnowach, przed którą został rozstrzygnięty Gminny Konkurs na 

najładniejszy wieniec Dożynkowy. Komisja orzekła, iż najładniejszy wieniec wykonało sołectwo 

Pordenowo - wieniec został wybrany do reprezentowania gminy podczas powiatowego konkursu  

w Nowej Wsi Malborskiej. Po mszy uczestnicy w kolumnie marszowej przenieśli się na teren boiska, 
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gdzie szkoły z terenu gminy przygotowały swoje stoiska promujące. Na scenie nastąpiło oficjalne 

powitanie gości, po czym zebrani mieli szansę obejrzeć liczne występy artystyczne. równolegle do 

występów na scenie działała fotobudka, z której można było bezpłatnie korzystać, loteria fantowa, w 

której główną nagrodą był rower oraz punkt gastronomiczny dla uczestników imprezy. 

Zwieńczeniem imprezy był występ gwiazdy wieczoru - znanego zespołu disco polo - ANDRE.  

Po koncercie miała miejsce dyskoteka pod gwiazdami.  

6. Dnia 6 grudnia w sali Kominkowej w świetlicy środowiskowej „Nazaret” w Lichnowach odbyła 

się Gminna Zabawa Mikołajkowa dla dzieci z terenu gminy, współorganizowana przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lichnowach. O godziny 11.00 zaproszone dzieci wraz z rodzicami 

zostały powitane na zabawie oraz zaproszone do obejrzenia spektaklu pod tytułem „Bałwanek Tiko 

i Królewna Fruncka” przygotowanego przez teatr Katarynka. Uwieńczeniem zabawy było przybycie 

Mikołaja, który rozdał wszystkim dzieciom świąteczne paczki.  

7. Ważnym zadaniem ośrodka w roku sprawozdawczym była realizacja  projektu pod nazwą  

„Żuławski garnek smaków ”w ramach współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarna w Szymankowie 

.Dzięki pozyskanym środkom – prawie 60.000 tys. złotych –zorganizowano w okresie od czerwca do 

sierpnia , trzy imprezy plenerowe w miejscowościach : Lisewo Malborskie  i Szymankowo. Podczas 

w/w imprez zorganizowano degustacje potraw regionalnych takich jak pasta marchewkowa, rosół  

z fasola czy pierogi żuławskie w kilku smakach. Program imprez dzięki pozyskanym środkom był 

bogatszy i spełniający oczekiwania rożnych grup wiekowych . 

 

 

10.2. Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach wraz z punktami bibliotecznymi została utworzona dnia 

01.01.2003 r. na mocy Uchwały Nr XXXV/27/2002 z dnia 28.06.2002 r. podjętej przez Radę Gminy 

Lichnowy. Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, 

posiadającą numer REGON, NIP oraz statut i regulamin organizacyjny. 

 

Biblioteka i punkty biblioteczne funkcjonują w pomieszczeniach szkolnych wraz z bibliotekami 

szkolnymi na podstawie umów użyczenia lokali  w budynkach szkół oraz porozumień zawartych 

między dyrektorem biblioteki a dyrektorami trzech szkół. Wszystkie pomieszczenia biblioteczne  

o łącznej powierzchni 130,40 m2 są wyremontowane i doposażone w nowe meble biblioteczne, dzięki 

czemu w znacznym stopniu poprawiła się estetyka tych lokali. Wszystkie pomieszczenia są także 

wyposażone w sprzęt komputerowy. 

 

Zbiory publiczne są oddzielone od zbiorów szkolnych, osobno prowadzone są inwentarze i kartoteki 

czytelników oraz dziennik biblioteki publicznej i punktu bibliotecznego. Biblioteka i punkty są 

obsługiwane przez nauczycieli bibliotekarzy, którzy pełnią dodatkowe funkcje: 

- nauczyciel bibliotekarz zatrudniony w Szkole Podstawowej w Lichnowach pełni funkcję dyrektora 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lichnowach na ¼ etatu, 

- nauczyciel bibliotekarz zatrudniony w Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim wykonuje na 

umowę zlecenie prace związane z obsługą punktu bibliotecznego (2 godziny w tygodniu), 
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- nauczyciel bibliotekarz zatrudniony w Szkole Podstawowej w Szymankowie wykonuje na umowę 

zlecenie prace związane z obsługą punktu bibliotecznego (2 godziny w tygodniu). 

 

Wszyscy pracownicy obsługujący bibliotekę i punkty biblioteczne posiadają wykształcenie 

bibliotekoznawcze oraz pedagogiczne. W bibliotece zatrudniona jest także księgowa na 1/8 etatu. 

