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Szanowni Państwo,  

z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce 

kolejny już Raport o stanie Gminy Stawiguda 

stanowiący podsumowanie działalności władz 

gminy w 2020 roku.   

Dużo można mówić o zaletach naszej 

gminy. Przede wszystkim o jej uroku, bogactwie 

przyrodniczym, bioróżnorodności, możli – 

wościach, jakie stwarza mieszkańcom  

i inwestorom oraz o przychylności i mądrości 

ludzi, którzy w niej żyją i pracują. Realizowane 

inwestycje oraz podejmowane inicjatywy i przedsięwzięcia sprawiają, że zmienia się 

wygląd naszej gminy i jest ona postrzegana jako idealne miejsce  

do zamieszkania. 

Rok 2020, objęty opracowaniem raportu, był dla nas wszystkich niezwykle trudny 

ze względu na panującą pandemię COVID-19, która zmieniła organizację pracy  

i znacznie ograniczyła możliwości komunikacyjne. Dla mnie, jako Wójta, najważniejsze 

jest jednak to, że mimo tych trudności z dnia na dzień nasza gmina się rozwija. 

Pracujemy intensywnie i skutecznie na wszystkich szczeblach samorządu od sołtysów  

i rad sołeckich przez radnych rady gminy i pracowników urzędu, ze wsparciem  

i zaufaniem mieszkańców i inwestorów. Za to zaufanie i prawdziwe wsparcie serdecznie 

dziękuję.  

Zapraszam do zapoznania się z niniejszym opracowaniem.  

Życzę przyjemnej lektury i mam nadzieję, że raport będzie pomocny  

w odkrywaniu ogromnego potencjału Gminy Stawiguda.  

 

Z wyrazami szacunku  

Wójt Gminy Stawiguda 

/-/ Michał Kontraktowicz 
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I. INFORMACJE OGÓLNE  
 

1. Ogólna charakterystyka gminy: 

 

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, DK16, drogą wojewódzką 598, drogami 

powiatowymi, drogami gminnymi, a także trasą kolejową 216. 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.  

 

 W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zwiększyła się o 649 

osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 11 277 osób, w tym 5 789 kobiet i 5 488 

mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

1. liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1187,  

a liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1226, 

2.  liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 3534,  

a liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 3694, 

3. liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 900, a liczba mieszkańców - 454. 

 

W 2020 r. narodziło się w gminie 199 dzieci, w tym 91 dziewczynek i 108 chłopców, a zmarło  

60 osób, w tym 31 kobiet i 29 mężczyzn. Najczęstszą przyczyną zgonów było zatrzymanie krążenia. 
 
 
 
 
Powierzchnia:   
22 252 ha (tj. ok. 8% powiatu), w tym:  

− użytki rolne: ok. 18% 
− użytki leśne: ok. 55% 
− grunty zabudowane  

i zurbanizowane: ok. 13% 
− grunty pod wodami: ok. 14% 

 
 
 
Sąsiednie gminy:  
- Gietrzwałd,  
- Olsztyn,  
- Olsztynek,  
- Purda.  
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Mapa ogólna Gminy Stawiguda 

 

Źródło: www. http://powiatolsztynski.geoportal2.pl/ 
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Mapa Gminy Stawiguda z podziałem na sołectwa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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2. Władze gminy w 2020 r.: 

 
Kierownictwo Urzędu 

 

Wójt  

Michał Kontraktowicz 

 

Zastępca Wójta  

Magdalena Matracka 

 

Sekretarz Gminy  

Artur Bal 

 

Skarbnik Gminy 

Renata Wieczorek 

 
 

 
Rada Gminy Stawiguda 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
 

do 29 października 2020 r.  

Grzegorz Kołakowski 

 
od 29 października 2020 r.  

Grzegorz Niski 

 

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy  

Paweł Palczewski 

 

II Wiceprzewodniczący Rady Gminy  

od 17 września 2020 r. Justyna Reisenberg 
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Radni Gminy Stawiguda 
 

Radni:  Teren działania: 

Birkos Szczepan Gągławki, Ruś 

Bolewski Grzegorz Stawiguda 

Bruski Daniel Bartąg 

Filipowicz Sławomir Dorotowo, Majdy-Kręsk 

Gajdasz Piotr Jaroty 

Górka Andrzej Stawiguda 

Guske Rafał Gryźliny-Zielonowo 

Kołakowski Grzegorz Bartąg 

Mutke Joanna Miodówko, Wymój 

Niski Grzegorz Tomaszkowo 

Nosek Katarzyna Jaroty 

Palczewski Paweł Bartążek 

Rzeszutek Michał Jaroty 

Reisenberg Justyna Pluski-Rybaki 

Stawarczyk Anna Stawiguda 

 
 

W 2020 roku Rada Gminy Stawiguda obradowała na 13 sesjach i podjęła 109 uchwał. 
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KOMISJE RADY GMINY STAWIGUDA 

 
 
 
 

KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH 
Grzegorz Bolewski – przewodniczący Komisji 

Justyna Reisenberg – wiceprzewodnicząca Komisji 

Katarzyna Nosek – członek Komisji 

Anna Stawarczyk – członek Komisji 

Grzegorz Niski – członek Komisji 

 
KOMISJA PROMOCJI I ROZWOJU GMINY 

Michał Rzeszutek – przewodniczący Komisji 

Szczepan Birkos – wiceprzewodniczący Komisji 

Joanna Mutke – członek Komisji 

Paweł Palczewski – członek Komisji 

Andrzej Górka – członek Komisji 

 
KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I TURYSTYKI 

Daniel Bruski – przewodniczący Komisji 

Piotr Gajdasz – wiceprzewodniczący Komisji 

Michał Rzeszutek – członek Komisji 

Sławomir Filipowicz – członek Komisji 

Rafał Guske – członek Komisji 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

Szczepan Birkos – przewodniczący Komisji 

Grzegorz Bolewski – wiceprzewodniczący Komisji 

Andrzej Górka – członek Komisji 

od 29 października 2020 r. Sławomir Filipowicz – członek Komisji  

do 29 października 2020 r. Daniel Bruski – członek Komisji  

 

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 

Katarzyna Nosek – przewodnicząca Komisji 

Anna Stawarczyk – wiceprzewodnicząca Komisji 

Piotr Gajdasz – członek Komisji 

Grzegorz Niski – członek Komisji 
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II. 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. 

102 obowiązujących planów  

w 2020 r. – 4 podjęte uchwały  

ws. utworzenia 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 2015 r. 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. Gminna ewidencja zabytków Gminy 

Stawiguda. 

Zarządzenie nr 30/2015  

Wójta Gminy Stawiguda 
z dnia 23.03.2015 r. 

bezterminowo 

Infrastruktura komunalna 

1. Koncepcja rozwoju komunikacji publicznej na 

terenie Gminy Stawiguda. 

Brak uchwały 
Data sporządzenia – 2016 r. 
Data aktualizacji – 2019 r. 

bezterminowo 

Środowisko 

1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

Stawiguda. 

Uchwała nr XVI/176/2016 Rady 

Gminy Stawiguda  

z dnia 04 lipca 2016 r. 
bezterminowo 

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 2019–2021. 

Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy 

Stawiguda z dnia  

17 stycznia 2019 r. 
2019 – 2021 

3. 

1. Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii Gminy Stawiguda na 2020 rok. 

1. Uchwała nr XVII/138/2019 Rady 

Gminy Stawiguda w sprawie przyjęcia 

gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych  

i gminnego programu przeciwdziałania 

narkomanii gminy Stawiguda na 2020 

r. 
 

2. Uchwała nr XXI/175/2020 Rady 

Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2020 

r. w sprawie zmiany Uchwały nr 

XVII/138/2019 Rady Gminy Stawiguda 

w sprawie przyjęcia gminnego 

programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii gminy 

Stawiguda  

na 2020 r. 

2020 

4. 

1. 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 2020. 

1. Uchwała nr XIV/106/2019 Rady 

Gminy Stawiguda z dnia 30 

października 2019 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 

2020”. 

2020 
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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 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 

 

1. Strategia Rozwoju Gminy Stawiguda na lata 2016-2025  

 
Strategia Rozwoju Gminy Stawiguda na lata 2016-2025 przyjęta 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 2020 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 2020 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 
− 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 
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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 
− wsparcie 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.),  
− 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 

− realizacja działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i ochrona przed powodziami 
− doposażenie Straży Pożarnych 
− realizacja programów doskonalenia kadr 
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2. 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), 
− 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. 
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3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Gmina Stawiguda nie posiada programu opracowywania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Plany podejmowane są zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, w tym na wniosek 

indywidualnych właścicieli nieruchomości. 

Na koniec 2020 r. stopień pokrycia obszaru gminy mpzp wyniósł 9,7% - obowiązywały 102 plany.  

W 2020 r. uchwalono 4 mpzp oraz przystąpiono do opracowania 9 planów. 

  
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w 2020 r.: 

1. UCHWAŁA NR XIX/154/2020 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 20 lutego 2020 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

produkcyjno-usługowych, położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr S51 oraz terenów 

mieszkaniowych, położonych przy ul. Wagi, w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda. 
2. UCHWAŁA NR XXII/182/2020 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 18 czerwca 2020 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 

usługowej położonego przy ul. Sportowej Pasji w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda. 

3. UCHWAŁA NR XXV/203/2020 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 17 września 2020 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 

w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, przy ul. Gietrzwałdzkiej. 

4. UCHWAŁA NR XXIX/242/2020 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 17 grudnia 2020 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej w obrębie Majdy, gmina Stawiguda położonych przy ulicach Jakuba, Krzysztofa  

i Kamila.  

Przystąpienie do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2020 r.: 

1. UCHWAŁA NR XIX/155/2020 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 20 lutego 2020 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, przy ul. Przyrodniczej. 

2. UCHWAŁA NR XIX/156/2020 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 20 lutego 2020 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, przy ul. Granicznej. 

3. UCHWAŁA NR XXII/181/2020 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 18 czerwca 2020 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Olsztyn Mątki - Olsztynek  

w obrębach geodezyjnych: Tomaszkowo, Bartąg, Gągławki, Dorotowo, Stawiguda, Wymój, 

Zezuj, Gryźliny, gmina Stawiguda. 

4. UCHWAŁA NR XXII/183/2020 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 18 czerwca 2020 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrębie Gryźliny, gmina Stawiguda, przy ul. Lotniczej. 

5. UCHWAŁA NR XXV/204/2020 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 17 września 2020r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrębie Pluski, gmina Stawiguda, przy ul. Polnej i ul. Słonecznej. 

6. UCHWAŁA NR XXVII/217/2020 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, przy ul. Bartąskiej. 
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7. UCHWAŁA NR XXVII/218/2020 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda, przy ul. Prostej. 

8. UCHWAŁA NR XXVIII/230/2020 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrębie Miodówko, gmina Stawiguda. 

9. UCHWAŁA NR XXVIII/231/2020 RADY GMINY STAWIGUDA z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, przy ul. Świętego Jana.  

4. 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 2015 r. 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 

 
5. Zasady gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stawiguda 

 

W 2020 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, 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 przedsiębiorstw 

państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji, przekazania nieodpłatnie w drodze umowy, 

darowizny na cele publiczne, również może być przedmiotem darowizny dokonanej między Skarbem 

Państwa a gminą, a także między tymi jednostkami samorządowymi. 

W 2020 r. Gmina prowadziła następujące działania w zakresie nieruchomości stanowiących własność 

gminną: sprzedaż nieruchomości, pobierała opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, oddała  

w dzierżawę kilka nieruchomości będących jej własnością, zakupiła oraz nieodpłatnie przyjęła 
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nieruchomości do zasobu gminnego. Z mocy prawa lub w drodze komunalizacji przejęła 

nieruchomości pod drogi publiczne. 

W 2020 r. obowiązującym dokumentem w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Stawiguda był przyjęty Uchwałą nr IX/79/ 2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 3 września 2015 r. 

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

który określa podstawowe zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stawiguda.  

Program określa: 

1. prognozę wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Stawiguda, 

2. analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego wynikający ze stanu 

technicznego budynków i lokali z podziałem na lata, 

3. planowaną sprzedaż lokali, 

4. zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 

5. sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy, 

6. źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, 

7. 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 2020 r. znajdowało się 19 lokali, w tym 15 mieszkań 

komunalnych i 4 lokale socjalne. Zakupiono 2 lokale mieszkalne do zasobu Gminy i sprzedano 

dotychczasowemu najemcy jeden lokal mieszkalny.  

 

Mienie komunalne gminy Stawiguda na dzień 31.12.2020 roku to m.in.: 

Grunty: 475,9701 ha, z czego:  

1. 356,3050 ha w bezpośrednim zarządzie gminy, 

2. 3,4850 ha w użytkowaniu wieczystym  

3. 81,6136 ha w dzierżawie lub najmie,  

4. 34,5665 ha przekazanych w użytkowanie/zarząd. 

Obiekty budowlane: 70 obiektów, z czego  

1. 47 szt. w bezpośrednim zarządzie gminy, 

2. 19 szt. w dzierżawie lub najmie. 

Gospodarka mieniem w 2020 r.:  

1. Sprzedaż, nieruchomości:  

− grunty niezabudowane: 0,7226 ha. 

2. Dzierżawa gruntów i budynków 

− zawarto 23 umowy na dzierżawę gruntów, o powierzchni ok. 9,4448 ha.  

3. Zakup nieruchomości do zasobu gminnego  

− zakupiono 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1557 ha w celu realizacji zadań własnych.  

4. 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 
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5. Przejęcie nieruchomości z mocy prawa: 

‒ nieruchomości pod drogi publiczne: 1,4357 ha. 

6. Przejęcie nieruchomości w drodze komunalizacji 

‒ nieruchomości: 0,0700 ha. 

7. 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: 8. 

Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne: 3, 

− umowy użyczenia na lokale i budynki stanowiące własność Gminy: 12 szt. o pow. 1426,73m2, 

− umowy najmu na lokale usługowe i inne będące własnością Gminy: 6 szt. o pow. 385,95 m2. 

 
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 31.12.2020 roku wchodziły m.in. grunty  

o powierzchni 475,9701 ha, z czego 356,3050 ha była w bezpośrednim zarządzie gminy, 3,4850  

w użytkowaniu wieczystym oraz 81,6136 ha w dzierżawie lub najmie, oraz 34,5665 ha przekazanych 

w użytkowanie/zarząd, jak również 47 obiektów budowlanych, z czego 45 szt. było w bezpośrednim 

zarządzie gminy, a 19 szt. w dzierżawie lub najmie.  

W 2020 roku na gospodarkę mieszkaniową, gruntami i nieruchomościami, środki gminne 

przeznaczone zostały m.in. na wydatki bieżące, tj. operaty szacunkowe, wydawanie decyzji  

o warunkach zabudowy, prace geodezyjne, opłaty notarialne, opłaty sądowe, opłaty za wypisy 

i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz na remonty i materiały do remontu budynków. 

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 nieruchomości 

W roku 2020 dokonano sprzedaży gruntów o powierzchni 0,7226 ha. 

 

Przekształcenie użytkowania wieczystego na prawo własności 

W roku 2020 nie przekształcono prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 
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Dzierżawa gruntów i budynków 

W trakcie 2020 roku oddano w dzierżawę nieruchomości będące własnością Gminy Stawiguda, 

łącznie 23 nieruchomości (w całości bądź ich część) o łącznej powierzchni 9,4448 ha, w tym:  

4 umowy na cele rolne, 3 umowy na cele handlowe, usługowe, 2 umowy na cele rekreacyjne  

i 14 umów na cele mieszkaniowe. 

Z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych został naliczony czynsz na kwotę 50 821,43 zł,  

a czynsz na najem lokali naliczony został na kwotę 73 917,52 zł 

 

Zakup i przekazanie nieruchomości do zasobu gminnego  

Zakupiono 5 nieruchomości do zasobu gminnego o powierzchni 0,1557 ha w celu realizacji zadań 

własnych. 

 

Udziały w spółkach 

Gmina posiada udziały w: 

− Portach Lotniczych Mazury-Szczytno 5 udziałów po 500,00 zł na łączna kwotę 2 500,00 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 977 000,00 zł. 

 

Przejęcie nieruchomości z mocy prawa 

W 2020 r. Gmina przejęła nieruchomości z mocy prawa pod drogi publiczne składające się 

z 10 działek o łącznej powierzchni 1,4357 ha. 

 

Przejęcie nieruchomości w drodze komunalizacji 

W 2020 r. Gmina przejęła nieruchomości w drodze komunalizacji 3 działki o łącznej powierzchni 

0,0700 ha. 

 

Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi 

Mieszkaniowy zasób gminy w 2020 roku stanowiło 18 komunalnych lokali mieszkalnych,  

w tym 4 lokale socjalne. 9 lokali zlokalizowanych jest w budynkach stanowiących własność Gminy 

Stawiguda, natomiast pozostałe w budynkach, których Gmina jest współwłaścicielem. 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, wpływa na rozwój mieszkalnictwa, szczególnie w zewnętrznym 

obszarze aglomeracji lub miejskim obszarze funkcjonalnym.  

Gmina Stawiguda zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna tworząc wspólnie  

z nim i pięcioma innymi gminami ościennymi miejski obszar funkcjonalny. Wielu mieszkańców 

gminy Stawiguda pracuje w Olsztynie. Infrastruktura zaopatrująca rynek mieszkaniowy jest w gminie 

rozwinięta i ulega stałemu rozwojowi.  

Gmina Stawiguda wynajmuje ponadto 4 lokale od Polskich Kolei Państwowych, w których 

najemcami są mieszkańcy gminy. Powierzchnia wynajmowana łącznie stanowi 209,71 m2 a koszt 

najmu stanowi łączną kwotę 932,44 zł miesięcznie. 

Gmina, sukcesywnie oferuje osobom ubogim, w trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej, 

możliwość użytkowania mieszkania komunalnego, w tym socjalnego, oraz dodatki mieszkaniowe. 
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Zasoby mieszkaniowe Gminy Stawiguda w 2020 roku 
 

Zasoby mieszkaniowe gmin Jednostka 2020 

mieszkania ogółem komunalne szt. 19 

powierzchnia użytkowa mieszkań komunalnych m2 656,52 

lokale socjalne komunalne – mieszkalne szt. 4 

powierzchnia użytkowa lokali socjalnych komunalnych m2 126,22 

mieszkania wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne   

wodociąg szt. 18 

ustęp spłukiwany szt. 18 

łazienka szt. 17 

centralne ogrzewanie szt. 16 

    

gaz sieciowy szt. 0 

Zasoby mieszkaniowe – wskaźniki    

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania m2 37,58 

 
Dodatki mieszkaniowe w Gminie Stawiguda w 2020 
 

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 
2020 50 4851 2 288 39 3060 0 0 0 0 

 
Gmina w miarę możliwości podejmuje starania odnośnie zapewnienia potrzebującym mieszkańcom 

odpowiednich warunków lokalowych. W roku 2020 liczba osób oczekujących na mieszkanie 

komunalne wynosiła: 8 osób, liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy 

wynosiła 8. Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne wynosiła 3. 

