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I. WSTĘP 
Obowiązek sporządzenia Raportu o stanie gminy wynika ze znowelizowanej ustawy o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506). 
Zgodnie z Art. 28aa ww. ustawy wójt co roku do dnia 31 maja musi przedstawić radzie gminy raport o 
stanie gminy. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w 
szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 
Zakres przedmiotowego dokumentu uzgodniono z Zamawiającym w trakcie spotkań i konsultacji 
roboczych. Raport spełnia wymogi ustawowe oraz został rozbudowany o najistotniejsze dla władz 
gminy obszary pozwalające rzetelniej określić stan jednostki samorządu terytorialnego. 
Do sporządzenia dokumentu wykorzystano dane i informacje zamieszczone na stronach Urzędu Gminy 
Stawiguda, BIP, GUS Bank Danych Lokalnych, w dokumentach strategicznych jednostki oraz od 
pracowników Urzędu Gminy, jej jednostek organizacyjnych i budżetowych. 
 
 

II. INFORMACJE OGÓLNE  
 
A. Ogólna charakterystyka gminy (w tym demografia) 
 
Gmina Stawiguda leży w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, w obszarze 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w którym stanowi bezpośrednie zaplecze inwestycyjne 
zarówno dla funkcji komercyjnych, jak i mieszkaniowych. Potencjał gminy w dużej mierze  wynika z 
bezpośrednich powiązań z nadrzędnym układem komunikacyjnym, w tym przede wszystkim z 
lokalizacją węzłów na drodze krajowej DK 51 i obwodnicy Olsztyna. Istotną rolę odgrywa w gminie  
także sektor turystyczny. Szczególne preferencje dla rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej 
wynikają z wybitnych uwarunkowaniach przyrodniczych i krajobrazowych oraz możliwego 
oddziaływania czynników miejskiego obszaru funkcjonalnego na rozwój przedsiębiorczości. 
 
Powierzchnia:   
223 km² (tj. ok. 8% powiatu), w tym: 

− użytki rolne: ok. 22% 
− użytki leśne: ok. 55% 
− grunty zabudowane  

i zurbanizowane: ok. 9% 
− grunty pod wodami: ok. 14% 

 
Demografia  
(dane GUS stan na dzień 31 grudnia 2018r.)  
Liczba ludności : 9 748 osób, w tym: 

− kobiety: 4 970 ( 51%) 
− mężczyźni: 4 778 (49%) 

gęstość zaludnienia:  43,8 mieszk./km²) 
Liczba urodzeń : 163 osoby  
(dodatni przyrost naturalny) 
struktura wiekowa: 

− 0-14:   ok. 20% 
− 15-29: ok. 16% 
− 30-44: ok. 31% 
− 45-59: ok. 17% 
− 60-74: ok. 13% 
− 75 i więcej: ok. 3% Źródło: http://gminy.pl/powiaty 
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Mapa ogólna Gminy Stawiguda

 

 

Źródło: http://sip.stawiguda.pl/mapa/ 
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Mapa Gminy Stawiguda z podziałem na sołectwa 
 

Źródło: zasoby gm. Stawiguda 
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Ludność wg grup wiekowych. 
 

Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety  

  Stawiguda                    9748 4778 4970 

    0    -    4         721 372 349 

       0  103 41 62 

       1  176 98 78 

       2  153 80 73 

       3  143 77 66 

       4  146 76 70 

    5    -    9         750 373 377 

       5  134 71 63 

       6  144 70 74 

       7  187 90 97 

       8  147 70 77 

       9  138 72 66 

    10   -    14        508 236 272 

       10 119 55 64 

       11 108 44 64 

       12 103 49 54 

       13 100 55 45 

       14 78 33 45 

    15   -    19        403 202 201 

       15 88 48 40 

       16 67 30 37 

       17 84 38 46 

       18 89 48 41 

       19 75 38 37 

    20   -    24        408 208 200 

       20 76 39 37 

       21 81 40 41 

       22 78 37 41 

       23 94 50 44 

       24 79 42 37 

    25   -    29        763 377 386 

       25 127 68 59 

       26 128 64 64 

       27 151 65 86 

       28 171 84 87 

       29 186 96 90 

    30   -    34        1028 494 534 

    35   -    39        1077 518 559 

    40   -    44        863 464 399 

    45   -    49        625 315 310 

    50   -    54        525 262 263 

    55   -    59        520 248 272 

    60   -    64        582 279 303 

    65   -    69        463 214 249 

    70 lat i więcej 512 216 296 

Źródło : Dane GUS stan na dzień 31 XII 2018r. 
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64,14% mieszkańców gminy Stawiguda jest w wieku produkcyjnym, 22,75% w wieku 
przedprodukcyjnym, a 13,11% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sołectwa: 
Bartąg, Bartążek, Dorotowo, Gągławki, Gryźliny-Zielonowo, Jaroty, Majdy-Kręsk, Miodówko-Zezuj, 
Pluski-Rybaki, Ruś, Stawiguda, Tomaszkowo, Wymój. 
 
Pozostałe miejscowości: 
Binduga, Ćwikielnia, Grada, Kieruj, Klekotowo, Łański Piec, Muchorowo, Owczarnia, Stary Dwór, 
Zarośle, Zazdrość,  Zofijówka. 
 
Sąsiednie gminy: 
Gietrzwałd, Olsztyn, Olsztynek, Purda 
 
 
B. Władze gminy w 2018 r. 
 
WÓJT kieruje pracą Urzędu, pełni funkcję organu wykonawczego, którego kadencja po nowelizacji 
prawa wyborczego (ustawa z 11 stycznia 2018 o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych – 
weszła w życie 31 stycznia 2018) wydłużona została z 4 do 5 lat. Wykonuje uchwały rady gminy i 
zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności przygotowywanie 
projektów uchwał rady gminy, opracowywania programów rozwoju, określanie sposobu wykonywania 
uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

- Funkcję Wójta sprawuje: 

do 20.XI.2018r. Derdoń Irena 
od 20.XI.2018r. Kontraktowicz Michał 
  
URZĄD GMINY jest jednostką organizacyjną gminy. Przedmiotem jej działalności jest świadczenie 
pomocy Wójtowi w zakresie realizacji uchwał Rady Gminy i zadań własnych, zleconych, oraz 
wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań zleconych), 
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zadań publicznych powierzonych gminie w drodze zawartych porozumień. Zasady funkcjonowania 
określa  Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Stawiguda. W skład kierownictwa urzędu wchodzą: 

− Zastępca Wójta:  

do 14.XI.2018r. Organiściak Jarosław 
15.XI – 20.XII.2018r. brak 
od 21.XII.2018r. Bal Artur 

− Sekretarz Gminy:  

do 16.XI.2018r. Korwek Iwona 
od 17.XI.2018r. brak 

− Skarbnik Gminy:  

do 20.XI.2018r. Wieczorek Renata 
od 20.XI.2018r. Wieczorek Renata 
 

RADA GMINY  jest organem stanowiącym i kontrolnym, od 31.01.2018r. wybieranym na 5-letnią 
kadencję (do 2018 r. 4-letnia kadencja). Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy 
pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, ustalanie 
wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania i przyjmowanie sprawozdań z jego 
działalności, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, podejmowanie uchwał w sprawach 
majątkowych, podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach i in..  
Rada obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady raz w miesiącu. Termin sesji, jej 
miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców. 
Radę Gminy w Stawigudzie tworzy 15 osób, tj.: 

− Przewodniczący Rady Gminy  

do 19.XI.2018r. Wieczorek Grzegorz 
od 20.XI.2018r. Kołakowski Grzegorz 

 Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Paweł Palczewski 
do 19.XI.2018r. Kartasińska  Łucja 
od 20.XI.2018r. Palczewski Paweł 

− Radni: 

do 19.XI.2018r. Filipek Paweł 
Filipowicz Sławomir 
Gajdamowicz Grzegorz 
Górka Andrzej 
Gradowski Zdzisław 
Guske Rafał 
Kartasińska  Łucja 
Pac Edward 

Pietrzak-Rogala Iwona 
Prusinowska Teresa 
Stawarczyk Anna 
Szaban Bogdan Jerzy 
Westfeld Anna 
Wieczorek Grzegorz 
Zaszewski Maciej 

od 20.XI.2018r. Birkos Szczepan 
Bolewski Grzegorz 
Bruski Daniel 
Filipowicz Sławomir 
Gajdasz Piotr 
Górka Andrzej 
Mutke Joanna 

Guske Rafał 
Niski Grzegorz 
Nosek Katarzyna 
Reisenberg Justyna 
Rzeszutek Michał 
Stawarczyk Anna 
 

 
Radni współpracują w ramach 5 komisji: 

• Komisji Budżetu i Spraw Społecznych 
• Komisji  Promocji i Rozwoju Gminy 
• Komisji Porządku Publicznego i Turystyki 
• Komisji Rewizyjnej 
• Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
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III. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  
 

L.p. Nazwa dokumentu strategicznego Nr i data uchwały Czas obowiązywania 

1. Strategia Rozwoju Gminy Stawiguda na lata 
2016-2025 

Uchwała nr XVI/177/2016 
Rady Gminy Stawiguda z 

dnia 04.07.2016 r. 

2016 – 2025 

Ład przestrzenny 
1. Studium uwarunkowań i kierunków 

przestrzennego zagospodarowania Gminy 
Stawiguda 

Uchwałą nr XLII/417/2018 
Rady Gminy Stawiguda z 

dnia 15 października 2018 r. 

bezterminowo 

2. Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego 

98 obowiązujących planów 
w 2018 r. 

− 2 podjęte uchwały ws. 
utworzenia mpzp 

− 2 podjęte uchwały ws. 
zmiany mpzp 

bezterminowo 

Zasoby materialne gminy 
1. Wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Stawiguda w 
latach 2015 - 2020 

Uchwała nr IX/79/ 2015 
Rady Gminy Stawiguda z 
dnia 3 września 2015r. 

2015 – 2020 

2. Zasady gospodarki nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Stawiguda 

Uchwała nr XXXII/236/10 
Rady Gminy Stawiguda z 
dnia 30 czerwca 2010 r. 

bezterminowo 

3. Gminny program rewitalizacji brak - 

4. Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 
Stawiguda na Lata 2012-2015 
 

Uchwała 
nr XIX/135/2012 

Rady Gminy Stawiguda 
z dnia 26 września 2012 r. 

Nieaktualny 
2012 – 2015  

 

5. Gminna ewidencja zabytków Gminy Stawiguda  
 

Zarządzenie nr 30/2015 
Wójta Gminy Stawiguda 

 z 23.03.2015r. 

bezterminowo 

Infrastruktura komunalna 
1. Koncepcja rozwoju komunikacji publicznej na 

terenie Gminy Stawiguda 

Brak uchwały 
Data sporządzenia – 2016 r. 

bezterminowo 

2. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

brak - 

Środowisko 
1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

Stawiguda 

Uchwała nr XVI/176/2016 
Rady Gminy Stawiguda z 

dnia 04 lipca 2016 r. 

bezterminowo 

2. Program ochrony środowiska brak - 

Polityka społeczna 
1. Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Stawiguda na lata 2016–
2025 

Uchwała nr XVI/182/2016 
Rady Gminy Stawiguda z 

dnia 04 lipca 2016 r. 

2016 – 2025 

2. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 
2016–2018 

Uchwała nr X/100/2015 
Rady Gminy Stawiguda z 

dnia 15 października 2015 r. 

Nieaktualny 
2016 – 2018 

3. 1. Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
Gminy Stawiguda na 2018 rok 

2. Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
Gminy Stawiguda na 2019 rok 

1. Uchwała nr 
XXXI/323/2017 Rady Gminy 
Stawiguda z dnia 14 grudnia 

2017 r. 
 

2. Uchwała nr III/14/2018 
Rady Gminy Stawiguda z 
dnia 17 grudnia 2018 r. 

2018 
 
 
 

2019 

4. 1. Program współpracy Gminy Stawiguda z 1. Zarządzenie Nr 108/2017 2018 
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organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2018 

2. Program Współpracy  Gminy Stawiguda z 
organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2019 

Wójta Gminy Stawiguda z 
dnia 18 października 2017 r. 
 
 

 

2. Uchwała nr III/12/2018 
Rady Gminy Stawiguda z 
dnia 17 grudnia 2018 r. 

 
 
 
 

2019 

5. Wieloletni program osłonowy Gminy 
Stawiguda w zakresie dożywiania dzieci i 
młodzieży na lata 2019-2023. Moduł 1 i 2 

Uchwała nr IV/22/2018 
Rady Gminy Stawiguda z 
dnia 27 grudnia 2018 r. 

2019 – 2023 

6. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 
2016-2021 

Uchwała nr VII/126/2015 
Rady Gminy Stawiguda z 
dnia 28 grudnia 2015 r. 

Uchwała zmieniająca nazwę 
Nr XL/403.2018 r. z dnia 27 

sierpnia 2018 r. 

2016 – 2021 

Inne 
1. Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Olsztyna 

Uchwała Nr XXII/316/16 
Rady Miasta Olsztyna z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

bezterminowo 

 
 

A. Strategia Rozwoju Gminy Stawiguda na lata 2016-2025  

Strategia Rozwoju Gminy Stawiguda na lata 2016-2025 przyjęta została uchwałą nr XVI/177/2016 Rady 
Gminy Stawiguda z dnia 04.07.2016 r. Stanowi aktualizację dokumentu z 2009 r. w związku z 
zachodzącymi zmianami w sytuacji gminy oraz w jej otoczeniu, jak np. zrealizowanie części zamierzeń, 
dezaktualizacji innych, zmiany demograficzne, rynku pracy, w systemie pomocy społecznej. 
 
Celem głównym Strategii Gminy Stawiguda jest: 
„Rozwój roli Gminy Stawiguda jako miejsca atrakcyjnego do mieszkania i prowadzenia działalności 
gospodarczej w obszarze aglomeracji olsztyńskiej”. 
 
W 2018 r. Gmina Stawiguda, poprzez podejmowane działania własne i jednostek jej podlegających i 
współpracujących, realizowała niżej wymienione cele Strategii: 

Cel strategiczny Cel operacyjny Działania realizowane w 2018 r. 

1. Rozwój 
infrastruktury w 
Gminie 

1.1. Poprawa jakości dróg wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą 

− remont i przebudowa istniejących dróg 

− tworzenie ciągów komunikacyjnych do ogólnodostępnych 
połączeń 

− budowa oświetlenia ulicznego 

− budowa ścieżek rowerowych 

− remont i budowa chodników 

− przejmowanie w uzasadnionych społecznie przypadkach 
dróg będących własnością prywatną 

1.2. Poprawa jakości 
infrastruktury turystycznej, 
sportowej 

− budowa nowej i rozbudowa istniejącej infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej 

− budowa infrastruktury wypoczynkowej 

1.3. Poprawa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej, gazowej 

− rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej 

− budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

− budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji 
uzdatniania wody 

1.4. Rozwój infrastruktury 
społecznej 

− rozbudowa, unowocześnienie i wyposażenie Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich 

− rozbudowa, unowocześnienie i wyposażenie bibliotek 

− tworzenie warunków do instytucjonalnej opieki nad 
osobami starszymi 
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− rozwój infrastruktury oświatowej 

− ochrona zabytków, pomników przyrody 

− wsparcie tworzenia zbiorowego transportu 

1.5. Ochrona środowiska − redukcja emisji gazów cieplarnianych 

− promocja wśród mieszkańców działań zmierzających do 
ochrony środowiska 

2. Rozwój 
gospodarczy Gminy 

2.1. Rozwój systemu 
wspierającego rozwój 
przedsiębiorczości 

− przygotowanie i promowanie oferty inwestycyjnej  

− ciągła i aktywna współpraca z Instytucjami Otoczenia 
Biznesu 

− pomoc w promocji przedsiębiorstw działających na terenie 
gminy 

− wsparcie lokalnych przedsiębiorców 

2.2. Rozwój lokalnego 
przetwórstwa, produkcji 
żywności ekologicznej, 
agroturystyki 

− pomoc gminy w promocji produktów lokalnych, 
agroturystyki 

2.3. Promocja turystyczna 
gminy 

− promocja gminy na targach, eventach, w mediach 

− estetyzacja wsi 

2.4. Wsparcie osób 
znajdujących się w kryzysie i 
osób doświadczających 
przemocy 

− popularyzacja wiedzy o ekonomii społecznej 

− stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach 
publicznych 

− przygotowanie  pracowników  GOPS  i  UG  do  wspierania  
tworzenia  i  funkcjonowania podmiotów ekonomii 
społecznej 

− współpraca z organizacjami pozarządowymi 

3. Rozwój społeczny 
Gminy 

3.1. Wzrost aktywności 
społecznej mieszkańców 

− aktywizacja społeczności lokalnych, w tym młodzieży i 
dzieci 

− samoorganizacja mieszkańców 

− wspieranie lokalnych liderów 

− wspieranie organizacji pozarządowych 

− rozwój świetlic wiejskich 

− rozwój form przepływu informacji pomiędzy mieszkańcami 
organizacjami i jednostkami gminnymi 

 3.2. Wysokiej jakości edukacja − zapewnienie wysokiego poziomu nauczania dzieci i 
młodzieży 

− organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

− prowadzenie projektów edukacyjnych podnoszących 
świadomość ekologiczną mieszkańców, przedsiębiorców 
oraz innych podmiotów i jednostek z terenu gminy 

 3.3. Wspieranie polityki 
prorodzinnej 

− wparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków i punktów 
przedszkolnych i przedszkoli 

− wsparcie rodzin niewydolnych wychowawczo 

− wspieranie programu Karta Dużej Rodziny 

 3.4. Wsparcie osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

− prowadzenie programów integracji społecznej i 
zawodowej osób wykluczonych społecznie 

− likwidacja barier architektonicznych 

− przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych 

− opracowanie i realizacja programów profilaktycznych 

− prowadzenie pracy socjalnej 

 3.5. Wsparcie aktywizacji osób 
starszych 

− prowadzenie programów aktywizacji 

− organizacja zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, ruchowych, 
sportowych 

 3.6. Rozwój kultury − organizacja wydarzeń kulturalnych 

− wsparcie organizacji i instytucji działających w sferze 
kultury 

− promocja wydarzeń kulturalnych 

 3.7. Współpraca z gminami z 
kraju i z zagranicy 

− wymiana doświadczeń na różnych płaszczyznach m.in. 
kulturalnej, oświatowej, gospodarczej, sportowej 

− promocja gminy 

4. Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
mieszkańców 

4.1. Zwiększone 
bezpieczeństwo komunikacyjne 
na terenie Gminy 

− rozbudowa infrastruktury towarzyszącej w ciągach 
komunikacyjnych (np. chodniki, sygnalizacja świetlna, 
oznakowanie itp.),  
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− prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców 
Gminy w każdym wieku 

 4.2. Zmniejszone zagrożenie 
przestępczością 

− tworzenie warunków i oferty spędzania czasu wolnego dla 
młodzieży 

− powszechna edukacja mieszkańców Gminy w zakresie 
dbałości o bezpieczeństwo 

 4.3. Zwiększone 
bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe i ochrona 
przed powodziami 

− zacieśnienie współpracy Państwowej Straży Pożarnej, 
Ochotniczych Straży Pożarnych z mieszkańcami Gminy na 
rzecz zwiększenia bezpieczeństwa publicznego 

− realizacja działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego i ochrona przed powodziami 

− doposażenie Straży Pożarnych 

− realizacja programów doskonalenia kadr 

 
 

B. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Stawiguda 

Gmina posiada aktualne studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania. 
Uchwałą nr XLII/417/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 15 października 2018 r. dokonano zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda 
obowiązującego od 2013 r.. 
Obszar gminy można podzielić na 3 podstawowe strefy funkcjonalne: 
- strefę centralną – stanowiącą ośrodek administracyjny (miejscowość Stawiguda),  
- strefę północną – obszar silnego oddziaływania miasta Olsztyn  
- strefę południową – obszar zabudowy mieszkaniowej, w tym rozwoju funkcji rekreacyjnych i 
turystycznych na terenach o bogatych walorach krajobrazowych.  
Zgodnie z SUiKZP pewne zagrożenia pojawiają się na terenach położonych w pobliżu obwodnicy 
Olsztyna (w związku z zabudową magazynową i przemysłową), a także w miejscowościach wiejskich o 
wysokich walorach krajobrazowych (w związku z nową zabudową, która formą, materiałami i 
rozwiązaniami architektonicznymi nie do końca nawiązuje do wiejskiej zabudowy). Zagrożenia stanu 
ładu przestrzennego widoczne są poza tym w obrębach Jaroty i Bartążek gdzie powstaje zabudowa 
wielorodzinna łącząca się z tkanką miejską, zacierając granice między gminą Stawiguda a gminą 
Olsztyn. 
Również miejscowość gminna Stawiguda poddana jest silnej presji inwestycyjnej. W tym miejscu 
szczególnego znaczenia nabiera jakość nowej architektury. Powstaje zabudowa wielorodzinna oraz 
rozrasta się zabudowa jednorodzinna tworząc nowe osiedla o charakterze podmiejskim. Potrzeba 
terenów pod zabudowę mieszkaniową przekształca wsie eliminując rolniczy charakter tych terenów. 
Stan ładu przestrzennego gminy odzwierciedla procesy charakterystyczne dla całego kraju, polegające 
na braku nawiązania do tradycyjnej architektury. Odrębnym problemem jest powstawanie skupisk czy 
nawet pojedynczych budynków w oddaleniu od istniejącej zabudowy. Przeciwdziałanie tym 
niekorzystnym zjawiskom jest bardzo trudne ze względu na uwarunkowania prawne wynikające z 
obecnego systemu planowania przestrzennego i prawa własności do nieruchomości. Pochodną tych 
procesów są granice i kształt działek lub terenów, które w przeważającej większości są wynikiem 
przypadkowego podziału gruntów rolnych bez zapewnienia odpowiednich cech geometrycznych oraz 
warunków dojazdu. Grunty te często oferowane są na rynku jako tereny pod zabudowę bez 
zapewnienia odpowiednich standardów urbanistycznych. 
Zgodnie ze Studium (…) do podstawowych zagrożeń ładu przestrzennego na terenie gminy Stawiguda 
należy zatem: 
- lokalizowanie nowej zabudowy w oderwaniu od istniejących układów urbanistycznych miejscowości – 
brak ciągłości przestrzennej (co wpływa między innymi na podwyższone koszty wyposażenia w 
infrastrukturę techniczną), 
- presja inwestorów związana z zagęszczeniem zabudowy w obrębach graniczących z Olsztynem (np. 
Jaroty, Bartążek, Bartąg), 
- niedostateczne wyposażenie terenów w infrastrukturę techniczną powodujące znaczne obniżenie 
standardów zabudowy (istniejące sieci niedostosowane do zwiększającej się liczby użytkowników), 
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- presja na tworzenie zupełnie nowych skupisk zabudowy bez uzasadnienia z punktu widzenia 
urbanistycznego (najczęściej dotyczy to terenów atrakcyjnych pod względem krajobrazowym), 
- niekontrolowany sposób rozwoju nowej zabudowy na terenach wiejskich – brak kontynuacji 
charakteru zabudowy tradycyjnej, dowolność w stosowaniu materiałów wykończeniowych, kolorystyki 
elewacji i pokrycia dachowego, brak jednolitych zasad w zakresie geometrii dachów, orientowania 
budynków względem drogi. 
 
 

C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Stawiguda nie posiada programu opracowywania mpzp. Plany podejmowane są zgodnie z 
bieżącym zapotrzebowaniem, w tym na wniosek indywidualnych właścicieli nieruchomości. 
Na koniec 2018 r. stopień pokrycia obszaru gminy mpzp wyniósł 9,7% - obowiązywało 98 planów. W 
2018 r. uchwalono 2 mpzp i dokonano zmiany 2 mpzp. Przystąpiono również do opracowania 6 planów 
i uchylono 3. 
  
Mpzp uchwalone w 2018 r.: 
1. UCHWAŁA NR XXXIV/341/2018 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Tomaszkowo, gmina Stawiguda 
2. UCHWAŁA NR XXXIV/342/2018 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Wymój gmina Stawiguda 
3. UCHWAŁA NR XL/399/2018 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina 
Stawiguda 

4. UCHWAŁA NR XLII/415/2018 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 15 października 2018 r. w sprawie częściowej 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina 
Stawiguda 

 
Przystąpienie do uchwalenia mpzp: 
1. UCHWAŁA NR XXXV/359/2018 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tomaszkowo, jednostka 
„G”, gmina Stawiguda 

2. UCHWAŁA NR XXXV/360/2018 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stawiguda, 
gmina Stawiguda 

3. UCHWAŁA NR XXXV/361/2018 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rybaki, gmina Stawiguda 

4. UCHWAŁA NR XXXVIII/388/2018 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 
Stawiguda, gmina Stawiguda 

5. UCHWAŁA NR XL/401/2018 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej 
położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda 

6. UCHWAŁA NR XL/402/2018 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej 
położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda 

 
Dokonane uchylenia mpzp: 
1. UCHWAŁA NR XXXVII/378/2018 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchylenia 

uchwały nr XVI/169/2016 Rady Gminy Stawiguda z dnia 04 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
rekreacyjnych w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda 

2. UCHWAŁA NR XXXVII/379/2018 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie uchylenia 
uchwały nr X/95/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 15 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie 
Stawiguda, gmina Stawiguda 

3. UCHWAŁA NR XL/400/2018 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia 
Uchwały nr XXXI/317/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
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opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej 
położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda 

 
Uchwalone w 2018 r. mpzp oraz plany do opracowania których przystąpiono stanowią uzupełnienie 
istniejących w części północnej i centralnej planów, przyczyniając się do przeciwdziałania 
zidentyfikowanym przez urbanistów zagrożeniom ładu przestrzennego gminy wskazanym w Studium 
uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Stawiguda. 
 