 

W 2018 r. biblioteka w Lichnowach udostępniała zbiory pięć razy w tygodniu (wykazuję połączone 

godziny pracy biblioteki publicznej i biblioteki szkolnej, ponieważ w tych godzinach są obsługiwani 

zarówno czytelnicy publiczni, jak i szkolni): 

- poniedziałek – 800-1600  

- wtorek – 800-1600 

- środa – 800-1600 

- czwartek – 800-1600 

- piątek – 800-1600 

Natomiast ze zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w Lisewie Malborskim i Szymankowie można 

zawsze korzystać w godzinach pracy biblioteki szkolnej oraz dodatkowo w czasie pracy 

przeznaczonym na obsługę punktów bibliotecznych: 

• w Lisewie Malborskim w poniedziałek i wtorek w godz. 1430-1530  

• w Szymankowie w poniedziałek w godz. 1400-1500 i we wtorek w godz. 1430-1530 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lichnowach udostępniała zbiory również w okresie ferii zimowych 

oraz w wakacje, w miesiącu lipcu i sierpniu. 

 

Mając na uwadze zapewnienie prawidłowej działalności biblioteki w 2018 roku jako priorytety 

przyjęto do wykonania następujące zadania organizacyjne : 

- realizowanie działań ujętych w planie działalności biblioteki, w tym wdrożenie przepisów RODO, 

- zakup nowości wydawniczych, 

- uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej w ramach pracy pedagogicznej z czytelnikiem (niezwykłe 

spotkania z bajką z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai, współudział w organizacji imprez 

okolicznościowych, czytelnicze projekty edukacyjne, warsztaty edukacyjne i scenariuszowe), 

- systematyczne prace związane z tworzeniem komputerowych baz  danych (systematyczne 

wprowadzanie nabytków),  

- udział w szkoleniach zewnętrznych dla bibliotekarzy, 

- pełnienie nadzoru merytorycznego nad pracą punktów bibliotecznych. 

 

Zgodnie z oczekiwaniami czytelników zbiory biblioteczne są corocznie systematycznie uzupełniane 

w formie zakupów własnych z budżetu biblioteki oraz z dotacji ministerialnej. 

 

W 2018 r. w ramach realizacji Programu „Narodowy Program Rozwoju bibliotek” zakupiono 182 

książki drukowane za wnioskowaną kwotę 4000,00 zł oraz 146 książek drukowanych w ramach 

realizacji wkładu własnego za kwotę 4000,00 zł. W sumie zakupiono 328 nowych książek za kwotę 

8000,00 zł z czego 50% wydatków na zakup nowości wydawniczych stanowiła dotacja ministerialna. 

Wszystkie działy literatury są sukcesywnie zaopatrywane w nowości z uwzględnieniem potrzeb 
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czytelniczych (52% ogółu nabytków stanowiły książki dla czytelników dorosłych, dla dzieci  

i młodzieży – 33%, a literatury popularnonaukowej – 15%).  

 

Stan zbiorów w dniu 31.12.2018 r. przedstawia się następująco: 

• książki: 

- wpływy w 2018 r. – 328 egz. na kwotę 8000,00 zł  

- ubytki w 2018 r. – 451 egz. na kwotę 1239,87 zł  

 

               Stan ogólny księgozbioru: 

 - ilość – 12382 pozycji (zbiory w bibliotece w Lichnowach i w Lisewie Malborskim) 

                - wartość – 213238,63 zł 

 

• zbiory specjalne: 

- wpływy w 2018 r. – brak 

 

Stan ogólny zbiorów specjalnych: 

- ilość – 27 pozycji (programy komputerowe) 

- wartość – 1148,49 zł 

 

 

W 2018 roku w bibliotece w Lichnowach oraz w punktach bibliotecznych zarejestrowano ogółem 

599 aktywnych czytelników, w tym 409 uczniów w wieku do lat 19. Ogółem czytelnicy wypożyczyli 

5282 pozycji książkowych oraz 131 razy skorzystali z księgozbioru na miejscu.  

 

 

Powyższe dane w ujęciu szczegółowym kształtują się następująco: 

• czytelnicy – 599, w tym:  

- czytelnicy w bibliotece w Lichnowach – 261, 

- czytelnicy w punkcie bibliotecznym w Lisewie Malborskim – 212,  

- czytelnicy w punkcie bibliotecznym w Szymankowie – 126, 

 

• wypożyczenia – 5282, w tym: 

- wypożyczenia w bibliotece w Lichnowach – 2870 pozycji książkowych, 

      - wypożyczenia w punkcie w Lisewie Malborskim – 1276 pozycji książkowych, 

      - wypożyczenia w punkcie w Szymankowie – 1136 pozycji książkowych. 

 

 

Biblioteka w Lichnowach oferuje także nieodpłatny dostęp do Internetu. Do tego celu służą dwa 

komputery przeznaczone dla czytelnika.  

Bogate zbiory biblioteczne uzupełniane są na bieżąco zgodnie z potrzebami czytelników i decydują 

w znacznej mierze o przydatności oraz atrakcyjności biblioteki w środowisku. 
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W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lichnowach najliczniejszą grupę czytelników stanowią 

uczniowie szkół podstawowych. Wynika to z umiejscowienia biblioteki publicznej i punktów 

bibliotecznych w pomieszczeniach bibliotek szkolnych.  