 

W 2020 roku zawarte były umowy użyczenia na lokale i budynki użytkowe/usługowe będące 

własnością Gminy Stawiguda w ilości 12 o powierzchni ogółem 1975 m2 (w tym m.in. świetlice 

wiejskie, remizy strażackie, szkoła). Zawarte były umowy najmu na lokale usługowe  

i inne będące własnością Gminy w ilości 6 o łącznej powierzchni 385,95 m2 natomiast szkoły  

i przedszkola były w gestii dyrektorów placówek oświatowych.  

 

6. Koncepcja rozwoju komunikacji publicznej na terenie Gminy Stawiguda 

 

Zgodnie z obowiązującą „Koncepcją rozwoju komunikacji publicznej na terenie Gminy Stawiguda”, 

która została zaktualizowana w marcu 2019 roku funkcjonują 4 linie komunikacji gminnej: 

 

S1 Ruś – Bartąg – Bartążek – Bartąg Tęczowy Las (Ruś Pętla – Ruś szkoła – Bartąg Łańska – 

Bartąg Kościół – Bartąska Rondo – Bartąg Rumiankowa – Bartąg Rondo na Bartążek – Bartążek 

Bloki – Bartążek Plaża – Bartążek Warmiński Las – Bartąg Olchowa – Bartąg Orzechowa – Bartąg 

Tęczowy Las) 
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S3 Wymój – Stawiguda – Dorotowo – Tomaszkowo - Bartąg (Wymój – Stawiguda Pętla – 

Stawiguda Szkoła – Stawiguda Warszawska – Dorotowo – Dorotowo Rybaczówka – Tomaszkowo DK 

51 – Tomaszkowo Strzelca – Tomaszkowo Łabędzia – Tomaszkowo Pole Golfowe – Tomaszkowo 

Wulpińska Pętla – Tomaszkowo Rejsowa – Tomaszkowo Łabędzia – Tomaszkowo Strzelca – 

Tomaszkowo DK51 – Bartąg Stacja – Bartą Kościół – Bartąska Rondo – Bartąg Rumiankowa – Jaroty 

Stawigudzka) 

S4 Rybaki Bloki – Pluski – Stawiguda – Dorotowo Majdy - Kręsk (Rybaki bloki – Pluski – Pluski 

Kolonia – Stawiguda Ogrodowa – Stawiguda Stacja – Stawiguda Urząd – Stawiguda Szkoła – 

Stawiguda Pętla – Stawiguda Szkoła – Stawiguda Warszawska  Dorotowo Adama  

i Ewy – Majdy Anny – Majdy Kąpielisko – Kręsk) 

S5 Ruś – Bartąg – Gągławki – Łańsk – Stawiguda - Gryźliny (Ruś Pętla – Ruś szkoła – Bartąg 

Łańska – Bartąg Stacja – Gągławki Krzyż – Gągławki Wieś Gągławki Stacja – Gągławki 

Leśniczówka – Łańsk Przejazd Kolejowy – Stawiguda Warszawska – Stawiguda Szkoła – Stawiguda 

Pętla – Miodówko – Zezuj – Gryźliny Kolonia – Gryźliny Szkoła – Gryźliny Pętla). 

Poniżej schemat linii: 
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Przedstawione linie komunikacyjne uruchomione zostały na podstawie umowy z 5 listopada 2019 r.  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stawiguda. 

Operatorem Gminnej komunikacji publicznej jest INTER-TRANS Krzysztof Kobus z Dobrego 

Miasta. 

W sierpniu 2020 r. zakupiono mini autobus, dofinansowany w ramach projektu „Poprawa 

ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda” z RPO WiM na lata 20014-2020. 

 

7. 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. Jego osiągnięcie 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. 

 

8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stawiguda na lata  

2016–2025 

 
W 2020 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 4 lipca 2016 r. 

 

Realizowane działania wpisujące się w cele strategiczne i operacyjne Strategii: 

 

Cel strategiczny Cel operacyjny Działania realizowane w 2020 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 prelekcji, wystaw i spotkań tematycznych 
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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 

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 
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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 
 

9. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019–2021 

 
Gminny Program Wspierania Rodziny jest dokumentem przewidzianym do realizacji  

na lata 2019-2021. Głównym założeniem Programu jest stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia 

rodziny poprzez działanie mające służyć:  

− wspieraniu potencjału rozwojowego rodziny biologicznej,  

− wzmocnieniu systemu gwarantującego prawidłowy proces wychowawczy oraz ochrony dzieci 

przed nieprzystosowaniem społecznym, marginalizacją i wykluczeniem,  

− poprawie sytuacji dziecka w środowisku szkolnym poprzez wzbogacanie oferty edukacyjnej oraz 

wspieranie uczniów wymagających pomocy,  

− zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i rodziny poprzez prowadzenie 

stosownych działań profilaktyczno- edukacyjno-wychowawczych w środowisku,  

− zapobieganiu powstawania sytuacji kryzysowych wymagających interwencji,  

− skuteczne reagowanie w sytuacjach już zaistniałych poprzez udzielanie wielopłaszczyznowego 

wsparcia.  

Zasadą nadrzędną Programu jest ścisła współpraca podmiotów działających na rzecz dzieci  

i rodzin, co gwarantuje skuteczność podejmowanych działań. Zakłada się, że skuteczność działań  

w zakresie przeciwdziałania dysfunkcji rodziny będzie osiągana w szczególności poprzez wczesne 

podejmowanie działań profilaktycznych przed wystąpieniem problemu oraz pracę z dziećmi  



25 

i rodzicami w ich środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym. Celem działań jest zapobieganie 

powstawania sytuacji mających niekorzystny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rodziny, 

wsparcie jej w zakresie występujących niedomagań, zabezpieczenie potrzeb, wpływanie na poprawę 

trybu i jakości życia, pomoc we wzmocnieniu jej wydolności opiekuńczo – wychowawczej oraz  

w sytuacjach zagrożenia dobra dziecka. 

 
10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny 
Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 

 
W 2020 r., w zakresie polityki społecznej, obowiązywał „Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2020” zatwierdzony Uchwałą nr XVII/138/2019 Rady Gminy Stawiguda z dnia 30 grudnia 2019 r.  

i zmieniony uchwałą XXI/175/2020 Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2020 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. 

Cel główny Programu – rozwój i doskonalenie istniejącego systemu przeciwdziałania 

uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych dostosowanego do zmieniających 

się potrzeb i zagrożeń a także ograniczanie negatywnych skutków, będących konsekwencją tych 

zjawisk, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 

11. 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 2020 

W 2020 r. obowiązywał Roczny 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 przyjęty Uchwałą Rady Gminy 

Stawiguda Nr XIV/106/2019 z dnia 30 października 2019 r., którego celem jest rozwijanie 

współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami, co odbywa się na zasadach pomocniczości, 

partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności oraz ścisłego 

współdziałania  przy realizacji zadań ustawowych.  

W 2020 r. ogłoszone zostały 4 konkursy ofert: 

1. Jeden w ramach Otwartego Konkursu Ofert - NGO (do 3.500 zł na zadanie) na wsparcie zadań 

publicznych Gminy Stawiguda w 2020 roku w sferze, o której mowa w art.4 ustawy, przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, obejmujący sześć zadań: 

Zadanie 1.:Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży  

z Gminy Stawiguda 

Zadanie 2.: Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Stawiguda wśród 

mieszkańców i turystów 

Zadanie 3.: Upowszechnianie i popularyzowanie kultury wśród mieszkańców Gminy Stawiguda oraz 

kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów 

Zadanie 4.: Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

Zadanie 5.: Wspieranie i podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych 

Zadanie 6.: Aktywizacja seniorów 
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Łącznie w konkursie tym gminne organizacje pozarządowe złożyły 18 ofert, jednakże ze względu  

na zagrożenie epidemiologiczne zawarte zostały 3 umowy na realizację zadań publicznych  

z 2 organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na łączną kwotę 9.750,00 zł. (w jednym przypadku umowa została rozwiązana,  

a w pozostałych przypadkach nie doszło do zawarcia umów). 

 

2. Dwa w ramach Otwartych Konkursów Ofert (SPORT) na wsparcie zadań publicznych Gminy 

Stawiguda w 2020 roku w sferze, o której mowa w art.4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy obejmujące pięć zadań: 

Zadanie 1.: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy wraz  

z utrzymaniem stadionu sportowego w Stawigudzie i Gryźlinach. 

Zadanie 2.: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy wraz  

z utrzymaniem boiska sportowego w Gągławkach. 

Zadanie 3.: Wspieranie i upowszechnianie tenisa ziemnego przez klub sportowy wraz  

z utrzymaniem kortów tenisowych w Stawigudzie. 

Zadanie 4.: Wspieranie i upowszechnianie pozostałych dyscyplin sportowych w Gminie Stawiguda. 

Zadanie 5.: Wspieranie i upowszechnianie kolarstwa wśród mieszkańców Gminy Stawiguda przez 

klub sportowy. 

 

Łącznie w konkursach tych gminne organizacje pozarządowe złożyły 6 ofert. W jednym przypadku 

nie przyznano dotacji, a w dwóch ze względu na zagrożenie epidemiologiczne umów nie zawarto.  

 

Zawarte zostały 3 umowy na realizację zadań publicznych z 3 organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 113 000,00 zł. 

 

3. Jeden na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na terenie 

Gminy Stawiguda do projektów współfinansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu 

Gminy Stawiguda (dofinansowanie do 50% wkładu własnego organizacji przy aplikowaniu  

o środki zewnętrzne inne niż z budżetu gminy Stawiguda, jednak nie więcej niż 5 000 złotych). 

W tym przypadku żadna z organizacji nie złożyła oferty. 

 

Łącznie we wszystkich konkursach złożone zostały przez gminne organizacje pozarządowe: 

24 oferty, podpisano 6 umów na realizację zadań publicznych z 5 organizacjami pozarządowymi oraz 

innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 122 750,00 zł. 

 

Oprócz tego, w 2020 roku 4 organizacje pozarządowe złożyły, w trybie art. 19 a ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 7 ofert na realizację zadań 

publicznych. W związku z powyższym zawarto i podpisano 7 umów na realizację zadań publicznych 

z 4 organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na łączną kwotę 22 649,98 zł. 

 

W 2020 r. gminne organizacje pozarządowe złożyły łącznie (w ramach otwartych konkursów ofert 

oraz w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) 31 ofert,  

z czego zrealizowano 13 umów na realizację zadań publicznych z organizacjami oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 136 999,86 zł. 
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Poniżej rozliczenie środków:  
 

Nazwa zadania Plan 2020 r. Wykonanie 2020 r. 

Zadanie 1. 

Organizacja zajęć i wydarzeń o 

charakterze edukacyjnym dla 

dzieci i młodzieży z Gminy 

Stawiguda 

13.000,00 zł 

2.239,84 zł  
Stowarzyszenie „Razem Możemy Więcej” 

3.499,98 zł 
Stowarzyszenie „Razem Możemy Więcej” 

2.500,00 zł 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Dzieci 

„Nad Łyną” 
 

Razem zadanie 1 8.239,82 zł 

Zadanie 2. 

Popularyzacja walorów 

turystycznych i 

krajobrazowych Gminy 

Stawiguda wśród mieszkańców 

i turystów 

12.000,00 zł 0,00 zł 

Zadanie 3. 

Upowszechnianie i 

popularyzowanie kultury wśród 

mieszkańców Gminy 

Stawiguda oraz kultywowanie 

lokalnych tradycji i zwyczajów 

16.000,00 zł 

3.250,00 zł 
Stowarzyszenie „Teatr Prawie Dorosły” 

 w Bartągu 
3.250,00 zł 

Stowarzyszenie „Teatr Prawie Dorosły”  

w Bartągu 
Razem zadanie 3 6.500,00 zł 

Zadanie 4. 
Rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych 
15.000,00 zł 

3.329,31 zł 
Stowarzyszenie „Razem Możemy Więcej” 

2.800,00 zł 
Stowarzyszenie „Zrzeszenie Majdy - 

Kręsk“ 
1.258,22 zł 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Lokalnych  TOMASZKOWO 
2.272,51 zł 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich 

Rodzinom „Dajmy Szansę” 
Razem zadanie 4 9.660,04 zł 

Zadanie 6. Aktywizacja seniorów 10.500,00 zł 
2.600,00 zł 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich 

Rodzinom „Dajmy Szansę” 
Razem zadanie 6 2600,00 zł 

Łącznie wydatkowano: 26.999,86 zł 

SPORT 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej przez klub 

sportowy wraz z utrzymaniem 

stadionu sportowego w 

Stawigudzie i Gryźlinach 

125.000,00 zł 

55.000,00 zł 
Gminny Klub Sportowy „Stawiguda” 

Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej przez klub 

sportowy wraz z utrzymaniem 

boiska sportowego w 

Gągławkach 

45.000,00 zł 
Klub Sportowy „FORTUNA 

GĄGŁAWKI” 

Wspieranie i upowszechnianie 

kolarstwa przez mieszkańców 

Gminy Stawiguda 

10.000,00 zł 
Gminny Klub Kolarski Stawiguda 

Wydatki na sport łącznie: 110.000,00 zł 
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12. Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna  

Gmina Stawiguda wraz z miastem Olsztynem oraz 5 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 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 ramach realizacji Strategii MOF w 2020 r. Gmina Stawiguda: 

1. zakończyła realizację projektu „Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda" (zakupiono  

1 autobus mini marki Karsan oraz wykonano trakty piesze i trakty rowerowe wzdłuż ulic Kwiatowej, 

Akacjowej, Nagietkowej w Bartągu), 

2. kontynuowała realizację projektu „Bezpieczny MOF” w zakresie stworzenia portalu i aplikacji 

mobilnej oraz inżyniera kontraktu i promocji projektu (projekt w partnerstwie z pozostałymi gminami 

MOF) 

 

III. CZĘŚĆ ANALITYCZNA (stan i efekty działań prowadzonych w 2020 roku) 

A. Finanse 

1. Dane ogólne 

 

Plan budżetu za 2020 rok po zmianach wynosił: 

Dochody – 97 318 470,55 zł 

Wydatki – 108 711 096,63 zł 

Deficyt – 11 392 626,08 zł 

 

W 2020 roku na przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 

wcześniejszych przeznaczona została kwota 1 132 366,00 zł. 

Za 2020 rok na plan dochodów budżetowych 97 318 470,55 zł, uzyskano dochody w kwocie 

93 557 239,33 zł. Plan został zrealizowany w  96,1%. 

− dochody bieżące budżetu zaplanowano kwotę 81 674185,96 zł, zrealizowano dochody bieżące w 

kwocie 81413447,12 zł, co stanowi 99,7 % planu;  

− dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 15 645 680,59 zł, zrealizowano kwotę  

12 143 792,21 zł, co stanowi 77,6 % planu. 

Wydatki budżetowe, na plan 108 711 096,63 zł, zrealizowano na kwotę 92 354 055,75 zł. 

 Plan został wykonany w 85,0 %. 

− na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 69 581 720,24 zł, zrealizowano wydatki  

w kwocie 63 759 910,46 zł, co stanowi 91,6 % planu;  

− wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 39 130 772,39 zł, wydatkowano kwotę  

28 594 145,29 zł, co stanowi 73,1% planu. 
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Uzyskano nadwyżkę budżetu w kwocie 1 203 183,58 zł. 
 

Planowaną do spłaty kwotę kredytów w kwocie 1 132 366,00 zł spłacono z wolnych środków. 

Na 31 grudnia 2020 r. stan zobowiązań długoterminowych Gminy wynosi 8 830 653,00 zł. 

Zobowiązania stanowią kredyty bankowe długoterminowe.  

 

L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

1. 

Planowane dochody w tym: 97 318 470,55  93 557 239,33 96,1 

dochody bieżące 81 672 789,96  81 413 447,12 99,7 

dochody majątkowe 15 645 680,59  12 143 792,21  77,6 

2. 

Planowane wydatki w tym: 108 711 096,63 92 354 055,75  85,0 

wydatki bieżące 69 580 324,24  63 759 910,46  91,6 

wydatki majątkowe 39 130 772,39  28 594 145,29 73,1 

3.  Deficyt -11 392 626,08 1 203 183,58   

 

2. Realizacja dochodów budżetowych. 
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Na plan dochodów  97 318 470,55 zł, uzyskano dochody 93 557 239,33 zł, tj. 96,1% planu. 

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 

Rolnictwo i Łowiectwo  

Na plan dochodów  3 801 938,58 zł, uzyskano 2 849 870,04 zł.  

Uzyskane dochody w tym dziale to m.in.: 

− wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 348 941,96 zł, 

− wpływy związane z realizacją zadań inwestycyjnych ze środków UE – 1 333 068,88 zł, 

− dotacja na zwrot akcyzy od paliw dla rolników – 167 859,20 zł. 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  

Na plan dochodów 2 535 227,38 zł uzyskano dochody w kwocie 2 523 944,09 zł, tj. 99,6 % planu 

rocznego. Dochody stanowią wpłaty mieszkańców za pobór wody i odsetki za zwłokę w płatnościach.  

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych – 179 452,00 zł. 

 

Transport i łączność 

Na plan dochodów 4 298 840,33 zł, uzyskano dochody 5 321 237,87 zł, tj. 123,8 %. 

Dochody  stanowią m.in.: 

− wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4 504,00 zł, 

− wpływy z dochodów różnych – 18 173,56 zł, 

− środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych – 2 806 655,48 zł, 

− środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 489 176,90 zł, 

− środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych - 1 114 253,58 zł, 

− wpływy z tytułu pomocy finansowej między JST za dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 

15 952,00 zł. 

 

Gospodarka mieszkaniowa. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Dochody zaplanowano na kwotę 1 199 674,81 zł, a uzyskano 1 782 160,81 zł, co stanowi 148,6 %. 

Uzyskane dochody w tym dziale to m.in.: 

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego, plan 120 029,00 zł, wykonanie 

114 509,40 zł – tj. 95,4 %; 

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, plan 100 000,00 zł, wykonanie 644 621,76 

zł – tj. 644,6 %; 

3. Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania, plan 7 300,00 zł, wykonanie 7 352,35 zł –  

tj. 100,7 %; 

4. Wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej,  

plan 295 000,00 zł, wykonanie 295 947,25 zł – tj. 100,3 %; 

5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych plan 618 067,30 zł, wykonanie 

393 400,73 zł – tj. 63,7 %; 

6. Pozostała kwota to wpływy między innymi z odsetek, różnych opłat, kosztów upomnień oraz 

darowizn, dochodów różnych, wykonanie  na kwotę 326 329,32 zł.  
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Działalność usługowa 

Dochody zaplanowano w kwocie 233 576,70 zł, uzyskano 233 576,70 zł, w tym wpłaty  

na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych  

i darowizn – 231 576,70 zł. 