 

D. Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Stawiguda w latach 
2015-2020  

Aktualny dokument przyjęty został Uchwałą nr IX/79/ 2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 3 września 
2015r. Określa podstawowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stawiguda.  
Program określa na kolejne lata: 

− prognozę wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Stawiguda, 
− analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego wynikający ze 

stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na lata 
− planowaną sprzedaż lokali 
− zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu 
− sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy 
− źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej 
− wysokość wydatków z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty 

modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zarządu 
nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli a także wydatki 
inwestycyjne 

W chwili jego tworzenia, tj. w 2015 r. w zasobach gminy było 19 lokali, w tym 17 lokali mieszkalnych i 2 
lokale socjalne. W 2018 r. znajdowało się 18 lokali, w tym 14 mieszkań komunalnych i 4 lokale socjalne, 
nie dokonano sprzedaży żadnego z lokali. 
Szczegółową analizę gospodarki zasobami mieszkaniowymi zawarto w pkt. VI I. 
 
 

E. Zasady gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stawiguda   

Gmina Stawiguda nie posiada Planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych, a jedynie Zasady 
gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stawiguda. 
W 2018 r. obowiązującym dokumentem w zakresie gospodarki nieruchomościami gminnymi był 
przyjęty Uchwałą Nr XXXII/236/10 Rady Gminy Stawiguda z dnia 30 czerwca 2010 r. zasady gospodarki 
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stawiguda. Zgodnie z dokumentem nieruchomości 
stanowiące własność Gminy mogą być przedmiotem: sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w 
użytkowanie wieczyste, oddania w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, 
obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do 
spółek, przekazywania jako wyposażenie tworzonych p-stw państwowych oraz jako majątek 
tworzonych fundacji; przekazana nieodpłatnie w drodze umowy, darowizny na cele publiczne, a także 
przedmiotem darowizny dokonanej między Skarbem Państwa a gminą, a także między tymi 
jednostkami samorządowymi. 
W 2018 r. Gmina prowadziła następujące działania w zakresie nieruchomości stanowiących własność 
gminną: sprzedaż nieruchomości, pobierała opłaty rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, oddała 
w dzierżawę kilka nieruchomości będących jej własnością, zakupiła 22 działki gruntu do zasobu 
gminnego, przejęła nieruchomości z mocy prawa pod drogi publiczne, przejęła nieruchomości w 
drodze komunalizacji. 
 
 

F. Koncepcja rozwoju komunikacji publicznej na terenie Gminy Stawiguda 

Obowiązująca „Koncepcja rozwoju komunikacji publicznej na terenie Gminy Stawiguda” zakłada 
wprowadzenie na terenie gminy komunikacji publicznej oraz promowanie zrównoważonej mobilności 
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podmiejskiej  i miejskiej.  Cel ten będzie realizowany przez inwestycje w infrastrukturę drogową i 
autobusy niskoemisyjne, a także  inwestycje służące ruchowi pieszemu i rowerowemu obejmującego 
parkingi rowerowe. 
W ramach opracowania zaproponowano 5 wariantów komunikacyjnych obejmujących najbardziej 
zurbanizowaną, północną część gminy Stawiguda. Przebieg tras zapewnia uzupełnienie dotychczasowej 
oferty przewozowej prywatnych przewoźników, zwłaszcza realizowanych DK nr 51. 
Uruchomienie komunikacji publicznej będzie odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby mieszkańców gminy 
Stawiguda, na rosnące potrzeby komunikacyjne. Rozwiązania oparte na komunikacji dowozowej do 
węzłów przesiadkowych (rondo Bartąg, Stary Dwór) mają wytyczyć nowe trendy zachowań 
komunikacyjnych mieszkańców gminy Stawiguda. 
W 2018 r. Gmina Stawiguda kontynuowała projekt „Poprawa ekomobilności na terenie Gminy 
Stawiguda" dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach alokacji ZIT. Inwestycja obejmuje rozwój infrastruktury 
drogowej i rowerowej oraz utworzenie transportu zbiorowego na terenie gminy Stawiguda. 
Ponadto 10 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Stawiguda oraz Prezydent Miasta Olsztyna podpisali umowę o 
współpracy dotyczącą transportu zbiorowego między gminami Olsztyn i Stawiguda na mocy którego od 
1 września 2018 r. uruchomiona została linia nr 129 Olsztyn – Bartąg – Tomaszkowo – Dorotowo – 
Stawiguda  - Miodówko - Zezój  –  Gryźliny  - Olsztynek 
 
 

G. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

Brak dokumentu obowiązującego dla terenu Gminy Stawiguda. 
Wpływ na obszar wywierać może „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie” z uwagi 
na włączenie północnej części skanalizowanych terenów gminnych do sieci PWiK Sp. z o.o w Olsztynie. 
Aktualnie obowiązujący „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie na lata 2018-
2021” nie przewiduje żadnych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, które wywierałyby wpływ na gminną sieć wod-
kan. 
 
 

H. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiguda 

Aktualny Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiguda został przyjęty uchwałą nr XVI/176/2016 
Rady Gminy Stawiguda z dnia 04.07.2016 r. w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
Gminy Stawiguda. 
Celem strategicznym Planu jest redukcja emisji dwutlenku węgla o 20% w stosunku do prognozowanej 
na 2020 r. wartości emisji CO2, co średniorocznie daje 2 764 Mg CO2. Osiągnięcie celu jest możliwe 
poprzez realizację celów szczegółowych: 
1. Wzrost liczby budynków komunalnych, mieszkalnych, użyteczności publicznej objętych 
termomodernizacją 
2. Rozwój i poprawa jakości ciepłownictwa, przede wszystkim źródeł ciepła 
3. Ograniczenie „niskiej emisji” z mieszkalnictwa 
4. Wzrost wykorzystania OZE w gospodarstwach indywidualnych i przedsiębiorstwach 
5. Wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych w tym zakresie 
technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii 
6. Rozwój systemów transportu zbiorowego 
7. Rozwój sieci dróg rowerowych w granicach gminy 
8. Wzrost liczby zmodernizowanego oświetlenia ulicznego 
9. Wzrost liczby zmodernizowanego oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej 
10. Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 
11. Ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez odbiorców 
12. Ograniczenie emisji komunikacyjnej 
 
W 2018 r. na terenie Gminy zrealizowano i kontynuowano realizację zadań inwestycyjnych 
przyczyniających się do redukcji emisji CO2, w tym projekty dotyczące budowy oświetlenia ulicznego w 
Stawigudzie, Majdach,  Tomaszkowie, ul. Grzybowej w Gryźlinach, w Gągławkach oraz poprawę 
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ekomobilności na terenie gminy Stawiguda (budowa ul. Przyrodniczej, traktów pieszo-rowerowych, 
zakup taboru). 
 
 

I. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stawiguda na lata 2016–2025  

W 2018 r., w zakresie polityki społecznej, obowiązywała „Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Stawiguda na lata 2016–2025” zatwierdzona Uchwałą Nr XVI/182/2016 Rady 
Gminy Stawiguda z dnia 04 lipca 2016 r. 
 
Realizowane działania wpisujące się w cele strategiczne i operacyjne Strategii: 
 
Cel strategiczny Cel operacyjny Działania realizowane w 2018 r. 

1. Aktywizacja i 
integracja 
społeczna  
Mieszkańców 
gminy 

1.1. Wyzwalanie aktywności 
obywatelskiej 

− Organizacja wydarzeń podnoszących świadomość obywatelską i 
odpowiedzialność za dobro wspólne, angażujących społeczność 
lokalną 

− Organizacja spotkań mieszkańców gminy ze specjalistami w zakresie 
działań obywatelskich 

− Promowanie działań organizacji pozarządowych 

1.2. Integracja społeczności 
gminy 

− Organizacja różnych warsztatów i spotkań tematycznych 
skierowanych dla mieszkańców 

− Organizacja imprez integrujących mieszkańców typu dni 
miejscowości 

− Organizacja prelekcji, wystaw i spotkań tematycznych 
− Organizacja festynów rodzinnych i rodzinnych zawodów sportowych 

1.3. Rozwój kompetencji 
społecznych osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

− Prowadzenie programów edukacyjnych, motywacyjnych, 
uświadamiających, treningów umiejętności społecznych 

− Organizacja zajęć psychologicznych 
− Zawieranie kontraktów socjalnych 

1.4. Rozwój współpracy instytucji 
i organizacji działających na rzecz 
społeczności lokalnych z innymi 
organizacjami na szczeblu 
lokalnym, wojewódzkim, 
krajowym i międzynarodowym 

− Organizacja spotkań pracowników instytucji i organizacji 
działających na rzecz społeczności lokalnych 

− Udział kierownictwa i pracowników instytucji i organizacji 
działających na rzecz społeczności lokalnych w spotkaniach 
branżowych i konferencjach 

1.5. Wsparcie osób starszych, 
niepełnosprawnych i 
niesamodzielnych 

− Organizacja czasu wolnego dla osób starszych, niepełnosprawnych i 
niesamodzielnych 

− Organizacja wydarzeń integrujących osoby starsze niepełnosprawne 
i niesamodzielne z lokalną społecznością  

− Organizacja spotkań integrujących i aktywizujących osoby starsze, 
niepełnosprawne i niesamodzielne 

− Organizacja spotkań wzmacniających więzi międzypokoleniowe 
− Promocja aktywnych postaw i osiągnięć osób starszych, 

niepełnosprawnych i niesamodzielnych 
− Organizacja warsztatów, festynów, plenerów, przeglądów, 

wycieczek, wystaw itp. 
− Pomoc materialna 

2. 
Przeciwdziałanie 
patologiom i 
uzależnieniom 

2.1. Organizacja kampanii 
informacyjnych i 
profilaktycznych 

− Organizacja kampanii informacyjnych i profilaktycznych 
skierowanych do dzieci i młodzieży 

− Organizacja kampanii informacyjnych i profilaktycznych 
skierowanych do osób dorosłych 

− Organizacja spotkań ze specjalistami medycyny i zdrowego trybu 
życia 

− Organizacja wydarzeń i festynów promujących profilaktykę i zdrowy 
tryb życia 

2.2. Profilaktyka i ograniczanie 
skutków uzależnień 

− Prowadzenie działań uświadamiających uzależnionym ich nałogi 
− Prowadzenie działań wspierających wychodzenie z nałogu;  
− Organizacja kampanii informacyjnych i profilaktycznych 

skierowanych do dzieci i młodzieży; 
− Organizacja kampanii informacyjnych i profilaktycznych 

skierowanych do osób dorosłych 
− Organizacja spotkań ze specjalistami medycyny i profilaktyki 
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uzależnień 
− Organizacja wydarzeń i festynów promujących profilaktykę 

uzależnień i zdrowy tryb życia 

2.3. Zwiększenie dostępności 
programów korekcyjno- 
edukacyjnych dla osób 
stosujących przemoc 

− brak 

2.4. Wsparcie osób znajdujących 
się w kryzysie i osób 
doświadczających przemocy 

− Organizacja miejsca i prowadzenie spotkań ze specjalistami i 
doradcami  

− Organizacja spotkań z wzmacniających zdrowie psychiczne 
− Organizacja spotkań animacyjnych i aktywizacyjnych  
− Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego 
− Realizacja procedury Niebieskiej Karty 

2.5. Zwiększenie dostępu do 
programów terapeutycznych 

− brak 

3. Wsparcie 
rodziny 

3.1. Doskonalenie funkcji rodziny 
– wsparcie rodzin 
dysfunkcyjnych 

− Organizacja programów integracyjnych i szkoleniowych dla rodzin 
dysfunkcyjnych 

− Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych 

− Organizacja spotkań ze specjalistami 
− Organizacja spotkań z zakresu profilaktyki zdrowia 
− Działalność asystenta rodziny 
− Organizacja spotkań animacyjnych i aktywizacyjnych 

 3.2. Prowadzenie działań na 
rzecz poprawy sytuacji osób 
starszych w gminie 

− Organizacja czasu wolnego dla osób starszych 
− Organizacja spotkań integrujących i aktywizujących osoby starsze 
− Organizacja spotkań umacniających więzi międzypokoleniowe 
− Promocja aktywnych postaw i osiągnięć osób starszych 

 3.3. Wsparcie rodzin 
wielodzietnych 

− Organizacja programów integracyjnych dla rodzin wielodzietnych 
− Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin 

wielodzietnych 
− Organizacja spotkań animacyjnych i aktywizacyjnych 

 3.4. Wsparcie rodziców samotnie 
wychowujących dzieci 

− Organizacja spotkań animacyjnych i aktywizacyjnych 

 3.5. Rozwój współpracy 
międzypokoleniowej 

− Organizacja spotkań ze specjalistami i doradcami 
− Organizacja spotkań z zakresu profilaktyki zdrowia 
− Organizacja spotkań animacyjnych i aktywizacyjnych 

 3.6. Zapewnienie dzieciom i 
młodzieży odpowiednich 
warunków do życia i rozwoju  
zgodnie z ich potrzebami 

− Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 
− Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 
− Organizacja festynów rodzinnych 
− Promocja aktywnych postaw i osiągnięć dzieci i młodzieży 
− Prowadzenie wymian młodzieżowych 
− Organizacja spotkań informacyjnych dla rodziców 

4. Wsparcie 
mieszkańców na 
rynku pracy 

4.1. Wsparcie osób młodych na 
rynku pracy 

− Współpraca z Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej 
osób młodych, pozostających bez pracy 

− Organizacja spotkań podnoszących kwalifikacje zawodowe ludzi 
młodych 

 4.3. Wsparcie kobiet na rynku 
pracy 

− Współpraca z Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej 
kobiet 

− Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe kobiet 
− Organizacja spotkań kobiet z potencjalnymi pracodawcami 

 4.4. Rozwój ekonomii społecznej − Organizacja spotkań informacyjnych z zakresu ekonomii społecznej 
− Organizacja spotkań z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu 

 4.5. Wsparcie na rynku pracy 
osób niepełnosprawnych 

− Współpraca z Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych 

− Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób 
niepełnosprawnych 

 4.6. Wsparcie osób długotrwale 
bezrobotnych i ograniczanie 
skutków długotrwałego  
bezrobocia 

− Współpraca z Urzędem Pracy w zakresie aktywizacji zawodowej 
osób długotrwale bezrobotnych 

− Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób 
długotrwale bezrobotnych 

− Organizacja spotkań osób długotrwale bezrobotnych z 
potencjalnymi pracodawcami 
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J. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016–2018 

W 2018 r., w zakresie polityki społecznej, obowiązywał „Gminny program wspierania rodziny na lata 
2016-2018” zatwierdzony Uchwałą nr X/100/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 15 października 2015 
r. 
Za cel główny obrano stworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w gminie 
Stawiguda. 
W momencie tworzenia dokumentu, tj. w 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie 
obejmował wsparciem 123 rodziny. Wśród nich były rodziny wielodzietne i niepełne, korzystające z 
pomocy z powodu bezrobocia, ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, z 
powodu bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, potrzeby ochrony macierzyństwa, z 
powodu problemu alkoholowego czy występowania przemocy. Za główny czynnik sprawczy ubóstwa 
na terenie gminy uznano bezrobocie. 
W 2018 r. realizowane były świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne, w tym również z 
funduszu alimentacyjnego. Szczegółowe informacje zawarto w pkt. VI. D. 
 
 

K. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 

W 2018 r., w zakresie polityki społecznej, obowiązywał „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018” zatwierdzony 
Uchwałą nr X/100/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 15 października 2015 r. 
Program realizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, placówki oświatowe, Komisariat Policji i Urząd Gminy Stawiguda 
koordynujący wszystkie działania oraz zapewniający finansowanie, głównie z dochodów z opłat za 
wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Celem programu jest: 
1. Promocja zdrowego, wolnego od środków uzależniających, stylu życia.  
2. Niwelowanie skutków aktualnie występujących problemów alkoholowych oraz narkomanii w 
obszarze gminy. 
3. Zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych wynikających z 
używania środków uzależniających.  
4. Profilaktyka prozdrowotna  
W 2018 r. w ramach Programu realizowane były niżej wymienione działania: 
− przeprowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń w punktach 

sprzedaży; 
− udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i 

prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; 
− kierowanie wniosków do Sądu o poddanie leczeniu; 
− podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych 

od alkoholu 
− opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 
− realizowanie programów profilaktycznych we współpracy z instytucjami działającymi na terenie 

Gminy Stawiguda (placówki oświatowe, ośrodki zdrowia, policja, straż pożarna, związki 
wyznaniowe, sołectwa, przedsiębiorcy itp.)  

W dniu 17 grudnia 2018 r. Rada Gminy Stawiguda Uchwałą NR III/14/2018 przyjęła „Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
Gminy Stawiguda na 2019 rok”. 
 
 

L. Program współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2018 

W 2018 r. w obszarze jednostki terytorialnej obowiązywał „Program współpracy Gminy Stawiguda z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności 
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pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” przyjęty Zarządzeniem Nr 108/2017 Wójta Gminy 
Stawiguda z dnia 18 października 2017 r. 
Celem głównym Programu jest rozwijanie współpracy Gminy z organizacjami co odbywa się na 
zasadach pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i 
jawności oraz ścisłego współdziałania przy realizacji zadań ustawowych. 
Cel główny jest realizowany poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 
1) wzrost ilości partnerstw lokalnych i projektów partnerskich realizowanych w Gminie; 
2) poprawa komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi, Wójtem i organizacjami; 
3) tworzenie warunków do prezentacji dorobku organizacji i promowania ich osiągnięć; 
4) tworzenie warunków do prowadzenia nowatorskich i efektywnych działań na rzecz mieszkańców; 
5) zwiększenie aktywności organizacji w wykorzystaniu środków pozabudżetowych na rzecz 
mieszkańców. 
Przedmiotem współpracy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, wśród 
których za priorytetowe uznano:  
1) promocja gminy; 
2) wypoczynek dzieci i młodzieży; 
3) organizacja spotkań edukacyjnych dzieci i młodzieży; 
4) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez 
organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw; 
5) rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
6) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz rozwój sportu; 
7) wspieranie rozwoju turystyki oraz ochrony walorów przyrodniczych Gminy, w tym w zakresie 
edukacji ekologicznej 
 
W 2018 r. Gmina Stawiguda zorganizowała: 

• 2 otwarte konkursy ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2018 roku w 
sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
 

Nr 
konkursu 

Nr i nazwa zadania publicznego Nazwa organizacji, która otrzymała wsparcie  

I Zadanie 2. Popularyzacja walorów 
turystycznych i krajobrazowych 

− Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
Tomaszkowo 

Zadanie 3. Organizacja wydarzeń, akcji, 
imprez o charakterze kulturalnym na rzecz 
mieszkańców Gminy Stawiguda 

− Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy 
Stawiguda 

Zadanie 4. Rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych 

− Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
Tomaszkowo 

− Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom 
„Dajmy szansę” 

II Zadanie 3. Organizacja wydarzeń, akcji, 
imprez o charakterze kulturalnym na rzecz 
mieszkańców Gminy Stawiguda 

− Stowarzyszenie Zrzeszenie Majdy-Kręsk 
− Stowarzyszenie Przyjaciół i Dzieci „Nad Łyną” 
− Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy 

Stawiguda 

 Zadanie 4. Rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych 

− Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych 
Tomaszkowo 

− Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom 
„Dajmy szansę” 

− Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy 
Stawiguda 

 
W wyniku otwartych konkursów ofert nawiązano współpracę z 5 stowarzyszeniami. 
 

• 1 otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie warunków sprzyjających 
rozwojowi sportu w 2018 r., skierowany do klubów sportowych 

 
Nr i nazwa zadania publicznego Nazwa organizacji, która otrzymała wsparcie  
Zadanie 1.  Wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej przez klub sportowy wraz z utrzymaniem 
stadionu sportowego w Stawigudzie oraz boisko w 
Gryźlinach 

− GKS Stawiguda 
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Zadanie 2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
przez klub sportowy wraz z utrzymaniem boiska 
sportowego w Gągławkach 

− KS Fortuna Gągławki 

Zadanie 3. Wspieranie i upowszechnianie tenisa 
ziemnego przez klub sportowy w Stawigudzie 

− Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda 

 
W wyniku otwartego konkursu ofert nawiązano współpracę z 3 klubami sportowymi. 

 
W dniu 17 grudnia 2018 r. Rada Gminy Stawiguda Uchwałą NR III/12/2018 przyjęła „Program 
Współpracy  Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2019”. 
 
 

M. Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Stawiguda  

Brak obowiązującego dokumentu. 
Gmina Stawiguda dotychczas posiadała „Program Opieki Nad Zabytkami Gminy Stawiguda na lata 
2012-2015”. W 2018 r. Gmina Stawiguda nie posiadała obowiązującego Programu i nie przystąpiła do 
sporządzenia nowego dokumentu. 
 
 

N. Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna  

Gmina Stawiguda wraz z miastem Olsztynem oraz 6 innymi sąsiadującymi z nim gminami, z uwagi na 
bezpośrednie sąsiedztwo z miastem wojewódzkim o funkcjach metropolitarnych, silne wzajemne 
oddziaływanie jednostek oraz możliwości rozwojowe aglomeracji, współtworzy Miejski Obszar 
Funkcjonalny Olsztyna. 
Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna jest odpowiedzią samorządów lokalnych na 
wyzwania, jakie niesie za sobą nowa perspektywa finansowa budżetu UE na lata 2014-2020. Po 
konsultacjach we wszystkich jednostkach samorządowych wchodzących w skład MOF Strategia została 
przyjęta uchwałą Nr XXII/316/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
W 2018 r. Gmina Stawiguda kontynuowała realizację projektu „Poprawa ekomobilności na terenie 
Gminy Stawiguda" wpisującego się w cele i założenia Strategii. 
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IV. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
W 2018 r. przeprowadzono łącznie 15 sesji Rady Gminy, w terminach zgodnych z wyznaczonym 
Harmonogramem pracy Rady Gminy na 2018 rok. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki  
posiedzeń Rady Gminy były zamieszczane na gminnej stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo 
przyjęty przed poszczególnymi spotkaniami. 
Na sesjach w 2018 r. rozpatrywano łącznie 118 uchwał, z czego przyjęto 117 i odrzucono 1. 
W związku ze zmianą władz samorządowych 11 sesji odbyło się w czasie kiedy Wójtem była Irena 
Derdoń oraz 4 pod przewodnictwem Wójta Michała Kontraktowicza. Na 11 sesjach przyjęto 93 
uchwały, natomiast po zmianie na stanowisku Wójta, na 4 końcowych sesjach – 24 uchwały i 1 
odrzucono. 
Miesiąc Ilość sesji Liczba 

rozpatrywanych 
uchwał 

Liczba przyjętych 
uchwał 

Liczba 
odrzuconych 

uchwał 
Styczeń 1 9 9 - 

Luty 1 18 18 - 
Marzec 1 12 12 - 

Kwiecień 1 6 6 - 
Maj 1 10 10 - 

Czerwiec 1 9 9 - 
Lipiec 1 3 3 - 

Sierpień 1 8 8 - 
Wrzesień 1 7 7 - 

Październik 1 9 9 - 
Listopad 3 13 13 - 

Grudzień 2 14 13 1 

 
15 118 117 1 

 
Spośród przyjmowanych uchwał dominowały uchwały z obszaru finansów i ładu przestrzennego oraz w 
mniejszej ilości oświaty i edukacji, administracji czy polityki społecznej. 
 
Ponadto w rozpatrywanym okresie czasowym Wójt Irena Derdoń wydała  63 zarządzenia, natomiast 
Wójt Michał Kontraktowicz 12 zarządzeń. 
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V. WSPÓŁPRACA ZE  SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI I PRZEDSIĘBIORCAMI 
 
 
STRESZCZENIE: 
 
Gmina Stawiguda w 2018 roku: 
• współpracowała  w ramach podpisanych umów partnerskich z : 

− 4 gminami polskimi (Gizałki, Morawica,  Postomino, Tymbark) 
− 2 gminami zagranicznymi (Gminą Wallenhorst z Niemiec, Gminą Zujny z Litwy) 

• była członkiem stowarzyszeń jst: 
− Warmińsko-Mazurski Związek Gmin 
− Warmiński Związek Gmin 
− Stowarzyszenie Olsztyński Obszar Aglomeracyjny 

• reprezentowała sektor publiczny w LGD „Południowa Warmia”; 
• zorganizowała 3 spotkania i konferencje Wójta Gminy Stawiguda i Gminnej Rady Biznesu z 

udziałem lokalnych przedsiębiorców; 
• w ramach konkursu dla firm pn. „Champion Przedsiębiorczości” przyznała statuetki (symbol 

gospodarczego sukcesu na terenie Gminy Stawiguda) przedsiębiorstwom: 
− Kategoria "Inwestycja Roku" - Gospodarstw Rybackie Olsztyn II Sp. z o.o. 
− Kategoria "Nowatorstwo i innowacje" - Grupa Brawo Sp. z o.o. 
− Kategoria "Dojrzały biznes" - Barwa System Sp. z o.o. 

 
 
1) Związki komunalne 
W Gminie Stawiguda nie ma zakładów komunalnych a Urząd Gminy realizuje usługi komunalne typu 
zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków bezpośrednio przez pracowników Referatu Gospodarki 
Komunalnej. 
 
2) Porozumienia międzygminne 
Gmina posiada podpisane umowy partnerskie z gminami: 
− polskimi: 

• Gizałki (16 lat współpracy do 2018 roku) 
• Morawica(22 lata współpracy do 2018 roku) 
• Postomino (18 lat współpracy do 2018 roku) 
• Tymbark (18 lat współpracy do 2018 roku) 

− zagranicznymi: 
• Gminą Wallenhorst z Niemiec (16 lat współpracy do 2018 roku) 

o W dniach 05-10.03.2018 odbyło się już 18 spotkanie uczniów Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Stawigudzie i Realschule Wallenhorst z Niemiec w ramach wymiany 
polsko-niemieckiej, współfinansowanej z funduszy PNWM i Gminy Stawiguda. 
Uczniowie wspólnie zrealizowali projekt pt. "Polsko-niemiecka książka kucharska", w 
ramach którego przygotowali desery wg przepisów polskich i niemieckich. 

• Gminą Zujny z Litwy (15 lat współpracy do 2018 roku) 
o W dniu 21 lipca 2018 r. podczas XXIV Międzynarodowych Prezentacji Folklorystycznych 

„LATO W MOJDACH” 2018 odbyła się reaktywacja umowy partnerskiej. Delegacja z 
Litwy przyjechała z zespołem „KRESOWY PŁOMIEŃ”, który zaprezentował swój rodzimy 
folklorystyczny repertuar. 