 

W ramach upowszechniania czytelnictwa, głównie wśród dzieci i młodzieży, zorganizowano wiele 

wydarzeń czytelniczych, mających na celu promocję księgozbioru biblioteki publicznej i biblioteki 

szkolnej oraz czytelnictwa wśród uczniów. Do najważniejszych należały: cykl niezwykłych spotkań 

z bajką z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai (drewniany teatrzyk obrazkowy) w klasach I-IV, 

warsztaty scenariuszowe przeprowadzone przez pisarza Zbigniewa Masternaka w klasach VII i II-III 

gimnazjum oraz warsztaty ze scrapbookingu (ozdabianie różnymi skrawkami książek, albumów, 

kartek), w których uczestniczyli uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum. Ponadto w ramach 

współpracy ze szkołą biblioteka uczestniczyła w organizacji imprez okolicznościowych – 100 

rocznica Obchodów Święta Niepodległości  oraz 27. Finał WOŚP, które odbyły się na terenie Szkoły 

Podstawowej w Lichnowach. 

Automatyzacja procesów bibliotecznych przeprowadzana jest systematycznie, a czytelnicy mogą na 

bieżąco korzystać z katalogu elektronicznego, działającego w wewnętrznej sieci bibliotecznej. 

Obecnie czytelnicy mają do dyspozycji 2 komputery z nieodpłatnym dostępem do Internetu. 

 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Lichnowach ma swoją siedzibę Stowarzyszenie „Szansa dla 

Lichnów”. Dyrektor biblioteki pełni w Stowarzyszeniu funkcję Sekretarza.  

 

 

10.3. Sport 

Wójt Gminy Lichnowy co roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju 

sportu w Gminie Lichnowy przez kluby sportowe określone w § 3 ust. 1 Uchwały Nr VII/46/11 Rady 

Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego 

wspierania rozwoju sportu w Gminie Lichnowy. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie 

klubom sportowym realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy. 

Konkurs adresowany jest do klubów sportowych działających i mających siedzibę na terenie Gminy 

Lichnowy, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących cel publiczny z zakresu sportu. 

Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa powołana 

przez Wójta Gminy Lichnowy. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Wójt Gminy Lichnowy. 

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa 

pomiędzy Wójtem Gminy Lichnowy a organizacją wnioskującą. Dopuszcza się rozstrzygnięcie 

konkursu poprzez wybór więcej niż jednej oferty.  
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania  w zakresie rozwoju portu  

w Gminie Lichnowy w 2018 r. wyniosło 41.000 zł.  Przyznano dotacje na realizację zadań z zakresu 

wspierania rozwoju sportu dla: 

-  Klubu Sportowego „LISOVIA”, ul. Wyzwolenia 13, Lisewo Malborskie, 82-224 Lichnowy- 23.000  

- UKS Lisewo, ul. 10 Marca 51, Lisewo Malborskie,  82-224 Lichnowy – 9.000 zł 

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „GO” Lichnowy,  ul. Zwycięstwa 15, 82-224 Lichnowy – 9.000 
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Ponadto na terenie gminy Lichnowy odbywają się zajęcia sportowo -  rekreacyjne, różnego rodzaju 

turnieje, zawody i  rozgrywki sportowe. W 2018 r. zajęcia sportowe odbywały się dwa razy   w 

tygodniu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Lichnowach. We wtorki tenis stołowy oraz 

badminton, w piątki piłka nożna.  

 

W 2018 r. odbyły się następujące turniej i rozgrywki sportowe: 

- Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lichnowy 

- Gminny Turniej FIFA 2018 

- Grand Prix Gminy Lichnowy w Tenisie Stołowym kat. Open 

- Gminny Turniej Badmintona w kat. Open 

- Turniej Unihokeja o Puchar Wójta Gminy Lichnowy 

- Halowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Lichnowy 

- Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Lichnowy 

-Turniej Beach Soccer dla dzieci 

- Wakacyjny Turniej Piątek Piłkarskich 

- Gminna Liga Tenisa Ziemnego 

- FIFA 2018 – Mistrzostwa o Puchar Wójta Gminy Lichnowy   

 

Na terenie gminy Lichnowy znajdują się następujące obiekty rekreacyjno - sportowe: 

- hale sportowe i gimnastyczne przy szkołach; 

- boiska sportowe; 

- kompleks rekreacyjno – sportowy w Lichnowach, w którego skład wchodzi: boisko do tenisa 

ziemnego, boisko do siatkówki plażowej, wiata grillowa oraz plac zabaw; 

- boisko wielofunkcyjne w Lisewie Malborskim 

- place zabaw 

- oraz boiska znajdujące się w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Lichnowy. 

 

Pieczę nad tą bazą sportową mają gminne jednostki organizacyjne, tj.: Szkoła Podstawowa   

w Lichnowach, Szkoła Podstawowa w Lisewie Malborskim, Szkoła Podstawowa w Szymankowie, 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach oraz z boiska sportowego znajdującego się  

w Lisewie Malborskim korzysta Klub Sportowy „Lisovia” na podstawie umowy użyczenia. 

 