Na utrzymanie cmentarzy – dotacja – 2 000,00 zł. 

Administracja publiczna 

Na plan dochodów 1 303 613,92 zł uzyskano dochody 151 295,26 zł, tj. 11,6 %.  

Główne źródła dochodów to: 

1. Dotacja celowa przekazywana przez Urząd Wojewódzki na sfinansowanie zadań bieżących 

zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, plan 110 890,00 zł, wykonanie – 105 390,00 

zł, co stanowi 95,0 % planu rocznego; 

2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych – 15 015,68 zł; 

3. Wpływy z różnych dochodów i opłat – 30 889,58 zł; 

4. Zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji 1 146 390,75 zł, planowane zakończenie 

zadania marzec 2021 r. 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Na plan 130 950,43 zł wykonanie na kwotę 130 950,43 zł tj. 100,0%, w tym:  

1. wpływ z tytułu pomocy finansowej miedzy JST na zadanie własne 30 000,00 zł, 

− dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia  

z organami administracji rządowej „Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Stawigudzie i Szkole Podstawowej w Bartągu” w kwocie 100 000,00 zł, 

− odsetki pozostałe 10,96 zł 

− wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 939,47 zł. 

 

Przy wejściu do budynku Urzędu Gminy w Stawigudzie został zamontowany zewnętrzny 

defibrylator AED. 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej 
Plan dochodów na 2020 r. wyniósł 33 165 875,87 zł, uzyskano dochody na kwotę 33 186 433,37 zł, tj. 

100,1 %. Główne źródło dochodów w tym dziale to między innymi: 
1. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych plan 

 –10 382 000,00 zł, wykonanie – 10 470 634,69 zł, tj. 100,9 %;  
2. Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych plan – 18 093 150,00 zł, 

wykonanie – 17 577 576,00 zł, tj. 97,2 %; 
3. Wpływy z podatku za czynności cywilnoprawne osób fizycznych plan – 2 100 692,96 zł, 

wykonanie – 2 481 581,96 zł, tj. 118,1 %;  
4. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych plan – 815 527,27 zł, wykonanie 

– 825 327,58 zł, tj. 101,2 %; 
5. Wpływy z opłat  za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych plan – 165 000,00 zł,  wykonanie 

– 196 724,18 zł, co stanowi 119,2 %; 
6. Podatek dochodowy od osób prawnych  

plan 299 793,00 zł wykonanie 337 568,11 zł, tj. 112,6 %;Opłaty za zajęcie pasa drogowego  
plan 340 000,00 zł, wykonanie 308 993,49 zł tj. 90,9 %; 

8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 1 302,00 zł wykonanie 1 302,00 zł, tj. 100,0 %. 
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Różne rozliczenia 
Na plan dochodów 14 706 990,47 zł, uzyskano środki w kwocie 14 706 990,47 zł, tj. 100,0% planu 

rocznego. Główne źródło dochodów w tym dziale to: 
1. Część oświatowa subwencji ogólnej i część wyrównawcza subwencji ogólnej. Na plan dochodów 

– 12 092 839,00 zł wykonanie – 12 092 839,00zł, tj. 100,0 % planu rocznego. 
2. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. Kwota planu 41 755,64 zł, 

wykonano 41 755,64 zł tj. 100,0 % planu. 
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 

gmin. Kwota planu 9 161,83 zł, wykonano 9 161,83 zł tj. 100,0 % planu. 
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  

Kwota planu 2 563 234,00 zł, wykonano 2 563 234,00 zł tj. 100,0 % planu. 
 

Oświata i wychowanie 
Na plan dochodów 2 656 612,53 zł, wykonanie wynosiło – 2 709 166,06 zł, tj. 102,0 %. 

Dochody w tym dziale m. innymi stanowią: 

1. Dotacje z budżetu państwa dla oddziałów przedszkolnych plan 53079,00 zł, wykonanie 53079,00zł 

tj. 100,0 %; 

2. Dotacja z budżetu państwa dla przedszkoli plan 621174,00 zł, wykonanie 621174,00 zł, tj. 100,0%; 

3. Dotacja celowa z budżetu państwa dla szkół podstawowych w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich - plan 24 448,54 zł, wykonanie 19 803,74 zł, tj. 81,0 %; 

4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i własnych (zakup podręczników  

i pomocy), plan 114 188,57 zł, wykonanie 114 188,57 zł, tj. 100,0 %;  

5. Odpłatność za przedszkola – 63 894,00 zł; 

6. Wpłaty rodziców i innych instytucji za obiady – 408 270,90 zł; 

7. Zwrot dotacji z jednostek samorządowych za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w Gminie Stawiguda – 1 099 094,34 zł; 

8. Wpływy środków na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej kwota 163 781,35 zł, 

po złożonym i rozpatrzonym wniosku; 

9. Dotacja celowa w ramach środków z udziałem funduszy europejskich na zadanie –zdalna szkoła 

124 733,77 zł. 
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Pomoc społeczna 
Na plan dochodów 536 745,00 zł,  wykonanie wyniosło 527 540,27 zł, tj. 98,3 %. 

Dochody stanowią miedzy innymi: 

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących, zleconych gminie 

z pomocy społecznej.  

2. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań: 

− na zasiłki i pomoc w naturze plan 87 018,00 zł, wykonanie 86 212,24 zł, tj. 99,1 % 

− na dodatki mieszkaniowe plan 94,00 zł, wykonanie 93,58 zł, tj. 99,6 %; 

− na zasiłki stałe plan 97 032,00 zł, wykonanie 94 932,75 zł, tj. 97,8 %; 

− na Ośrodek Pomocy Społecznej plan 188 688,00 zł, wykonanie 187 594,47 zł, tj. 99,4 %; 

− na dożywianie plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł, tj. 100%; 

− składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki 

społecznej – na plan 9 011,00 zł, otrzymano 7 949,34 zł, tj. 88,2%; 

− wpływy z usług opiekuńczych plan 34 000,00 zł, wykonanie 28 550,06 zł, tj. 84,0 %; 

− wpływy z pozostałej działalności plan 37 902,00 wykonanie 37 901,48 zł, tj. 100,0 %; 

− wpływy – Domy Pomocy Społecznej plan 3 000,00 wykonanie 3 546,35, tj. 118,2 %. 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza 
Na plan dochodów  21 976,00 zł, wykonanie wyniosło 19 960,00 zł, tj. 90,8 % planu rocznego. 

Uzyskane dochody to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,  

w tym na pomoc materialną dla uczniów. 

 

Rodzina 

Na plan dochodów 20 640 881,00 zł wykonanie wyniosło 20 231 183,90 zł, tj. 98,0 %. 

Dochody stanowią między innymi: 

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących, zleconych gminie 

z pomocy społecznej.  

2. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań: 

− Na świadczenia wychowawcze plan 17 619 491,00 zł wykonanie 17 437 084,48 zł tj. 99,0 %; 

− Na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego plan 2 456 256,00 zł 

wykonanie 2 238 401,93 zł tj. 91,1 %; 

− Na kartę dużej rodziny plan 568,00 zł wykonanie 425,16 zł tj. 74,9 %; 

− Na wspieranie rodziny plan 531 836,00 wykonano 523 645,16 zł tj. 98,5 %. 

− Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 32 730,00 zł wykonano 31 627,17 zł, tj. 96,6 %. 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Na plan dochodów 8 555 507,07 zł uzyskano 7 224 551,41 zł, tj. 84,4 %. 

Uzyskane dochody to m.in.: 

− wpływy z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód – 3 261 676,41 zł, 

− wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –  

5 050,63 zł, 

− wpływy z tytułu Gospodarki odpadami – 3 019 056,10 zł, 

− wpływy z tytułu Oświetlenia ulic, placów i dróg – 21 226,30 zł, 

− wpływy z pozostałej działalności – 917 541,97 zł. 
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Zaplanowana w tym dziale kwota 1 908 173,82 zł została zrealizowana w kwocie 619 995,09 zł  

na dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz na dofinansowanie inwestycji 

pozyskanych ze środków Unii Europejskiej w gospodarce komunalnej zaplanowano kwotę 

484 867,46zł, wykonano 354 376,70 zł 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Plan dochodów  3 454 950,46 zł, wykonanie 1 883 968,65 zł, tj. 54,5 %. 

Uzyskane dochody to: 

− wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 345 669,49 zł, 

− wpływy z różnych dochodów – 962,60 zł, 

− otrzymana dotacja z JST na realizację zadań biblioteki – 3 000,00 zł, 

− środki pozyskane w ramach zadań „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury”, „Budowa świetlicy 

w Gągławkach” oraz „Aktywizacja dzieci i młodzieży dzięki lokalnym centrom aktywności  

i integracji w Gminie Stawiguda – 1 534 336,56 zł. 

3. Realizacja wydatków budżetowych 

 

 

 

Na plan wydatków 108 711 096,63 zł wykorzystano środki w kwocie 92 354 055,75 zł,  

tj. 85,0 % planu rocznego. Zaplanowane środki w budżecie wykorzystane zostały na realizację: 
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Rolnictwo i łowiectwo 
Na plan wydatków 11 061 313,22 zł wykorzystano środki w kwocie 9 224 890,31 zł, tj. 83,4 % planu. 

 

Zadania inwestycyjne w rozdziale: 
1. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na wodociągu gminnym w miejscowości Bartąg – wykonano 

dokumentację projektową. 

2. Projekt techniczny budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Piaskowej w miejscowości 

Stawiguda – kontynuowano prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej;  

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie – kontynuowano wykonywanie robót 

budowlanych;  

4. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Stawiguda poprzez budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Bartąg i Bartążek – zadanie wieloletnie. W roku 2020 przystąpiono 

do przygotowania specyfikacji warunków zamówienia w celu ogłoszenia postępowania 

przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót. 

 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 
Dostarczanie wody. 
Wydatki zaplanowano na kwotę 2 292 370,41 zł, wykorzystano 1 679 115,44 zł. tj. 73,2 %. 

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania wodociągów i stacji wodociągowych oraz wydatki 

związane z dostarczaniem wody. 

 

Hydrofornie i Stacje Uzdatniania Wody  

W roku 2020 na wszystkich Stacjach i Hydroforniach prowadzono bieżące prace konserwacyjne, 

związane z prawidłowym utrzymaniem budynków i urządzeń. Na Stacji w Rusi wymieniono 2 filtry  

i uzupełniono złoża. 

Ogółem pobrano ok. 470 tys m3 wody z ujęć własnych oraz zakupiono z Gminy Olsztyn oraz Gminy 

Gietrzwałd ok 240 tys. m3 wody. Całkowita sprzedaż wody wyniosła ok 533 tys. m3 wody. Do celów 

technologicznych wykorzystano 117 tys. m3 wody. 

 

Sieć wodociągowa 

W eksploatacji w roku 2020 było około 146 km sieci wodociągowej będącej na mieniu komunalnym 

gminy. Usunięto 15 awarii sieci wodociągowej. Na bieżąco wykonywano płukanie sieci, co pozwoliło 

na utrzymanie sprawności sieci. Usunięto 3 szt. niesprawnych zdrojów ulicznych z czego 1 został 

wymieniony na hydrant. Na bieżąco wymieniano także uszkodzone wodomierze oraz zasuwy. Trwała 

wymiana wodomierzy na nowe z odczytem telemetrycznym w ramach projektu „Wdrożenie telemetrii 

i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Stawiguda” z RPO WiM na lata 20014-2020. 

 

Zadanie inwestycyjne w rozdziale: 

Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców gminy Stawiguda – wykonywano 

prace związane z wdrożeniem telemetrii i inteligentnych e-usług. 
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Transport i łączność 

Na plan wydatków 16 266 903,15 zł, wydatkowano 13 555 313,39 zł, tj. 83,3 % planu rocznego. 

 

Na terenie Gminy działa linia autobusowa nr 129 na trasie Pl. Roosvelta (Olsztyn) – Olsztynek, której 

obsługę powierzono ZDZiT w Olsztynie. Koszt funkcjonowania połączeń realizowanych linią 129 

pokrywają wspólnie Gmina Stawiguda i Gmina Olsztynek. W 2020 roku Gmina Stawiguda poniosła 

koszt 358 842,79 zł. Jednocześnie ZDZiT wykonuje do miejscowości Bartąg przewozy liniami  

121 i 136. 

Działają również 4 linie gminnej komunikacji publicznej (S1, S3, S4 i S5). W 2020 roku wykonano 

191.797 km, w ramach obsługi tych linii.  

 

W roku 2020 w zakresie gospodarowania pasem drogowym dróg gminnych wydano 409 decyzji  

i postanowień na zajęcie pasa drogowego. Załatwiono 238 spraw związanych  

z utrzymaniem dróg. W okresie od kwietnia do listopada dokonano dwukrotnego profilowania dróg 

równiarką z walcem na terenie gminy. Zlecono wykonanie remontu dróg gminnych w Rusi oraz 

Bartągu. 

Wykonano naprawy dróg zgodnie ze zgłoszeniami sołtysów, poprzez nawiezienie mieszanki kruszyw 

oraz tłucznia betonowego i ich profilowanie. Przeprowadzono naprawę ubytków w nawierzchni 

asfaltowej Pluski – Rybaki, DK51 – Łańsk, Pluski – Orzechowo, Dorotowo – Majdy, Gryźliny. 

W okresie od maja do października prowadzono akcję koszenia traw i chwastów na terenie gminy 

sprzętem mechanicznym tj. ciągnik + kosiarka oraz koszenie ręcznymi kosami spalinowymi przez 

pracowników referatu Gospodarki Komunalnej. 

Wykonano uzupełnienia oznakowania na drogach gminnych oraz zakupiono i ustawiono lustra 

drogowe w miejscowościach Ruś, Stawiguda. 

Na bieżąco prowadzono akcję wymiany uszkodzonego oznakowania dróg i uzupełniano ich braki. 

Wykonano pięcioletni obowiązkowy przegląd dróg gminnych. 

 

Zadania inwestycyjne w rozdziale: 

1. Projekt modernizacji ul. Grzybowej w Gryźlinach – podpisano umowę z Wykonawcą; 

kontynuacja prac w 2021 r. 

2. Dokumentacja przebudowy ul. Polnej w Bartążku – wykonano dokumentację projektową. 

3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Jasnej w Stawigudzie – kontynuowano 

prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej. 

4. Rozbudowa ulicy Polnej w Stawigudzie – wykonano oświetlenie drogi (13 lamp oświetleniowych 

z okablowaniem) oraz zamontowano oznakowanie pionowe (6 szt. znaków drogowych).  

5. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej w Jarotach – wykonano 

dokumentację projektową. 

6. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda poprzez budowę 

drogi gminnej 162048N w Dorotowie – wykonano roboty budowlane związane z budową drogi – 

droga o nawierzchni asfaltowej długości 883,42m z kanalizacją deszczową z rur PCV długości 

683,50 m oraz oświetleniem (28 lamp oświetleniowych z okablowaniem). 

7. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy umocnienia skarp w Rusi – 

kontynuowano prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej; kontynuacja prac  

w 2021 r. 
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8. Budowa ulicy Jarzębinowej w Stawigudzie – wykonano oświetlenie drogi (10 lamp 

oświetleniowych z okablowaniem). 

9. Wykonanie drogi dojazdowej z płyt betonowych do osiedli mieszkaniowych w Jarotach – 

wykonano roboty budowlane związane z budową tymczasowej drogi z płyt betonowych  

o długości 634m. 

10. Przebudowa drogi gminnej w Gryźlinach – wykonano roboty budowlane związane  

z budową drogi – droga o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 4842,63 m2 z chodnikami, 

zjazdami i opaskami z kostki betonowej o łącznej powierzchni 2366,23 m2, z kanalizacją 

deszczową z rur PCV długości 645,50 m i kanałem technologicznym długości 721,00 m. 

11. Budowa ulicy Morenowej w miejscowości Bartąg – wykonano roboty budowlane związane  

z budową ulicy Morenowej w Bartągu – droga z kostki brukowej o powierzchni 1671 m2  

z chodnikami,  opaskami z kostki betonowej o łącznej powierzchni 698,00 m2, z kanalizacją 

deszczową z rur PCV długości 178,00 m oraz oświetleniem (9 lamp oświetleniowych  

z okablowaniem). 

12. Przebudowa ulicy Jeziornej w Pluskach – wykonano roboty budowlane związane z przebudową 

ulicy Jeziornej w Pluskach – droga o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 500,00 m. 

13. Przebudowa ulic Sarniej i Żbika w miejscowości Tomaszkowo – wykonano roboty budowlane 

związane z przebudową ulic Sarniej i Żbika w Tomaszkowie – droga z kostki brukowej łącznej 

długości 514,00 m. 

14. Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ulicy Liliowej w Bartągu – wykonano 

aktualizację dokumentacji projektowej. 

15. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi brukowej w Rusi – wykonano dokumentację 

projektową. 

16. Przebudowa ul. Zajęczej w miejscowości Tomaszkowo – podpisano umowę z Wykonawcą. 

17. Przebudowa ul. Szantowej w miejscowości Tomaszkowo – podpisano umowę z Wykonawcą. 

18. Przebudowa ul. Fermowej w miejscowości Stawiguda – podpisano umowę z Wykonawcą. 

19. Rewitalizacja przystanku autobusowego w Sołectwie Wymój – wykonano roboty związane  

z rewitalizacją przystanku autobusowego w miejscowości Wymój. 

20. Budowa ul. Akacjowej w miejscowości Stawiguda wraz z budową kanalizacji deszczowej – 

podpisano umowę z Wykonawcą. 

21. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Drozda w Tomaszkowie – podpisano 

umowę z Wykonawcą. 

22. Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Słonecznej w miejscowości Pluski – podpisano 

umowę z Wykonawcą. 

23. Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda – wzdłuż ulic Kwiatowej, Akacjowej  

i Nagietkowej w Bartągu wykonano ciąg pieszy z kostki betonowej o łącznej długości 1510,00 m, 

ciąg rowerowy z betonu asfaltowego o łącznej długości 1482,00 m oraz oświetlenie (51 lamp 

oświetleniowych z okablowaniem). 
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Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Na plan 1 854 264,76 zł wykorzystano środki w kwocie – 1 478 469,11 zł, tj. 79,7 %. 

Środki wykorzystane zostały między innymi 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, wykorzystano 595 849,54 zł, 

− na remonty i materiały do remontu budynków wydatkowano – 8 813,63 zł. 

Wykonano przeglądy roczne budynków, przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznej, gazowej oraz 

przeglądy i okresowe. 