Dzięki wymianie doświadczeń z gminami partnerskimi z zakresu kultury, oświaty, sportu oraz 
wspólnym spotkaniom, możliwe było obustronne poznanie kultur oraz czerpanie dobrych praktyk w 
różnych dziedzinach działalności. Delegacja Gminy Stawiguda co najmniej raz w roku spotykła się z 
delegacją gmin partnerskich. 
 
3) Stowarzyszenia  JST z udziałem Gminy Stawiguda 
Gmina Stawiguda jest członkiem stowarzyszeń jst: 

− Warmińsko-Mazurski Związek Gmin 
− Warmiński Związek Gmin 
− Stowarzyszenie Olsztyński Obszar Aglomeracyjny  
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4) Inne formy współdziałania 
Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia” (od 9 lat do końca 2018 roku Gmina Stawiguda 
reprezentowała w LGD sektor publiczny); 
 
5) Współpraca z przedsiębiorcami 
W Gminie Stawiguda funkcjonuje Gminna Rada Biznesu, która jest organizatorem i koordynatorem 
spotkań i konferencji z udziałem władz gminnych i lokalnej przedsiębiorczości. Doceniając wkład 
przedsiębiorstw w rozwój gospodarczy gminy, corocznie, od 4 lat, inicjuje konkurs dla firm pn. 
„Champion Przedsiębiorczości”, w którym ustanowione są cztery kategorie: dojrzały biznes (minimum 
3 lata działalności), nowatorstwo/innowacje, nowy biznes, inwestycja roku. Intencją organizatora jest, 
aby przyznawane zwycięzcom tytuły i statuetki stały się symbolem gospodarczego sukcesu na terenie 
Gminy Stawiguda. 
W 2018 roku tytuł Championa Przedsiębiorczości uzyskały następujące firmy: 

− Kategoria "Inwestycja Roku" - Gospodarstw Rybackie Olsztyn II Sp. z o.o. 
− Kategoria "Nowatorstwo i innowacje" - Grupa Brawo Sp. z o.o. 
− Kategoria "Dojrzały biznes" - Barwa System Sp. z o.o. 
− Kategoria "Nowy biznes" – nie było zgłoszeń w tej kategorii. 

W 2018 roku odbyły się 3 konferencje Wójta Gminy Stawiguda i Gminnej Rady Biznesu z udziałem 
lokalnych przedsiębiorców, które miały na celu wzmocnienie współpracy samorządu terytorialnego i 
biznesu. Niewątpliwie niezbędne są w Gminie działania mające na celu przedstawienie lokalnym 
przedsiębiorcom możliwości rozwoju, uzyskania różnego rodzaju wsparcia ze strony samorządu 
terytorialnego, jak i pokazania możliwości współdziałania z innymi podmiotami, działającymi na rzecz 
rozwoju przedsiębiorczości, jak UPPO, WMSSE, Kuratorium Oświaty i in. Ze względu na ciągły rozwój 
przedsiębiorczości w gminie potrzebne są działania mające na celu identyfikowanie się firm z 
miejscem, w którym prowadzą interesy. Dotyczy to inwestorów już działających na terenie gminy jak 
również nowych, którzy planują rozpocząć w niej działalność w przyszłości. 

 
Spotkanie partnerskie z gminą Zujny w 

Stawigudzie 

Źródło: www.stawiguda.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie partnerskie z gminą 

Wallenhorst w Stawigudzie 

Źródło: „Horyzonty Stawigudy”, 

marzec 2018 
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VI. CZĘŚĆ ANALITYCZNA (STAN i EFEKTY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W 2018 ROKU) 

A. Ład przestrzenny 

 
STRESZCZENIE 

• stopień pokrycia obszaru gminy Stawiguda miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego w 2018 r. – 9,7% całkowitej powierzchni gminy 

• w fazie projektu 19 mpzp obejmujących ok. 3% dodatkowej przestrzeni 
W  2018 r.: 
• uchwalono 2 mpzp, dokonano zmiany 2 mpzp, przystąpiono do opracowania 6 planów i 

uchylono 3. Uchwalone plany i podjęte projekty mpzp dotyczyły północnej i centralnej 
części gminy – obszarów najbardziej narażonych na zaburzenie ładu przestrzennego 

• wydano 90 decyzji o warunkach zabudowy, z czego 77,78% dotyczyła zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 

 
 

 
− Gmina Stawiguda nie posiada programu opracowywania mpzp. Plany podejmowane są zgodnie z 

bieżącym zapotrzebowaniem, w tym na wniosek indywidualnych właścicieli nieruchomości. 
− W 2018 r. obowiązującymi ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

objęta była powierzchnia 2 181 ha, tj. 9,7% całkowitej powierzchni gminy (stopień pokrycia). 
− Uchwalonych było łącznie 98 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, z czego 2 uchwalono w analizowanym roku – dla łącznej powierzchni 2181ha i 
dokonano zmiany 2 istniejących mpzp. 

− W fazie projektu było 19 mpzp obejmujących kolejne 668 ha gruntów gminy, 9 z nich to projekty 
planów, których sporządzanie trwa dłużej niż 3 lata. W 2018 r. przystąpiono również do 
opracowania 6 nowych planów dla 47 ha powierzchni gminy. 

− Uchwalone plany i podjęte projekty mpzp dotyczyły północnej i centralnej części gminy, tj. 
przestrzeni najbardziej pożądanych pod względem zachowania optymalnego ładu przestrzennego 
w gminie. 

− W obszarze nieobjętym 
ustaleniami mpzp Gmina wydała 
90 decyzji o warunkach zabudowy, 
z czego 77,78% dotyczyła 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Z roku na rok 
zauważalny jest wzrost ilości 
wydanych decyzji zwłaszcza dla 
zabudowy jednorodzinnej i 
usługowej, co świadczy o wysokiej 
atrakcyjności do zamieszkania jak 
również prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

 
 

Obszary gminy Stawiguda objęte 
miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: http://sip.stawiguda.pl/mapa/ 
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B. Finanse 

 
STRESZCZENIE 

Wykonanie budżetu za rok 2018: 
• dochody budżetowe: 63 901 518,62 ZŁ 
• wydatki budżetowe: 62 725 724,80 ZŁ 
• nadwyżka: 1 175 793,82 
• spłata raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach  wcześniejszych: 1 987 368,00 zł 
• stan zobowiązań długoterminowych: 8 817 687,00 zł.   
• dochody z PIT, CIT, podatków, sprzedaży majątku: 36  749 562,66 zł. (ok. 58% dochodów) 
• dochody  z dotacji i subwencji: 27 113 651,25 zł. 
• wydatki inwestycje zrealizowane ze środków zewnętrznych : 7 126 325,42 zł.,  

w tym z UE : 6 335 903,71 zł. 
• wydatki inwestycyjne:  23 437 299,12 zł (tj. ponad  37% wydatków ogółem) na 76 zadań. 

W 2018 roku podpisano umowy na realizację : 
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie - dofinansowanie RPO WM; kwota 

dofinansowania:  4 879 706,81zł 
2. Budowa pomostu rekreacyjnego w Gryźlinach-Zielonowie w Gminie Stawiguda - 

dofinansowanie RPO WM; kwota dofinansowania:  274 277,85zł 
3. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda poprzez 

przebudowę ulicy Żurawiej i Myśliwskiej w miejscowości Tomaszkowo (droga gminna 
162002N) – dofinansowanie Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019; kwota dofinansowania:  715 860,00zł 

4. Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w - dofinansowanie RPO WM; kwota dofinansowania:  
3 536 315,65zł 
 

 
Projekt budżetu gminy na rok 2018 przygotowywany został przez wójta we współpracy ze skarbnikiem 
i pracownikami  referatów Urzędu Gminy Stawiguda. Został pozytywnie zaopiniowany przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO) i przyjęty przez Radę Gminy w drodze głosowania. W ciągu roku 
wprowadzane były do niego zmiany. Informacja dotycząca finansów gminy sporządzona została w 
oparciu o sprawozdanie z Wykonania budżetu (Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 
28 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 
rok). Uzyskano pozytywną opinię RIO - Uchwała nr RIO.VIII-0120-193/19 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2019 roku. 
 
PLAN BUDŻETU GMINY (PO ZMIANACH) NA ROK 2018 PRZEWIDYWAŁ: 
Dochody ogółem 68 952 591,35 zł, w tym: 

− dochody bieżące 53 584 466,69 zł 
− dochody majątkowe 15 368 124,66 zł      

Dochodami budżetu są: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe. Szczegółowe określenie 
źródeł dochodów gmin i powiatów, zasady ich ustalania i gromadzenia oraz zasady ustalania i 
przekazywania subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określa ustawa o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Wydatki ogółem 74 839 885,63 zł, w tym:  

− wydatki bieżące 43 732 070,03 zł 
−  wydatki majątkowe 31 107 815,60 zł      

Wydatki bieżące to w szczególności: dotacje, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne 
świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zasiłki i zapomogi), zakupy towarów i usług, wydatki związane 
z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów. Wydatki majątkowe 
są natomiast odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę. Obejmują wydatki 
inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) jednostek budżetowych oraz dotacje celowe przeznaczone 
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych inwestycji. 

Deficyt – 5 887 294,28 zł.  
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WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2018 
 
1) Dochody  
Dochody ogółem 63 901 518,62 zł (tj. 92,7%) 

− dochody bieżące 55 430 464,70 zł - (tj. 103,4% planu – uzyskano wyższe od planowanych 
dochody z podatku  PIT o ok. 6% i CIT o ok. 28%, a także podatków i opłat lokalnych o ok. 4%.  
Niższe niż planowano  uzyskano z dotacji na cele bieżące.) 

− dochody majątkowe 15 368 124,66 zł (tj. 55,1% planu - uzyskano wyższe od planowanych 
dochody ze sprzedaży majątku o ok. 14% i znacznie niższe dotacje na cele inwestycyjne  ok. 
50%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wyszczególnienie PLAN  WYKONANIE Różnica 

Dochody ogółem 68 952 591,35 63 901 518,62 -5 051 072,73 

Dochody bieżące w tym: 53 584 466,69 55 430 464,70 1 845 998,01 

Udziały w PIT  14 432 590,00 15 349 761,00 917 171,00 

Udziały w CIT 1 304 300,00 1 668 763,87 364 463,87 

Podatki i opłaty lokalne 17 776 512,10 18 426 945,87 650 433,77 

Dotacje na cele bieżące  10 872 360,59 10 786 289,96 -86 070,63 

Subwencje ogólne 9 198 704,00 9 198 704,00 0,00 

Dochody majątkowe, w tym: 15 368 124,66 8 471 053,92 -6 897 070,74 

Sprzedaż majątku 1 147 000,00 1 304 091,92 157 091,92 

Dotacje na cele inwestycyjne 14 191 124,66 7 128 657,29 -7 062 467,37 
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2)  Wydatki  
Wydatki ogółem 62 725 724,80 zł (tj. 83,8 % planu) 

− wydatki bieżące 39 038 624,40 zł (tj. 89,3% planu) 
− wydatki majątkowe 23 687 100,40 zł (tj. 76,1% planu, co wynikało  m.in. z osiągniecia niższego 

niż planowany stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym: 
• Budowa zbiornika wodnego w Stawigudzie 
• Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie 
• Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda 
• Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy 
• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Stawiguda 
• Przebudowa ulicy Pogodnej w Stawigudzie 
• Rozbudowa ulicy Polnej w Stawigudzie 
• Projekt techniczny budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Piaskowej w miejscowości 

Stawiguda 
• Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie 
• Bezpieczny MOF 

Niewykorzystane wydatki w 2018 roku zostały wprowadzone Uchwałą Nr IV/25/2018 Rady Gminy 
Stawiguda z dnia 27 grudnia 2018 roku, w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego. Kontynuacja ww. zadań w 2019 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W strukturze wydatków największą część stanowiły wydatki na TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (w tym pow. 
97% na inwestycje dotyczące publicznych dróg gminnych), OŚWIATĘ I WYCHOWANIE (w tym pow. 91% 
na  szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja) oraz RODZINĘ (w tym pow. 68% na świadczenia 
społeczne). Gmina poniosła również wysokie wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony 
środowiska, która obejmuje w szczególności gospodarkę wodno-ściekową, utrzymanie dróg, 
oświetlenie ulic, gospodarowanie odpadami i in. W zakresie rolnictwa i łowiectwa wydatki obejmowały 
głownie  infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi. Łączne wydatki w pięciu  ww. grupach stanowiły 
blisko 86% wydatków budżetowych gminy. 
 
 

Wyszczególnienie PLAN  WYKONANIE 
WYDATKI OGÓŁEM 74 839 885,63 62 725 724,80 
Transport i łączność 18 800 186,70 14 375 447,05 
Oświata i wychowanie 15 112 971,99 13 766 474,07 
Rodzina 9 608 022,00 9 493 265,04 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 533 125,45 6 806 068,12 
Rolnictwo i łowiectwo  5 409 130,07 5 195 244,88 
Administracja publiczna 4 723 516,23 4 175 533,76 
Pozostałe 11 652 933,19 8 913 691,88 
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Wydatki inwestycyjne: 23 437 299,12 zł (tj. ponad  37% wydatków ogółem) na 76 zadań 

• wydatki inwestycje zrealizowane ze środków zewnętrznych : 7 126 325,42 zł.,  
w tym z UE : 6 335 903,71 zł. 
 
Największe zadania inwestycyjne realizowane w 2018 (w tym kontynuacja z 2017 roku) to: 

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie - dofinansowanie RPO WM Oś Priorytetowa 5  
Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.2 – Gospodarka 
wodno-ściekowa ; 
− Data podpisania umowy: 27.09.2018r. 
− % dofinansowania: 36,25% 
− kwota dofinansowania:  4 879 706,81zł 

2. Budowa pomostu rekreacyjnego w Gryźlinach-Zielonowie w Gminie Stawiguda - 
dofinansowanie RPO WM  Oś Priorytetowa 6 – Kultura i dziedzictwo Działanie 6.2 – 
Dziedzictwo naturalne Poddziałanie 6.2.3 – Efektywne wykorzystanie zasobów; 
− Data podpisania umowy: 28.06.2018r. 
− % dofinansowania: 80,90% 
− kwota dofinansowania:  274 277,85zł 

3. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda poprzez 
przebudowę ulicy Żurawiej i Myśliwskiej w miejscowości Tomaszkowo (droga gminna 
162002N) - środki krajowe (Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016-2019;  
− Data podpisania umowy: 08.06.2018r. 
− % dofinansowania: 50,00% 
− kwota dofinansowania:  715 860,00zł 

4. Ponadto w 2018 r. podpisano umowę na Rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w 
Stawigudzie (dofinansowanie RPO WM, Oś Priorytetowa 6 – Kultura i dziedzictwo Działanie 6.1  
Infrastruktura kultury, Poddziałania 6.1.2 – Instytucje kultury).  
− Data podpisania umowy: 25.04.2018r  
− % dofinansowania: 80,90% 
− kwota dofinansowania:  3 536 315,65zł 

5. Przebudowa dróg gminnych w Tomaszkowie (cz. I, II i III) - środki krajowe; 
oraz kontynuacja z 2017 roku: 

6. Poprawa ekomobilności na terenie gminy Stawiguda - dofinansowanie RPO WM; 
7. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb 

ratowniczych w specjalistyczny sprzęt - dofinansowanie RPO WM; 
8.  Zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w 

gminie Stawiguda - dofinansowanie RPO WM ; 
9. Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę drogi gminnej 

162048N w Dorotowie Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Stawiguda poprzez 
budowę drogi gminnej 162048N w Dorotowie - środki krajowe;  
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C. Oświata i edukacja 

 
STRESZCZENIE 

• W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie Gminy Stawiguda funkcjonowały 
3 gminne obiekty szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i przedszkolnego, do których 
uczęszczało łącznie: 2017/2018: 926 i 2018/2019: 1075 dzieci, 

Oraz 
•  3 obiekty dotowane przez Gminę, do których uczęszczało łącznie: 2017/2018: 257 i 

2018/2019: 304 dzieci, 
• 8 lutego 2018 roku w Bartągu miało miejsce uroczyste otwarcie filii Szkoły Podstawowej w 

Rusi. 
• Wychowanie przedszkolne w Gminie: 

− Liczba miejsc w przedszkolach i punktach przedszkolnych w 2018r : 500 
− Liczba dzieci w wieku 3-6 lat w 2018: 567, prognoza na rok 2019: 576 i na rok 2020: 618 

• Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne w Gminie: 
− Liczba miejsc w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w 2018r.: 906 dzieci 
− Liczba dzieci w wieku 7-16 lat w 2018: 1135, prognoza liczby dzieci w wieku 7-15 lat na 

rok 2019: 1124 i na rok 2020: 1180 
• Średnie wydatki Gminy na 1 dziecko korzystające z placówek oświatowych w 2018 [zł] 

kształtowały się w przedziale:   6 170 (SP w Gryźlinach)  do 23 354 (ZSP gimnazjum w 
Stawigudzkie) zł/dziecko 

• Wyniki egzaminów gimnazjalnych Gminy w 2018 roku wypadły lepiej niż wyniki w powiecie 
(o 4%), województwie (o 3%) oraz porównywalnie do wyników w kraju; ze względu na 
reformę oświaty w 2018 nie odbyły się egzaminy ósmoklasistów 

• Szkoły zlokalizowane na terenie gminy edukują ok. 80% dzieci zamieszkujących gminę 
Stawiguda. 

• Gmina Stawiguda jest przygotowana na zmiany oświatowe wynikające z reformy systemu 
oświaty. 

• Liczba miejsc w żłobkach utrzymuje się na stałym bardzo niskim poziomie. Na terenie gminy 
działają 3 prywatne placówki oferujące łącznie 44 miejsca. Na  432 dzieci w wieku do 3 lat 
mieszkające opieką żłobkową objęte jest ok  10%  

 
 
 
W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 na terenie Gminy Stawiguda funkcjonowały następujące 
gminne obiekty szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i przedszkolnego, oparte o przepisy ustawy 
Prawo oświatowe: 
− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie z klasami gimnazjalnymi (w X.2018 roku ZSP w 

Stawigudzie przyjął imię Olimpijczyków Polskich): 
• ilość dzieci szkoła podstawowa 2017/2018: 250, 2018/2019: 315;  
• ilość dzieci gimnazjum 2017/2018: 94, 2018/2019: 57;  
• ilość dzieci przedszkole 2017/2018: 126, 2018/2019: 119) 

− Szkoła Podstawowa w Rusi (w II.2018 r. otwarto w Bartągu oddział SP w Rusi) (ilość dzieci 
2017/2018: 357, 2018/2019: 488) 

− Przedszkole w Bartągu (ilość dzieci 2017/2018: 99, 2018/2019: 96), 
oraz obiekty prowadzone przez inne podmioty, na których działalność były udzielane dotacje ze 
środków Gminy: 
− Szkoła Podstawowa w Gryźlinach (prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w 

Częstochowie): 
• ilość dzieci szkoła podstawowa 2017/2018: 46, 2018/2019: 46; 
• ilość dzieci oddział przedszkolny 2017/2018: 45, 2018/2019: 51) 

− Niepubliczne Przedszkole "Bajka" (podmiot prywatny) (ilość dzieci 2017/2018: 144, 2018/2019: 143) 
− Niepubliczne Przedszkole Dom Rozwoju Malucha "Promyczek" (podmiot prywatny) (ilość dzieci 

2017/2018: 22 2018/2019: 64). 
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− Średnie wydatki gmin y w przeliczeniu na 1 dziecko korzystające z placówki oświatowej: 
 

PLACÓWKA OŚWIATOWA 

Średnie wydatki Gminy na 1 dziecko 
korzystające z placówek oświatowych  

w 2018 [zł] 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie (gimnazjum) 23 354 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie (szkoła podstawowa) 8 714 

Szkoła Podstawowa w Rusi 6 631 

Szkoła Podstawowa w Gryźlinach (prowadzona przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie) 

6 170 

Przedszkola (Przedszkole gminne w Bartągu i Stawigudzie; dotacja dla 

Niepublicznego Przedszkole „Bajka” w Bartągu, Niepublicznego 

Przedszkola Dom Rozwoju Malucha „Promyczek” w Bartągu) 

9 907 

Zakup usług przedszkolnych od jednostki budżetowej 7 240 

SUBWENCJA OŚWIATOWA 2018 [pln] 5 394 

WYDATKI GMINY OŚWIATA 2018 [pln] 9 847 

Wydatki gminy na oświatę w stosunku do subwencji oświatowej [%] 421 

 
1) Wychowanie przedszkolne 
W poprzednich latach obserwowany był systematyczny wzrost liczby dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym oraz w wieku przedszkolnym. Wpływ na to miał wzrost liczby dzieci zamieszkałych na 
terenie Gminy w wieku 3-5 lat oraz większe zainteresowanie rodziców posyłaniem swoich dzieci do 
przedszkoli. Potwierdza to wzrastający odsetek dzieci obejmowanych wychowaniem przedszkolnym. 
Od roku 2016 do roku 2018 wzrosła liczba miejsc w przedszkolach w wyniku wzrostu zainteresowania 
wychowaniem przedszkolnym w gminie. Liczba miejsc jest niższa niż liczba dzieci w wieku 3-6 lat. 
Liczba dzieci zamieszkujących gminę w wieku 3-6 lat w 2018 r. wyniosła 567. Szacuje się (wg danych 
GUS), że w 2019 roku liczba dzieci w wieku przedszkolnym wyniesie 576, natomiast w 2020 – 618. Przy 
braku wzrostu ilości miejsc w przedszkolach szacuje się, że w 2020 roku gmina zaspokoi potrzeby 
edukacji przedszkolnej max. 80% dzieci. Wyliczenia nie uwzględniają spodziewanego wzrostu liczby 
mieszkańców w związku z zasiedlaniem nowych budynków mieszkalnych, szczególnie na granicy z 
Olsztynem. 
 
Liczba miejsc w przedszkolach i liczba dzieci w wieku przedszkolnym w gminie Stawiguda w roku 2018 

Liczba miejsc w przedszkolach i 

punktach przedszkolnych 

Liczba dzieci w przedszkolach 

2018/2019 

Liczba dzieci zamieszkujących gminę 

Stawiguda w wieku 3-6 lat 

500 473 567 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Stawiguda 

 
Aktualnie część dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkujących gminę, dowożona jest do placówek 
kształcenia przedszkolnego poza terenem gminy (ok. 20% dzieci), najczęściej do Olsztyna lub gmin 
ościennych miejskiego obszaru funkcjonalnego. Głównym powodem takiej sytuacji jest brak 
odpowiedniej ilości miejsc w przedszkolach zlokalizowanych na terenie gminy. 
 
Dane dotyczące wychowania przedszkolnego w gminie Stawiguda w roku 2018. 

Dzieci w wieku 

przedszkolnym 

Dzieci objęte wychowaniem 

przedszkolnym 

Dzieci w wieku 

przedszkolnym 

Dzieci objęte wychowaniem 

przedszkolnym 

dzieci w wieku 3 - 5 lat dzieci w wieku 3 - 6 lat 

423 366 567 463 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Stawiguda 

 
W ostatnich latach w gminie Stawiguda zatrudnienie w przedszkolach realizowane jest przede 
wszystkim w oparciu o etatowy personel składający się z kobiet. 
 
Nauczyciele wychowania przedszkolnego pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty w roku 2018 

przedszkola bez specjalnych oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 

ogółem etat kobiety etat ogółem etat kobiety etat 

40,68 40,54 3 3 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Stawiguda 
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2) Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne 
Dane GUS wskazują, że w ostatnich latach sukcesywnie rosła liczba uczniów oraz oddziałów w szkołach 
podstawowych. Natomiast liczba uczniów w gimnazjum ulegała stopniowemu zmniejszeniu z uwagi na 
powszechne wygaszanie tego rodzaju edukacji w obszarze całego kraju. Rok szkolny 2018/2019 jest 
zasadniczo ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów w Polsce, w tym klas gimnazjalnych w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Stawigudzie. Po wdrożonej reformie oświaty w 2017 roku, w budynku 
dawnego Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie im. Olimpijczyków Polskich, Gmina zorganizowała 
edukację podstawową z klasami gimnazjalnymi prowadzoną przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w 
Stawigudzie. 
 
Wskaźniki dotyczące szkół podstawowych w Gminie Stawiguda w latach 2016 – 2018 (2016/2017 – 2018/2019) 

Lata Oddziały w szkołach Uczniowie Uczniowie 

przypadający na 1 

oddział 

Absolwenci 

2016 31 536 17 72 

2017 36 653 18 brak 

2018 44 849 19,3 brak 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Gminy Stawiguda 

 
Liczba dzieci w gimnazjach uległa zmniejszeniu w roku 2017 z uwagi na reformę oświaty, która 
spowodowała brak naboru uczniów do gimnazjów w okresie 2017-2018 (rok szkolny 2017/2018 i 
2018/2019), pozostawienie ich w szkołach podstawowych promując odpowiednio do siódmych (w roku 
2017) i ósmych klas (w roku 2018). Część uczniów w wieku 14 – 16 lat w roku szkolnym 2017/2018 oraz 
2018/2019 uczęszczała do gimnazjów poza gminą Stawiguda - w Olsztynie lub gminach miejskiego 
obszaru funkcjonalnego. W klasach gimnazjalnych w Stawigudzie w roku szkolnym 2017/2018 uczyło 
się ponad 50% mieszkańców w wieku 14-16 lat (druga i trzecia klasa gimnazjum). Natomiast w roku 
szkolnym 2018/2019 był tylko jeden rocznik – ponad 50% mieszkańców w wieku 15-16 lat (trzecia klasa 
gimnazjum). Do gimnazjum w Stawigudzie uczęszczały najczęściej dzieci objęte wcześniej edukacją w 
szkołach podstawowych w gminie. 
W szkołach podstawowych i gimnazjalnych w 2018r. było odpowiednio: 2017/2018: 747 dzieci, 
2018/2019: 906 dzieci. Prognoza na kolejne lata, podobnie do szacunków w zakresie wieku 
przedszkolnego, pokazuje rosnący trend demograficzny – liczba dzieci zamieszkujących gminę w wieku 
7-16 lat w 2018: 1135 (80% dzieci uczęszczało do szkół gminnych), prognoza liczby dzieci w wieku 7-15 
lat na rok 2019 (reforma oświaty powoduje brak 3 -letnich klas gimnazjalnych w szkołach 
podstawowych): 1124 i na rok 2020: 1180. Szkoły zlokalizowane na terenie gminy edukują ok. 80% 
dzieci zamieszkujących gminę Stawiguda. 
 
Wskaźniki dotyczące szkół / klas gimnazjalnych w Gminie Stawiguda w latach 2016 – 2018 (2016/2017 – 2018/2019) 

Lata Oddziały w szkołach Uczniowie Uczniowie 

przypadający na 1 

oddział 

Absolwenci 

2016 7 128 18 56 

2017 5 94 18 37 

2018 3 57 19 36 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Gminy Stawiguda 

 
Szkoły podstawowe i gimnazja oferują edukację również dzieciom ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, odznaczającymi się różnymi rodzajami niepełnosprawności lub wymagającymi 
indywidualnego podejścia w nauczaniu. 
 
Wskaźniki dotyczące indywidualnych potrzeb edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Stawiguda w 

latach 2016 – 2018 (2016/2017 – 2018/2019) 

Lata Uczniowie w oddziałach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych 

 Szkoły podstawowe Gimnazja 

2016 8 2 

2017 14 1 

2018 21 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Gminy Stawiguda 
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W latach 2016-2018 w gminie Stawiguda zatrudnienie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych 
realizowane było przede wszystkim w oparciu o etatowy personel składający się z kobiet. 
 

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty w latach 2016 – 

2018 (2016/2017 – 2018/2019) 

Lata SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA 

 ogółem etat kobiety etat ogółem etat kobiety etat 

2016 42,66 40,01 10,97 9,09 

2017 48,28 44,27 8,56 6,89 

2018 30,14 29,14 6,96 3,51 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Gminy Stawiguda 

 
Analiza zatrudnienia w latach 2016-2018 pokazuje wzrost liczby etatów w szkołach podstawowych, 
natomiast spadek w zatrudnieniu w gimnazjach. Był to efekt reformy oświaty 2017. Trend ten utrzyma 
się również w roku 2019. W roku szkolnym 2019/2020 zatrudnialność w klasach gimnazjalnych 
zmniejszy się do zera z uwagi na planowane zasadnicze wygaszenie tego rodzaju edukacji w gminie i 
konsekwentnie całym kraju. 
 
Z powodu reformy oświaty w 2017 r. - w roku 2018 nie były organizowane egzaminy ósmoklasistów 
(brak oddziału w szkole podstawowej). Natomiast wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2018 gminy 
Stawiguda przedstawiają się następująco: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H –część humanistyczna, MP – część matematyczno –przyrodnicza 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Stawiguda  

 
8 lutego 2018 roku w Bartągu miało miejsce uroczyste otwarcie filii Szkoły Podstawowej w Rusi. Jest to 
nowa szkoła, która została wybudowana dzięki pomocy władz gminnych i wojewódzkich. 
W 2018 roku zrealizowano ponadto następujące zadania: 

− Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Stawigudzie (plac zabaw i plac ogniskowy) 

− Zakup wyposażenia dla ZSP w Stawigudzie 
− Zakup szafek na ubrania dla dzieci Szkole Podstawowej w Rusi filia Bartąg 
− Doposażenie Szkoły Podstawowej w Bartągu 
− Zakup pomocy dydaktycznych w Bartągu 
− Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rusi 
− Modernizacja pomieszczeń Przedszkola w Bartągu 
− Zakup wyposażenia w Bartągu 
− Poprawa bezpieczeństwa dzieci. Sfinansowanie monitoringu i systemu alarmowego w Szkole 

Podstawowej w Rusi w Filii Bartąg 
 
Wśród prowadzonych w 2018 roku programów i projektów edukacyjnych i integracyjnych, w 
placówkach oświatowych Gminy Stawiguda zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

− „Nie Przemocy” ZSP Stawiguda,  
− „Naprawdę możesz” ZSP Stawiguda,  
− „Uczeń bezpieczny w sieci” ZSP Stawiguda,  
− „Filharmonia pod sosnami” ZSP Stawiguda,  
− „Potrafię wiele ale mogę i chcę więcej” ZSP Stawiguda,  
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− „Stawiguda ratuje pszczoły” ZSP Stawiguda,  
− „Dzień Rodziny” Szkoła Podstawowa w Rusi,  
− „Rodzina na start” Przedszkole w Bartągu,  
− „Profilaktyka Przemocy”- materiały dydaktyczne Szkoły,  
− Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” Szkoły 
− III Gminny Dzień Kobiet, ZSP Stawiguda, GOK, GOPS, 
− Bal gimnazjalny, ZSP, 
− Turniej szachowy, ZSP, SP w Rusi 

Na terenie gminnych Szkół Podstawowych w 2018 roku prowadzone były zajęcia dodatkowe i 
funkcjonowały uczniowskie kluby sportowe 
 
Gmina Stawiguda od roku 2017 jest przygotowana na zmiany oświatowe wynikające z reformy systemu 
oświaty (Dz. U. 2017 poz. 59 USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe + zm.), ponieważ 
najważniejsze zmiany polegające na utworzeniu klas gimnazjalnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Stawigudzie i likwidacja tym samym niezależnie funkcjonującego Publicznego Gimnazjum w 
Stawigudzie, zostały wprowadzone Uchwałą Rady Gminy już w roku szkolnym 2017/2018. W roku 
szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 szkolnictwo podstawowe z klasami gimnazjalnymi funkcjonowało 
w Stawigudzie w dwóch placówkach – przy ul. Warszawskiej 5 i Leśnej 1. Rok szkolny 2018/2019 to 
ostatni rok funkcjonowania klas gimnazjalnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stawigudzie. 
Uczniowie kończący edukację w gimnazjum (trzecia klasa) jak i szkołach podstawowych (ósma klasa) 
będą rekrutowali o przyjęcie do szkoły średniej poza obszarem gminy (jak dotychczas – najczęściej w 
Olsztynie). Obecnie gmina nie prowadzi oferty szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 
Odczuwalna bezpośrednio zmiana w gminie będzie dotyczyła przeniesienia części nauczycieli klas 
gimnazjalnych do szkoły podstawowej. 
 
 
3) Edukacja żłobkowa 
Edukacja w gminie obejmuje również działalności żłobków i klubów dziecięcych. 
W 2018 r. prowadzona była działalność trzech prywatnych zarejestrowanych podmiotów: 
- Hanna Wasiak, Bartąg 98, Dom Rozwoju Malucha Promyczek (23 miejsca żłobkowe) 
- Justyna Kołak, Bartąg, ul. Tęczowy Las 3/1 (15 miejsc żłobkowych) 
- Przedszkole Niepubliczne „Bajka” (z grupą żłobkową) Andrzej Czapczuk, Agata Moskal, Bartąg, ul. 
Chabrowa 22 (6 miejsc żłobkowych) 
 
Żłobki i kluby dziecięce w Gminie Stawiguda – wskaźniki 2018 

  2018  

Dzieci w wieku do 3 lat (0-2 lata) ogółem osoba 432 

Liczba miejsc w żłobkach  miejsce 44 

Dzieci objęte opieką w żłobkach osoba  44 

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach ogółem %  10,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Stawiguda i żłobków prywatnych 

 
Od roku 2016 liczba miejsc w żłobkach na terenie gminy utrzymuje się na stałym bardzo niskim 
poziomie. Odsetek dzieci objętych opieką żłobkową w gminie plasuje się na poziomie ok. 10%. Wielu 
mieszkańców gminy korzysta z usług żłobkowych poza gminą – w Olsztynie lub na terenie gmin 
ościennych miejskiego obszaru funkcjonalnego. Wiele matek korzysta również z urlopów 
wychowawczych. Zasoby edukacji żłobkowej nie zapewniają dzieciom do 3 lat wystarczającej ilości 
miejsc w żłobkach. Z danych GOPS w Stawigudzie wynika, że w 2018 r. brakowało w gminie miejsc w 
opiekuńczych placówkach publicznych. 
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D. Polityka społeczna 

 
STRESZCZENIE 

• W roku 2018 z pomocy społecznej korzystało 306 osób ( ok. 3% mieszkańców gminy), w tym 
korzystający długotrwale z pomocy społecznej: 89 osób. 
Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej jest bezrobocie, 
długotrwała choroba, niepełnosprawność i ubóstwo 

− Wartość wskaźnika ubóstwa w wymiarze finansowym oraz warunków życia wynosi w gminie 
odpowiednio 0,13 i 0,23, i prezentuje wartość wyższą niż w powiecie; 

− Liczba osób bezrobotnych 187 osób (63% K, 37% M), w tym długotrwale bezrobotni to 
0,59%.  

− W 2018 r. GOPS przyznał  świadczenia w ramach realizacji zadań własnych gminy: 
• dodatki mieszkaniowe:  12 gospodarstw domowych; 
• dodatki energetyczne:  6 decyzji przyznających; 
• świadczenie wychowawcze 500+: 873 rodzin;  
• realizacja dobrego startu 300+: 1399 świadczeń  
• świadczenia rodzinne: 

o zasiłki rodzinne z dodatkami:  147 rodzin; 
o zasiłki pielęgnacyjne: 164 rodziny; 
o świadczenia pielęgnacyjne: 30 rodzin; 
o jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 108 rodzin; 
o specjalny zasiłek opiekuńczy: 3 rodziny; 
o zasiłek dla opiekuna: 3 rodziny; 
o świadczenie rodzicielskie: 47 rodzin; 

• stypendium:  30 decyzji przyznających; 
• fundusz alimentacyjny: 24 rodziny; 
• poradnictwo prawne: 30 rodzin; 
• realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD: 268 osób; 
• wspieranie rodziny i piecza zastępcza (asystent rodziny): 14 rodzin; 
• karta dużej rodziny: wydano 74 karty i 19 przedłużono. 

− Liczba mieszkań komunalnych w zasobach gminy w 2018 r. wynosiła 18; 
− Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne: 3; 

 
 
Polityka społeczna Gminy ma na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych,  wyrównywanie 
szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Generalnym i długofalowym celem, do którego 
dąży Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i marginalizacją, umożliwienie im zerwania z postawą wyuczonej bezradności, nabycie 
postawy aktywnej, odpowiedzialnej i partnerskiej, przez co możliwy stanie się powrót do pełnego 
udziału w życiu społeczności lokalnej. Działania reintegracyjne wspierane są obligatoryjnymi 
świadczeniami pieniężnymi, wzmacniającymi funkcję ekonomiczną rodziny. 
 
Powody przyznania pomocy społecznej w 2018r. w Gminie Stawiguda 

Powody trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Ubóstwo 42 63 

Bezrobocie 62 129 

Długotrwała choroba 56 86 

Niepełnosprawność 52 82 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu 
gosp. domowego 

27 67 

w tym: 
rodziny niepełne 20 44 

rodziny wielodzietne 3 15 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 9 31 

                        w tym:  wielodzietność 3 19 

Alkoholizm 13 18 

Bezdomność 2 2 

Trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 0 0 

Przemoc w rodzinie 2 5 
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Sieroctwo 0 0 

Narkomania 1 1 

Zdarzenia losowe 5 10 

Sytuacja kryzysowa 2 2 

Źródło: dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie 

 
Biorąc powyższe pod uwagę najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej jest 
bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność i ubóstwo. 
Pomoc i wsparcie w gminie Stawiguda z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskało 306 osób, co 
stanowiło ok. 3% mieszkańców gminy. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z 
pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 27 (w 2018 roku liczba rodzin, 
którym udzielono wsparcia wynosiła 168. W przypadku osób długotrwale korzystających z pomocy 
społecznej ich liczba osiągnęła poziom 89 osób.  
 
Główne powody przyznania świadczeń w roku 2018 

  Liczba świadczeń 

Powód przyznania Ogółem Świadczenia niepieniężne Świadczenia pieniężne 

Bezrobocie 3 198 2 604 594 

Długotrwała lub ciężka choroba 3 036 2 654 382 

Niepełnosprawność 2 926 2 415 511 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – 

wychowawczych – rodzina niepełna 

1 319 1 235 84 

Ubóstwo 1 257 841 416 

Źródło: dane GOPS w Stawigudzie 

 
Wartość wskaźnika ubóstwa w wymiarze finansowym oraz warunków życia wynosi w gminie 
odpowiednio 0,13 i 0,23, i prezentuje wartość wyższą niż w powiecie olsztyńskim (-0,03; 0,04) i 
województwie warmińsko – mazurskim (0,00; 0,00). 
Liczba osób bezrobotnych w 2018 r. zarejestrowanych w gminie Stawiguda wynosiła 187 w tym 62,57% 
stanowiły kobiety, 37,43% mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby 
ludności wyniósł 0,59%.  
Na terenie gminy nie funkcjonuje żaden ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 
miarę potrzeb osoby wymagające takiego wsparcia kierowane są do ośrodków wsparcia w Olsztynie 
czy Marcinkowie. W 2018 roku z takiej formy pomocy w gminie skorzystało 6 osób. 
 
W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej w GOPS w Stawigudzie realizowane były: 

1) Zadania zlecone realizowane w 2018 r.: 
− wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznanej 

przez sąd 
2) Zadania własne GOPS realizowane w 2018 r.: 

− zasiłki stałe 
− zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe 
− rządowy program: ”pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
− schronienie 
− usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
− sprawienie pogrzebu 
− zasiłki okresowe 
− pomoc w naturze  
− domy pomocy społecznej* 
*Na terenie gminy Stawiguda nie funkcjonuje żaden dom pomocy społecznej. W 2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Stawigudzie opłacał z budżetu gminy pobyt  8  osobom przebywającym w  domach pomocy społecznej. 

3) Zadania gminy Stawiguda realizowane przez GOPS w 2018 r.: 
− dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.  
W 2018 r. przyznano dodatki mieszkaniowe dla  12 gospodarstw domowych. Wydatkowano na 
ten cel kwotę 16 657,94 zł. Przyjęto 6 wniosków o dodatek energetyczny i wydano 6 decyzji 
pozytywnych . Wydatkowano na ten cel kwotę 471,37zł. 
 
− realizacja świadczenia wychowawczego 500 +   

• Liczba złożonych wniosków – 1 085 
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• Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego wyniosła – 2 388  
• Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego: 873 
• Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych- 12 984 
• Łączna kwota wypłaconego świadczenia wychowawczego w 2018  roku wyniosła 6 488 

587,37zł 
• Koszty obsługi – 98 810,97zł 
• Ogółem w 2018 roku wydatkowano na ten cel kwotę 6 587 398,34 zł. 

- realizacja dobrego startu 300+ 
Liczba złożonych wniosków – 1 031 
Liczba dzieci uprawnionych do Dobrego Startu wyniosła – 1 403 
Liczba wypłaconych świadczeń - 1 399 
Łączna kwota wypłaconego w ramach „Dobrego startu” w 2018  roku wyniosła 419 400zł 
Koszty obsługi – 13 990 zł 
Ogółem w 2018 roku wydatkowano na ten cel kwotę 433 390zł 
- świadczenia rodzinne 
W 2018 r. przyjęto 479 wniosków. Liczba wszystkich spraw: 782 
Ze świadczeń rodzinnych korzystało: 

• 147 rodziny z zasiłków rodzinnych z dodatkami, 
• 164 rodziny z zasiłków pielęgnacyjnych, 
• 30 rodziny ze świadczenia pielęgnacyjnego, 
• 108 rodzin z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 
• 3 rodziny ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
• 3 rodziny z zasiłku dla opiekuna. 
• 47 rodziny  z świadczenia rodzicielskiego 

Wydatkowano na ten cel kwotę 1 944 588,07 zł 
W 2018 r. prowadzono egzekucję administracyjną nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych w stosunku do 9 osób dotyczącą kwoty 2705,17 zł + odsetki 26,50 zł. 
- stypendia 
W 2018  roku w okresie zasiłkowym 2018/19 od 01.09.2018 r. wpłynęło do ośrodka 31 
wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 30 decyzji przyznających oraz 1 
odmowę.  Wydatkowano łącznie w  2018 r. (rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019) na stypendia 
kwotę 43 940 zł. Dla 30 dzieci wypłacone zostały stypendia szkolne. Średnia wysokość 
przyznanego stypendium szkolnego wyniosła 160,33 zł miesięcznie. 
- fundusz alimentacyjny 
W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
na kwotę 163 976,67 zł. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystały 24 rodziny. 
Kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego to 41 774,94 zł. 
- poradnictwo prawne 
W 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie dwa razy w miesiącu  
dyżur pełnił  radca prawny, który udzielał porad w szczególności w zakresie: spraw 
rozwodowych, alimentów, przemocy, zawiadomień do prokuratury. Ogółem w 2018 roku z 
poradnictwa prawnego skorzystało  30 rodzin z terenu Gminy Stawiguda. 
- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa FEAD 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie we współpracy z Polskim Komitetem 
Pomocy Społecznej w Olsztynie w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów 
spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej Potrzebującym (FEAD) zajmował się dystrybucją 
żywności dla mieszkańców gminy. Ogółem w 2018 roku pracownicy GOPS wydali około 12 ton 
żywności, a pomocą żywnościową objętych było 268 osób z terenu gminy Stawiguda 
kwalifikujących się do programu. 
- wspieranie rodziny i piecza zastępcza 
W 2018 roku w pieczy zastępczej  przebywało i nadal przebywa siedmioro dzieci z terenu 
gminy Stawiguda. Z informacji uzyskanej od Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu 
Rejonowego w Olsztynie wynika, że obecnie 4 rodziny z terenu gminy Stawiguda objętych jest 
nadzorem kuratora. Ponadto nadzór kuratorski sprawowany jest również nad trzema uczniami 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, którzy przebywają w Domu Dziecka w Gryźlinach i jednym 
małoletnim z terenu gminy,  umieszczonym w Domu dla Dzieci „Zgoda” w Olsztynku. W roku 
2018 asystent rodziny wspierał 14 rodzin na terenie Gminy Stawiguda. 
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- karta dużej rodziny 
W 2018 roku wydano 74 karty dużej rodziny oraz 19 przedłużeń karty. Koszty poniesione na 
ten cel  wyniosły 249,15 zł. Ogółem wydano już w gminie łącznie 612 kart dużej rodziny. 
- współpraca z instytucjami 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie współpracuje z wieloma instytucjami i 
stowarzyszeniami działającymi na rzecz lokalnej społeczności, a także z uczniami gimnazjalnymi 
(wolontariat). W 2018 roku kontynuowano również współpracę z: 

• Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Ich rodzinom ”Dajmy Szansę” w Stawigudzie; 
• Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Olsztynie (działania na rzecz poprawy 

warunków życia mieszkańców gminy Stawiguda i wyrównywania szans osób, rodzin, 
zabezpieczając najuboższe rodziny w produkty żywnościowe oraz prowadząc edukację 
na temat zdrowego żywienia); 

• Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej 
WAMA_COOP. Intencją partnerów jest współpraca na rzecz rozwoju i upowszechniania 
możliwości tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. 
 

4) Inne projekty i inicjatywy podejmowane przez GOPS w Stawigudzie w roku 2018: 
- „Biała Wstążka” 
- Kampania „Bezpieczny senior” oraz Czwarty  Gminny Dzień Kobiet, „Czad -Cichy zabójca” 
- Realizacja projektu „W drodze do aktywności” 
- Teleopieka 
- Zespół Interdyscyplinarny 
- Praca socjalna 
- Realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  

• wspieranie osób i rodzin z problemami alkoholowymi, 
• współpraca z Punktem Konsultacyjno–Informacyjnym w zakresie poradnictwa i terapii, 
• współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani 
w gminie 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 131 588 zł. 
W gminie funkcjonuje również mieszkanie chronione na mocy porozumienia zawartego 
pomiędzy Gminą Stawiguda a Caritas. W 2018 r. nie było osób korzystających z mieszkania 
chronionego, dlatego też nie były wydatkowane środki na ten cel.  
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E. Kultura 

 
STRESZCZENIE 

• Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym  w roku 2018 były Obchody 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę 

• Działania kulturalne w Gminie Stawiguda realizują: 
−  Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, w tym 8 świetlic wiejskich (Dorotowo, Bartąg, Ruś, 

Gryźliny, Tomaszkowo, Pluski, Wymój, Majdy).  
−  Biblioteka Publiczna Gminy Stawiguda w Stawigudzie, w tym 2 filie (w Bartągu i Gryźlinach) 
• W ramach działalności GOK w Stawigudzkie w 2018 odbyło się 11 sztandarowych imprez 

kulturalnych w których wzięło udział łącznie 5 tyś uczestników. Ponadto zorganizowano  
spotkania cykliczne oraz kilkanaście spotkań edukacyjno – integracyjnych w plenerze, 
świetlicach wiejskich, jednostkach wspierających działania GOK, 

− Biblioteka publiczna w Stawigudzie oraz filie wiejskie w 2018r. zorganizowały: 
• lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej: 64 dzieci;  
• wycieczki przedszkolaków do biblioteki : 22 dzieci;  
• warsztaty rękodzieła dla dzieci i ich rodziców: 15 osób; 
• konkurs recytatorski dla dzieci z udziałem olsztyńskiej poetki Agaty Grzegorczyk-Wosiek 

110 uczestników.  
− Wypożyczenia: 19 212 woluminów 
− Czytelnicy: 1061 osób 
− Liczba woluminów w bibliotekach łącznie: 33 996 szt. W 2018 roku zakupiono 1077 szt. 
− Na terenie Gminy znajduje się 37 obiektów ujętych w rejestrze zabytków województwa 

warmińsko-mazurskiego oraz 179 stanowisk archeologicznych. W 2018 roku stan nie uległ 
zmianie. 

− W 2018 r. nie były prowadzone szczególne działania w kierunku ochrony zabytków. 
 
 
W 2018 r. w gminie Stawiguda, jak również na terenie całego kraju, były obchodzone Obchody 100-
lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uczestniczyły w nich władze Gminy Stawiguda, Sołectw, 
jak również GOK, placówki oświatowe działające w gminie oraz mieszkańcy. Główna uroczystość 
gminna odbyła się w siedzibie ZSP w Stawigudzie. 
W m. Majdy powstał w centrum wsi Park Wolności, gdzie ustawiono ogromny głaz z tablicą „Tobie 
Polsko” upamiętniającą setną rocznicę odzyskania niepodległości. Ponadto skwerowi przy OSP Pluski 
nadano imię Augusta Popławskiego, mieszkańca Plusk, działacza na rzecz polskości na Warmii, jednego 
z założycieli polskiej świetlicy oraz szkoły polskiej w Pluskach. W sołectwie Bartążek odbył się pochód 
niepodległościowy. W Gryźlinach odsłonięto tablicę pamiątkową oraz głaz przywołujący w pamięci 
Michała Lengowskiego – obrońcę Warmii i poetę w Zielonowie. W Bartągu nastąpiło odsłonięcie 
pamiątkowej tablicy przy udziale żołnierzy V Wileńskiej Brygady AK oraz Powstania Warszawskiego. 
Natomiast Szkoła Podstawowa w Rusi w ramach obchodów 100-rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości przyjęła imię 11 Listopada. 
 
Działania kulturalne w Gminie Stawiguda dotyczą działalności następujących jednostek: 

− Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, w tym: 
• Świetlica w Dorotowie 
• Świetlica „Pod Brzozą” w Bartągu 
• Świetlica "Nad Łyną" w Rusi 
• Świetlica w Gryźlinach 
• Świetlica "Dom Warmiński" w Tomaszkowie 
• Świetlica w Pluskach 
• Świetlica w Wymoju 
• Świetlica „Majdziaki – Krejskowiaki” w Majdach 

− Biblioteka Publiczna Gminy Stawiguda w Stawigudzie, w tym: 
• Filia Biblioteki Publicznej Gminy Stawiguda w Bartągu 
• Filia Biblioteki Publicznej Gminy Stawiguda w Gryźlinach 

W zakresie ochrony zabytków będących w zasobach gminy pieczę sprawuje bezpośrednio Urząd Gminy 
Stawiguda (Referat Gospodarki Nieruchomościami) oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
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1) Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, świetlice wiejskie 
Podstawą działalności GOKu jest prowadzenie zajęć tematycznych: muzycznych, plastycznych, 
ruchowych jak również organizowanie szeregu imprez cyklicznych takich jak konkursy, przeglądy oraz 
wydarzenia plenerowe kierowane do mieszkańców i sympatyków gminy Stawiguda. W ofercie 
występują propozycje wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych jak 
również dla całych rodzin, i seniorów. GOK od wielu lat prowadzi kalendarium organizowanych 
rokrocznie imprez oraz opis działań sztandarowych, do których zachęcani są przede wszystkim 
mieszkańcy Gminy ale również turyści. 
 
IMPREZY SZTANDAROWE GOK, które  odbyły się w 2018 r.: 
 
 

1. Styczeń - Przegląd Grup Kolędujących 
„ROGOLE” 

 

 
 

 
Źródło: www.gok.stawiguda.pl 

 
Liczba uczestników wydarzenia: ok. 150 osób 
 

2. Marzec - Wystawa Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej „WATA” 

 

 
 

 
Źródło: www.gok.stawiguda.pl 

 
Liczba uczestników wydarzenia: ok. 250 osób 
 

3. Kwiecień - Tomik poezji „ULEPIONE Z WIATRU I 
SNU” 
 

 
 

4. Kwiecień - Stawigudzkie Spotkania Wokalne 
„KAMERTON” 
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Źródło: www.gok.stawiguda.pl 

 
Liczba uczestników wydarzenia: ok. 100 osób 

 
Źródło: www.gok.stawiguda.pl 

 
Liczba uczestników wydarzenia: ok. 130 osób 
 

5. Maj - Warmiński Przegląd Chórów i Zespołów 
Śpiewaczych „KURLANTKA” 
 

 

 
 Źródło: www.gok.stawiguda.pl 

 
Liczba uczestników wydarzenia: ok. 900 osób 
 

6. Lipiec - Festyn Gminny „STAWIGUDIADA” 
 
 

 

 
Źródło: www.gok.stawiguda.pl 

 
Liczba uczestników wydarzenia: ok. 1000 osób 

7. Lipiec - Międzynarodowe Prezentacje 
Folklorystyczne „Lato w Majdach” 
 

 
 

8. Październik - Stawigudzki Festiwal Muzyki 
Sakralnej 
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Źródło: www.gok.stawiguda. 