Na inwestycyjne przeznaczono – 873 805,94 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 2 500,00 zł oraz 

kwota 63 424,94 zł do zadania „Utworzenie centrum kulturowego poprzez wykonanie renowacji 

budynku zabytkowej kaplicy ewangelickiej w Stawigudzie”, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy  

o niewygasaniu środków zostały przesunięte do wykonania w 2021 roku. 

 

Zadanie inwestycyjne w rozdziale: 

Utworzenie centrum kulturowego poprzez wykonanie renowacji budynku zabytkowej kaplicy 

ewangelickiej w Stawigudzie – wykonywano roboty budowlane; kontynuacja prac w 2021 r. 

 

Działalność usługowa  

Wydatki zaplanowano na plany zagospodarowania przestrzennego na kwotę – 335 942,70 zł, 

wykorzystano 307 638,95 zł, tj. 91,6 %. 

W tym środki na plany zagospodarowania w kwocie 182 746,20 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy  

o nie wygasaniu środków zostały przesunięte do wykonania na 2021 rok. 

Wydatki zaplanowano i wykonano na utrzymanie cmentarzy wojennych na kwotę 5 000,00 zł, w tym  

z dotacji 2 000,00 zł, ze środków JST – wydatkowano 3 000,00 zł. 

 

Administracja publiczna 

Na plan wydatków 8 033 990,19 zł wykorzystano kwotę 6 229 021,32 zł, tj. 77,5 % planu rocznego. 

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją następujących zadań: 

1. Urząd Wojewódzki – są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na które gmina 

otrzymuje dotacje. Wydatki zaplanowano na kwotę 88 064,00 zł i wykorzystano w kwocie 

85 450,00 zł, tj. 97,0 % planu rocznego zgodnie z decyzją Wojewody Urzędu Wojewódzkiego. 

2. Rada Gminy – na plan wydatków 265 842,00 zł wykorzystano 240 570,64 zł, tj. 90,5 %. 

3. Urząd Gminy – na plan wydatków 7 304 540,54 zł wykorzystano 5 660 694,74 zł, tj. 77,5 % planu 

rocznego. 

 

Zadania inwestycyjne w rozdziale: 

Cyfrowa administracja – nowe e-usługi w Gminie Stawiguda – podpisano umowę z Wykonawcą.  

Kontynuacja wdrażania e-usług w Gminie Stawiguda – wykonano studium wykonalności dla zadania 

„Kontynuacja wdrażania e-usług w Gminie Stawiguda”, podpisano umowę o dofinansowanie 

realizacji zadania w ramach RPO WiM 2014 – 2020. 

 



39 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Wydatki zaplanowano na 1 071 950,71 zł, wykorzystano – 806 914,93 zł, tj. 75,3 % planu rocznego. 

1. Komendy wojewódzkie Policji. 

Zaplanowano 57 500,00 zł wykonano 57 500,00 zł tj. 100,0 %, jako wpłata na fundusz celowy  

na dofinansowanie inwestycji. 

2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. 

Zaplanowano 9 000,00 zł wykonano 9 000,00 zł tj. 100,0 %. 

3. Ochotnicze Straże Pożarne. 

Zaplanowano 823 362,76 zł wykonano 591 447,26 zł, tj. 71,8 %. Na wydatki bieżące 

zaplanowano 508 362,76 zł wykonano 326 889,26 zł, tj. 64,3 % na utrzymanie Ochotniczych 

Straży Pożarnych w gotowości bojowej. Są to wydatki na: zakup paliwa, energia, gaz, koszty 

napraw sprzętu, zakup sprzętu ratownictwa gaśniczego, szkolenia. 

Wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne plan – 315 000,00 zł, wykonanie 264 558,00 zł,  

co stanowi 84,0 % planu. W tym dziale Rady Sołeckie wydatkowały 49 829,54 zł  

na ochronę przeciwpożarową. 

4. Obrona Cywilna – wydatki zaplanowano na kwotę 4 100,00 zł wykonano – 2 362,83 zł, tj. 57,6 %. 

5. Zarządzenie Kryzysowe – plan  57 340,00 zł, wykonanie 31 259,28 zł, tj. 54,5 % między innymi 

na materiały związane z realizacją zarządzenia kryzysowego. 

6. Pozostała działalność plan 120 647,95 zł wykonano 115 345,56 zł tj. 95,6 %.  

 

Zadania inwestycyjne w rozdziale: 

1. Rozbudowa garażu - OSP Bartąg. Trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

2. Doposażenie jednostki OSP w Gryźlinach w bezzałogowy statek powietrzny – zakupiono 

bezzałogowy statek powietrzny (dron). 

3. Zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Bartąg – zakupiono 

samochód ratowniczo-gaśniczy. 

Samochód ratowniczo – gaśniczy zakupiono ze środków otrzymanych z akcji Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji "Bitwa o wozy", która miała zachęcać Polaków do głosowania  

w wyborach 28 czerwca na Prezydenta Rzeczypospolitej. 

 

Obsługa długu publicznego, Odsetki od krajowych pożyczek. 

Na plan wydatków  173 030,00 zł wykorzystano 136 063,42 zł, tj. 78,6 %  planu. Środki  

w całości wykorzystano na spłatę odsetek od podjętych kredytów bankowych: 

− Bank Spółdzielczy w Olsztynku 

− Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie 

− Bank PEKAO S.A 

− Bank PKO BP. 

 

Oświata i wychowanie 
Na plan 21 603 428,60 zł wykonanie 19 949 837,27 zł, tj. 92,3 %. 

Na zadanie oświatowe gmina otrzymała: 

− subwencję oświatową w kwocie – 10 005 396,00 zł. 

 

 



40 

Zadanie inwestycyjne w rozdziale: 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi – podpisano umowy  

na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pt. Rozbudowa 

Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi filia w Bartągu, miejsce w obrębie Bartąg, gmina 

Stawiguda (dz. nr 289/5) oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pt. 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi, gmina Stawiguda (dz. nr 46 i 45); 

kontynuacja prac w 2021 r.  

 

Ochrona zdrowia. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii 

Wydatki zaplanowano w kwocie – 536 335,00 zł, wykonanie 237 021,74 zł, tj. 44,2%. 

Dofinansowano między innymi działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, narkomanii oraz pomocy w rodzinie.  

 

Pomoc społeczna 

Wydatki zaplanowano na kwotę 1 697 194,00 zł, wykonanie 1 431 397,66 zł, tj. 84,3 % planu. 

 

Zadanie inwestycyjne w rozdziale: 

Utworzenie i wyposażenie placówki „Klub Senior+” – zakupiono wyposażenie placówki „Klub 

Senior+” (w tym. m.in. zabudowa kuchni – meble na wymiar, wyposażenie kuchni w sprzęt AGD 

oraz naczynia, sprzęt RTV, sofy, stoły, krzesła, stolik kawowy, gry planszowe). 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza 

Na plan wydatków 264 717,63 zł wykorzystano 224 283,79 zł, tj. 84,7 % planu. 

W tym dziale wydatki dotyczą: 

− utrzymania świetlicy szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stawigudzie. 

 

Rodzina 

W tym: 

− Świadczenia wychowawcze plan 17 627 091,00 zł, wykonane 17 437 084,57 zł, tj. 98,9 %; 

− Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego plan 2 456 456,00 zł wykonanie 2 228 178,47 

zł, tj. 90,7%; 

Liczba uprawnionych osób do otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 33. 

Liczba wydanych decyzji – 114. 

− Karta dużej rodziny plan 568,00 zł wykonanie 424,21 zł, tj. 74,7 %; 

− Wspieranie rodziny plan 531 836,00 zł wykonanie 523 645,07 zł, tj. 98,5 %; 

− Tworzenie i funkcjonowanie żłobków plan 308 100,00 zł wykonanie 301 200,00 zł, tj. 97,8 % - 

Żłobek Stokrotka, Żłobek Bajka, Żłobek Promyczek; 

− Rodziny zastępcze plan 60 000,00 zł wykonanie 49 973,88 zł, tj. 83,3 % - pobyt dzieci  

w rodzinach zastępczych; 

− Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych plan 6 000,00 zł, brak wykonania; 

− Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 

plan 32 730,00 zł wykonanie 31 627,17 zł, tj. 96,6 %. 
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Plan wydatków wynosił 14 475 775,31 zł, wykorzystano 10 567 546,15 zł, tj. 73,0 % planu. 

W tym dziale wykonano ze środków Funduszu Sołeckiego kwotę 231 534,50.  

W tym dziale realizowane są m.in. następujące zadania: 

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym wydatki związane są z utrzymaniem 

oczyszczalni ścieków, kolektorów ściekowych oraz przepompowni.  

Na plan wydatków   4 674 925,46 zł wykorzystano 3 854 621,98 zł, tj. 82,5 % planu. 

2. Gospodarka odpadami  

Plan wydatków w tym dziale 3 000 000,00 zł, wykonano – 3 000 000,00 zł, tj. 100,0 % planu 

rocznego. 

 

Zestawienie punktów adresowych za rok 2020 

Liczba punktów adresowych 

Ogółem 3300 

W tym:  

zamieszkałych 2430 

niezamieszkałych 870 

Punkty z selektywną zbiórką odpadów 

Ogółem 2960 

W tym:  

zamieszkałych 2165 

niezamieszkałych 795 

Punkty z nieselektywną zbiórka odpadów 

Ogółem 340 

W tym:  

zamieszkałych 265 

niezamieszkałych 75 

 

3. Oczyszczanie miast i wsi. 

Plan – 109 000,00 zł, wykonano 89 281,03 zł, tj. 81,9% planu rocznego, są to wydatki na usuwanie 

dzikich wysypisk śmieci, na zakup usług i materiałów. 

4. Schroniska dla zwierząt wykonanie 43 480,28 zł, zakup usług pozostałych – dowóz zwierząt oraz 

leczenie zwierząt. 

5. Oświetlenie ulic, placów – na plan wydatków 866 297,91 zł wykorzystano 495 266,13 zł, tj. 57,2% 

planu. w tym środki Funduszu Sołeckiego 9 000,00 zł. Na bieżąco wymieniano oprawy sodowe  

na nowoczesne oprawy LEDowe. W miejscowości Bartążek wymieniono wszystkie oprawy  

na LEDowe. 

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie  

ze środowiska – plan 18 000,00 zł, wykonanie 4 998,23 zł, tj. 27,8%. 

 

Zadania inwestycyjne w rozdziale: 

1. Zastosowanie OZE w gospodarce komunalnej – wykonano roboty budowlane związane  

z budową elektrowni fotowoltaicznej na działce nr 270/15  obręb Stawiguda – 557 modułów 

fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej, monitoring on-line, przyłącze energetyczne. 

2. Budowa oświetlenia ulicy Porcelanowej i Kryształowej w miejscowości Jaroty - etap I – 

podpisano umowę z Wykonawcą. Kontynuacja w 2021 r. 
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3. Budowa oświetlenia na ul. Olsztyńskiej i Ceglanej w Stawigudzie – ogłoszono postępowanie na 

wybór Wykonawcy robót budowlanych. 

4. Budowa oświetlenia w Bartagu. Trwa procedura uzyskania stosownej zgody na realizację zadania. 

5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oświetlenia w Bartągu – wykonano dokumentację 

projektową; złożono w Starostwie wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. 

6. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Zezuj 

oraz Stawiguda (ul.Ceglana, Olsztyńska) – wykonano dokumentację projektową. 

7. Dostawa i montaż 5 lamp w Gągławkach – zamontowano 5 lamp w miejscowości Gągławki. 

8. Dokumentacja projektowa odprowadzenia nadmiaru wód opadowych ze stawu na dz. 241/5  

w Dorotowie do istniejącego rowu – kontynuowano prace związane z wykonaniem dokumentacji 

projektowej; termin zakończenia robót planowany jest na czerwiec 2021r. 

9. Inwestycja i budowa placu zabaw ul. Olsztyńska – wykonano dokumentację projektową placu 

zabaw oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw (zestaw zabawowy, karuzelę, huśtawkę 

wahadłową). 

10. Dokumentacje projektowe – m.in. w ramach zadania sporządzono projekty stałej organizacji ruchu 

dla ulicy Liliowej w Bartągu oraz ulicy Miętowej w Bartągu.  

Wykonano projekt zieleni na ulicy Morenowej w Bartągu, na Skwerze Nad Łyną  

w Bartągu, na skarpie na ul. Warszawskiej w Stawigudzie, projekt budowy wiaty na dz. 47/12 

obręb Ruś, oraz wiaty na dz. 9/56 obręb Bartąg, sporządzono audyt trwałości projektu pn. 

„Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez zakup specjalistycznych 

samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Stawiguda i OSP Pluski”, sporządzono 

inwentaryzację budynku wraz z opinią techniczną na dz. nr 93/20 obr. Stawiguda, wykonano 

projekt przebudowy kolizji energetycznej na drodze 162048N w Dorotowie, sporządzono 

koncepcję przebiegu drogi tymczasowej z płyt betonowych na ul. Zachodniej w miejscowości 

Jaroty oraz program funkcjonalno-użytkowy dla budowy ulicy Zachodniej w miejscowości Jaroty, 

wykonano koncepcję przebiegu połączenia ulicy Porcelanowej z ulicą Bartąską w miejscowości 

Bartąg, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia ulicznego –  

ul. Miętowa w Bartągu, wykonano projekty zieleni – ulica Morenowa i skwer nad Łyną w Bartągu 

oraz skarpa przy ulicy Warszawskiej w Stawigudzie, wykonano studium wykonalności dla 

budowy traktu pieszo-rowerowego, obręb Jaroty od działki nr 211/4 do skrzyżowania z ul. 

Bukowskiego, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowej zmiany zagospodarowania 

działki nr geod. 24/4 obr. Tomaszkowo gmina Stawiguda. 

11. W ramach zadania „Ochrona zasobów przyrodniczych gminy Stawiguda” – wykonano 

dokumentacje projektowe: „Ochrona zasobów przyrodniczych na terenie gminy Stawiguda” dla 

CZĘŚCI I pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Gryźliny do miejscowości 

Zielonowo, dla CZĘŚCI IV pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika w miejscowości 

Dorotowo w ramach przebudowy drogi gminnej, dla CZĘŚCI V pn. Budowa chodnika  

w miejscowości Miodówko, dla CZĘŚCI XV – Przebudowa DP 1441N w zakresie budowy 

ścieżki pieszo-rowerowej w Pluskach wraz z oświetleniem na działkach od działki 288/19 obr. 

Pluski do skrzyżowania z ulicą Jeziorną w Pluskach oraz od skrzyżowania z ul. Jeziorną do 

skrzyżowania z ulicą Bartąską w Pluskach, dla CZĘŚCI XVII – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 

w Bartążku w ramach przebudowy drogi powiatowej 1374N; wykonano projekt 

zagospodarowania plaży w Wymoju, projekt zagospodarowania terenu na dz. nr 301/2 obr. Bartąg, 

projekt zagospodarowania terenu parku w Bartążku, zagospodarowania terenu na działce nr 29/1 

obr. Bartąg; podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowych: Budowy traktu pieszo-
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rowerowego na ulicy Kolejowej w Stawigudzie, Budowy traktu pieszo-rowerowego  

od skrzyżowania ulic Gietrzwałdzkiej i Nad Łyną w Bartągu, Budowy traktu pieszo-rowerowego 

od ronda w Bartągu i wzdłuż ulicy Bartąskiej do ul. Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty, 

Budowy traktu pieszo-rowerowego od boiska Orlik do ulicy Ogrodowej w Stawigudzie  

na odcinkach od boiska Orlik do przejazdu kolejowego oraz na odcinku od przejazdu kolejowego 

do ulicy Ogrodowej, Budowy traktu pieszo-rowerowego na ulicy Warmińskiej w Stawigudzie, 

Budowy traktu pieszego od kapliczki na działce 23/80 obręb Majdy do działki nr 2/6 obręb Majdy, 

„Ochrona zasobów przyrodniczych na terenie gminy Stawiguda” dla CZĘŚCI II pn. Budowa 

ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Wulpińskiej do rowu na działce 110, dla CZĘŚCI III pn. 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od rowu na działce 110 wraz z kładką nad rowem do 

Dorotowa, dla CZĘŚCI VIII – Przebudowa DP 1441N w miejscowości Stawiguda w zakresie 

budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od działki 135/2 do ronda przy zjeździe z DK S51 

oraz Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu węzła drogowego DK S51, dla CZĘŚCI IX – 

Budowa chodnika od ulicy Agnieszki wzdłuż linii brzegowej jeziora Wulpińskiego do ulicy 

Franciszka w Majdach oraz zagospodarowania plaży w Rusi – kontynuacja prac w 2021 r. 

12. W ramach zadania „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Stawiguda” – zadanie 

wieloletnie; podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z Budową traktu 

pieszego wraz z elementami edukacji ekologicznej w Rusi oraz Budową turystycznego szlaku 

pieszo-rowerowego przy ul. Olsztyńskiej w Stawigudzie. 

Podpisano umowy na nadzór nad realizacją zadania; ogłoszono postępowania przetargowe na 

wyłonienie Wykonawców robót dla zadań: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Bartągu, Budowa 

ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Bartąg i Bartążek, Budowa traktu pieszo-

rowerowego łączącego Bartąg i Ruś, Budowa traktu pieszo-rowerowego łączącego Wymój ze 

Stawigudą, Utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z elementami edukacji 

ekologicznej w Stawigudzie – Zieleń wokół istniejącego zbiornika wodnego, Budowa rekreacyjnej 

przestrzeni w Majdach z parkiem historycznym oraz ścieżką dydaktyczną wraz z miejscami 

postojowymi i oświetleniem na cele edukacji ekologicznej, Utworzenie ekologicznej ścieżki 

dydaktycznej wzdłuż ulicy Przyrodniczej w Bartągu, Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem 

na miejsce odpoczynku przy szlaku rowerowym w Tomaszkowie. 

13. Zakup lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Gągławki – zakupiono 6 lamp oświetleniowych 

z przeznaczeniem do późniejszego montażu na terenie przy PKP. 

14. W ramach zadania „Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda” zakupiono  

1 autobus, wykonano roboty związane z budową traktu pieszego i traktu rowerowego wzdłuż ulic 

Akacjowej, Nagietkowej i Kwiatowej w Bartągu. 

 

Ochrona środowiska: 

1. W ramach działań mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza tj.: ograniczenia 

„niskiej” emisji zanieczyszczeń emitowanej z zabudowy mieszkaniowej w 2020 roku Gmina 

realizowała program polegający na udzielaniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Stawiguda na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie 

źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy. Zadanie 

realizowane jest  zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/332/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia  

11 stycznia 2018 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 

Stawiguda na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie 



44 

źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Stawiguda (Dz. Urzęd. 

Woj. Warm-Maz. z 2018 r. poz. 355). 

2. Liczba udzielonych dotacji: 16 na łączną kwotę 48.000,00 zł. W 2020 roku zostało posadzonych 

370 drzew i 300 krzewów. 