 
Liczba uczestników wydarzenia: ok. 600 osób 
 

 
Źródło: www.gok.stawiguda. 

 
Liczba uczestników wydarzenia: ok. 250 osób 
 

9. Listopad - Wojewódzki Turniej Tańca 
Nowoczesnego „WARMIA POWER” 
 

  
 

 
Źródło: www.gok.stawiguda 

 
Liczba uczestników wydarzenia: ok. 600 osób  

10. Listopad - Jesienne Prezentacje Poetyckie 
 
 

 
 

 
Źródło: www.gok.stawiguda 

 
Liczba uczestników wydarzenia: ok. 120 osób 

11. Grudzień - Otwarty konkurs plastyczny 
„KALENDARZ GOK” 

 
 

Źródło: www.gok.stawiguda 
 
Liczba uczestników wydarzenia: ok. 900 osób 
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Ponadto w 2018 roku GOK organizował lub współorganizował cykliczne spotkania: seniorów w ramach 
Klubu Szczęśliwego Człowieka, kobiet w ramach Klubu Kobiecy Świat, miłośników podróży w ramach 
Klubu Podróżnika, zbiórkę środków dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Gminny Przegląd 
Piosenki Patriotycznej, wernisaż fotograficzny i warsztaty „Warmińskie Klimaty 2018”, a także 
spotkania edukacyjno – integracyjne w plenerze, świetlicach wiejskich, jednostkach wspierających 
działania GOK, w tym m.in.  

•  „Akcja Rekreacja” Rada Sołecka Ruś, GOK Stawiguda 
• „Słońce dla dwojga” Rada Sołecka Ruś, GOK Stawiguda 
• „Jak to z Mikołajem” Rada Sołecka Tomaszkowo, GOK Stawiguda 
• „Bawimy się razem zdrowo i radośnie” Rada Sołecka Tomaszkowo, GOK Stawiguda, 
• „Święto kartofla” Rada Sołecka Tomaszkowo, GOK Stawiguda, 
• „Festyn rodzinny” Sołectwo Gryźliny-Zielonowo, GOK Stawiguda,  
• „Festyn parafialny” Sołectwo Dorotowo, GOK Stawiguda,  
• „Dni Rodziny” Sołectwo Gągławki, GOK Stawiguda,  
• „Bezpiecznie w Pluskach” Sołectwo Pluski, GOK Stawiguda,  
• „Dni Rodziny” Sołectwo Miodówko, GOK Stawiguda,  
• „Razem jest weselej” Koło Gospodyń Wiejskich w Gryźlinach, GOK Stawiguda,  
• „Akcja Integracja – cykl spotkań integracyjnych dla mieszkańców” Gmina Stawiguda, GOK, 

GOPS Stawiguda, Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich (warsztaty robienia wianków, ozdób 
świątecznych, ikon, kiełbasy, ozdabianie pierniczków, warsztaty kulinarne – jesiotr, itp.) 

• Przegląd Rodzinny - „Rodzina Artystycznie Zakręcona”, GOK Stawiguda, 
• „Wieczór Warmiński” Rada Sołecka Ruś, Koło Gospodyń Wiejskich „Baby Ruśkie”, GOK 

Stawiguda,  
• Obchody Dnia Kobiet w ZSP w Stawigudzie, GOK Stawiguda,  

jak również koordynował i współtworzył wiele innych projektów – wycieczek, koncertów, wernisaży i 
warsztatów artystycznych i świątecznych, uroczystości, występów, organizację ferii i wakacji dla 
najmłodszych, oraz wiele innych przedsięwzięć kulturalnych. 
 
W 2018 r. podpisano umowę na Rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie w ramach RPO 
WM 2014–2020, oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury. Budynek 
GOK wraz z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej zostanie rozbudowany o dwa dwukondygnacyjne 
skrzydła: północne i południowo–zachodnie. Wzdłuż wschodniej ściany istniejącego budynku zostanie 
dobudowane parterowe pomieszczenie ekspozycyjne. W budynku będą dwie strefy pożarowe z salą 
widowiskowo– konferencyjną.  
 
2) Biblioteka publiczna w Stawigudzie, filie wiejskie 
Prawie cały księgozbiór (biblioteki głównej i filii) został skatalogowany i jest dostępny w Internecie 
dzięki programowi bibliotecznemu MAK+. Czytelnicy mają dostęp do katalogu zbiorów online. 
Biblioteka prowadziła w 2018 r. stałe działania promujące czytelnictwo: lekcje biblioteczne dla uczniów 
szkoły podstawowej (64 osoby), wycieczki przedszkolaków do biblioteki (22 dzieci), warsztaty 
rękodzieła dla dzieci i ich rodziców (15 osób). Filia w Bartągu przeprowadziła konkurs recytatorski dla 
dzieci z udziałem olsztyńskiej poetki Agaty Grzegorczyk-Wosiek (110 uczestników).  
Biblioteka i jej działania promowane są obecnością w sieci internetowej, wykazuje aktywność na 
portalu społecznościowym facebook. 
 
Wypożyczenia: 
− BPG Stawiguda – wypożyczono 9399 egz. zbiorów, w tym  

• 5515 literatury pięknej dla dorosłych 
• 2119 literatury pięknej dla dzieci 
• 921 literatury popularno-naukowej 
• 717 czasopism 
• oraz 127 zbiorów audiowizualnych 

Zarejestrowano  561 czytelników. 
Bibliotekę  odwiedziło 5466 czytelników, w tym w czytelni 292, którym udostępniono na miejscu 31 
książek i 6 czasopism. Z darmowego dostępu do Internetu skorzystało 263 osób.  
Biblioteka posiada zasób 18082 woluminów. 

 
− Filia w Bartągu – wypożyczono 7637 egz. zbiorów, w tym  

• 3154  literatury pięknej dla dorosłych 
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• 2900 literatury pięknej dla dzieci 
• 700 literatury popularno-naukowej 
• 883 czasopism 

Zarejestrowano 359 czytelników. 
Filię odwiedziło 6518 czytelników, w tym w czytelni 2391, którym udostępniono na miejscu 754 książki 
i 1910 czasopism. Z dostępu do Internetu skorzystało 626 osób. Udzielono 237 informacji. 
Biblioteka posiada zasób 8722 woluminów. 

 
− Filia w Gryźlinach – wypożyczono 2176 egz. zbiorów, w tym  

• 1245 literatury pięknej dla dorosłych 
• 610 literatury pięknej dla dzieci 
• 23 literatury popularno-naukowej 
• oraz 298 czasopism 

Zarejestrowano 141 czytelników. 
Filię odwiedziło 2359 czytelników, w tym w czytelni 963, którym udostępniono na miejscu 343 
książki i 274 czasopism.  Z dostępu do Internetu skorzystało 558 osób. Udzielono 374 
informacji. 

Biblioteka posiada zasób 7192 woluminów. 
Zakup książek: 
Ogólnie zakupiono 1077 woluminów  

• BPG Stawiguda – 566 książek 
• Filia Bartąg – 337 książek 
• Filia Gryźliny – 174 książki 

Liczba zbiorów bibliotecznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniosła  w 2018 r. - 3454.  
     
Od października 2017 r. biblioteka wykupiła abonament na licencję programu bibliotecznego MAK+. Do 
wprowadzenia do systemu pozostało około 35 % księgozbiorów biblioteki gminnej i jej filii. System ten 
pozwoli czytelnikom na zamawianie, rezerwowanie oraz śledzenie terminów zwrotu książek online. 
Jedynym mankamentem działalności Biblioteki w Stawigudzie jest brak miejsca na nowe zbiory, 
Biblioteka potrzebuje większego lokalu, ponieważ wielokrotnie zmuszona jest do pozbywania się mało 
czytanych książek, aby zrobić miejsce na nowości. 
 
 
3) Ochrona dziedzictwa kulturowego gminy Stawiguda 

 
Na terenie gminy Stawiguda znajduje się 37 obiektów zabytkowych objętych ochroną prawną 
wynikającą z ujęcia ich w rejestrze zabytków województwa warmińsko-mazurskiego.  
Gminna ewidencja zabytków gminy Stawiguda, poza zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków, 
obejmuje także obiekty nierejestrowe. W przewadze są to zabytki budownictwa murowanego w typie 
wiejskim (budynki mieszkalne), obiekty sakralne oraz cmentarze. 
Na terenie gminy Stawiguda odkrytych zostało dotychczas 179 stanowisk archeologicznych, których 
wykaz wraz z lokalizacjami zawarty został w gminnej ewidencji zabytków. Przeważają wśród nich 
stanowiska archeologiczne datowane na epokę kamienia oraz czasy średniowiecza i 
wczesnohistoryczne. 
 
W 2018 r. nie były prowadzone szczególne działania w kierunku ochrony zabytków. 
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F. Turystyka, sport i rekreacja 

 
STRESZCZENIE 
• Turystyka w gminie Stawiguda jest jedną z wiodących i dynamicznie rozwijających się sektorów 

gospodarki 
• Baza noclegowa na terenie gminy to: 

− liczba obiektów hotelowych: 5  
− liczba ośrodków wypoczynkowych: 6 
− liczba gospodarstw agroturystycznych: 14 
− inne: 1  

• Funkcjonują 3 szlaki turystyczne rowerowe o łącznej długości 77,7 km  
• Gminna infrastruktura sportowa to: 

− stadion sportowy w Stawigudzie  
− boisko sportowe w Gryźlinach; 
− boisko sportowe w Gągławkach; 
− boisko sportowe na Jarotach 

• Na terenie gminy działa Gminny Klub Sportowy GKS „STAWIGUDA”.  
• W roku 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie zaproponował w ramach akcji pn. 

RekreAKCJA około 41 różnych aktywności, w których wzięło udział około 1100 osób. Dotyczyły 
one w szczególności fitnessu, plenerów fotograficznych, treningu funkcjonalnego, spotkań klubu 
podróżnika, wycieczek, rajdów rowerowych oraz spływów kajakowych. 

 
 
Obszar gminy to teren o dużym potencjale turystycznym. Wybitne uwarunkowania przyrodnicze i  
krajobrazowe a także położenie w strefie oddziaływania Olsztyna tworzą sprzyjający klimat dla rozwoju 
bazy turystyczno-wypoczynkowej, sportu i rekreacji. Turystyka w gminie Stawiguda jest jedną z 
wiodących i dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki. Napędza przedsiębiorczość, 
przyczynia się do napływu nowych inwestycji oraz generuje nowe miejsca pracy, stanowiąc istotne 
wsparcie dla rozwoju lokalnego handlu i usług. 
 
Działania Gminy w zakresie turystyki, sportu i rekreacji  dotyczyły  w szczególności: 
− zagospodarowania terenów i budowy obiektów rekreacyjnych: 

• projekt: „Budowa pomostów na terenie Gminy”,  
• zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Stawiguda, Majdy, wykonanie tablic 

informacyjnych o historii wsi Majdy i Kręsk oraz regionu Warmii 
− rozwój różnych  form turystyki  w tym turystyki kwalifikowanej  

• popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych gminy Stawiguda wśród mieszkańców i 
turystów; 

• wspieranie klubów sportowych; 
• rozwój turystyki rowerowej (tworzenie tras rowerowych w ramach „Poprawa ekomobilności na 

terenie gminy Stawiguda”, zakup wiat rowerowych) 
 
1) Turystyka 
− Znajdująca się w gminie baza noclegowa to wyłącznie obiekty prywatne, tj.: 
liczba obiektów hotelowych: 5  

• P.P.H.U "SAK" Sławomir Krasuski (Bartąg) 
• Zajazd "U Leszka", Cecylia Panasiewicz (Bartąg) 
• Termy Medical WARMIA PARK (Pluski) 
• "Hotel Jabłoński" (Dorotowo) 
• Hotel - Galery 69 (Dorotowo) 

liczba ośrodków wypoczynkowych: 6 
• Centrum Obsługi Administracji Rządowej Kompleks Recepcyjno-Wypoczynkowy Łańsk 
• Archidiecezjalny Ośrodek Charytatywny CARITAS Archidiecezji Warmińskiej w Rybakach 
• Poligon Szkoleniowy w Kręsku Ośrodek szkoleniowy w Pionkach KW PSP Warszawa 
• Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy PCK Kręsk 
• Wulpink Pensjonat & Restauracja (Majdy) 
• Zakątek Świerkowy (Stawiguda), 

liczba gospodarstw agroturystycznych: 14 
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• Gospodarstwo Agroturystyczne Łucja Kartasińska (Bartąg) 
• Gospodarstwo Agroturystyczne „W Lesie” Janusz Malkowski  (Bartąg)) 
• Gospodarstowo Agrosturystyczne "Sielawka" (Dorotowo) 
• Jadwiga Szaranowska "HERTA" (Dorotowo) 
• Gospodarstwo Agroturystyczne Władysław i Zofia Traskowscy (Dorotowo) 
• Gospodarstwo Agroturystyczne Sebastian Florek (Dorotowo) 
• Gospodarstwo Agroturystyczne Tomasz Florek (Dorotowo) 
• Gospodarstwo Agroturystyczne Anna Filipiak (Dorotowo) 
• Zajazd Gryźliński (Gryźliny) 
• Świerkowy Zakątek (Gryźliny) 
• Gospodarstwo Agroturystyczne Halina i Ryszard Łakomiec (Pluski) 
• Gospodarstwo Agroturystyczne Różana Polana Piotr Różański (Pluski) 
• Danuta i Roman Kocięccy (Stawiguda) 
• Gospodarstwo Agroturystyczne "Pod Dębem" Jerzy i Dorota Moryc (Majdy) 

Inne ważne obiekty: 
• dom klubowy  Mazury Golf & Country Club z polami golfowymi w Naterkach 

 
− szlaki turystyczne rowerowe 3 szlaki o łącznej długości 77,7 km:  

• Szlak niebieski   - pętla wokół jeziora Plusznego, długość - 35,5 km; 
• Szlak zielony  - Lasy Łańskie, jezioro Łańskie, długość – 28,0 km; 
• Szlak czerwony  - rzeka Pasłęka, rezerwat bobrów, długość – 34,2 km 

 
2) Sport 
Gminna infrastruktura sportowa to: 

• stadion sportowy w Stawigudzie (pojemność - 300 miejsc , oświetlenie - brak , boisko - 104 m x 
72 m); 

• boisko w Gryźlinach; 
• boisko sportowe w Gągławkach; 
• boisko na Jarotach  

W 2018 r. przeprowadzono modernizację boiska w Stawigudzie. Na terenie gminy działa Gminny Klub 
Sportowy GKS „STAWIGUDA”.  
Osiągnięcia: 

• 2017/18 - Klasa okręgowa 2017/2018, grupa: warmińsko-mazurska II 
•  2017/18 - Puchar Polski 2017/2018, grupa: Warmińsko-Mazurski ZPN 
• 2018/19 - Klasa okręgowa 2018/2019, grupa: warmińsko-mazurska II 
• 2018/19 - Puchar Polski 2018/2019, grupa: Warmińsko-Mazurski ZPN 

 
 
3) Rekreacja 
W roku 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie zaproponował  w ramach akcji pn. RekreAKCJA 
około 41 różnych aktywności, w których wzięło udział około 1100 osób. Dotyczyły one w szczególności 
fitnessu, plenerów fotograficznych, treningu funkcjonalnego, spotkań klubu podróżnika, wycieczek, 
rajdów rowerowych oraz spływów kajakowych. 
 
Dalsze informacje w zakresie  imprez organizowanych na terenie gm. Stawiguda zawarto w rozdz.: 
 „E” i „N”. 
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G. Gospodarka komunalna 

 
Gospodarka wodociągowa.  
• Gmina Stawiguda zwodociągowana jest w 99,9% (sieć gminna). Woda  dostarczana była z sieci 

gminnej ok. 66%, sieć PWiK w Olsztynie ok. 30% i z sieć gm. Gietrzwałd ok. 4% 
• Długość gminnej sieci wodociągowej wynosi: 171 km, w 2018 wybudowano 1,7 km 
• W 2018 r. wydano ogółem 181 warunków na przyłączenie nowych obiektów do urządzeń 

wodociągowych, w tym 43 do PWiK . Dokonano  82 czynności związanych z odbiorem przyłączy 
wodociągowych oraz zawarciem umów na dostawę wody. 

• W granicach gminy zlokalizowanych jest  8 stacji uzdatniania wody i hydroforni.  Najwięcej  wody 
ujmowane jest w SUW Tomaszkowo i Stawiguda.  

• Ogółem pobrano ok 439 tys. m3 wody z ujęć własnych oraz zakupiono z Gminy Olsztyn oraz 
Gminy Gietrzwałd ok 135 tys. m3 wody. Całkowita sprzedaż wody wyniosła ok 436 tys. m3 
wody. Do celów technologicznych wykorzystano 138 tys. m3 wody (tj. ok. 24% pobranej i 
zakupionej wody). 

 
Gospodarka kanalizacyjna  
• Gmina Stawiguda skanalizowana jest w 95,2% (sieć gminna). Ścieki odprowadzane są do sieci 

gminnej (aglomeracja Stawiguda i  poza nią: Bartążek, Gągławki) – ok. 63%,  do sieć PWiK w 
Olsztynie ok. 32% i do sieć gm. Gietrzwałd ok. 5% 

• Długość gminnej sieci wodociągowej to 138,35 km, w tym w roku 2018 wybudowano 2,05 km 
• W 2018 r. wydano ogółem 110 warunków na przyłączenie nowych obiektów do urządzeń 

kanalizacyjnych. Dokonano  110 czynności związanych z odbiorem przyłączy kanalizacyjnych oraz 
zawarciem umów na odbiór ścieków. 

• W granicach gminy zlokalizowane są 3 oczyszczalnie ścieków (w Stawigudzie, Gryźlinach i 
Bartążku), 15 węzłowych przepompowni ścieków oraz 50 przepompowni przydomowych.  
Zdecydowanie najwięcej ścieków dopływana do OŚ w Stawigudzie. Oczyszczalnia jest w trakcie 
modernizacji. 

• Ogółem do oczyszczalni gminnych dopłynęło ok. 354 tyś m3 ścieków w tym odebranych ok 258 
tyś m3 (ok. 96 tyś m3 tj. 27% nieewidencjonowanych). Do systemu Gminy Olsztyn dostarczono 
ok. 131 tyś m3  oraz Gminy Gietrzwałd ok. 20 tyś m3. 

 
Gospodarka odpadami 
− Na terenie gminy Stawiguda w 2018 roku obowiązywał  system segregacji oparty o trzy frakcje 

odpadów: papier, szkło, odpady z tworzyw sztucznych, ponadto prowadzony był selektywny 
odbiór: popiołu z gospodarstw domowych i odpadów zielonych ulegających biodegradacji; 

− W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zebrano 95,188 Mg odpadów 
komunalnych. 

− Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych – 2 909,702 Mg.  

− Wśród wszystkich odpadów komunalnych odebranych z obszaru gminy Stawiguda największą 
część stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ok. 80%. 

− W 2018 roku Gmina Stawiguda osiągnęła wymagane wskaźniki, tj.: 
−  poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i 

szkła oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, które kształtowały się następująco: 
• Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła:  44,37 % (dopuszczalny minimalny poziom 30%) 
• Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania: 8,08 % (dopuszczalny maksymalny poziom 40%) 
− W 2018 r., ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych nie była prowadzona 

akcja utylizacji azbestu. 
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Zbiorowe  zaopatrzenie  w wodę i odprowadzenie ścieków, jest zadaniem własnym gminy. Nadzór nad 
prawidłowym działaniem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, ochrona ujęć wody przed 
skażeniem, koordynacja rozwoju infrastruktury, wydawanie warunków oraz odbiory przyłączy,  nadzór 
na prawidłowym funkcjonowaniem ucięć wody i oczyszczalni ścieków, a także analizowanie kosztów 
gospodarki wodno-ściekowej należy do zadań REFERATU GOSPODARKI KONUNALNEJ  
Pobieraniem opłat zajmuje się REFERAT PODATKÓW I OPŁAT. 
Gospodarka odpadami realizowana jest przez podmiot zewnętrzny wybrany w drodze postępowania 
przetargowego. W 2018 r. odbiorem i transportem odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe na terenu Gminy Stawiguda  zajmowała się  firma REMONDIS OLSZTYN 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Olsztynie 10-522 ul. Partyzantów 3. 
Reklamacje związane z odbiorem odpadów zgłaszane są do REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ, 
naliczaniem i poborem  opłat zajmuje się REFERAT PODATKÓW I OPŁAT. 
 
1) Gospodarka wodociągowa.  
 
− Gmina Stawiguda zwodociągowana jest w 99,9% (sieć gminna). Woda dostarczana jest: 

• ok. 66% z sieci gminnej (m. Stawiguda, Wymój, Miodówko, Gryźliny, Zielonowo, Pluski, Ruś, 
Gągławki, Tomaszkowo, Dorotowo, Majdy, częściowo Kręsk i Bartąg 

• ok. 30% z  sieć PWiK w Olsztynie % sieć (Jaroty, większość  m. Bartąg) 
• ok. 4% z sieć gm. Gietrzwałd (część m. Kręsk na granicy z gm. Gietrzwałd) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Sieć wodociągowa nie obejmuje ok. 0,01% gminy tj.  zabudowy kolonijnej miejscowości Wymój i  

Zezuj. Doprowadzenie wody do zabudowy kolonijnej jest ekonomicznie nieopłacalne i jednocześnie 
nieracjonalne z punktu widzenia higienicznego (skażenie wody zalegającej w sieci z uwagi na 
niewielki rozbiór) .  

− W m. Rybaki –brak urządzeń gminnych. Funkcjonuje sieć należąca do Skarbu Państwa. 
− Długość gminnej sieci wodociągowej wynosi 171 km, w tym w roku 2018 wybudowano 1,7 km 
− Na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba przyłączeń wynosiła 4750, w tym: 

• 2900 przyłączeń do wodociągu i kanalizacji 
• 1850 przyłączeń wyłącznie do wodociągu 

− W 2018 r. wydano ogółem 181 warunków na przyłączenie nowych obiektów do urządzeń 
wodociągowych, w tym 43 do PWIK . Dokonano  82 czynności związanych z odbiorem przyłączy 
wodociągowych oraz zawarciem umów na dostawę wody. 

− W granicach gminy zlokalizowanych jest 8 stacji uzdatniania wody i hydroforni, w miejscowościach:   
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STAWIGUDA: stacja wybudowana  w latach siedemdziesiątych,  wymaga budowy zbiorników 
retencyjnych. Obsługuje: Stawigudę, Wymój, Miodówko  

− ilość studni 2 szt. (wykorzystują wody poziomu 29,4 i 34 m); 
− wydajność łączna ujęcia 650 m3/d; 
− bez uzdatniania – spełnia wymagane normy bez konieczności uzdatniania; 
− wielkość rzeczywistego poboru wody – 495 m3/d, możliwa rezerwa -po wybudowaniu 

zbiornika retencyjnego  
GRYŹLINY: stacja wybudowana  w latach siedemdziesiątych. Obsługuje: Gryźliny , Zielonowo. 

− ilość studni 2 szt. (wykorzystują wody poziomu 65 i 64,4 m); 
− wydajność łączna ujęcia 64 m3/d; 
− uzdatnianie jednostopniowe; 
− wielkość rzeczywistego poboru wody – 93m3/d,  

PLUSKI: stacja wybudowana w 1995 r. Obsługuje m. Pluski. 
− ilość studni 2 szt. (wykorzystują wody poziomu 60 i 121m) ; 
− wydajność łączna ujęcia 230 m3/d; 
− technologia uzdatniania wody:  odżelaziacze i odmanganiacze 
− wielkość rzeczywistego poboru wody 80m3/d, istnieje rezerwa jaka ok. 100 m3/d,  

BARTĄG: stacja wybudowana w  2005 r.  wymaga budowy zbiornika retencyjnego. Obsługuje: cz. m. 
Bartąg większość z wodociągu PWiK w Olsztynie 

− ilość studni 2 szt. (wykorzystują wody poziomu 94 i 95m); 
− wydajność łączna ujęcia 716 m3/d; 
− technologia uzdatniania wody:  odżelaziacze i odmanganiacze 
− wielkość rzeczywistego poboru wody 125 m3/d, istnieje duża rezerwa, ale zachodzi 

konieczność budowy zbiorników retencyjnych 
RUŚ: stacja wybudowana w 1980 r., wymaga budowy całego systemu technologicznego ze zbiornikiem 
retencyjnym ( jest dokumentacja). Obsługuje m. Ruś 

− ilość studni 2 szt. (wykorzystują wody poziomu 51 i 52 m) ; 
− wydajność łączna ujęcia 118 m3/d; 
− technologia uzdatniania wody:  odżelaziacze i odmanganiacze 
− wielkość rzeczywistego poboru wody 43m3/d, możliwa rezerwa tylko po rozbudowie stacji;  

GĄGŁAWKI: stacja wybudowana w  latach siedemdziesiątych, wymaga  modernizacji i zakresie 
wymiany technologii uzdatniania wody. Obsługuje m. Gągławki 

− ilość studni 2 szt. (wykorzystują wody poziomu 46 i 47m); 
− wydajność łączna ujęcia  64 m3/d; 
− technologia uzdatniania wody:  odżelaziacze i odmanganiacze 
− wielkość rzeczywistego poboru wody to 8m3/d, istnieje rezerwa do granicznej wartości 

wydanego pozwolenia poboru wody i po wymianie technologii uzdatniania  
TOMASZKOWO: stacja wybudowana w  lata siedemdziesiątych   wymaga modernizacji i w zakresie  
budowy ujęcia wodnego dwa stare odwierty ze złą jakością wody oraz w samej stacji budowa drugiego 
ciągu technologicznego (jest dokumentacja). Obsługuje: Tomaszkowo, Dorotowo, Kręsk, Majdy 
(możliwa sieć pierścieniowa z Bartąg) Część m. Kręsk na granicy z gm. Gietrzwałd obsługiwana jest 
przez gm. Gietrzwałd. 

− ilość studni 3 szt. (wykorzystują wody poziomu 83, 36, 36,5m); 
− wydajność łączna ujęcia 496 m3/d; 
− technologia uzdatniania wody:  odżelaziacze i odmanganiacze 
− wielkość rzeczywistego poboru wody 353 m3/d, czy istnieje rezerwa jaka  (niewielka; po 

modernizacji w zakresie jak wyżej),   
BARTĄŻEK - stacja wybudowana w 1976 r.  stacja na potrzeby miejscowości Bartążek zasoby i 
urządzenia wystarczające dla miejscowości bez rozbudowy sieci. Obsługuje m. Bartążek 

− ilość studni 2 szt. (wykorzystują wody poziomu 58 i 58m ; 
− wydajność łączna ujęcia 68 m3/d; 
− technologia uzdatniania wody:  odżelaziacze i odmanganiacze; 
− wielkość rzeczywistego poboru wody 45m3/d, rezerwa do granicznej wartości. 
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Rozbiór wody w 2018 r. 
Grupa Opis cena Ilość m3/rok 

Grupa 1 – odbiorcy wody z ujęć gminnych, rozliczający się na podstawie wskazań 

wodomierza 

3,90 244 985,00 

Grupa 2 – odbiorcy wody zakupionej od gm. Gietrzwałd, rozliczający się na podstawie 

wskazań wodomierza (cz. m. Kręsk) 

4,04 Rozliczenie w 

2019 

Grupa 3 – odbiorcy wody zakupionej od Gm. Miasto Olsztyn (PWiK Sp. z o.o. w 

Olsztynie), rozliczający się na podstawie wskazań wodomierza (Jaroty i cz. m. 

Bartąg) 

3,99 135 224,00 

Grupa 4 – odbiorcy wody pobieranej bezpowrotnie np. do podlewania, rozliczający się 

na podstawie wskazań podlicznika 

5,00 50 467,00 

Grupa 5 – odbiorcy wody z ujęć gminnych, rozliczający się w oparu o przeciętne normy 

zużycia wody 

3,90 5066,00 

RAZEM   435 742 

 
Ogółem pobrano ok 439 tys. m3 wody z ujęć własnych oraz zakupiono z Gminy Olsztyn oraz Gminy 
Gietrzwałd ok 135 tys. m3 wody. Całkowita sprzedaż wody wyniosła ok 436 tys. m3 wody. Do celów 
technologicznych wykorzystano 138 tys. m3 wody. 
 
W roku 2018: 

• zamontowano lampy UV na Stacjach w Bartążku, Gągławkach, Pluskach, Rusi i Gryźlinach w 
celu eliminacji zagrożeń związanych z zakażeniem wodociągu publicznego bakteriami grupy 
coli oraz mikroorganizmami; 

• usunięto 16 awarii sieci wodociągowej; 
• wymieniono 5 szt. niesprawnych hydrantów, na bieżąco wymieniano także uszkodzone 

wodomierze oraz zasuwy;  
• wystąpiło przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w sieci wodociągowej w 

miejscowości Ruś – zastosowano chlorowanie i płukanie;   
• prowadzono badania jakości wody, bieżące parce  konserwacyjne i naprawy; 
• wykonano stację podnoszenia ciśnienia na wodociągu gminnym w miejscowości Bartąg; 
• prowadzono budowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej  w miejscowości Kręsk, Gągławki, 

oraz w ulic Jarzębinowej w Stawigudzie; 
• 18 grudnia 2018 r, podpisano umowę z wykonawcą na wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-

usług dla mieszkańców gminy.  
 
 
2) Gospodarka kanalizacyjna  
 
− Gmina Stawiguda skanalizowana jest w 95,2% (sieć gminna), tj.: 

• Stawiguda, Gryźliny, Zielonowo, Miodówko, Kręsk, Pluski, Wymój, Rybaki, Majdy, Tomaszkowo, 
Dorotowo -  aglomeracja Stawiguda1 z oczyszczalnią ścieków w Stawigudzie 

• Bartąg, Ruś, Jaroty - aglomeracja Olsztyn 2  z oczyszczalnią ścieków w Olsztynie ścieki 
odprowadzane są poprzez gminny system kanalizacyjny. 

• Bartążek  z gminną oczyszczalnią ścieków w Bartążku 
• Gągławki  z gminną oczyszczalnią ścieków w Gągławkach 

− Ścieki odprowadzane są : 
• ok. 63% do sieci gminnych  
• ok. 32% do sieci PWiK w Olsztynie  

                                                           
1
 uchwała nr XX/474/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2016 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XIII/328/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 
30 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stawiguda oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Stawiguda oraz uchwały nr XIII/328/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 
30 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stawiguda oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji 
Stawiguda. 
2
 uchwałą nr XX/472/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca 

uchwałę Nr III/73/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Olsztyn oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Olsztyn 
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• ok. 5% do sieci gm. Gietrzwałd  
− Sieć kanalizacyjna nie obejmuje ok. 4,8% gminy tj.  zabudowy kolonijnej miejscowości Wymój i  

Zezuj.  
− Długość gminnej sieci wodociągowej wynosi 138,35  km, w tym w roku 2018 wybudowano 2,05 km 
− Na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba przyłączeń wynosiła 3055, w tym: 

• 2900 przyłączeń do wodociągu i kanalizacji 
• 155 przyłączeń wyłącznie do kanalizacji  

− W 2018 r. wydano ogółem 110 warunków na przyłączenie nowych obiektów do urządzeń 
kanalizacyjnych. Dokonano  110 czynności związanych z odbiorem przyłączy kanalizacyjnych oraz 
zawarciem umów na odbiór ścieków. 

− W granicach gminy zlokalizowane są 3 oczyszczalnie ścieków tj.:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
− Gminna Zbiorcza Oczyszczalnia Ścieków w Stawigudzie  

Oczyszczalnia przyjęła 343 tys. m3 ścieków surowych, które po odprowadzono do odbiornika spełniając 
wymogi pozwolenia wodnoprawnego. Odpady powstałe w procesie technologicznym po wykonaniu 
niezbędnych badań przekazywano zewnętrznej firmie w celu ich przetworzenia zgodnie z Ustawą z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z póz. zm. 
W 2018 r. rozpoczęto  modernizację oczyszczalni.  Planowana jest budowa nowej części ściekowej i 
rozbudowa części osadowej, zastosowanie bardziej wydajnej i energooszczędnej technologii 
oczyszczania ścieków, rozbudowa węzła gospodarki osadowej pod docelową ilość powstających 
osadów, wyposażenie obiektów oczyszczalni pod kątem nowego układu technologicznego, 
wprowadzenie na oczyszczalni układów nowoczesnej automatyki, pomiarów i sterowania i in.. 
Modernizacja istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej spowoduje dwukrotne zwiększenie 
przepustowości z obecnej ok. 800 m3/d do 1500 m3/d, tym samym zabezpieczy docelowe potrzeby 
gminy w zakresie ilości oczyszczanych ścieków, a także poprawi efektywność oczyszczania (tj. 
spełnienie wymogów i założeń wynikających z prawa ochrony środowiska, dyrektyw unijnych i zapisów 
AKPOŚK 2017).   
Planowane zakończenie modernizacji oczyszczalni IV kw. 2020r. 
Oczyszczalnia  obsługuje aglomerację Stawiguda o równoważnej liczbie  mieszkańców  6841.     
 

− Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Bartążku 
- oczyszczalnia wybudowana w  1994 r. dokonano modernizacja systemu napowietrzania;  
-  technologia oczyszczalnia ścieków – stawy ściekowe; 
- oczyszczalnia przejęła 7,9 tys. m3 ścieków ( istnieje rezerwa przepustowości około 50%) spełnia 
wymogi pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości i skuteczności oczyszczania.  
 

− Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Gągławkach 
- oczyszczalnia wybudowana w  -  rozbudowa i modernizacja w 2013r. r. i przejęta przez Gminę 
Stawiguda nie wymaga rozbudowy ani modernizacji.  
-  technologia oczyszczalnia ścieków – oczyszczalnia biologiczna-osadnik Imhoffa i złoża zraszane 
- oczyszczalnia przejęła 3,0 tys. m3 ścieków ( istnieje rezerwa przepustowości  - około 60%) spełniając 
wymogi pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości i skuteczności oczyszczania.  
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Przepompownie ścieków: 
-  zbiorcze: węzłowe 15 szt. 
- indywidualne (lokalne, przydomowe) – 50 szt. 
Przepompownie zbiorcze posiadają system monitorowania pracy,  wszelkie usterki i awarie usuwane są 
na bieżąco. Na bieżąco dokonywane są mycia i czyszczenia przepompowni oraz sieci kanalizacyjnych.  
 
Odbiór ścieków w 2018r. 

Grupa Opis cena Ilość m3/rok 

Grupa 1 – dostawcy ścieków do gminnych oczyszczalni, rozliczający się na podstawie 

wskazań wodomierza 

5,95 233 234,54 

Grupa 2 – dostawcy ścieków do gm. Gietrzwałd, rozliczający się na podstawie wskazań 

wodomierza (cz. m. Kręsk) 

7,37 19 526,00 

Grupa 3 – dostawcy ścieków do Gm. Miasto Olsztyn (PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie), 

rozliczający się na podstawie wskazań wodomierza (Jaroty i cz. m. Bartąg) 

5,96 131 355 

Grupa 4 – dostawcy ścieków do gminnych oczyszczalni, którzy posiadają własną 

przepompownię ścieków rozliczający się na podstawie wskazań wodomierza 

5,70 15 882,05 

Grupa 5 – dostawcy ścieków do gminnych oczyszczalni, rozliczający się w oparu o przeciętne 

normy zużycia wody 

5,95 8 957,42 

Grupa 6 – dostawcy ścieków do gminnych oczyszczalni, którzy posiadają własną 

przepompownię ścieków rozliczający się w oparu o przeciętne normy zużycia wody 

5,70 252,00 

RAZEM   409 207 

 
Ogółem odebrano ok. 409 tyś m3 ścieków. Do oczyszczalni gminnych dopłynęło ok. 354 tyś m3 ścieków 
w tym odebranych ok 258 tyś m3 (ok. 96 tyś m3 tj. 27% nieewidencjonowanych). Do systemu Gminy 
Olsztyn dostarczono ok. 131 tyś m3  oraz Gminy Gietrzwałd ok. 20 tyś m3. 
 
W roku 2018: 

• zmodernizowano prasę do odwadniania osadu ściekowego wraz ze sterowaniem - na 
oczyszczalnia ścieków w Stawigudzie; 

• na oczyszczalniach wykonano bieżące prace utrzymaniowe, konserwacyjne i naprawcze 
urządzeń; 

• usunięto 144 awarii sieci kanalizacyjnej. Na bieżąco wykonywano płukanie sieci, co pozwoliło 
na utrzymanie jej sprawności. 

• niezbędny jest: zakup specjalistycznego wozu WUKO, wymiana zużytych pomp ściekowych i 
szaf sterowniczych, objęcie reszty pompowni monitoringiem GSM/GPRS, wygaszanie 
monitoringu radiowego 

• prowadzono budowę i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej  w miejscowości Kręsk, Gągławki, 
budowę  sieci wodno-kanalizacyjnej w ulic Jarzębinowej w Stawigudzie, modernizację przyłączy 
kanalizacji sanitarnej w obrębie Stawigudy; 

• wdrażano telemetrię i inteligentne e-usług dla mieszkańców gminy 
 
 
3) Gospodarka odpadami  
− Na terenie gminy Stawiguda w 2018 roku obowiązywał  system segregacji oparty o trzy frakcje 

odpadów: 
• Papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

zbierane w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”. 
• Szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbierane w workach koloru zielonego z 

napisem „Szkło”. 
• Odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzy sztucznych oraz 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe 
z metali zbierane w workach koloru żółtego z napisem „Tworzywa sztuczne i metale”. 

− Poza w/w frakcjami odpadów prowadzony był selektywny odbiór: 
• Popiołu z gospodarstw domowych. 
• Odpadów zielonych ulegających biodegradacji. 

− Dla mieszkańców selektywnie gromadzących  odpady umożliwiono nieodpłatne przekazywanie 
m.in. odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektronicznego; 
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− Na terenie Gminy Stawiguda funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) zlokalizowany przy ul. Torfowej w miejscowości Stawiguda. W 2018 roku w PSZOK-u 
zebrano łącznie 95,188 Mg odpadów komunalnych. 

− Na terenie gminy Stawiguda nie występuje składowisko odpadów.  
− Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stawiguda nie uległy 

zmianie od 2016 roku i wynosiły: 
1. dla nieruchomości zamieszkałych – opłata zależna od liczny osób zamieszkujących: 

− za odpady zbieranie i odbierane nieselektywne – 18,00 zł/osoba/miesiąc 
− za odpady zbieranie i odbierane selektywne – 12,00 zł/osoba/miesiąc 

2. dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy – opłata miesięczna zależna od wielkości 
pojemnika: 

− za odpady zbieranie i odbierane nieselektywne: 
o pojemnik o pojemności 120 l – 50 zł/pojemnik 
o pojemnik o pojemności 1100 l – 330 zł/pojemnik 
o pojemnik o pojemności 7000 l – 1600 zł/pojemnik 

− za odpady zbieranie i odbierane selektywne: 
o pojemnik o pojemności 120 l – 45 zł/pojemnik 
o pojemnik o pojemności 1100 l – 300 zł/pojemnik 
o pojemnik o pojemności 7000 l – 1400 zł/pojemnik 

3. dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku – 
opłata ryczałtowa: 

− za odpady zbieranie i odbierane nieselektywne: 204,00 zł rocznie od jednego domku 
letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, 

− za odpady zbieranie i odbierane selektywne: 144,00 zł rocznie od jednego domku letniskowego 
lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 

− Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych – 2 909,702 Mg.  

− Wśród wszystkich odpadów komunalnych odebranych z obszaru gminy Stawiguda największą część 
stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ok. 80%. 

− W 2018 roku Gmina Stawiguda osiągnęła wymagany poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, które 
kształtowały się następująco: 
A. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i 

szkła: 
Poziom wymagany w 2018 r. wynosił – 30 % (dopuszczalny minimalny poziom) 
Poziom osiągnięty przez Gminę Stawiguda wyniósł – 44,37 % 

B. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania 

Poziom wymagany w 2018 r. wynosił – 40 % (dopuszczalny maksymalny poziom) 
Poziom osiągnięty przez Gminę Stawiguda wyniósł – 8,08 % 

− W 2018 r., ze względu na brak dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, na terenie gminy nie była prowadzona akcja 
utylizacji azbestu. 
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H. Transport 

 
STRESZCZENIE 
• Gmina Stawiguda zlokalizowana jest bardzo korzystnie względem nadrzędnego układu 

drogowego, przebiegają tu przebudowane oraz będące w trakcie budowy: 
− 2 drogi krajowe, w tym węzły drogowe na S51 i obwodnicy Olsztyna  

       a  także: 
− 1 droga wojewódzka 
− 7 dróg powiatowych 

       oraz blisko 130 km dróg gminnych; 
• Około 63% dróg gminnych posiada twardą gruntową, pozostałe 37% posiada twardą 

nawierzchnię głównie bitumiczną; 
• Odsetek dróg gminnych, które podniosły swój standard w 2018 r. – 1,23% (1,6 km) 
• Kontynuowano realizację projektu ”Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda" 

obejmującego rozwój infrastruktury drogowej i rowerowej oraz utworzenie transportu 
zbiorowego na terenie gminy Stawiguda; 

• Uruchomiono od 1 września 2018 r. linię autobusową nr 129 obejmującą miejscowości gminy 
takie jak: Tomaszkowo, Dorotowo, Stawiguda, Miodówko, Zezuj i Gryźliny na mocy umowy o 
współpracy w zakresie transportu zbiorowego między gminami Olsztyn i Stawiguda  

• Wybudowano ok. 5,3 km traktów pieszo-rowerowych na terenie Gminy 
 
 
 

1) Komunikacja drogowa 
Komunikację drogową na terenie gminy Stawiguda tworzą: 
1. Drogi krajowe: 

− DK nr 51 Olsztynek – Olsztyn (dwujezdniowa klasy S) – przebudowana w 2018 r. 
− obwodnica miasta Olsztyna w ciągu DK nr 16 (na terenie gminy 3,5 km) oraz DK nr 51 (na 

terenie gminy 7,2 km) – w trakcie budowy. 
2. Droga wojewódzka nr 598 Olsztyn – Zgniłocha przebiegająca wzdłuż wschodniej granicy gminy, w 
kierunku północ – południe. W 2018 roku rozbudowana do parametrów umożliwiających bezpieczne i 
szybkie połączenie północno-wschodniej części Olsztyna z obwodnicą. Droga klasy „Z” zbiorcza. 
3. Drogi powiatowe: komunikują przede wszystkim z drogą krajową nr 51 oraz terenami sąsiadujących 
gmin: 
- 1370N granica gminy – Tomaszkowo – droga krajowa nr 51, 
- 1372N granica gminy – Bartąg – Ruś – Dorotowo, 
- 1441N granica gminy – Wymój – Stawiguda – Pluski, 
- 1376N droga krajowa nr 51 – droga powiatowa nr 1372N, 
- 1443N droga powiatowa nr 1441N – Nowa Stawiguda – Stawiguda, 
- 1374N droga krajowa nr 51 – Bartąg – Bartążek – granica gminy, 
- 1439N droga krajowa nr 51 – Bartąg – granica gminy. 
4. Drogi gminne 
 
Wykaz stanu dróg gminnych w 2018 r.: 
Wyszczególnienie 2017 2018 
Twarda [km] w tym: ulepszona bitumiczna 29,917 30,917 

betonowa 0 0 

kostka 14,846 15,446 

nieulepszona brukowcowa 0,514 0,514 

tłuczniowa 0,868 0,868 

Ogółem 46,145 47,745 
Gruntowa [km] w tym: wzmocniona żwirem, żużlem itp. 49,716 48,116 

naturalna (z gruntu rodzimego) 33,744 33,744 

Ogółem 83,46 81,86 
ŁĄCZNIE 129,605 129,605 
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Stan dróg gminnych w 2018 

 
 
W 2018 r. na drogach gminnych przeprowadzono: 

− inwestycje:  
- Budowa ulicy Jeziornej w Pluskach – 0,6 km drogi o nawierzchni bitumicznej 
- Rozwój infrastruktury drogowej na terenie gminy Stawiguda poprzez budowę drogi gminnej 162048N 
w Dorotowie (Dolina Wierzby) – 0,4 km drogi o nawierzchni bitumicznej 
- Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie gminy Stawiguda poprzez przebudowę 
drogi gminnej 162002N w Tomaszkowie (ul. Wędkarska) – 0,6 km drogi o nawierzchni z kostki 
betonowej 
W wyniku realizowanych prac nie uległa zmianie łączna długość dróg gminnych. Poprawiła się 
natomiast ich jakość – w wyniku prac inwestycyjnych 1,6 km dróg gruntowych sklasyfikowano do dróg 
twardych ulepszonych o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej. Odsetek dróg gminnych, które 
podniosły swój standard w 2018 r. – 1,23%. 

− remonty dróg gminnych w Stawigudzie, Gryźlinach oraz Bartągu 
− naprawy dróg gminnych zgodnie ze zgłoszeniami sołtysów 
− utwardzenia nawierzchni dróg poprzez nawiezienie tłucznia kolejowego oraz żwiru 0-31,5 mm, 

a także innych kruszyw z rozbiórki drogi krajowej nr 51 w miejscowościach Gągławki, 
Dorotowo, Tomaszkowo, Wymój – Kolonia, Zezuj,  i Gryźliny, Zielonowo, Majdy, Kręsk 

− naprawy ubytków w nawierzchni asfaltowej Pluski – Rybaki, DK51-Łańsk, Pluski – Orzechowo, 
Dorotowo – Majdy, Gryźliny, ul. Spacerowa 

− akcję koszenia traw i chwastów na terenie gminy sprzętem mechanicznym tj. ciągnik + kosiarka 
− uzupełnienia oznakowania na drogach gminnych oraz zakupiono i ustawiono lustra drogowe w 

miejscowościach Stawiguda, Gryźliny 
− bieżącą wymianę uszkodzonego oznakowania dróg i uzupełnianie braków 
− roczny obowiązkowy przegląd dróg gminnych 

 
2) Transport zbiorowy 

Transport zbiorowy na terenie Gminy Stawiguda odbywa się za pośrednictwem komunikacji publicznej 
(autobusy linii 121, 129 i 136, pociągi) oraz prywatnej (autobusy, busy). 
Zgodnie z Koncepcją rozwoju komunikacji publicznej na terenie Gminy Stawiguda na terenie gminy 
przewiduje się wprowadzenie komunikacji publicznej oraz promowanie zrównoważonej mobilności 
podmiejskiej  i miejskiej. W tym celu podjęto się realizacji projektu „Poprawa ekomobilności na terenie 
Gminy Stawiguda", w ramach którego zakupiony będzie m.in. tabor autobusowy. 
W dniu 9 listopada 2017 r. Rady Gminy Stawiguda przyjęła Uchwałę NR XXX/306/2017 w sprawie 
przyjęcia Planu mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna do roku 2025. W 
konsekwencji przyjętego planu, w dniu 10 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Stawiguda oraz Prezydent 
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Miasta Olsztyna podpisali Porozumienie w sprawie współdziałania Gminy Olsztyn z Gminami: 
Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda w zakresie wykonywania przewozów 
komunikacji miejskiej. Na podstawie Porozumienia, od 1 września 2018 r. uruchomiono nową linię 
podmiejską – 129. Połączyła ona Olsztyn ze Stawigudą i Gryźlinami (miejscowości Tomaszkowo, 
Dorotowo, Stawiguda, Miodówko, Zezuj i Gryźliny).  
18 września 2018 r. przedstawiciele Gminy Olsztyn oraz Gminy Olsztynek, również podpisali 
porozumienie, na mocy którego wszystkie kursy linii 129 zostały wydłużone do miejscowości Olsztynek.  
Koszt funkcjonowania połączeń realizowanych linią 129 pokrywa wspólnie gmina Stawiguda oraz 
gmina Olsztynek. W 2018 r. (wrzesień-grudzień) był to koszt 223.178,84 zł po stronie Gminy Stawiguda. 
 

3) Ścieżki rowerowe 
Z roku na rok coraz bardziej popularna staje się komunikacja rowerowa. Gmina Stawiguda ze względu 
na wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz bezpośrednie sąsiedztwo z miastem Olsztyn 
wykazuje duży potencjał  do uprawiania turystyki rowerowej. 
Istotne z punktu widzenia mieszkańców są inwestycje na terenach intensywnie zabudowanych, jak 
Tomaszkowo czy Bartąg. Na poprawę bezpieczeństwa wpływa szczególnie realizacja ścieżek 
rowerowych o charakterze lokalnym np. przy ul. Przyrodniczej lub od drogi powiatowej do nowej 
szkoły w Bartągu (przy rondzie). 
W 2018 r. w zakresie infrastruktury rowerowej: 

− nie wybudowano dodatkowych ścieżek rowerowych 
− wykonano trakt pieszo-rowerowy: 

· w miejscowości Bartążek do Bartąga (do ul. Przyrodniczej) o dł. 1726 m 
· w miejscowości Tomaszkowo od węzła drogi S51 o dł. 2133 m 
· wzdłuż ul. Żurawiej i ul. Myśliwskiej w Tomaszkowie o dł. 1405 m 

− rozpoczęto realizację zadań: 
· Rozbudowa drogi – ul. Jeziorna (od skrzyżowania z ul. Rumiankową) oraz ul. Przyrodnicza (do 

skrzyżowania z ul. Grabową) wraz z budową traktu pieszo-rowerowego 
· Rozbudowa drogi – ul. Przyrodnicza (od skrzyżowania z ul. Grabową do skrzyżowania z drogą 598 

wraz z budową traktu pieszo-rowerowego 
− podpisano umowy na realizację zadań:  

· budowa traktu pieszo-rowerowego wzdłuż działki 290 obręb Bartąg  
· budowa traktu pieszego wzdłuż ulic Fiołkowej, Liliowej, Jaśminowej w obrębie Bartąg  
· budowa traktu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Rumiankowej w Bartągu. 
 

4) Komunikacja kolejowa 
Przez teren gminy Stawiguda przebiega zelektryfikowana linia kolejowa nr 216 relacji Olsztyn – 
Działdowo. W granicach gminy znajdują się 4 przystanki kolejowe: Bartąg, Gągławki, Stawiguda oraz 
Gryźliny. Linia ta jest zaliczana do linii o znaczeniu regionalnym. 
W 2018 r. na ww. linii trwały prace modernizacyjne mające na celu zwiększenie prędkości do 140 
km/h.  
 

5) Lotnisko 
Na północ od Gryźlin, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z gminą Olsztynek znajduje się lądowisko 
wpisane do ewidencji lądowisk cywilnych będące współwłasnością  gminy Stawiguda i Powiatu 
Olsztyńskiego. W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego toczy się obecnie postępowanie w sprawie wydania 
zezwolenia na założenie lotniska Gryźliny. 
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I. Gospodarka nieruchomościami, mieszkaniowa i lokalami użytkowymi 

 
 
STRESZCZENIE 
 
Mienie komunalne gminy Stawiguda na dzień 31.12.2018 roku to m.in.: 
− grunty: 473,0813ha, z czego:  

• 362,7120ha w bezpośrednim zarządzie gminy, 
• 3,7049ha w użytkowaniu wieczystym  
• 72,0979ha w dzierżawie lub najmie,  
• 34,5665ha przekazanych w zarząd / użytkowanie, 

− obiekty budowlane: 65 obiektów, z czego  
• 45 szt. w bezpośrednim zarządzie gminy 
• 20 szt. w dzierżawie lub najmie. 