3. Informacja odnośnie akcji informacyjnych związanych z propagowaniem działań ekologicznych 

dostępne są m.in. na Facebooku gminy Stawiguda, Facebooku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie, Facebooku Szkoły Podstawowej w Rusi, Facebooku 

Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK im. Jana Baczewskiego w Gryźlinach. 

4. W ramach przeciwdziałania bezdomności zwierząt Gmina Stawiguda prowadzi finansowanie  

i współfinansowanie sterylizacji kotek i kastracji kotów. W 2020 roku koszt działania wyniósł 

2.430,00 zł. Zabiegom poddano 54 zwierzęta.    

Ponadto gmina wspomaga karmicieli kotów wolno żyjących poprzez zakup karmy – koszty zakupu 

karmy wyniosły 1 224,52 zł. 

W roku 2020 nie stwierdzono żadnego zdarzenia mogącego mieć wpływ na pogorszenie jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych, w tym jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

W tym dziale planowana jest między innymi dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka 

Kultur i Biblioteki, wydatki związane z utrzymaniem świetlic przez Rady Sołeckie oraz dotacje 

przeznaczone na zadania własne organizacjom prowadzącym działalność. 

Plan – 7 322 865,95 zł, wykorzystanie 5 667 168,15 zł, tj. 77,4 % planu rocznego. 

Wydatki inwestycyjne - kwota 4 800 373,34 zł 

Rady Sołeckie w tym dziale wydatkowały 28 890,17 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. 

Środki na dokumentację projektowo-kosztorysową świetlicy wiejskiej, na rozbudowę Gminnego 

Ośrodka Kultury 2 105 407,09 zł; Aktywizacja dzieci i młodzieży dzięki lokalnym centrom 

aktywności i integracji w Gminie Stawiguda 50 710,18 zł; Budowa świetlicy w Gągławkach 

20 421,16 zł; oraz wydatki bieżące 5 000,00 zł, na podstawie Uchwały Rady Gminy o niewygasaniu 

środków, zostały przesunięte do wykonania na 2021 rok. 

 

Zadania inwestycyjne w rozdziale: 

Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie – kontynuowano wykonywanie robót 

budowlanych; kontynuacja prac w 2021 r. 

Budowa świetlicy w Gągławkach – podpisano umowę z Wykonawcą robót i rozpoczęto roboty 

budowlane; kontynuacja prac w 2021 r. 

Aktywizacja dzieci i młodzieży dzięki lokalnym centrom aktywności i integracji w Gminie Stawiguda 

– podpisano umowy z Wykonawcami i rozpoczęto roboty związane z remontem świetlic w Wymoju  

i Pluskach – kontynuacja prac w 2021 r.; ogłoszono postępowania przetargowe na dostawę 

wyposażenia do świetlic w Wymoju i Pluskach. 

 

Kultura fizyczna i sport 

Plan wydatków – 257 800,00 zł, wykorzystano 159 167,40 zł, tj. 61,7 %. 

W tym dziale wydatkowano środki Rad Sołeckich na kwotę 1 700,00 zł.  
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4. Zestawienie projektów Gminy Stawiguda, realizowanych w roku 2020 r.  

z wykorzystaniem środków zewnętrznych. 

 

Zestawienie projektów za rok 2020 

Lp. Nazwa Program 

Operacyjny 

Rok 

zakończeni

a 

Wartość 

Ogółem Dofinansowanie Wkład Własny 

Projekty wieloletnie i ich realizacja zakończona w 2020 r. 

1 
Poprawa ekomobilności  

na terenie Gminy 

Stawiguda 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 
Warmińsko – 

Mazurskiego na lata 

2014-2020 

2020 16 183 169,49 13 435 852,89 2 371 032,86 

2 
Budowa ulicy 

Jarzębinowej  

w miejscowości Stawiguda 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
2020 873 544,35 436 772,17 428 932,99 

Projekty rozpoczęte w roku 2020 i niezakończone 

3 
Cyfrowa administracja – 

nowe e-usługi  

w Gminie Stawiguda 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 
Warmińsko – 

Mazurskiego na lata 

2014-2020 

2021 1 329 630,00 1 130 185,50 199 444,50 

4 

Aktywizacja dzieci  

i młodzieży dzięki 

lokalnym centrom 

aktywności i integracji  

w gminie Stawiguda. 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 

Warmińsko – 
Mazurskiego na lata 

2014-2020 

2021 512 451,49 374 134,86 87 817,06 

5 Kontynuacja wdrażania e-

usług w Gminie Stawiguda 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 

Warmińsko – 
Mazurskiego na lata 

2014-2020 

2021 944 025,00 802 421,25 141 603,75 

6 

Poprawa efektywności 

energetycznej budynków 

użyteczności publicznej  

w gminie Stawiguda 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 

Warmińsko – 
Mazurskiego na lata 

2014-2020 

2022 3 957 544,86 2 726 594,96 1 230 949,90 

7 

Uporządkowanie 

gospodarki wodno-

ściekowej w gminie 

Stawiguda poprzez budowę 

kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Bartąg i 

Bartążek 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

2014-2020 
2021 1 219 544,58 775 996,00 443 548,58 

8 Budowa Świetlicy  

w Gągławkach 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

2014-2020 
2021 659 162,54 190 890,00 468 272,54 

9 Cyfrowo i Komputerowo 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Warmińsko – 

Mazurskiego na lata 

2014-2020 

2021 232 154,80 220 547,05 11 607,75 

10 
Przebudowa ulicy 

Szantowej w miejscowości 

Tomaszkowo 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
2021 842 923,63 421 461,81 421 461,82 

11 

Budowa ulicy Akacjowej 

w miejscowości Stawiguda 

wraz  

z budową kanalizacji 

deszczowej 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
2021 127 881,01 63 940,00 63 941,01 
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12 
Przebudowa ul. Zajęczej w 

miejscowości 

Tomaszkowo 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
2021 258 142,23 129 071,11 129 071,12 

13 
Przebudowa ulicy 

Fermowej  

w miejscowości Stawiguda 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
2021 523 833,09 266 416,54 257 416,55 

14 Przebudowa ulicy Polnej w 

Stawigudzie 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
2021 466 727,25 233 363,62 233 363,63 

Rozpoczęte i zakończone w roku 2020 

15 

Zakup książek do 

biblioteki szkolnej w 

Szkole Podstawowej im. 

11 Listopada w Rusi Filia 

w Bartągu 

Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa 
2020 15 000,00 12 000,00 3 000,00 

16 

Doposażenie jednostki 

OSP w Gryźlinach  

w bezzałogwy statek 

powietrzny 

Dotacja celowa 

Marszałka 
Województwa 

Warmińsko-

Mazurskiego na 

dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych w 

zakresie ochrony 
przeciwpożarowej 

2020 57 000,00 30 000,00 27 000,00 

17 

Wyposażenie pomieszczeń 

przeznaczonych na Klub 

Senior + w Gminie 

Stawiguda 

Program Wieloletni 

"Senior+" 
2020 32 741,37 24 954,00 7 787,37 

18 
Rewitalizacja przystanku 

autobusowego w Sołectwie 

Wymój 

Aktywna Wieś 
Warmii, Mazur i 

Powiśla 
2020 19 940,00 15 592,00 4 348,00 

19 
Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Stawigudzie 

(kolektor ścieków) 

Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 
2020 1 898 219,82 1 898 219,82 0,00 

20 Przebudowa drogi gminnej 

w Gryźlinach 
Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 
2020 665 014,18 665 014,18 0,00 

21 Zdalna Szkoła 
Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa 2014-

2020 
2020 70 172,74 70 000,00 172,74 

22 Zdalna Szkoła + 
Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa 2014-

2020 
2020 55 000,00 54 733,77 266,23 

23 Zastosowanie OZE  

w gospodarce komunalnej 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 
Warmińsko – 

Mazurskiego na lata 

2014-2020 

2020 699 613,42 484 867,46 85 564,85 

24 
Przebudowa ulic: Sarniej i 

Żbika w miejscowości 

Tomaszkowo 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
2020 667 422,76 333 711,38 333 711,38 

25 Przebudowa ulicy Jeziornej 

w Pluskach 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
2020 716 218,21 358 109,11 358 109,10 

26 Budowa ulicy Morenowej 

w miejscowości Bartąg 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
2020 1 334 912,11 672 456,00 662 456,11 

27 Przebudowa drogi gminnej 

w Gryźlinach 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
2020 3 134 094,18 1 567 047,00 1 567 047,18 

28 

Dopłata w formie 

dofinansowania zadań 

własnych organizatorów  

w zakresie przewozów 

autobusowych  

o charakterze użyteczności 

publicznej 

Fundusz Rozwoju 

Przewozów 
Autobusowych 

2020 1 589 218,99 1 100 042,99 489 176,00 

29 

Bezpieczne przejścia dla 

pieszych przy Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w 

Stawigudzie i Szkole 

Podstawowej  

w Bartągu 

Program "Razem 

Bezpieczniej" 
2020 120 000,00 100 000,00 20 000,00 
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Projekty Wieloletnie, Niezakończone 

30 
Rozbudowa Gminnego 

Ośrodka Kultury w 

Stawigudzie 

Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Warmińsko – 
Mazurskiego na lata 

2014-2020 

2021 6 422 243,25 3 429 989,59 2 992 253,66 

31 
Ochrona różnorodności 

biologicznej na terenie 

gminy Stawiguda. 

Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Warmińsko – 

Mazurskiego na lata 
2014-2020 

2021 7 706 693,53 6 550 689,50 1 156 004,03 

32 

Utworzenie centrum 

kulturowego poprzez 

wykonanie renowacji 

budynku zabytkowej 

kaplicy ewangelickiej w 

Stawigudzie 

Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Warmińsko – 
Mazurskiego na lata 

2014-2020 

2021 793 660,61 650 801,70 142 858,91 

33 Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Stawigudzie 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 

Warmińsko – 
Mazurskiego na lata 

2014-2020 

2021 15 796 581,50 4 655 496,58 11 141 084,92 

34 

Wdrożenie telemetrii  

i inteligentnych e-usług dla 

mieszkańców Gminy 

Stawiguda 

Regionalny Program 

Operacyjny 
Województwa 

Warmińsko – 
Mazurskiego na lata 

2014-2020 

2021 2 979 726,94 1 952 249,60 1 027 477,34 

35 Bezpieczny MOF 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Warmińsko – 

Mazurskiego na lata 

2014-2020 

2021 156 345,00 132 893,25 

Projekt 

partnerski Gmin 

wchodzących  

w skład 

Miejskiego 

Obszaru 

Funkcjonalnego 

w którym: udział 

Gminy 

Stawiguda 

wynosi:  

23 451,75 zł. 

5. Umowy o dofinansowanie zawarte w 2020 roku: 

Lp. Data podpisania umowy Nazwa zadania Program operacyjny 
Wartość 

dofinansowania 

1 22.04.2020 r. 

Aktywizacja dzieci i młodzieży dzięki 

lokalnym centrom aktywności i 

integracji w gminie Stawiguda 

RPO WiM  

2014-2020 
420 818,32 zł 

2 23.04.2020 r. Zdalna szkoła PO PC 2014-2020 70 000 zł 

3 13.06.2020 r. Zdalna szkoła plus PO PC 2014-2020 55 000 zł 

4 02.06.2020 r. 
Przebudowa ul. Zajęczej w 

miejscowości Tomaszkowo 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
296 500 zł 

5 02.06.2020 r. 
Przebudowa ul. Szantowej w 

miejscowości Tomaszkowo 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
883 500 zł 

6 02.06.2020 r. Przebudowa ulicy Polnej w Stawigudzie 
Fundusz Dróg 

Samorządowych 
228 267,50 zł 

7 02.06.2020 r. 

Budowa ulicy Akacjowej w 

miejscowości Stawiguda wraz z budową 

kanalizacji deszczowej 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
91 646,00 zł 

8 02.06.2020 r. 
Przebudowa ulicy Fermowej w 

miejscowości Stawiguda 

Fundusz Dróg 

Samorządowych 
568 500,00 zł 

9 29.06.2020 r. Zakup książek do biblioteki SP w Rusi 

Narodowy Program 

Rozwoju 

Czytelnictwa 

12 000,00 zł 
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10 07.07.2020 r. 
Rewitalizacja przystanku autobusowego 

w Sołectwie Wymój 

Aktywna Wieś 

Warmii, Mazur 

 i Powiśla  

15 952,00 zł 

11 07.08.2020 r. 

Wyposażenie pomieszczeń 

przeznaczonych na Klub Senior+ w 

Gminie Stawiguda 

Program Wieloletni 

Senior+ na lata  

2015-2020 

24 954,00 zł 

12 17.08.2020 r. 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej 

w Gminie Stawiguda poprzez budowę 

sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Bartąg i Bartążek 

PROW 2014-2020 775 996,00 zł 

13 30.10.2020 r. 

Poprawa efektywności energetycznej 

budynków użyteczności publicznej na 

terenie gminy Stawiguda 

RPO WiM 2014-

2020 
2 726 594,96 zł 

14 07.12.2020 r. 
Dopłata do przewozów autobusowych w 

2021 r. 

Fundusz Rozwoju 

Przewozów 

Autobusowych 

1 013 157,60 zł 

15 11.12.2020 r. Cyfrowo i Komputerowo 
RPO WiM 2014-

2020 
220 547,05 zł 

16 15.12.2020 r. 
Kontynuacja wdrażania e-usług w 

Gminie Stawiguda 

RPO WiM 2014-

2020 
802 421,25 zł 

 

W 2020 r. otrzymano dofinansowanie ze środków zewnętrznych w wysokości 8 205 854,68 zł 

6. Fundusz sołecki 

W Gminie Stawiguda funkcjonuje 13 sołectw. W ciągu 2020 roku odbyło się 6 narad sołtysów  

z Wójtem. Możliwość organizacji Zebrań Wiejskich była ograniczona z uwagi na obostrzenia 

wynikające z pandemii Covid-19. 

Środki wyodrębnione do dyspozycji sołectw 

Plan i wykonanie za 2020r. 

L.p. Nazwa sołectwa Plan Wykonanie 

1. Rada Sołecka Bartąg 56 863,40 36 132,62 

2. Rada Sołecka Bartążek 29 910,15 26 892,93 

3. Rada Sołecka Dorotowo 41 225,97 28 522,61 

4. Rada Sołecka Gągławki 26 214,03 23 952,22 

5. Rada Sołecka Gryźliny-Zielonowo 45 661,31 45 580,20 

6. Rada Sołecka Jaroty 56 863,40 36 261,34 

7. Rada Sołecka Majdy-Kręsk 21 210,05 21 191,40 

8. Rada Sołecka Miodówko-Zezuj 20 300,23 20 260,37 

9. Rada Sołecka Pluski-Rybaki 32 184,68 22 503,19 

10. Rada Sołecka Ruś, Binduga, Zazdrość 38 837,70 35 743,49 

11. Rada Sołecka Stawiguda 56 863,40 49 404,09 

12. Rada Sołecka Tomaszkowo 54 133,96 49 391,08 

13. Rada Sołecka Wymój 24 451,26 20 875,02 

Ogółem: 504 719,54 416 710,56 
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B. Oświata i edukacja 

1. Edukacja żłobkowa 

W 2020 roku na terenie Gminy Stawiguda funkcjonowały 4 żłobki niepubliczne: 

− Żłobek „Stokrotka”,  

− Żłobek Niepubliczny „Bajka”,  

− Dom Rozwoju Malucha „Promyczek”,  

− Niepubliczny Żłobek „Żółwik”  

Placówki te obejmowały 89 miejsc na dzień 1 stycznia 2020 r. (z czego zajętych było  

81 miejsc) oraz 89 miejsc na dzień 31 grudnia 2020 r. (z czego zajętych było 89 miejsc). 

 

2. Wychowanie przedszkolne 

W 2020 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydała 2 830 752,75 zł.  

W 2020 r. funkcjonowały 2 przedszkola gminne. Do gminnych przedszkoli uczęszczało 223 dzieci,  

w tym 103 dziewczęta i 120 chłopców.  

Do przedszkoli uczęszczały dzieci z następujących roczników: 

1. rocznik [ 2018 ] – [ 4 ] dzieci, w tym [ 3 ] dziewczęta i [ 1 ] chłopiec 

2. rocznik [ 2017 ] – [ 36 ] dzieci, w tym [ 13 ] dziewcząt i [ 23 ] chłopców 

3. rocznik [ 2016 ] – [ 53 ] dzieci, w tym [ 33 ] dziewcząt i [ 20 ] chłopców 

4. rocznik [ 2015 ] – [ 62 ] dzieci, w tym [ 26 ] dziewcząt i [ 36 ] chłopców 

5. rocznik [ 2014 ] – [ 68 ] dzieci, w tym [ 28 ] dziewcząt i [ 40 ] chłopców 

Gmina nie prowadzi punktów przedszkolnych. 

 

W gminie funkcjonują placówki prowadzone przez inne podmioty: 

1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gryźlinach  

2. Publiczne Przedszkole „BAJKA” w Bartągu 

3. Przedszkole Niepubliczne „BAJKA” w Bartągu 

4. Przedszkole Niepubliczne „PROMYCZEK” w Bartągu 

3. Szkoły podstawowe 

W gminie w 2020 r. funkcjonowały 3 szkoły podstawowe w tym 2 prowadzone przez jednostkę 

samorządu terytorialnego:  

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie;  

2. Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi z Filią w Bartągu 

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Baczewskiego w Gryźlinach prowadzona przez Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. 

Z nauczania indywidualnego w gminie korzystał jeden uczeń.  
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W przeliczeniu na 1 ucznia w tym ucznia niepełnosprawnego, wydatki na poszczególne szkoły  

z budżetu gminy kształtowały się następująco: 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie - 15 395,43 zł;  

2. Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi z Filią w Bartągu - 10 404,85 zł. 

 

Wydatki (w tym uczniowie niepełnosprawni) na poszczególne szkoły:  

1. Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie  - 5 480 773,28 zł  

2. Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi  - 6 513 436,26 zł. 

 

Uczniowie szkół: 

1. We wrześniu 2020 r. naukę w szkołach podstawowych jednostki samorządu terytorialnego 

rozpoczęło 465 uczennic i 517 uczniów. Z kolei promocji do kolejnej klasy nie otrzymało  

4 uczniów w gminie.  

2. Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2020 r. średnio w szkołach gminnych 19,8 uczniów.  

 

W 2020 r. szkoły ukończyło 54 uczniów.   

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie – 32 uczniów;  

2. Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi z Filią w Bartągu – 22 uczniów. 

 

Zatrudnienie w poszczególnych szkołach:  

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie – zatrudnionych było 

43 nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 2 nauczycielek/nauczycieli 

stażystów, 9 nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 9 nauczycieli mianowanych  

i 23 nauczycieli dyplomowanych.  