Powierzchnia gruntów leśnych w Gminie wynosi ogółem 12677 ha, natomiast we własności Gminy 
Stawiguda jest 2,7 ha. 
Gospodarka mieniem w 2018 r.:  

− Sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste:  
• grunty  niezabudowane (inne niż rolne): 1,1026 ha. 
• grunty zabudowane: 0,2863 ha, 

− Dzierżawa gruntów i budynków 
• 10 nieruchomości (w całości bądź ich część):  ok. 3,3354 ha,  

− Zakup i przekazanie nieruchomości do zasobu gminnego  
• zakupiono 22 działki: 1,3115 ha w celu realizacji zadań własnych.  
• nieodpłatnie nabyto: 0,5056 ha. 

− Gmina posiada udziały w:  
• Portach Lotniczych Mazury-Szczytno 5 udziałów po 500,00 zł 

• ZGOK Olsztyn 365 udziałów po 500,00 zł 

• Fotowoltaika Gryźliny 1584 udziałów po 500,00 zł 
− Przejęcie nieruchomości z mocy prawa 

• nieruchomości pod drogi publiczne: 0,6691 ha. 
− Przejęcie nieruchomości w drodze komunalizacji 

• nieruchomości: 0,0762 ha. 
− Zasoby mieszkaniowe stanowiło: 18 komunalnych lokali mieszkalnych, w tym 4 lokale 

socjalne. Ponadto  4 mieszkania wynajmowane przez Gminę od PKP.  
− Liczba osób oczekujących na mieszkanie komunalne:  8 osób, liczba złożonych wniosków: 10. 

Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne: 3. 
− Umowy użyczenia na lokale i budynki stanowiące własność Gminy: 12 szt. o pow. 1975m2 
− Umowy najmu na lokale usługowe i inne będące własnością Gminy: 5 szt. o pow. 366,6m2 

 
 

1) Gospodarka nieruchomościami 
Gospodarka nieruchomościami (gruntami, obiektami budowlanymi) odbywa się w oparciu o 
zatwierdzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Stawiguda, przepisy ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.  
Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Gminy 
Stawiguda i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem 
użytkowania wieczystego gminy. Zasady gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 
Stawiguda określone zostały w Uchwale Nr XXXII/236/10 Rady Gminy Stawiguda z dnia 30 czerwca 
2010 r. w sprawie zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stawiguda. 
W zakres mienia komunalnego gminy Stawiguda na dzień 31.12.2018 roku wchodziły m.in. grunty o 
powierzchni 473,0813ha, z czego 362,7120ha była w bezpośrednim zarządzie gminy, 3,7049ha w 
użytkowaniu wieczystym oraz 72,0979ha w dzierżawie lub najmie, oraz 34,5665ha przekazanych w 
zarząd / użytkowanie, jak również 65 obiektów budowlanych, z czego 45 szt. było w bezpośrednim 
zarządzie gminy a 20 szt. w dzierżawie lub najmie. Powierzchnia gruntów leśnych w Gminie wynosi 
ogółem 12677 ha, natomiast we własności Gminy Stawiguda jest 2,7 ha. 
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Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość Ilość Wartość

I. GRUNTY ha 473,08 362,712 24 498 010,22 3,7049 1 784 800,00 72,0979 3 783 427,42 34,5665 4 903 674,00

tereny rolne, zielone ha 60,283 55,0897 2 759 328,77 0 0 5,1934 35 136,83 0 0

lasy ha 2,7351 2,7351 76 648,00 0 0 0 0 0 0

11,546

239,87

działki budowlane, tereny 

mieszkaniowe  (w tym 

zabudowane)

ha 13,954 13,2669 1 276 134,52 0 0 0,6874 67 890,48 0 0

działki przemysłowo-

handlowe
ha 4,0393 3,9102 193 179,28 0 0 0,1291 25 606,72 0 0

cmentarze komunalne ha 0 0

tereny sport.rekr. ha 20,974 20,925 4 105 172,95 0,0494 16 089,64 0 0

tereny zab.inne ha 45,758 11,1917 1 464 361,42 34,5665 4 903 674,00

tereny inne ha 66,517 0,4787 32 001,25 66,0386 3 638 703,75 0

nieużytki  ha 3,6966 3,6966 312 489,21 0 0 0 0 0 0

użytkowanie wieczyste ha 3,7049 0 0 3,7049 1 784 800,00 0 0 0 0

II. OBIEKTY szt. 65 45 24 305 123,70 0 0 20 1 642 095,61 0 0

lokale mieszkalne szt 17 0 0 0 0 17 961 078,24 0 0

OSP szt. 6 6 1 460 423,10 0 0 0 0 0 0

obiekty szkolne szt. 6 5 16 638 764,52 0 0 1 515 737,12 0 0

przedszkola szt. 1 1 2 802 319,86 0 0 0 0 0 0

ośrodki kultury, świetlice, 

obiekty handlowe
szt. 6 6 1 218 389,60 0 0 0 0 0 0

obiekty służby zdrowia szt 1 0 0 1 151 755,42

budynki gospodarcze szt. 3 3 8 887,95 0 0 0 0 0 0

inne obiekty, budowle szt. 25 24 2 176 338,67 0 0 1 13524,83 0 0

0

Przekazanie w zarząd  

użytkowanie 

drogi ha 251,4181 14 278 694,82 0 0 0 0 0

Opis mienia wg grup 

rodzajowych

Jednostka 

miary

Ilość-      

w ha

W bezpośrednim zarządzie 

gminy 
Wieczyste użytkowanie Dzierżawa lub najem 
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 W 2018 roku na gospodarkę mieszkaniową, gruntami i nieruchomościami, środki gminne 
przeznaczone zostały m.in. na wydatki bieżące, tj. ekspertyzy, szacunki oraz porady prawne, 
wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wznowienia granic, opłaty notarialne, zakładanie ksiąg 
wieczystych, za wypisy i wyrysy z map, oraz na remonty i materiały do remontu budynków. Na zakup 
gruntów w związku z inwestycjami (m. in. ciągi/ścieżki pieszo-rowerowe) przeznaczono 516 964,44 zł. 
Dokonano również przeglądu budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, na bieżąco 
wypełniono księgi obiektów budowlanych, ponadto wykonane zostały przeglądy przewodów 
kominowych, pieców gazowych oraz klimatyzatorów. Wykonano również remonty lokali socjalnych. 

− Sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste 
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., dokonano sprzedaży: 
• gruntów niezabudowanych innych niż grunty rolne o ogólnej powierzchni 1,1026 ha. 
• gruntu zabudowanego udział 499/10000 w działce o powierzchni całkowitej 0,2863 ha, 
Sprzedaży nieruchomości rolnych w 2018 r. nie dokonano. 

− Przekształcenie użytkowania wieczystego na prawo własności 
W roku 2018 nie przekształcono prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

− Dzierżawa gruntów i budynków 
W trakcie 2018 roku oddano w dzierżawę nieruchomości będące własnością Gminy Stawiguda, łącznie 
10 nieruchomości (w całości bądź ich część) o łącznej powierzchni ok. 3,3354 ha, w tym: 
• 1 umowa na część nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne o powierzchni ok. 3,2000 ha; 
• 9 umów na części nieruchomości wykorzystywanych na cele inne niż rolne o pow. ok. 0,1354 ha. 
Łączny dochód z tytułu dzierżawy lub bezumownego użytkowania nieruchomości wyniósł 34 347,00 zł, 
w tym: 
• z tytułu dzierżawy lub bezumownego użytkowania nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne: 

1831,00zł; 
• z tytułu dzierżawy lub bezumownego użytkowania nieruchomości wykorzystywanych na cele inne 

niż rolne: 32 516,00zł. 
− Nieodpłatne zwroty z zasobu gminnego 

W 2018 r. nie zwrócono nieruchomości do gminnego zasobu. 
− Zakup i przekazanie nieruchomości do zasobu gminnego  

Zakupiono 22 działki gruntu  do zasobu gminnego o łącznej powierzchni 1,3115 ha w celu realizacji 
zadań własnych. Nieodpłatnie nabyto 3 działki gruntu oraz udziały w 2 działkach o powierzchni ogółem 
0,5056 ha. 

− Wygaszanie trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości 
W 2018 roku nie wygaszano trwałego zarządu i użytkowania wieczystego. 

− Udziały w spółkach 
Gmina posiada udziały w: 

− Portach Lotniczych Mazury-Szczytno 5 udziałów po 500,00 zł na łączna kwotę 1500,00 zł 

− ZGOK Olsztyn 365 udziałów po 500,00 zł na łączną kwotę 182 500,00 zł. 

− Fotowoltaika Gryźliny 1584 udziałów po 500,00 zł na łączną kwotę 792 000,00 zł. 
Łączna kwota udziałów wynosi 976 000,00 zł. 

− Przejęcie nieruchomości z mocy prawa 
W 2018 r. Gmina przejęła nieruchomości z mocy prawa pod drogi publiczne o łącznej powierzchni 
0,6691 ha. 

− Przejęcie nieruchomości w drodze komunalizacji 
W 2018 r. Gmina przejęła nieruchomości w drodze komunalizacji o łącznej powierzchni 0,0762 ha. 
 

2) Gospodarka mieszkaniowa 
 

Mieszkaniowy zasób gminy w 2018 roku stanowiło 18 komunalnych lokali mieszkalnych, w tym 4 lokale 
socjalne. Na terenie Gminy Stawiguda były 2 budynki w 100% gminne, w których znajduje się 9 lokali 
mieszkalnych. W tych budynkach gmina może sama decydować o potrzebach remontowych, pozostałe 
budynki są współwłasnością gminy i osób prywatnych (nie ma wspólnot), w których gmina posiada 
udział i tam o remontach części wspólnych budynków decydują wszyscy właściciele lokali 
mieszkalnych. Gospodarka mieszkaniowa na terenie gminy Stawigudy od kilku lat ulega stopniowemu 
wzrostowi, zarówno w zakresie mienia komunalnego, jak również prywatnych inwestorów. Równolegle 
do rozwoju rynku mieszkaniowego zwiększa się w gminie liczba ludności. Ogólnopolska tendencja do 
zamieszkiwania poza dużymi miastami i ich centrami, m.in. takimi jak Olsztyn, wpływa na rozwój 
mieszkalnictwa szczególnie w zewnętrznym obszarze aglomeracji lub miejskim obszarze 
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funkcjonalnym. Stawiguda zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna tworząc wspólnie z 
Olsztynem i pięcioma innymi gminami ościennymi miejski obszar funkcjonalny. Wielu mieszkańców 
gminy Stawiguda pracuje w Olsztynie. Miejsce pracy (Olsztyn) oddalone ok. 30km od potencjalnego 
miejsca zamieszkania, nie stanowi żadnego utrudnienia w kontekście decyzji odnośnie lokalizacji 
planowanego zamieszkania. Infrastruktura zaopatrująca rynek mieszkaniowy jest w gminie rozwinięta i 
ulega stałemu rozwojowi, co zostało opisane w niniejszym raporcie w pkt. „Gospodarka komunalna”. 
 
Zasoby mieszkaniowe Gminy Stawiguda w 2018 roku 

Zasoby mieszkaniowe gmin Jednostka 2018 

mieszkania ogółem komunalne szt. 14 

powierzchnia użytkowa mieszkań komunalnych m2 547,16 

lokale socjalne komunalne - mieszkalne szt. 4 

powierzchnia użytkowa lokali socjalnych komunalnych m2 126,22 

mieszkania niezamieszkane w zasobie gminy (pustostany) szt. 0 

mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne   

wodociąg szt. 18 

ustęp spłukiwany szt. 18 

łazienka szt. 17 

centralne ogrzewanie szt. 16 

gaz sieciowy szt. 14 

Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki    

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania m2 37,41 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Stawiguda 

 
Gmina Stawiguda wynajmuje ponadto 4 mieszkania od PKP gdzie najemcami są mieszkańcy gminy. 
Powierzchnia wynajmowana razem to 209,71m2, koszt najmu razem to 152,57zł miesięcznie. 
Gmina, sukcesywnie oferuje osobom ubogim, w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej, 
możliwość użytkowania mieszkania komunalnego, w tym socjalnego, oraz dodatki mieszkaniowe. 
 

Dodatki mieszkaniowe w Gminie Stawiguda w 2018 

DODATKI 
MIESZKANIOWE 

Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych 

ogółem gminnych prywatnych w 
budynkach 
objętych 
wspólnotą 
mieszkaniową 

prywatnych (bez 
wspólnot 
mieszkaniowych) 

innych 
podmiotów 

liczba kwota liczba kwota liczba kwota liczba kwota liczba kwota 

2018 116 16658 20 2124 76 10740 5 826 15 2968 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Gminy Stawiguda 

 
 
W zasobach Gminy Stawiguda nie było pustostanów w roku 2018. 
Gmina w miarę możliwości podejmuje starania odnośnie zapewnienia potrzebującym mieszkańcom 
odpowiednich warunków lokalowych. W roku 2018 liczba osób oczekujących na mieszkanie komunalne 
wynosiła:  8 osób, liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy wynosiła 10.  
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne wynosiła 3. 
W 2018 r. w gminie Stawiguda nie oddano do użytku żadnych budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych będących własnością gminy. 
 

3) Gospodarka lokalami użytkowymi / usługowymi 
 

W 2018 roku zawarte były umowy użyczenia na lokale i budynki będące własnością Gminy Stawiguda 
szt. 12 o pow. ogółem 1975m2(w tym m.in. świetlice wiejskie, remizy strażackie, szkoła), w gestii 
dyrektorów placówek oświatowych były szkoły i przedszkola oraz zawarte były umowy najmu na lokale 
usługowe i inne będące własnością Gminy w ilości 5szt o pow. ogółem 366,6m2. 
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J. Ochrona zdrowia 

 
STRESZCZENIE 
− Opieka zdrowotna w Gminie Stawiguda oparta jest o działalność 8 podmiotów prywatnych, 

mających zawarte kontrakty na realizację świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem 
Zdrowia;  

− Z podstawowej opieki zdrowotnej NFZ zlokalizowanej na terenie gminy Stawiguda korzysta 70% 
mieszkańców;  

− W Gminie Stawiguda funkcjonują 2 punkty apteczne. 
 
W 2018 roku zrealizowano m.in. programy profilaktyczne: 
• badania ultrasonograficznych w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci”: 33 osoby; 
• profilaktyka przeciwko zakażeniom wirusem HPV: 63 dziewczynki w wieku 12 lat 
− w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: 
•  liczba zgłoszonych do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przypadków 

nadużywania alkoholu (na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi): 8 osób 

 
 
Opieka zdrowotna w Gminie Stawiguda oparta jest o działalność podmiotów prywatnych, mających 
zawarte kontrakty na realizację świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
W gminie Stawiguda w 2018 funkcjonowały następujące podmioty realizujące ochronę zdrowia w 
oparciu o finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia: 

• ANNA ŻYRO Poradnia stomatologiczna, Stawiguda, ul. Olsztyńska 13/1, 
• "EL-MEDICA"  Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Elżbieta Prucnal-Koniecko, Lekarz POZ, Stawiguda, 

ul. Olsztyńska 13/1, 
• Poradnie Medyczne Agnieszka Saczonek, Poradnia ginekologiczno-położnicza, Stawiguda, ul. 

Olsztyńska 13/1, 
• Specjalistyczne Centrum Rehabilitacyjne Bendyk i Wiśniewska sj., Pracownia fizjoterapii, 

Stawiguda, ul. Mazurska 2/3, 
• Centrum Zdrowia Rybaki, Rybaki 5, 
• Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Provita, Lekarz POZ, Pielęgniarki POZ, Bartąg, Tęczowy Las 1/7, 
• Salumar Lekarze Marek Perliński, Beata Dziewulska Perlińska sp., Poradnia okulistyczna, Lekarz 

POZ, Pielęgniarka POZ, Poradnia ginekologiczno-położnicza, Położna POZ, Poradnia 
stomatologiczna, Bartąg, Nad Łyną 64/1, 

• Niepubliczny Zakład Opieki Pielęgniarskiej „Medjal” Lucyna Jaczewska, Pielęgniarka szkolna, Ruś. 
 
Mieszkańcy korzystający w 2018 roku z podstawowej opieki zdrowotnej NFZ zlokalizowanej na terenie 
gminy, stanowią ok. 70% wszystkich mieszkańców gminy Stawiguda. Pozostali mieszkańcy korzystają z 
bezpłatnych usług lekarzy rodzinnych na terenie Olsztyna oraz z konsultacji prywatnych. 
W wymienionych placówkach funkcjonują gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki 
środowiskowej, położnej środowiskowej, ginekologiczne, stomatologiczne oraz punkty szczepień. W 
Gminie Stawiguda funkcjonują dwa punkty apteczne – 1 w Stawigudzie i 1 w Bartągu, zatrudniające mgr 
farmacji. 
 
Gmina Stawiguda angażuje się w działania w zakresie ochrony zdrowia i współpracy z gminnymi 
jednostkami organizacyjnymi w realizacji programów profilaktycznych.  
Dofinansowano między innymi działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, narkomanii oraz pomocy w rodzinie poprzez: przeprowadzenie kontroli przestrzegania 
zasad i warunków korzystania z zezwoleń w punktach sprzedaży; udzielanie rodzinom, w których 
występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie; kierowanie wniosków do Sądu o poddanie leczeniu; podejmowanie działań 
zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu; opiniowanie 
wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży; realizowanie programów profilaktycznych, we 
współpracy z instytucjami działającymi na terenie Gminy Stawiguda (placówki oświatowe, ośrodki 
zdrowia, policja, straż pożarna, związki wyznaniowe, sołectwa, przedsiębiorcy itp.), w tym:  
− Realizacja badań ultrasonograficznych w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci” (2015-2018, 
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wartość projektu: 26.358 zł) – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie, w ramach 
którego prowadzono badania USG dla dzieci w wieku od 9 miesiąca do 6 roku życia. Programem 
objęto 130 dzieci zamieszkałych w gminie Stawiguda. 
Podczas profilaktycznych badań USG dla dzieci w 2018 r. przeprowadzona została również akcja 
rejestracji potencjalnych dawców szpiku przy współpracy z fundacją DKMS. W trakcie dwudniowej 
akcji przeprowadzonej przez Wolontariuszy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie 
do bazy potencjalnych Dawców komórek macierzystych zapisały się 33 osoby. 

− Realizacja programu profilaktyki przeciwko zakażeniom wirusem HPV (2013-2018, wartość projektu: 
81.104 zł) – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie, w ramach którego zaszczepione 
zostały 63 dziewczynki w wieku 12 lat. 

 
Działalność Gminy w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi:  
- liczba zgłoszonych do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 
przypadków nadużywania alkoholu (na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):  

 
 
8 osób 

- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:  70 szt. 
- liczba odebranych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:  0 szt. 
- liczba podmiotów, które posiadają takie zezwolenie (dane na koniec XII.2018): 40 szt. 
 
 
Szczegółowe informacje na temat polityki społecznej związanej z działaniami prewencyjnymi w 
zakresie alkoholizmu i narkomanii, opisano w niniejszym Raporcie w pkt „Polityka społeczna”. 
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K. Ochrona środowiska 

 
STRESZCZENIE 
• Niewielki wpływ na lesistość gminy – Gmina Stawiguda jest właścicielem 2,7 ha lasów, co stanowi 

0,02% całkowitej powierzchni lasów w obrębie jednostki 
• Rozwiązywanie problemów w zakresie ochrony środowiska poprzez dialog społeczny (zgłoszenia, 

skargi), podejmowane działania inwestycyjne (hałas), pozyskiwanie środków zewn. i przeznaczanie 
środków własnych na wsparcie mieszkańców 

• Promowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska poprzez działania własne oraz 
inicjatywy realizowane przez inne instytucje publiczne 

• Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy – wzrost poziomu segregacji odpadów 
komunalnych 

 
 
Gmina Stawiguda charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Należy do 
grupy najbardziej lesistych gmin województwa warmińsko–mazurskiego (wg Studium Uwarunkowań I 
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stawiguda 2018, GUS2017). 

− lesistość – ok. 55 % powierzchni gminy 
Powierzchnia gruntów leśnych ogółem: 12278 ha 
Lesistość: 55,1% 
Gmina: 2,7 ha 

− wody powierzchniowe – ok. 14 % powierzchni gminy 
Według danych Inspekcji Ochrony Środowiska stan czystości badanych wód powierzchniowych jest na 
ogół zadawalający – II klasa czystości. W przypadku badanych rzek (Łyna i Pasłęka) w ostatnich latach 
uległ on poprawie, a w przypadku jezior (Pluszne, Wulpińskie) – stabilizacji.  
Do utrzymania czystości wód powierzchniowych przyczynia się wysoki stopień skanalizowania gminy 
(podłączenie mieszkańców do sieci kanalizacji sanitarnej, do bezodpływowych zbiorników i 
przydomowych oczyszczalni ścieków). W roku 2018 nie stwierdzono żadnego zdarzenia mogącego mieć 
wpływ na pogorszenie jakości wód powierzchniowych. 
 
Jakość powietrza. 
Gmina Stawiguda znajduje się w strefie warmińsko-mazurskiej, jednej z 3 stref dla których dokonuje się 
oceny jakości powietrza. Strefa warmińsko-mazurska za wyjątkiem ozonu (ochrona zdrowia i roślin) 
oraz benzo(a)pirenu w pyle PM10 zakwalifikowana została do klasy A, tj. strefy w której stężenia 
zanieczyszczeń nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych. 
Jakość powietrza na terenie gminy determinuje układ komunikacyjny (DK 51, DW 598) oraz niska 
emisja w sezonie grzewczym z indywidualnych lokalnych kotłowni. 
 
Działania Gminy realizowane w 2018 r. na rzecz poprawy jakości powietrza: 
1. Realizacja projektów infrastrukturalnych zgodnych z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej (szczegóły w 
pkt. III Raportu) pozwalających na redukcję emisji CO2 w związku ze zmniejszeniem zużycia i 
zapotrzebowania obiektów na energię. 
2. Dotacje do wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy 
Stawiguda, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – na mocy 
Uchwały Nr XXXIII/332/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 11 stycznia 2018 r. – podpisano 9 umów 
3. Akcje informacyjno-edukacyjne: 
- kampania edukacyjno-informacyjna wśród społeczeństwa Gminy Stawiguda w zakresie gospodarki 
odpadami i kształtowania postawy proekologicznych poprzez wyrobienie właściwych zachowań 
dotyczących segregacji odpadów komunalnych. 
- informacja o rozpoczęciu realizacji Programu EWA (energia, woda, atmosfera) skierowanego do osób 
fizycznych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie 
- informacja o naborze wniosków w rządowym programie „Czyste Powietrze”, którego celem jest 
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez 
domy jednorodzinne 
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Hałas. 
Podstawowym źródłem hałasu na terenie Gminy jest hałas komunikacyjny związany z 
funkcjonowaniem DK 51 i DW 598. Obydwie drogi w 2018 r. wciąż podlegały rozbudowie. W wyniku 
podjętych prac zapewniono na terenach podlegających ochronie akustycznej wymagane rozwiązania 
zapewniające dotrzymanie standardów jakości środowiska, w tym ekrany akustyczne m.in. w 
miejscowości Stawiguda, Miodówko, Bartąg. 
W 2018 r. w trakcie realizacji pozostawała budowa obwodnicy Olsztyna, przebiegającej również w 
granicach Gminy Stawiguda. Inwestycja posiada aktualną decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, na etapie której inwestor musiał zapewnić rozwiązania techniczne i działania 
minimalizujące niezbędne do zachowania standardów jakości środowiska terenów podlegających 
ochrony akustycznej. 
Na przełomie 5 ostatnich lat na terenie Gminy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie 
przeprowadzał bezpośrednich badań hałasu.  
 
Wykaz zrealizowanych spraw z zakresu ochrony środowiska przez Gminę Stawiguda w 2018 r.: 

− 141 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej 
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

− wydanie 15 decyzji zezwalających na usunięcie drzew 
− wydanie 10 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanych przedsięwzięć 
− odpowiedź na 23 zapytania o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych 
inwestycji 

− przeprowadzenie akcji kastracji kotów i sterylizacji kotek – poddanie zabiegom 52 sztuk 
zwierząt 

− zgłoszenia/ skargi w zakresie ochrony środowiska (w tym m.in. nielegalna wycinka drzew, 
palenie odpadami w piecach, trzymanie psów na łańcuchu, nielegalne składowanie odpadów, 
zaburzenia stosunków wodnych  itd.) otrzymywane zarówno pisemnie jak i telefoniczne 
najczęściej regulowane bezpośrednią interwencją telefoniczną lub wizytą u źródła. Wszczęcie 
postępowania dotyczyło 5 nakazów usunięcia odpadów, 9 zaburzeń stosunków wodnych. 
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L. Bezpieczeństwo 

 
STRESZCZENIE  
− Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie gminy Stawiguda: 

• Komenda Miejska Policji w Olsztynie, Komisariat Policji w Olsztynku - Posterunek Policji w 
Stawigudzie; 

• Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) w Stawigudzie, Pluskach, Gryźlinach i Bartągu, z czego OSP 
Bartąg, Stawiguda i Pluski zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - 
Gaśniczego 

W 2018 r.: 
− Wykrywalność ogólna przestępstw wyniosła w gminie 37,7 proc. Odnotowano 1 bójkę i 

pobicie, 26 kradzieży, 32 kradzieże z włamaniem, 2 kradzieże samochodu, 4 uszkodzenia 
rzeczy, oraz 173 kolizje drogowe, 8 wypadków drogowych.  

− Założono 16 Niebieskich Kart. 
− Ochotnicza Straż Pożarna wyjeżdżała do akcji 164 razy; 
− Doposażono 4 jednostki OSP w sprzęt, środki transportu, odzież   
− Działał system monitoringu gminnego: radiowego, GSM/GPRS, GPS, wizyjny: 77 kamer 
− Gmina zorganizowała 14 razy udział służb, w tym OSP, Patrolu Saperskiego, WORD, SPH PCK na 

festynach sołeckich oraz różnych imprezach plenerowych, szerząc tym samym ćwiczenia i 
szkolenia mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa.  