W ciągu 2020 r. zatrudniono 3 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Na jedną 

nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadka średnio 8 uczennic i uczniów. 

2. Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi z Filią w Bartągu – zatrudnionych było 61 

nauczycielek i nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 6 nauczycielek/nauczycieli 

stażystów, 22 nauczycielek/nauczycieli kontraktowych, 9 nauczycieli mianowanych  

i 24 nauczycieli dyplomowanych.  

W ciągu 2020 r. zatrudniono 11 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty). Na jedną 

nauczycielkę/jednego nauczyciela przypadka średnio 10,3 uczennic i uczniów. W 2020 roku nie było 

w szkołach zwolnień nauczycieli. 
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4. Dowóz uczniów: 

 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie – 162 uczennic  

i uczniów, stanowiących 45,25% wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało do szkoły  

za sprawą organizowanych przez gminę środków transportu publicznego.  

Z kolei 4 uczniów 1,12% uczennic i uczniów było dowożonych przez rodziców lub też docierało 

do szkół za sprawą innych prywatnych form transportu. 

 

2. Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi z Filią w Bartągu – 311 uczennic i uczniów, 

stanowiących 49,68 % wszystkich uczennic i uczniów, dojeżdżało do szkoły za sprawą 

organizowanych przez gminę środków transportu publicznego.  

Z kolei 5 uczniów 0,8 % uczennic i uczniów było dowożonych przez rodziców lub też docierało 

do szkół za sprawą innych prywatnych form transportu. 

Dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół realizowano przez dowóz dzieci do szkół przez 

przewoźników oraz opłacenie dowozu dzieci niepełnosprawnych  do placówek oświatowych,  

a także w ramach podpisanego z Gminą Olsztyn porozumienia w zakresie zapewnienia uczniom 

niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. 

Koszt dowozu 1 ucznia niepełnosprawnego miesięcznie to:  

53 339,15 zł: 9 dzieci: 10 m-cy = 592,66 zł. 

C. Polityka społeczna 

Głównym kreatorem i realizatorem polityki społecznej w gminie jest Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Stawigudzie, a jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki 

społecznej jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stawiguda na lata 2016- 

2025. Misją strategii jest skuteczne odpowiadanie na realne potrzeby społeczne wszystkich 

mieszkańców Gminy Stawiguda. 

Głównym i długofalowym celem, do którego dąży ośrodek  jest aktywizacja osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i marginalizacją, umożliwienie tym osobom zerwania z postawą 

wyuczonej bezradności, nabycie postawy aktywnej, odpowiedzialnej i partnerskiej, przez  

co możliwy stanie się powrót do pełnego udziału w życiu społeczności lokalnej.  Polityka społeczna 

gminy ma na celu zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych, wyrównywanie szans oraz 

podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Zadania z zakresu pomocy społecznej, rodzaje świadczeń, 

zasady i tryb ich udzielania oraz organizację pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej oraz akty wykonawcze do w/w ustawy. 

Pomoc społeczna polega w szczególności na: przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą 

świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej, analizie  

i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań 

wynikających z rozeznanych potrzeb, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy  

w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:  

Opracowanie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, udzielanie schronienia, 

zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, a także przyznawanie  

i wypłacania świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków (celowych, okresowych, stałych, zasiłków 
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celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, zasiłków celowych 

przyznawanych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym 

dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zasiłków celowych w formie biletu 

kredytowanego) jak też opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która 

rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką ojcem 

lub rodzeństwem. W ramach zadań własnych, gmina zobowiązana jest także do prowadzenia pracy 

socjalnej, organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca 

gminy w tym domu, prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych, dożywiania 

dzieci, czy sprawienia pogrzebu. Gmina organizuje pomoc osobom mającym trudności  

w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Zadania własne gminy  obejmują także 

przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, przyznawanie i wypłacanie pomocy na 

ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek i pomocy w naturze, prowadzenie  

i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wparcia o zasięgu gminnym oraz 

kierowanie do nich osób wymagających opieki, podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy 

społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów 

osłonowych oraz współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa 

zawodowego i o szkoleniach. 

Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie Stawiguda  

w 2020 roku  było bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność i ubóstwo. 

W roku 2020 tylko ze świadczeń wypłacanych z ustawy o pomocy społecznej  pomocy społecznej 

skorzystało 389 osób (co stanowi około  4% mieszkańców gminy), w tym 89 osób długotrwale 

korzystający z pomocy społecznej, 70 osób korzystających było w wieku 60 +, 50 osób otrzymało 

pomoc pomimo, iż ich dochód na osobę w rodzinie przewyższał kryterium dochodowe, 201 osób 

korzystających z pomocy posiadało dochód poniżej kryterium dochodowego, a 138 osób skorzystało  

z pomocy wyłącznie z pracy socjalnej.  

Działania reintegracyjne wspierane są obligatoryjnymi świadczeniami pieniężnymi, wzmacniającymi 

funkcję ekonomiczną rodziny. 

1. Informacja na temat udzielonych świadczeń z pomocy społecznej w 2020 roku: 

1. Zasiłki stałe: 19 osób, wydatkowano: 94 676 zł. 

2. Zasiłki okresowe: 60 rodzin: wydatkowano: 85 948 zł 

3. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe: 74  rodziny, wydatkowano: 28 989 zł 

4. Zasiłek celowy (zdarzenie losowe) 1 rodzina, kwota 5 000 zł 

5. Posiłek w szkole i w domu: 115 osób, wydatkowano kwotę: 100 060 zł. 

6. Usługi opiekuńcze i całodobowe usługi opiekuńcze świadczone w RDO: 11 osób, całkowity koszt 

wyniósł 50 879 zł, odpłatność rodzin wyniosła:28 550 zł. 

7. Opłata gminy za pobyt w DPS:6 osób, wydatkowano: 174 968 zł. 

8. Schronienie: 3 osoby, w tym dwie przebywały w ośrodku dla osób bezdomnych  

w Marwałdzie, 1 otrzymała mieszkanie socjalne, wydatkowano: 9 059 zł 

9. Specjalistyczne usługi opiekuńcze: brak potrzeb ww. zakresie 

10. Sprawianie pogrzebu: 1, wydatkowano 1814 zł 
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11. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza:11 rodzin objęta pomocą asystenta, wydatkowano 49 973 zł 

za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. 

12. Program Wspieraj Seniora; 30 osób objęto pomocą (zakupy, załatwianie spraw urzędowych) 

 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanej przez gminę należy: 

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską 

żywiołową lub ekologiczną, prowadzenie  i rozwój ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia cudzoziemcom 

wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

W 2020 roku nie świadczono specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszania. Brak 

potrzeb ww. zakresie. Na terenie gminy nie funkcjonuje żaden ośrodek wsparcia dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. Osoby wymagające takiego wsparcia kierowane są do ośrodków  

w gminach ościennych. W 2020 roku z takiej formy wsparcia skorzystało 11 osób. Ośrodek nie udział 

wsparcia cudzoziemcom oraz nie wypłacał wynagrodzenia dla opiekuna prawnego. Brak potrzeb  

w ww. zakresie. 

 

Oprócz pomocy finansowej wypłacanej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ośrodek 

zajmuje się również wypłatą zasiłku rodzinnego, świadczeń wychowawczych (500 +), świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, stypendiów 

socjalnych, dobrego startu (300+) oraz wydawaniem Karty Dużej Rodziny.  

 

2. Informacja na temat udzielonych świadczeń z Działu Świadczeń Rodzinnych: 

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami:128 rodzin, wydatkowano:626 354 zł 

2. Świadczenia opiekuńcze ogółem (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy):liczba świadczeń 2 416, kwota: 1 007 027 zł 

3. Fundusz alimentacyjny:27 rodzin, wydatkowano  177 050 zł. 

4. Świadczenie wychowawcze: 2020 rodzin , wydatkowano: 17 290 724 zł 

5. Dobry Start: liczba świadczeń 1694, wydatkowano: 506 700 zł 

6. Dodatki mieszkaniowe: 21 osób (10 gospodarstw domowych, wydatkowano 4 852 zł 

7. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: wydatkowano kwotę 24 950 zł 

8. Karta Dużej Rodziny: w 2020 roku wydano 21 kart dużej rodziny. Łącznie w Gminie Stawiguda 

jest 238 rodzin posiadających ową kartę. 

 
Lokalna polityka społeczna realizowana jest nie tylko poprzez wsparcie finansowe osób  

i rodzin potrzebujących pomocy, ale także poprzez pracę socjalną, wsparcie i poradnictwo 

specjalistyczne, współpracę z lokalnymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami 

pozarządowymi oraz pomoc instytucjonalną. Specjalistyczne poradnictwo świadczone jest głównie 

przez pracowników socjalnych. Oprócz lokalnych instytucji współpracowano z WOT, OSP, 

Stowarzyszeniem FENI, PKPS oraz lokalnymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz rodziny.  

W 2020 roku praca socjalną objęto 191 rodzin. 

 

W siedzibie ośrodka pomocy społecznej mieści się Punkt konsultacyjny ds. rozwiązywania 

problemów alkoholowych i narkomanii oraz dla osób i rodzin doświadczających pomocy, gdzie 
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można uzyskać wsparcie socjalne, psychologiczne oraz prawne. W GOPS Stawiguda swoją siedzibę 

ma również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Zespół 

Interdyscyplinarny ds. przemocy.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Stawigudzie działa  

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja prowadzi działania skierowane na osoby z problemem 

alkoholowym. Poza pracą z klientem prowadzi działania promocyjne i profilaktyczne, takie jak: 

inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 

oraz przemocy w rodzinie (dożywianie dzieci uczestniczących  w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych- 160 osób),; organizacja szkoleń dla sprzedawców i właścicieli punktów 

sprzedaży napoi alkoholowych; udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe 

pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie (w 2020 

roku skorzystało łącznie 39 osób); kierowanie wniosków do Sądu o poddanie się leczeniu(w 2020 r. 

złożono 1 wniosek); podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu 

osób uzależnionych od alkoholu (34 osoby); opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń  

na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza 

miejscem sprzedaży (zaopiniowano 8 wniosków); Realizowanie programów profilaktycznych we 

współpracy z instytucjami działającymi na terenie Gminy Stawiguda (placówki oświatowe, ośrodki 

zdrowia, policja, straż pożarna, związki wyznaniowe, sołectwa, przedsiębiorcy itp.) – pogadanki, 

spektakle, festyny i imprezy plenerowe – około 850 osób),analiza problemów alkoholowych  

i narkomanii na terenie Gminy Stawiguda („Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie 

Gminy Stawiguda”),udział członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego w naradach i szkoleniach (2 szkolenia (13 osób)  

i 4 narady), prowadzenie punktu informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin 

(w 2020 r. skorzystało 39 osób), realizacja rekomendowanego programu” Debata”- (95 osób), udział 

członków GKRPA i N w grupach roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (11 grup). 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie, jest koordynowanie i integrowanie działań podmiotów uczestniczących na obszarze gminy 

w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia 

tworzenie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego grup roboczych zajmujących się właśnie 

indywidualnymi przypadkami występowania przemocy domowej. W 2020 roku 60 osób zostało 

objętych pomocą zespołu interdyscyplinarnego. Utworzono 16 grup roboczych, 23 rodziny objęte 

zostały procedurą Niebieskie Karty. 

Na terenie Gminy Stawiguda nie prowadzą swojej działalności instytucje pomocy społecznej, 

finansowane z budżetu gminy. 

W Gminie Stawiguda na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Stawiguda, a Caritas 

funkcjonuje 1 mieszkanie chronione, dla dwóch osób. W 2020 roku nie było osób korzystających z tej 

formy wsparcia. W gminie funkcjonuje prowadzony przez ośrodek Klub Integracji Społecznej.  

Na podstawie zawartej umowy funkcjonuje na terenie gminy Rodziny Dom Pomocy Społecznej  

w Stawigudzie świadczący całodobowe usługi opiekuńcze, który zapewnia 8 miejsc. W Stawigudzie 

powstał prywatny dom pomocy społecznej zapewniający  58 miejsc. W 2021 roku planowane jest 

otwarcie Klubu Seniora. 
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3. Projekty i inicjatywy podejmowane przez GOPS w Stawigudzie w roku 2020: 

 

W 2020 roku GOPS w Stawigudzie nie brał udziału w konkursach ogłaszanych przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w realizacji programów osłonowych.  

Z uwagi na sytuację związaną z epidemią ograniczono również podejmowanie inicjatyw skupiających 

dużą ilość uczestników. 

Kontynuowano Teleopiekę – system przywoławczy zainstalowany 20 niesamodzielnym 

mieszkańcom gminy. 

W 2020 roku ośrodek organizował: 

1. Kampanię Białej Wstążki,  

2. Gminny Dzień Kobiet, 

3. Bezpieczny Senior, 

4. Czujka Czadu, 

5. Dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców (313 osób), 

6. Wsparcie dla Seniorów 

7. Wsparcie dla osób przebywających na kwarantannie. 

D. Kultura 

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 

 

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. 
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1. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH GOK STAWIGUDA W ROKU 2020 
DATA OPIS WYDARZENIA 

STYCZEŃ 
3 Wyjazd seniorów do Teatru Jaracza w Olsztynie w ramach Klubu Szczęśliwego Człowieka 

12 
Gminny finał XXVIII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- imprezy odbyły się w 

Stawigudzie, Tomaszkowie, Bartągu, Rusi, do puszek w całej gminie zbierało 40 wolontariuszy. 

Udało się pobić kolejny rekord- zebraliśmy 54 520,46 zł. 

15 
XX Przegląd Grup Kolędujących „ROGOLE” 2020- w jubileuszowym przeglądzie wzięły udział 

następujące grupy: „Motylki” z Przedszkola w Bartągu, "Stella" Szkoła Podstawowa w Rusi- 

filia w Bartągu, Zespół ze Szkoły Podstawowej w Rusi, "Wymojscy kolędnicy" z Wymoja. 

16 
Klub Podróżnika, VII edycja/4 spotkanie: Ameryka Południowa Chile, Wyspa Wielkanocna, 

Boliwia, Argentyna- spotkanie poprowadzone przez Małgorzatę Ślusarczyk i Krzysztof 

Kotkowski. 
19 IV Stawigudzkie Kolędowanie w Kościele św. Michała Archanioła w Pluskach. 

21-31 

Akcja „Ferie w GOK”- coroczna inicjatywa skierowana do dzieci z naszej gminy  

i przebywających w niej podczas zimowych ferii. Codzienne zajęcia odbywały się w placówkach 

GOK w Stawigudzie, Tomaszkowie, Rusi, ponadto szereg wyjazdów i spotkań, o których 

poniżej. 
21 Wyjazd w ramach akcji „Ferie w GOK” do Multikina na projekcję pt.: „Tajni i Fajni”. 
27 Zajęcia integracyjne oraz udział w kole gier planszowych w ramach akcji „Ferie w GOK”. 
28 Przedstawienie pt.: „Pinokio” Studia Teatralnego Krak-Art w ramach akcji „Ferie w GOK”. 

29 
Realizacja zabaw animacyjnych i warsztatów „Moc życzliwości” w ramach akcji „Ferie  

w GOK”. 

30 
Czas aktywności wyjazdowych na basen Aquasfera i wizyta w MC Donald's w ramach akcji 

„Ferie w GOK”. 

31 
Spotkanie kulinarne pt.: Kolorowy i owocowy zawrót głowy” w ramach akcji „Ferie w GOK”. 

Spotkanie Kobiecego Świata- Jak osiągnąć wyznaczone cele?- o motywacji do działania, 

realizacji celów, postanowień i spełnianiu marzeń, prowadząca: Paulina Rotuska-Tuszyńska. 
LUTY 

6 
Klub Podróżnika VII edycja/5 spotkanie: Korea Północa i Sztuka poprowadzone przez Tomasza 

Awdziejczuka. 

8 
I Zimowy Plener Fotograficzny w Wymoju w ramach przygotowań do XII edycji foto konkursu 

'Warmińskie Klimaty 2020" poprowadzony przez Jana Filipskiego. 
14 Walentynkowe Kino Seniora w Awangardzie 2 w ramach Klubu Seniora 

21 
Bal Karnawałowy dla dzieci w świetlicy ZS-P Stawiguda na ul. Warszawskiej 5 przy współpracy  

z sołectwem, gminą i ZS-P Stawiguda. 

24 

Spotkanie związane z  kolejną VIII edycją tomiku „Ulepione z wiatru i snu”, na którego stronach 

drukowane są wiersze poetów amatorów z naszej gminy i z nią zaprzyjaźnionych w trzech 

kategoriach wiekowych: poezja dziecięca, młodzieżowa i dorosłych. 
MINIbal Kreatywnego Malucha- maluchy uczestniczące w cyklicznych zajęciach "Kreatywny 

Maluch" organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie wzięły udział w 

wesołej i kolorowej zabawie karnawałowej 

28 
Kobiecy Świat- warsztaty kulinarne, szybka kuchnia kobieca poprowadzone przez Ewa 

Podhajna. 

MARZEC 

6 

V Gminny Dzień Kobiet- cykliczna impreza, która odbywa się w sali gimnastycznej ZS-P  

w Stawigudzie, adresatkami są tylko kobiety z naszej gminy. Poczęstunek, tort okolicznościowy, 

występy zdolnej młodzieży z naszej gminy, inspirujący Kobiecy Power Speech o szczęściu 

przygotowany przez Paulinę Rotuską-Tuszyńską z firmy With passion for business, występ 

artystyczny gwiazdy wieczoru zespołu BABYLON – Bony M. Show. 

9 
Warsztaty rękodzieła dla seniorek „Drugie życie biżuterii”- uczestniczki pod okiem prowadzącej 

wykonały perełkowe bransoletki oraz dokonały drobnych napraw swojej biżuterii. 

11 
Odwołanie wszystkich planowanych wydarzeń, warsztatów i zajęć grupowych z powodu 

pandemii koronawirusa 

13 
Kreatywny GOK on-line - zaproszenie do oglądania naszych kreatywnych inspiracji, które 

można zrobić w domu. Staraliśmy się tak dobierać pomysły, żeby mógł je wykonać każdy. 
13.03 – 

24.06 
W ramach Kreatywnego GOKu on-line zostało nagranych 48 filmów z inspiracjami 

plastycznymi dla dzieci w każdym wieku 

30 
Ogłoszenie regulaminu konkursu na Dekorację Wielkanocną – nadsyłanie zdjęć swoich prac 

 i dzieł przez osoby, które chcą wziąć udział konkursie w ustalonym terminie. 
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KWIECIEŃ 

3 
Mini Warsztaty Wielkanocne on-line przy współpracy z Kwiaciarnią Kwiaty&Dekoracje 

Agnieszka Pszczółkowska ze Stawigudy 

14 
Kobiecy Świat- warsztaty on-line. Jak odnaleźć się w czasie niespodziewanych zmian? 

Poprowadzone przez Paulinę Rotuską-Tuszyńską. 

17 
Kobiecy Świat warsztaty on-line- Jak czas odosobnienia wykorzystać dla wsparcia siebie?  

Z dr Ivo Łaźniewską. 

22 
Rozśpiewane spotkanie on-line „Piosenka dobra jest na korona stres” przy współpracy 

animatorek kultury Alicji Tomaszewskiej i Lidii Milik. 

24 

Projekt foto „Wspólne chwile...” dla mieszkańców Gminy Stawiguda realizowany bezpłatnie  

z warunkiem na publikację zdjęć. 
Pierwsza produkcja artystyczna Studia GOK pt.: „Ryby, żaby i raki..” nagrany dla naszych 

przyjaciół, słuchaczy i widzów. 

29 
Aktywność on-line „KALAMBURY” poprzez program ZOOM przy współpracy z Pauliną 

Rotuską-Tuszyńską. 

30 
Cykl „Dobre słowa w trudnym czasie”- pozytywne rozmowy on-line. Rozmowa z Małgorzatą 

Dudek- z Akademii KompasTrener/Coach/ Ekspert z zakresu zarządzania. 
MAJ 

4 
Cykl „Dobre słowa w trudnym czasie”- pozytywne rozmowy on-line. Rozmowa z psychologiem 

Grażyną Kulką 

6 

Spotkanie on-line w Kobiecym Świecie pt.: „Czasoumilacze w koronie”- hostem spotkania była 

Lidia Milik. 
Kolejna propozycja Studia GOK w Stawigudzie, piosenka "Kwoka" ze słowami Jana Brzechwy 

 i muzyką Andrzeja Korzyńskiego w wykonaniu pracowników Gminnego Ośrodka Kultury  

w Stawigudzie. 

8 

Spotkanie on-line dla wszystkich pasjonatów fotografii, plenerów, przyjaciół i znajomych  

w ramach przygotowań do XII edycji fotokonkursu 'Warmińskie Klimaty 2020", o charakterze 

interaktywny, na platformie Webex Meetings a gościem specjalnym była Małgorzata Smieszek-

Leszczyńska. 

9.05-8.06 
Kulinaria z GOKiem- nowej zabawy z Kreatywnym Gokiem on-line. 

Tym razem kulinarne, bez przesadnego gotowania, ale na pewno smaczne, kolorowe  

i ekspresowe. W sumie zostało stworzonych 10 inspiracji kulinarnych. 

11 
Dobre słowa w trudnym czasie-pozytywne rozmowy on-line. Rozmowa z Sylwią Dębowską-

Lenart- strategiem marketingowym, mentorem i doradcą z zakresu brandingu i komunikacji 

marki. 

14 
Klub Podróżnika VII edycja/6 spotkanie on-line na stronie Stowarzyszenia „Tomaszkowo”  

na FB- Tajlandia, Kambodża i Laos. Prowadzący: Przemysław Burzyński i Robert Ziehm 

15 
Akcja Dobre słowa w trudnym czasie – mieszkańcy gminy poprzez krótkie filmy podzielili się  

z nami swoim uśmiechem, siłą i energią. Następnie zostały one zmontowane w całość  

i opublikowane na stronie GOK i Fb. 

18-22 
Aktywna Przygoda challenge w ramach Kobiecego Świata pod hasłem: „Na aktywność zastosuj 

modę, zyskaj energię i urodę”. Akcja miała miejsce od poniedziałku do piątku, a każdy dzień 

stanowił inną aktywność, o których poniżej. 
18 TANIEC- wrzucasz ulubioną muzykę i tańczysz ... 
19 NORDIC WALKING- chwytasz kijki i maszerujesz... 
20 JAZDA NA ROWERZE- wskakujesz na rower i pedałujesz... 
21 ĆWICZENIA W PLENERZE- idziesz ćwiczyć na świeżym powietrzu. 

22 
SPACER w cudownych okolicznościach przyrody- wybierasz się na spacer, podziwiasz 

przyrodę, patrzysz na jezioro, słuchasz ptaków, szumu drzew. 
19 Kolejna propozycja Studia GOK  pt.: „Kaczka Dziwaczka” w wykonaniu pracowników Gok Stawiguda. 

21 
Dobre słowa w trudnym czasie-pozytywne rozmowy on-line. Rozmowa z Joanną Kulczyk 

właścicielką Zielarni Warmińskiej w Olsztynie, zielarka, naturoterapeutka, fitoterapeutka, 

doradca medycyny naturalnej. 

29 
Kolejna produkcja Studia GOK Stawiguda „Witajcie w Naszej bajce” wykonana przez 

pracowników Gok Stawiguda 
CZERWIEC 

4 
Nowy projekt Studia GOK Stawiguda „Stawiguda w legendach i opowiadaniach...”, legenda  

„O palących się pieniądzach w Pluskach”. 

8 
Projekt „Kapliczki Warmińskie w Gminie Stawiguda”- zebrane informacje posłużą  

do stworzenia albumu multimedialnego oraz wydania albumu w formie foto książki. 
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10 

Wystawa Amatorskiej Twórczości Artystycznej WATA 2020 online. Wystawa została 

przeniesiona do sieci i dzięki temu możemy dziś podziwiać talent zdolnych i niezwykle 

kreatywnych twórców rękodzieła i przedmiotów dekoracyjnych z naszej gminy, którym żadne 

okoliczności nie przeszkodzą działać, tworzyć i dzielić się ze światem swoją wizją 

 i wrażliwością. 

16 
Inspiracje Kobiecego Świata- propozycja skierowana do mieszkanek gminy i uczestniczek 

Kobiecego Świata 

18 
Stawiguda na kartach historii- zbieranie wszelkich informacji związanych z jej historią,  

są to teksty, e-booki, nagrania audio, wideo, linki do materiałów z innych stron. 

22 
Kolejna propozycja Studia Gok Stawiguda pt.: „Trudny rachunek” na podstawie wiersza Juliana 

Tuwima. 
29 Kolejna produkcja Studia GOK: „Gawęda o kłobuku z Tomaszkowa” M. Zientary-Malewskiej. 

LIPIEC 

1-31 
Akcja „Lipiec w GOK”- organizowana we wszystkich placówkach podległych pod GOK, 

adresowana do dzieci spędzających wakacje na terenie naszej gminy. Zajęcia tematyczne, 

wycieczki, zabawy plenerowe itp. 

1 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda, Gminny Ośrodek Kultury  

w Stawigudzie, Gmina Stawiguda, Sołectwo Ruś, Sołectwo Miodówko i Lokalna Grupa 

Działania Południowa Warmia serdecznie zapraszają na plenery malarskie „Warmińskie 

krajobrazy naturalne” z projektu Festiwal Warmińskich Zdarzeń. 
Mobilny Gok w Rusi – spacer fotograficzny, zabawy: plastyczne i animacyjne zakończone 

minipiknikiem w ramach akcji Lipiec w Gok. 

3 
Wyjazd z dziećmi do kina „Grunwald” w Olsztynku na projekcję filmu Walta Disneya  

pt.: „Naprzód” w ramach akcji Lipiec w Gok. 

4 
Plenerowe warsztaty malarskie w Rusi pt.: „Warmińskie krajobrazy naturalne” 

z projektu Festiwal Warmińskich Zdarzeń we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci  

i Młodzieży Gminy Stawiguda. 

6 
Wyjazd z dziećmi do Osady Ataman w Olsztynie. Na dzieci czekało ognisko 

z kiełbaskami, przejażdżka wozem z pięknie zaprzężonymi końmi oraz zabawy 
z animatorką Emilką w ramach akcji Lipiec Gok. 

8 

Mobilny Gok w Tomaszkowie- instruktorki wraz z grupą dzieci udały się na spacer 

fotograficzny. Dzieci miały za zadanie wyszukać drobne elementy natury t.j: kwiatki, listki, 

patyczki, kamyki itp. Po odbytym spacerze już przy świetlicy na kocach i w altance dzieci 

zabrały się do kreatywnej pracy i umieściły swoje indywidualne skarby w szklanych naczyniach. 

W ten sposób powstały bardzo ciekawe kompozycje pt: "Skarby natury". Przyjemną chwilą był 

minipiknik z rogalikiem i soczkiem w ramach akcji Lipiec w GOK. 
Warsztaty kulinarne: „Warmińskie potrawy regionalne” prowadzone przez Ewę Podhajna z 

 projektu Festiwal Warmińskich Zdarzeń we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci  

i Młodzieży Gminy Stawiguda. Warsztaty odbyły się pracowni technicznej ZS-P w Stawigudzie. 

9 
Warsztaty kulinarne w Gryźlinach: „Warmińskie potrawy regionalne” prowadzone przez Ewę 

Podhajna z projektu Festiwal Warmińskich Zdarzeń we współpracy ze Stowarzyszeniem  

na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda. 

10 
Przedstawienie Studia Teatralnego Krak-Art pt.: „Pippi Skarpetka” w ramach akcji Lipiec  

w Gok, które odbyło się w Bartągu. 
Kolejna produkcja Studia Gok Stawiguda, tym razem jest to „Legenda o Wymoju i Pasłęce”. 

11 
Plenerowe warsztaty malarskie w Miodówku pt.: „Warmińskie krajobrazy naturalne” z projektu 

Festiwal Warmińskich Zdarzeń we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci 

 i Młodzieży Gminy Stawiguda poprowadzone przez Annę Grochowską. 

16 

Warsztaty kulinarne: „Warmińskie potrawy regionalne” prowadzone przez Ewę Podhajna  

z projektu Festiwal Warmińskich Zdarzeń we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci 

 i Młodzieży Gminy Stawiguda. Warsztaty odbyły się pracowni technicznej ZS-P  

w Stawigudzie. 

17 
Spacer z dziećmi do gospodarstwa agroturystycznego Pani Danuty Kocięckiej w Stawigudzie  

w ramach akcji „Lipiec w GOK”. Poznawanie różnych gatunków zwierząt, przejażdżka 

kucykiem, ognisko oraz zabawy integracyjne 

18 
Warsztaty artystyczne w Majdach: „Warmińskie nadproża powitalne” z projektu Festiwal 

Warmińskich Zdarzeń we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy 

Stawiguda poprowadzone przez Annę Raczko. 
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22 

Wyjazd do Wioski Garncarskiej w Kamionce koło Nidzicy w ramach akcji Lipiec w Gok.  

W otoczeniu wspaniałej przyrody dzieci miały okazję podziałać kreatywnie tworząc wazonik  

z gliny, jak również dotlenić szare komórki podczas zwiedzania ekspozycji oraz gry terenowej, 

rozwiązując zagadki i szukając skarbu w Rajskim ogrodzie a na koniec zrelaksować się przy 

filmie 3d w sali kinowej. 
Studio GOK Stawiguda prezentuje kolejny odcinek z cyklu "Gmina Stawiguda w legendach  

i opowiadaniach" i zaprasza do wysłuchania "Legendy o krzyżu w kościele bartąskim". 

24 
Mobilny Gok w Pluskach w ramach akcji Lipiec Gok- spacer z dziećmi w okolicznym lesie,  

w którym po drodze można było komponować bukiety z kwiatów. Spacer został zakończony  

na głównej plaży, gdzie dzieci mogły odpocząć na kocykach i zjeść 

25 
Warsztaty artystyczne w Gryźlinach: „Warmińskie nadproża powitalne” z projektu Festiwal 

Warmińskich Zdarzeń we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy 

Stawiguda poprowadzone przez Annę Raczko. 

29 

Mobilny Gok w Bartągu w ramach akcji Lipiec w Gok- Spotkanie rozpoczęło się spacerem  

po okolicy połączonym z fotografowaniem przez uczestników piękna przyrody, widok  

na okolicę z wysokości schodów przy szkole był szczególnie urzekający. Po spacerze czekał nas 

piknik  

na podwórku Przedszkola w Bartągu. 

30 

Mobilny Gok w Wymoju w ramach akcji Lipiec w Gok- spotkanie rozpoczęliśmy od spaceru  

na plażę, gdzie podziwialiśmy piękno wymojskiego krajobrazu, potem był piknik i w pełni sił 

uczestnicy zabrali się za pracę plastyczną. Powstały piękne dzieła na deseczkach, podarowanych 

przez Pana Jana Filipskiego z Wymoja. Po plastyce przyszedł czas na bańki mydlane  

oraz grę w kolory. 
WRZESIEŃ 

5 

,,Piknik na warmińską nutę" organizowany w ramach projektu Festiwal Warmińskich Zdarzeń 

organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży Gminy Stawiguda, Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, Gmina Stawiguda, 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie. W programie był występ kapeli Kosejder, zespołu 

Baby Ruśkie i Promile,  rodzinne animacje warmińskie 
z Odjazdowymi Imprezami, zabawy plastyczne dla dzieci, poczęstunek warmiński 

i poplenerowa wystawa artystyczna. 

9 
Ogłoszenie regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kalendarz GOK 2021 

realizowanego przez Gok Stawiguda. 

11 
Warsztaty fotograficzne „Kobieta Światłoczuła” realizowane w ramach cyklu KOBIECY 

ŚWIAT poprowadzone przez Agnieszkę Blonke. 

18 
Wykład: „Ziołolecznictwo i zdrowy styl życia” realizowanych w ramach projektu „Integracja 

 i aktywizacja poprzez podniesienie świadomości zdrowotnej w gminie Stawiguda” przez 

Suwalskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej i Gmina Stawiguda. 

23 

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie oferuje szereg stałych zajęć cyklicznych 
i aktywności pod kierunkiem instruktorów, zarówno w Stawigudzie, jak też 

w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Serdecznie zaprasza do zapoznania się  

z ofertą realizowaną w poszczególnych świetlicach oraz do kontaktu i zapisywania się. 

26 
Zaproszenie sołtysa, Rady Sołeckiej wsi Ruś, KGW „Baby Ruśkie” na święto kartofla w Rusi  

w parku przy świetlicy. 
PAŹDZIERNIK 

2 

Warsztaty z cyklu "Kultura łączy pokolenia" dla mieszkańców gminy Stawiguda. Kultura łączy 

pokolenia – RODZINNE FILCOWANIE 
Filcowanie na mokro polega na formowaniu wełny czesankowej przy użyciu wody i mydła.  

Na warsztatach uczestnicy wykonają uroczego kwiatka z filcu czyli ujarzmią wełnę 

przeobrażając ją w dekoracyjną ozdobę. Prowadzącą warsztaty była Anna Piskorz. 

3 
Sołtys i Rada Sołecka zaprasza mieszkańców na Święto Ziemniaka i Buraka Jabłkiem 

Okraszonego do Tomaszkowa. 

8 
Ogłoszenie X Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego „Warmia Power” On-line.  

Ze względu na panująca sytuację pandemiczną organizacja turnieju została zmodyfikowana  

i tym razem odbędzie się ona on-line. 

10 
Plener malarski „Jesień” w Pluskach- wraz z kołem malarskim przy GOK w Stawigudzie miało 

miejsce wspólne malowanie w plenerze widoków Gminy Stawiguda pod hasłem „Cztery pory 

roku”. Prowadzącą była Bogusia Masłowiecka-Miotk. 
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15 

Ogłoszenie regulaminu konkursu fotograficznego „JESIEŃ w gminie STAWIGUDA” 

polegający na nadsyłaniu swoich zdjęć, które mogą przedstawiać różne tematy, ale związane 

muszą być one z gminą Stawiguda i jesienią. 
(np. pejzaż, zabytek, ogród, pole) do dnia 23 października. 

16 

Ogłoszenie XVII Jesiennych Prezentacji Poetyckich, które w tym roku odbędą się w formie  

on-line. Tematem tegorocznych prezentacji jest PRZYGODA. 
Warsztaty kulinarne VIVA MEXICO realizowane w ramach cyklu KOBIECY ŚWIAT, które 

odbyły się 16 PAŹDZIERNIKA 2020 r. (piątek) o godz.18.00 w pracowni technicznej ZSP przy 

ul. Leśnej 1 w Stawigudzie. Tym razem warsztaty miały tematykę kuchni meksykańskiej,  

a prowadzącą była Ewa Podhajna. 

19 
Zaproszenie do współpracy chętnych osób do podkładania głosu przy produkcji legend w Studiu 

GOK Stawiguda. Kolejną produkcją jest legenda o "PODZIEMNYCH SKARBACH W GÓRZE 

KUKA W PLUSKACH". 

20 

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Stawiguda do 

udziału w cyklu ,,Artystyczne dusze w gminie Stawiguda”. Zachęcamy do dzielenia się swoimi 

talentami, zainteresowaniami, formami spędzania czasu wolnego w szeroko pojętym wydaniu 

artystycznym. 

21 
Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie i Gmina Stawiguda serdecznie zapraszają 

zainteresowane osoby do przesyłania nagrań video wykonań utworów o tematyce patriotycznej, 

które zmontowane zostaną w film/ koncert on-line z okazji Święta Niepodległości. 

26 

Ogłoszenie wyników  głosowania/ lajkowania w konkursie fotograficznym ,,Jesień w gminie 

Stawiguda" na stronie Gok i fb. 
Zawieszenie stacjonarnych zajęć grupowych, plastycznych, świetlicowych i przeniesienie części 

zajęć na spotkania on-line dla dzieci szkolnych ze Stawigudy, Bartąga i Rusi. 

28 

Ogłoszenie konkursu na jesienną dekorację, mający na celu zachęcenie do rozwijania 

kreatywności, inspirowania do działań artystycznych. Warunkiem uczestnictwa było nadesłanie 

zdjęcia gotowej dekoracji do dnia 6 listopada na adres mailowy, a szczegóły konkursu 

znajdowały się w regulaminie. 
Zespół GOK zaprasza do oglądania i udzielania się w Kreatywnych inspiracjach GOK,  

które powstały z racji obostrzeń i zawieszenia zajęć stacjonarnych. 
Pierwsza Kreatywna Inspiracja Gok – malowane liście. 

29 

GOK zaprasza do wpisów z cyklu Pozytywna jesień z kulturą…, które mają na celu zachęcić 

użytkowników fb do udzielania się i brania udziału w zabawach. 
Na ten dzień takie jesienne wyzwanie...dokończenia pozytywnego zdania 

,,JESIEŃ JEST................" 

30 
Z cyklu Pozytywna jesień z kulturą... dzielimy się inspiracjami na JESIENNĄ HERBATKĘ, 

czyli przepisami ulubionej herbaty oraz zdjęciami w swoich ulubionych kubkach lub filiżankach. 
Druga Kreatywna inspiracja GOK- liście z zimnej porcelany. 