− Zaprojektowano i wydano w gminie 5000 tys. egz. wizytówki bezpieczeństwa promującej 
zasady wzywania pierwszej pomocy, numery alarmowe i aplikację BLISKO, która na bieżąco 
publikuje aktualne treści związane z tematyką bezpieczeństwa pochodzące z różnych 
dostępnych źródeł krajowych i zagranicznych. 

− odbyły się dwa treningi powszechnego alarmowania ludności - syreny alarmowe. 
 

 
Uprawnienia władz lokalnych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w większości 
przypadków koncentrują się wokół przyjętych aktów prawa miejscowego. Gmina wspiera także 
działalność służb, które odpowiadają za bezpieczeństwo publiczne – Komenda Miejska Policji w 
Olsztynie, Komisariat Policji w Olsztynku - Posterunek Policji w Stawigudzie, oraz bezpieczeństwo 
pożarowe - Ochotnicza Straż Pożarna w Stawigudzie, Pluskach, Gryźlinach i Bartągu. Najbliższa Stacja 
Pogotowia Ratunkowego znajduje się w Olsztynku i Olsztynie. Planowane jest uruchomienie w 
Gryźlinach lądowiska LPR – Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Posterunek Policji w Stawigudzie 
swoim działaniem obejmuje gminę Stawiguda. Zatrudnia 3 funkcjonariuszy. Wykrywalność ogólna 
przestępstw wyniosła w gminie 37,7 proc. W 2018 roku nie odnotowano żadnych rozbojów, kradzieży 
rozbójniczych i wymuszeń rozbójniczych. Natomiast miała miejsce 1 bójka i pobicie, 26 kradzieży, 32 
kradzieże z włamaniem, 2 kradzieże samochodu, 4 uszkodzenia rzeczy, oraz 173 kolizje drogowe, 8 
wypadków drogowych. Założono również 16 Niebieskich Kart. 
W 4 jednostkach OSP działa 236 strażaków ochotników. W 2018 roku nieśli oni pomoc głównie podczas 
pożarów, zadymień, wypadków, kolizji, karamboli, powalonych drzew, wywróconych bojerów, 
żaglówek, pomiarów tlenku węgla, ognisk bez nadzoru, uwięzienia ludzi, alarmów pożarowych, 
wycieków substancji chemicznych, poszukiwań zaginiętych osób oraz innych zdarzeń i klęsk 
żywiołowych. W 2018 r. wyjeżdżali do akcji 164 razy. W roku 2018 OSP otrzymały do dyspozycji 
następujący sprzęt i wyposażenie: łódź ratownicza, ubrania specjalne, mundury bojowe, obuwie 
specjalne, defibrylatory, defibrylator szkoleniowy, piła do szyb z wkrętarką, osłona pod. powietrznej, 
pilarka wysięgnikowa, parawany, bosak dielektryk, samochód lekki Iveco. 
OSP Bartąg, Stawiguda i Pluski zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 
W 2018 r. zorganizowano z udziałem OSP m.in. takie wydarzenia kulturalne i integracyjne: 
− OSP Stawiguda: Dni otwarte OSP „Dzień Strażaka”, Uczestnictwo w Dniu Strażaka w Bartągu, 

uczestnictwo w świętach kościelnych: Boże Ciało, Wielkanoc. 
− OSP Pluski: odsłonięcie tablicy pamiątkowej, współpraca z PCK na festynach wiejskich, pomoc przy 

organizacji regat żeglarskich 
− OSP Gryźliny: uczestnictwo w świętach kościelnych: Boże Ciało, Wielkanoc, współorganizacja 

obchodów 100-lecia niepodległości, festynu rodzinnego, organizacja akcji „Czad cichy zabójca”. 
− OSP Bartąg: obchody Dnia Strażaka wraz z przekazaniem nowego samochodu, Dzień Dziecka, 

obchody 100-lecia Niepodległości, projekt „Strażacy z Bartąga uczą pomagać” w ramach akcji 
„Ratujmy, Uczmy Ratować”, 
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Gmina zorganizowała 14 razy udział służb, w tym OSP, Patrolu Saperskiego, WORD, SPH PCK na 
festynach sołeckich oraz różnych imprezach plenerowych, szerząc tym samym ćwiczenia i szkolenia 
mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa. 
W Stawigudzie działa system monitoringu będący własnością Gminy: 
− radiowy gospodarki wodno-kanalizacyjnej 
− GSM/GPRS – przepompowni ścieków i stacji uzdatniania wody (suw Stawiguda, suw Tomaszkowo) 
− GPS pojazdów - gospodarka komunalna 
− wizyjny: 

• Urząd Gminy – 8 kamer + orlik + skwer 
• Oczyszczalnia ścieków w Stawigudzie - 4 kamery 
• Oświata: ZSP w Stawigudzie (szkoła podstawowa i gimnazjum - 28 kamer, przedszkole - 4 
kamery, SP Ruś - 15 kamer, SP Ruś filia w Bartągu – 16 kamer, OSP Bartąg  - 2 kamery). 

Gmina Stawiguda poprzez stronę internetową www.stawiguda.pl oraz aplikację BLISKO prowadzi 
również monitoring zagrożeń poprzez zbieranie i przetwarzanie informacji o określonych zdarzeniach 
lub zjawiskach oraz wstępne analizowanie uzyskanych informacji w celu ich dalszego wykorzystania. 
Gmina na bieżąco publikuje aktualne treści związane z tematyką bezpieczeństwa pochodzące z różnych 
dostępnych źródeł krajowych i zagranicznych, które mogą mieć wpływ na zarządzanie kryzysowe. 
Zaprojektowano i wydano w gminie 5000 tys. egz. wizytówki bezpieczeństwa promującej zasady 
wzywania pierwszej pomocy, numery alarmowe i aplikację BLISKO. 
Gmina nakłada duży nacisk na promocję dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa – szkolenia, 
ćwiczenia i akcje. W 2018 r. zrealizowano m.in. następujące przedsięwzięcia obejmujące działania z 
zakresu bezpieczeństwa: 

• „Recertyfikacja uprawnień ratowników KPP” (kwalifikowanej Pierwszej Pomocy)  
• „Czad Cichy Zabójca” 
• „Bezpieczny Senior” 
• „Bezpieczny Przedszkolak” 
• "Biała wstążka” 
• „Bezpieczne ferie”,  
• „Bezpieczne Wakacje” 
• „Jesteś widoczny jesteś bezpieczny” 
• Ćwiczenia „Praktycznej ewakuacji / w tym również z udziałem OSP” 
• Ćwiczenia pożarowe u przedsiębiorców 
• Ćwiczenia OC (Obrony Cywilnej) z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
• Ćwiczenie przeciwpowodziowe. 

W 2018 roku odbyły się również dwa treningi powszechnego alarmowania ludności - syreny alarmowe 
uruchomiono 1 września o godz. 12 oraz 1 sierpnia o godz. 17.00. 
 
 

M. Sprawność administracji 

 
STRESZCZENIE 
Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Stawiguda w 2018 (stan na XII):  
- umowa o pracę 65,4 etaty, 67 pracowników; 
- umowa zlecenie: 11 osób;  
- umowa o dzieło: 2 osoby;  
W 2018 roku: 

• wydano ok. 40 tys. dokumentów 
• sporządzono 27 aktów urodzenia, 143 akty małżeństwa, 33 akty zgonu 
• za długoletnie pożycie małżeńskie odznaczono medalami 7 par małżeńskich 
• do ksiąg małżeństw wpisano 20 wyroków rozwodowych 

 
 
Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Stawiguda w 2018 (stan na XII) wynosiło: 65,4 etaty, 67 pracowników, 
w tym 33 kobiety i 2 osoby niepełnosprawne. Pracowników pełnozatrudnionych było 62, w tym 29 
kobiet, natomiast niepełnozatrudnionych 5 osób, w tym 4 kobiety. Liczba osób, z którymi w okresie od 
1 I do 31 XII roku 2018 zawarto umowę zlecenie i umowę o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione 
na podstawie stosunku pracy było:  
- umowa zlecenie: 11 osób, w tym 2 kobiety, 
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- umowa o dzieło: 2 osoby, w tym 1 kobieta. 
 
1) Zestawienie wydanych przez pracowników urzędu gminy dokumentów w 2018 roku: 
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Decyzje 117 87 63 8018 363 - - 11 3253 

Postanowienia 10 15 58 1000 115 - - 15 - 

Zaświadczenia - 54 685 99 3 133 - 1266 65 

Odpisy/wypisy - - - - - - - 372 - 

Upoważnienia 6 - - - - - 4 - 8 

Pełnomocnictwa 20 - - - 4 - 4 - - 

Zarządzenia 34 - 25 - - 16 6 - 2 

Umowy ogółem 85
6
 38 33 - 35 - 64 - 3 

Inne  - 212
3
 347 18 996

5
 - 14

7 
- 1898 2

4
 

RAZEM 
272 406 1211 28113 520 163 78 3562 3333 

37 658 
Wskaźnik zaskarżenia decyzji 
wójta 

5 3 - 0,17 0 - - - 5 

Odsetek decyzji wójta 
uchylonych przez 
samorządowe kolegium 
odwoławcze lub wojewodę 

5
1
 3 - 0,74 0 - - - 2 

Odsetek decyzji wójta 
uchylonych przez wojewódzki 
sąd administracyjny 

- - - 0,12 0 - - - - 

 

1 
3 uchylenia decyzji wydanych w roku 2018, 1 uchylenie decyzji wydanej w roku 2017, 1 stwierdzenie nieważności decyzji 

wydanej w roku 2016 
2 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Stawiguda 
3
 Przyjęte zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na cele niezwiązane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej – 160 szt., Udzielone odpowiedzi na zapytanie dot. konieczności przeprowadzenia 

procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 

przedsięwzięcia – 22 szt., Wydane skierowania na zabiegi kastracji kotów i sterylizacji kotek – 30 szt. 
4 

Porozumienia 
5 

Upomnienia: 5301, Tytuły wykonawcze: 540, Wezwania: 1779, Faktury za wodę 11376 
6  

Umowy powyżej 30 000 euro – 35szt, umowy poniżej 30 000 euro – 50szt 
7
 Uchwały 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Stawigudzie i jednostek organizacyjnych 

 
Przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego: czas wydania e-dowodu to 2-4 tygodnie 
(dowody osobiste dostarczane są wraz z kopertami z kodem PUK w dwóch oddzielnych przesyłkach). 
Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy: 60 dni. 
Liczba skarg (w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego) na działalność organów gminy i 
samorządowych jednostek organizacyjnych: 4 (skarga na działalność Wójta dot. MPZP Pluski ul. Mokra; 
skarga na działalność Wójta dot. MPZP Pluski ul. Mokra; skarga na Referat Ochrony Środowiska i 
Promocji; skarga Prokuratora Rejonowego Olsztyn – Południe w sprawie uchwały dot. programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi). 
 
2) Statystyki urzędu stanu cywilnego w 2018 roku: 

 
Sporządzone akty urodzenia, 
w tym: 

27 szt. 
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- zagraniczne 26 szt. 
- dzieci, które urodziły się w Stawigudzie  1 szt. 
 
Sporządzone akty małżeństwa,  
w tym: 

143 szt. 

- konkordatowe 80 szt. 
- cywilne 57 szt. 
- zagraniczne 6 szt. 
 
Sporządzone akty zgonu  

33 szt. 

Ilość par małżeńskich odznaczonych medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie  

7 szt. 

Ilość wyroków rozwodowych wpisanych do ksiąg 
małżeństw  

20 szt. 

 
W praktyce Urzędu Stanu Cywilnego w Stawigudzie jest organizowanie uroczystości dla par 
małżeńskich obchodzących jubileusz złotych godów. W 2018 r. 7 małżeństw zostało odznaczonych 
medalami, które przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. 
 
 

N. Aktywność obywatelska (organizacje pozarządowe, jednostki pomocnicze, BP). 

 
STRESZCZENIE 
• W 2018 roku Gmina Stawiguda finansowała działalność organizacji pozarządowych: 5 

stowarzyszeń, oraz 13 sołectw, natomiast aktywność deklarowało łącznie 16 stowarzyszeń i 3 
koła wiejskie, z którymi Gmina współpracowała zarówno w aspekcie finansowym jak i 
niefinansowym; 

• W 2018 r. Stowarzyszenie „Tomaszkowo” zostało nagrodzone nagrodą Społecznik Roku, która 
przyznana została przez Wójta Gminy Stawiguda; 

• Konsultacje społeczne w 2018 roku prowadzone w Gminie Stawiguda dotyczyły: Programu 
Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi i wolontariatem, lokalizacji 
parkingów P&R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym oraz  Statutów sołectw gminnych. 

 
 
 
1) Organizacje pozarządowe 
Współpraca Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi opiera się o podjętą przez Radę Gminy 
Uchwałę nr XXXI/322/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Współpracy 
Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. 
Łączna kwota realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku wynosiła 50.000 zł  
(30 tys. zł na organizację otwartych konkursów ofert i 20 tys. zł na dofinansowanie wkładu własnego 
przy realizacji projektów realizowanych przez inne podmioty niż Gmina Stawiguda). Wg Programu 
Współpracy na rok 2018 Gmina Stawiguda może współuczestniczyć w kosztach wkładu własnego po 
uzgodnieniu z Radą Pożytku Publicznego do wysokości 50% wkładu własnego, ale nie więcej niż 5.000 
złotych brutto jednorazowo. 
 
W roku 2018 realizowane były następujące zadania publiczne w ramach konkursu ofert: 

• Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Tomaszkowo”: „Warmińskie klimaty“ – kwota dotacji 
3.000 zł  

• Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda: „Kultura łączy pokolenia” - kwota 
dotacji 2.710 zł  

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom „Dajmy szansę”: „Razem raźniej” -  kwota 
dotacji 3.000 zł 

• Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Tomaszkowo”: „Żaglówka i siatkówka- letnie spotkanie 
nad jeziorem Wulpińskim“  - kwota dotacji 3.000 zł 



 
69 

• Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Tomaszkowo”: „EKO Tomaszkowo“ - kwota dotacji 2.850 
zł 

• Stowarzyszenie Zrzeszenie Majdy-Kręsk: „Organizacja uroczystego odsłonięcia głazu 
pamiątkowego z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i Skweru historyczno-
edukacyjno-rekreacyjnego w Majdach” - kwota dotacji 3.000 zł 

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom „Dajmy szansę”: „Aktywny Senior” - kwota 
dotacji 3.000 zł 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Dzieci „nad Łyną”: „Rajd rowerowy z okazji 100 rocznicy 
Uzyskania Niepodległości” - kwota dotacji 3.000 zł 

• Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda: „Festiwal patriotycznych 
zdarzeń” - kwota dotacji 3.000 zł 

• Stowarzyszenie na Rzecz  Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda: „Więc chodź, pomaluj mój 
świat!” - kwota dotacji 3.000 zł 

 
Od 2016 na wniosek organizacji pozarządowych w Gminie Stawiguda funkcjonuje Gminna Rada 
Działalności Pożytku Publicznego w Stawigudzie. Rada jest organem doradczym i inicjatywnym 
samorządu gminy Stawiguda w zakresie działalności pożytku publicznego i ma na celu kreowanie 
współpracy samorządu gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
działającymi w sferze pożytku publicznego na terenie gminy Stawiguda i na rzecz jej mieszkańców. 
W Urzędzie Gminy zatrudniony jest pracownik odpowiadający za współpracę organizacji 
pozarządowych z Gminą Stawiguda. 
W 2018 roku w Gminie Stawiguda aktywność deklarowały następujące organizacje pozarządowe: 

− BARTĄG: Teatr Prawie Dorosły, Stowarzyszenie "WARMIŃSKI POFAJDOK"  
− BARTĄŻEK: Stowarzyszenie Miłośników Bartążka "NASZ BARTĄŻEK"  
− DOROTOWO: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dorotowa  
− MAJDY: Stowarzyszenie "Zrzeszenie Majdy-Kręsk"  
− PLUSKI: Stowarzyszenie "Stawiguda - Moja Gmina", Społeczno-Kulturalne Stowarzyszenie 

Miłośników Plusk, Południowej Warmii i Galindii Zachodniej  
− RUŚ: Stowarzyszenie Miłośników Rusi nad Łyną, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Dzieci "Nad 

Łyną"  
− STAWIGUDA: Stowarzyszenie Przyjaciół Stawigudy, Towarzystwo Rozwoju Gminy Stawiguda 

"Wspólny Dom", Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda  
− TOMASZKOWO: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Tomaszkowo”, 

Stowarzyszenie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Tomaszkowa 
"Lepsze Tomaszkowo" 

− WYMÓJ "Fundacja ArtVita" 
oraz: 

− Koło Gospodyń Wiejskich w Stawigudzie 
− Koło Gospodyń Wiejskich w Gryźlinach  
− Koło Gospodyń Wiejskich Rusi "BABY RUŚKIE 

 
W 2018 r. Stowarzyszenie „Tomaszkowo” zostało nagrodzone nagrodą Społecznik Roku, która 
przyznana została przez Wójta Gminy Stawiguda. Stowarzyszenie działa aktywnie na rzecz 
mieszkańców Tomaszkowa od 2008 roku. Członkowie stowarzyszenia organizują, co roku od 10 lat 
Regaty o Błękitną Wstęgę jeziora Wulpińskiego. W roku 2018 po raz trzeci zostały zorganizowane 
Otwarte Mistrzostwa Gminy w Siatkówce Plażowej. Od lat organizowany jest również konkurs 
fotograficzny zakończony wernisażem. Prowadzone były akcje charytatywne, na których 
stowarzyszenie zebrało 40.000 zł na rzecz potrzebujących dzieci z gminy Stawiguda. W świetlicy w 
Tomaszkowie organizowano spotkania z cyklu: „Klub Podróżnika” i „Eko Tomaszkowo”.  
 
2) Budżet obywatelski, partycypacyjny 
Gmina Stawiguda nie prowadzi obecnie wydatkowania środków w ramach Partycypacyjnego Budżetu 
Obywatelskiego. 
 
3) Ankiety potrzeb i opinii publicznej wśród mieszkańców 
Gmina Stawiguda nie organizowała ankiet dotyczących identyfikacji potrzeb mieszkańców i ich opinii w 
różnych obszarach gminnej działalności samorządowej. 
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4) Konsultacje społeczne 
Konsultacje społeczne w 2018 roku prowadzone w Gminie Stawiguda dotyczyły m.in. obszarów: 
- Program Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2018, 
- Założeń do analizy możliwości lokalizacji parkingów P&R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym 
obejmującym obszar Olsztyna oraz Gmin Barczewo, Stawiguda, Dywity, Jonkowo, Purda i Gietrzwałd, 
- „Analizy możliwości lokalizacji parkingów P+R w Olsztynie i jego obszarze funkcjonalnym” 
- Statutów sołectw gminnych. 
Łączna ilość podjętych uchwał w 2018 roku przez Radę Gminy: 117 
Odsetek projektów uchwał Rady Gminy w 2018 roku poddanych konsultacjom społecznym z podziałem 
na formy konsultacji i liczbę uczestników: 0 
 
5) Fundusz sołecki 
W Gminie Stawiguda funkcjonuje 13 sołectw. Fundusz sołecki w 2018: Bartąg 49 246,91zł, Bartążek 
19 505,84zł, Dorotowo 30 838,89zł, Gągławki 21 833,98zł, Gryźliny – Zielonowo 38 459,04zł, Jaroty 
44 235,54zł, Majdy – Kręsk 18 010,08zł, Miodówko – Zezuj 14 666,23zł, Pluski – Rybaki 24 851,60zł, 
Ruś, Binduga, Zazdrość 23 620,89zł, Stawiguda 37 128,32zł, Tomaszkowo 42 923,65zł, Wymój 
17 192,88zł).  
Łączna frekwencja na zebraniach wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego w 2018 roku wyniosła 292 
osoby (Bartąg: 32, Bartążek: 29, Dorotowo: 21, Gągławki: 13, Gryźliny-Zielonowo: 27, Jaroty: 25, 
Majdy-Kręsk: 19, Miodówko-Zezuj: 15, Pluski – Rybaki: 19, Ruś: 24, Stawiguda: 23, Tomaszkowo: 37, 
Wymój: 8). 

O. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym. 

 
STRESZCZENIE: 
• W 2018 roku 24 pracowników uczestniczyło w 15 szkoleniach indywidualnych z tematyki zadań 

realizowanych na swoim stanowisku. 
 
 
W 2018 roku nie dofinansowano studiów dla pracowników. W 2018 r. Pracownicy uczestniczyli w 
szkoleniach indywidualnych z tematyki zadań realizowanych na swoim stanowisku. Łącznie 24 
pracowników uczestniczyło w 15 szkoleniach z zakresu: akcyza, przekształcenia własnościowe, 
ewidencja ludności i dowody osobiste, obsługa danych przestrzennych, podatek dochodowy, szkolenie 
informatyczne dla informatyka, szkolenia organizowane przez RIO, decyzje o warunkach zabudowy, 
opłaty adiacenckie, prawo wodne, ochrona zabytków, zatrudnianie nauczycieli i przekształcenia w 
oświacie, nowe zasady prowadzenia akt osobowych. Frekwencja gminy na szkoleniach to 1-2 os./1 
szkolenie. Koszt jednego szkolenia 300-450 zł.  

 

P. Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach 

 
STRESZCZENIE 
• W roku 2018 Gmina Stawiguda uzyskała  wyróżnienie GMINA NA 5! - zorganizowana przez Zakład 

Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 
• W XII.2018 roku miała miejsce premiera książki "Ludzie dnia wczorajszego" Augusta Klemensa 

Popławskiego, rdzennego Warmiaka, którego rodzina pochodzi z m. Pluski. 
• Gmina Stawiguda utrzymuje stały kontakt z mieszkańcami i przedsiębiorcami m.in poprzez  media 

społecznościowe (facebook), aplikację na smartfon, oficjalną stronę internetową oraz publikacje 
(bezpłatna gazeta Horyzonty Stawigudy, publikacje na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Olsztynie).  
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W roku 2018 Gmina Stawiguda uzyskała następujące wyróżnienia i odznaczenia: 
 
GMINA NA 5! 
Gmina Stawiguda w 2018 roku po raz kolejny została GMINĄ NA 5! W dniach 24-25 maja 2018 r. 
odbyła się czwarta konferencja z cyklu "Forum Gmin na 5!" zorganizowana przez Zakład Otoczenia 
Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Podczas konferencji 
upowszechniane są dobre praktyki samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji 
publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto służy 
wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia 
warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach, a także wymianie doświadczeń byłych i 
przyszłych laureatów rankingu "Gmina na 5!". W czasie konferencji odbyło się uroczyste wręczenie 
dyplomów "Gmina na 5!" oraz dyskusja z udziałem przedstawicieli świata nauki, biznesu, instytucji 
samorządowych i rządowych. Zaprezentowane zostały wyniki badania "Gmina na 5!" zrealizowanego 
przez Zakład Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa SGH i działające przy nim Studenckie 
Koło Naukowe Akceleracji. Wyniki badania „Gmina na 5!” są uwzględniane przy opracowaniu „Raportu 
atrakcyjności inwestycyjnej regionów” realizowanego przez SGH we współpracy z Polską Agencją 
Inwestycji i Handlu S.A. i mają wpływ na ogólną ocenę postrzegania poszczególnych województw w 
zakresie ich atrakcyjności. 
 
PREMIERA KSIĄŻKI "Ludzie dnia wczorajszego" 
W XII.2018 roku wydana została książka o mieszkańcach gminy Stawiguda pt. "Ludzie dnia 
wczorajszego" Augusta Klemensa Popławskiego, rdzennego Warmiaka, którego rodzina w dalszym 
ciągu żyje na Warmii. Rodzina Popławskich pochodzi z miejscowości Pluski dlatego premiera książki 
miała miejsce na uroczystej sesji Rady Gminy Stawiguda.  
W Pluskach znajduje się skwer, który w rocznicę 100-lat Niepodległości Polski, nazwano imieniem 
polskiego działacza – Augusta Popławskiego, ojca autora niniejszej publikacji.  
 
BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z GMINĄ STAWIGUDA 
Gmina Stawiguda utrzymuje stały kontakt z mieszkańcami i przedsiębiorcami poprzez następujące 
środki masowego przekazu: 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Horyzonty Stawigudy 
Bezpłatna gazeta pisana przez 

uczniów Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Stawigudzie. 

Oprócz relacji z najważniejszych 

wydarzeń w Gminie Stawiguda, 

znajduje się w niej również wiele 

zapowiedzi i publicystyki. Tworzona 

jest przez mieszkańców i ludzi 

związanych z Gminą Stawiguda. 

Artykuły autorskie może przesłać 

każdy na adres: annastoklos@wp.pl 

Redakcja wybiera teksty do 

zamieszczenia w gazecie. 

https://www.stawiguda.pl/horyzonty-

stawigudy 
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Oficjalna strona internetowa Gminy Stawiguda 
www.stawiguda.pl 

 

  
Aktywność na portalach społecznościowych 
Polub nas na fb "GMINA STAWIGUDA” https://www.facebook.com/GminaStawiguda/ 

 

 Oficjalna aplikacja na smartfon 
Bezpłatna aplikacja dla mieszkańców Gminy Stawiguda, dzięki której użytkownik otrzymuje 

na bieżąco wszystkie komunikaty i informacje z życia gminy. Dostępna na systemy Android, 

iOS, Windows Phone. Do pobrania z Google Play, App Store, Windows Store. Aplikację 

pobrało ok. 1400 mieszkańców gminy. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w aplikacji 

BLISKO tylko z Urzędu Gminy w Stawigudzie wysłano 317 komunikatów do mieszkańców w 

3 kategoriach alarmy, ostrzeżenia, informacje. W aplikacji nadają również niezależni od UG 

nadawcy (WIOŚ, RSO, Policja, ENERGA, Child Alert, Parafe, Łowcy Burz) 

https://www.stawiguda.pl/userfiles/blisko.pdf 

https://www.stawiguda.pl/aplikacja-blisko 
 

 

 

 

 

Publikacje na stronie internetowej Starostwa 
Powiatowego w Olsztynie 
http://www.powiat-olsztynski.pl/gminy-
wiesci/stawiguda-gminy-wiesci/ 

 

 

 

  

 