31 
Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

Z cyklu Pozytywna jesień z kulturą…tym razem zachęcaliśmy do dzielenia się z nami zdjęciami 

zwierzaków, które jak nikt inny umilają nam życie. 
LISTOPAD 

1 

Ogłoszenie konkursu fotograficznego „Sołectwa w obiektywie mieszkańców”. Warunkiem 

uczestnictwa było nadesłanie zdjęć miejsc, zabytków, krajobrazów z miejscowości gminy 

Stawiguda wraz z krótkim opisem na podany w regulaminie adres mailowy do dnia 15 listopada. 
Z cyklu Pozytywna jesień z kulturą…zachęcamy użytkowników do wysyłania zdjęć ze spacerów 

w piękny jesienny dzień 

2 
Trzecia propozycja Kreatywnych Inspiracji GOK- malowanie akwarelą „lasu”. 

Z cyklu Pozytywna jesień z kulturą…tym razem zachęcamy do podzielenia się z nami 

ciekawymi propozycjami jesiennych potraw. 

3 
Z cyklu Pozytywna jesień z kulturą...byliśmy ciekawi jakie książeczki polecają i co tam sobie 

teraz czytają nasi użytkownicy. 

4 

Z cyklu Pozytywna jesień z kulturą.. mieliśmy pytanie jaki film poprawia humor gdy za oknem 

niepogoda, a nastrój pozostawia wiele do życzenia...? 

Czwarta Kreatywna Inspiracja GOK – kolorowe jeże z origami. 

9 
Ogłoszenie chęci znalezienia osób, które jeszcze mają w swojej pamięci informacje dotyczące 

historii miejscowości tj. Jełguń, Sójka, Kielary, Rybaki, Łańsk i  pamiętają te czasy, bądź znają  

z przekazów starszych pokoleń i chcieliby się tą wiedzą podzielić. 
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Z cyklu Pozytywna jesień z kulturą.. poszukujemy jesiennych umilaczy, zachęcamy  

do podzielenia się z nami pomysłami na organizowanie sobie jakimiś czynnościami czasu, dzięki 

którym odczuwamy radość i poprawia się nastrój. 
Piąta Kreatywna Inspiracja GOK- śmieszne zwierzaki z plam akwareli i kreski. 

Odwołanie zaplanowanej na 18 listopada transmisji Wojewódzkiego  

Turnieju Tańca „Warmia Power” 
Pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Artystyczne dusze w Gminie Stawiguda”- wywiad z Monią 

Abako 

10 

Z cyklu Pozytywna jesień z kulturą.. tworzymy energetyczną listę przebojów, użytkownicy 

dzielą się z nami swoimi ulubionymi utworami, a my tworzymy z nich listę przebojów. 
Publikacja wyników głosowania/lajkowania w konkursie na jesienną dekorację  

na stronie GOK i Fb 
Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie zaprasza do obejrzenia Koncertu pieśni patriotycznych 

z okazji Święta Niepodległości, który został stworzony dzięki filmom nagranym i przesłanym 

przez chętnych uczestników tego projektu. 

12 
Studio GOK Stawiguda prezentuje szóstą legendę z cyklu - gmina Stawiguda w opowiadaniach  

i legendach.... zapraszamy do obejrzenia legendy o "Podziemnych skarbach w górze Kuka  

w Pluskach". 
16 Szósta Kreatywna Inspiracja GOK – kolorowe parasolki. 

17 
Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego ,,Sołectwa w obiektywie mieszkańców", 

zwycięzcą zostało Sołectwo Wymój. 

18 

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie serdecznie zaprasza do nagrywania i przesyłania 

nagrań z wykonaniem kolędy lub piosenki świątecznej. Przesłane materiały zostaną zmontowane  

i wyemitowane jako Koncert kolęd on-line w przewidzianym dniu emisji. 
Siódma Kreatywna Inspiracja GOK- „Muchówka- kwiat, który chwyta muchy”. 

Gok zaprasza do udziału w konkursie na Kartkę świąteczną własnego projektu, który kierowany 

jest do chętnych dzieci. Do wygrania jest kartka świąteczna własnego projektu. 

19 

Kolejne działanie z cyklu ,,wzmacniająca kultura". Codziennie do końca listopada na naszym FB 

pojawiła się ciekawostka czy też inspiracja związana z tematem odporności, o którą zwłaszcza 

jesienią powinniśmy zadbać. 
Inspiracja odpornościowa nr 1 - JEDZ KOGEL-MOGEL! 

20 

Ósma Kreatywna Inspiracja GOK- dekoracyjna propozycja. 
Na naszym FB pojawiła się ciekawostka czy też inspiracja związana z tematem odporności,  

o którą zwłaszcza jesienią powinniśmy zadbać. 
INSPIRACJA odpornościowa nr 2- Witamina C - nie tylko jesienią i zimą. 

23 

Dziewiąta Kreatywna Inspiracja GOK- rekin 3D. 
Drugie spotkanie w ramach cyklu „Artystyczne dusze w Gminie Stawiguda”- wywiad z Iwoną 

Grabowską. 
Na naszym FB pojawiła się ciekawostka czy też inspiracja związana z tematem odporności,  

o którą zwłaszcza jesienią powinniśmy zadbać. 
INSPIRACJA odpornościowa nr 3 - SPOŻYWAJ MIÓD. 

24 
Na naszym FB pojawiła się ciekawostka czy też inspiracja związana z tematem odporności,  

o którą zwłaszcza jesienią powinniśmy zadbać. 
INSPIRACJA odpornościowa nr 4 - ZAJADAJ KISZONĄ KAPUSTĘ. 

25 
Na naszym FB pojawiła się ciekawostka czy też inspiracja związana z tematem odporności,  

o którą zwłaszcza jesienią powinniśmy zadbać. 
INSPIRACJA odpornościowa nr 5 - aromatyczna herbatka. 

26 
Ciekawostka czy też inspiracja związana z tematem odporności, o którą zwłaszcza jesienią 

powinniśmy zadbać. 
INSPIRACJA odpornościowa nr 6 - ZRÓB SOBIE KĄPIEL MAGNEZOWĄ. 

27 

Zapowiedź filmowego Kalendarza Adwentowego GOK, a wraz z nim każdego dnia nowa 

inspiracja, którego star został zaplanowany na  1 grudnia. 
Ciekawostka czy też inspiracja związana z tematem odporności, o którą zwłaszcza jesienią 

powinniśmy zadbać. 
INSPIRACJA odpornościowa nr 7 - SPOŻYWAJ KURKUMĘ - lek na wiele schorzeń. 

30 

Publikacja albumu na fb wszystkich prac na konkurs „projekt pocztówki świątecznej”  

i rozpoczęcie głosowania/lajkowania pod zdjęciem danego uczestnika. Zgodnie z regulaminem 6 

prac z największą ilością głosów/ lajków trafi do druku pod postacią pocztówki świątecznej. 

Autorzy wybranych prac otrzymają zestaw kartek swojego projektu, pamiątkowe,  

dyplomy oraz gadżety. 
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Studio GOK Stawiguda prezentuje siódmą legendę z cyklu - gmina Stawiguda w opowiadaniach  

i legendach.W prezentacji zostały wykorzystane ilustracje dzieci z naszej gminy Stawiguda. 

Zapraszamy do obejrzenia I części legendy o tym "JAK POWSTAŁ PÓŁWYSEP LALKA  

NA JEZIORZE ŁAŃSKIM". 
Ciekawostka czy też inspiracja związana z tematem odporności, o którą zwłaszcza jesienią 

powinniśmy zadbać. 
INSPIRACJA odpornościowa nr 8 - ANANAS NA TRAWIENIE. 

GRUDZIEŃ 

1 
Specjalnie dla Was zaprezentowaliśmy pierwszy odcinek filmowy 

pt.: "świąteczny but" z cyklu Kalendarz Adwentowy GOK. 

2 
Drugi odcinek inspiracji z cyklu filmowy Kalendarz Adwentowy GOK. 

Tym razem zachęcamy do stworzenia fantastycznego klimatu z żelowymi świecami. 

3 
Ogłoszenie wyników głosowania/lajkowania w konkursie na ,,projekt pocztówki świątecznej". 

Dzień 3 z Filmowego Kalendarza GOKu. Zaprezentowaliśmy "szyszkową girlandę". 

4 

Filmowy kalendarz adwentowy- zachęcamy do wykonania kartki świątecznej. 
Studio GOK Stawiguda prezentuje II część siódmej legendy z cyklu - gmina Stawiguda  

w opowiadaniach i legendach.... 
W prezentacji zostały wykorzystane ilustracje dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rusi, świetlicy  

w Tomaszkowie, świetlicy w Bartągu, świetlicy w Pluskach, świetlicy w Gryźlinach i z zajęć 

GOK w Stawigudzie. Do obejrzenia II część legendy p.t: "Jak powstał półwysep  

Lalka na Jeziorze Łańskim". 

5 
Serdecznie zapraszamy po kolejną inspirację wprost ze Świątecznego Studia GOK. W kolejnym 

filmie ekspresowy pomysł na elegancki, biżuteryjny dodatek do świątecznej stylizacji. 
6 Filmowy kalendarz adwentowy- "kolorowa i słodka bombka akrylowa". 

7 
Filmowy kalendarz adwentowy- śledzik ze smakiem,  inspiracja przeznaczona jest  

dla wielbicieli śledzi. 
8 Filmowy kalendarz adwentowy- w ósmym odcinku „śnieżna kula”, idealny prezent dla bliskich. 

9 

Filmowy kalendarz adwentowy- inspiracja na śliczny i wyjątkowy upominek „zakładka 

 do książki” 
Studio GOK od kuchni w TVP3 Olsztyn – relacja z naszych działań zanim pojawią się na 

ekranie zapraszamy do programu ,,Wstaje nowy dzień" w TVP 3 Olsztyn. 
10 Filmowy kalendarz adwentowy- "Ozdobna świeca na prezent". 
11 Filmowy kalendarz adwentowy- ten odcinek jest słodki „bakaliowe batony”. 

12 
Specjalnie dla smakoszy ciast w 12 odcinku z naszego Kalendarza pokażemy krok po kroku jak 

wykonać proste, pyszne i efektowne ciasto na święta. "Świąteczna babka" z cyklu Kalendarz 

Adwentowy GOK. 

13 
13 odcinek z Filmowego kalendarza GOK. Prezentujemy pomysł na udekorowanie zapachem 

pomarańczy mieszkania na nadchodzące święta. 

14 

Zapraszamy po kolejną inspirację z Filmowego Kalendarza Adwentowego GOK. Tym razem 

studio GOK przeniosło się do stawigudzkiej kwiaciarni Agnieszki Pszczółkowskiej, która dzieli 

się pomysłem na stroik świąteczny 
Ogłoszenie listy zwycięzców i wyróżnionych w konkursie plastycznym „Kalendarz GOK 2021”. 

15 
Filmowy kalendarz adwentowy- coś dla  majsterkowiczów, gościem naszego odcinka jest 

Andrzej Górka, który prezentuje jak z odpadów listwy przypodłogowej można zaprojektować 

oryginalną choinkę. 

16 

16 inspiracja skierowana do miłośników wszelkiego rodzaju sosów. 
W tym odcinku prezentować się będzie "Sos tatarski" z cyklu Kalendarz Adwentowy GOK. 

Startujemy z licytacjami #AUKCJEWOŚP z allegro. W roku 2021 nie spotkamy się tradycyjnie 

na imprezach zamkniętych, ale zapraszamy do udziału we wszystkich innych formach 

wspierania #WOŚP. 

17 
17 inspiracją jest piękny aniołek z masy solnej, świąteczna ozdoba, którą łatwo i szybko można 

wykonać z materiałów dostępnych w domu. Wspaniała zabawa z cyklu Kalendarz Adwentowy 

GOK. 

18 
Serdecznie zapraszamy po muzyczną inspirację, zagraj z nami kolędę Lulajże, Jezuniu - 

Kalendarz Adwentowy GOK. 

19 
Proponujemy inspiracę, którą jest #19 ozdoba z zimnej porcelany, która może się przydać  

i ładnie wyglądać na Waszej świątecznej choince z cyklu Kalendarz Adwentowy GOK. 
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20 

Zespół GOK był gościem w audycji ,,koktajl kulturalny" RADIA OLSZTYN. 
Emisja filmu z XVII Jesiennych Prezentacji Poetyckich 2020, zapraszamy do obejrzenia 

tegorocznych prezentacji, których temat przewodni brzmi: "Przygoda warta jest każdego trudu" 

Swoje interpretacje wierszy zaprezentowały dzieci z przedszkoli w Stawigudzie i Bartągu oraz 

uczniowie Szkoły podstawowej w Stawigudzie. 
20 inspiracja to lampion świąteczny ze słoika i soli, który wprowadzi do domu ciepłą, 

świąteczną atmosferę z cyklu Kalendarz Adwentowy GOK. 

21 
21 jakże słodka inspiracja, która na pewno nie jednemu z nasunie wspomnienia z dzieciństwa,  

są to "Szyszki" z cyklu Kalendarz Adwentowy GOK. 

22 
Dla miłośników ręcznie robionych dekoracji chcemy Wam dziś zaprezentować #22 świecznik  

w najprostszej postaci do zrobienia w domu z cyklu Kalendarz Adwentowy GOK. 

23 
23 dzień z Adwentowego Kalendarza GOK. Zaprosiliśmy do wysłuchania Koncertu Kolęd  

i Piosenek Świątecznych w wykonaniu mieszkańców Gminy Stawiguda, zespół pracowników 

GOK również dołączył do koncertu. 

24 
Specjalna niespodzianka muzyczna w wykonaniu Zespołu GOK z okazji nadchodzących Świąt 

Bożego Narodzenia z cyklu Kalendarz Adwentowy GOK. 

31 
Sylwester w domu wcale nie jest nudny. Podrzucamy bazę pomysłów na domowy SYLWESTER 

2020, którymi podzieliliśmy się na antenie RADIA OLSZTYN. 

2. Biblioteka publiczna w Stawigudzie, filie wiejskie 

 

W Bibliotece Publicznej Gminy Stawiguda w 2020 roku wypożyczono 7526 egz. zbiorów. 

Zarejestrowano 512 czytelników.  

Wypożyczono 470 czasopism.  

Z darmowego dostępu do Internetu skorzystało 6 osób.  

Zakupiono 546 woluminów. 

Filia w Bartągu – wypożyczono 6044 egz. zbiorów.  

Zarejestrowano 355 czytelników.  

Wypożyczono 722 czasopism.  

Z dostępu do Internetu skorzystało 128 osób.  

Zakupiono 302 woluminy. 

Filia w Gryźlinach – wypożyczono 2163 egz. zbiorów.  

Zarejestrowano 126 czytelników.  

Wypożyczono 226 czasopism.  

Z dostępu do Internetu skorzystało 289 osób.  

Zakupiono 191 woluminów. 

 

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 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 
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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 

• 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. 

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 2020 roku kontynuowano roboty budowlane związane z „Utworzeniem centrum kulturowego 

poprzez wykonanie renowacji budynku zabytkowej kaplicy ewangelickiej w Stawigudzie”. 
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E. Turystyka, sport i rekreacja 

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”, Klub Sportowy „Fortuna 

Gągławki”, Gminny Klub Kolarski Stawiguda, Klub Tenisowy Matuszewski Stawiguda, Klub 

Sportowy „All Basket”. 

W 2020 roku pod patronatem Wójta Gminy Stawiguda odbyły się 2 imprezy sportowe: 

1. Turniej tenisowy w obiekcie „House of Tenis” w Bartągu. 

2. Impreza biegowa „Leśne Run”. 

 

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). 

 

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) 
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− 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 

− 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) 

 

Szlaki 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 

F. Gospodarka komunalna 

1. Gospodarka wodociągowa 

Gmina Stawiguda zwodociągowana jest w 99,9%. 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: 146 km. 

W 2020 r. wydano ogółem 2585 warunków na przyłączenie nowych obiektów do urządzeń 

wodociągowych. 
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W granicach gminy zlokalizowanych jest 8 stacji uzdatniania wody i hydroforni.  

 

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  
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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. 

 

Najwięcej wody ujmowane jest w SUW Tomaszkowo i Stawiguda.  

Ogółem pobrano ok 470,50 tys. m3 wody z ujęć własnych oraz zakupiono z Gminy Olsztyn oraz 

Gminy Gietrzwałd ok 232,80 tys. m3 wody. Całkowita sprzedaż wody wyniosła ok 470,50 tys. m3 

wody. Do celów technologicznych wykorzystano 126,20 tys. m3 wody (tj. ok. 24% pobranej  

i zakupionej wody). 

2. Gospodarka kanalizacyjna  

− Gmina Stawiguda skanalizowana jest w 95,2%. 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 2020 r. wydano ogółem 2481 warunków na przyłączenie nowych obiektów do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

− 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. 

1. 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.  

2. Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Gągławkach 

− 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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3. Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Stawigudzie  

− oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna 

− obecnie oczyszczalnia jest w trakcie modernizacji. 

 

Ogółem odebrano ok. 566,5 tyś m3 ścieków. Do oczyszczalni gminnych dopłynęło ok. 322,50 tyś m3 

ścieków w tym zewidencjonowanych ok 287,50 tyś m3. Dodatkowo do systemu Gminy Olsztyn 

dostarczono ok. 150 tyś m3 oraz Gminy Gietrzwałd ok. 1,50 tyś m3. 

Łącznie do oczyszczalni gminnych i zewnętrznych systemów kanalizacyjnych odprowadzono  

58 tyś. m3 nieewidencjonowanych ścieków, co stanowi ok. 10% całości odprowadzonych ścieków. 

 

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 Komunalnej 

Pobieraniem opłat zajmuje się Referat Podatków i Opłat. 

3. Gospodarka odpadami 

W 2020 roku ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych nie była prowadzona 

akcja utylizacji azbestu. W 2020 roku na terenie gminy nie istniało działające wysypisko odpadów 

komunalnych. 

Na początku 2020 r. w gminie nie zlokalizowano dzikich wysypisk odpadów komunalnych oraz nie 

stwierdzono pożarów wysypisk. 

Na terenie gminy Stawiguda w 2020 roku obowiązywał system segregacji oparty o pięć frakcji 

odpadów: 

− opakowania z papieru i tektury, 

− opakowanie ze szkła, 

− tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzy sztucznych oraz odpady 

− opakowaniowe wielomateriałowe, odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali 

− popiół oraz odpady ulegające biodegradacji. 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy wyniosła 4292,2790 Mg,  

z czego największy wolumen stanowiły odpady niesegregowane - 2939,09 Mg. W Gminnym Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zebrano 146,1890 Mg odpadów. 

Na 1 mieszkańca gminy w 2020 roku przypadało 120 kg selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych oraz 263 kg zmieszanych odpadów komunalnych. Przeprowadzono 3 zbiórki odpadów 

wielogabarytowych i elektroodpadów sprzed nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej  

i rekreacyjnej oraz 6 zbiórek w zabudowie wielorodzinnej. Poziomy recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia odpadów za 2020 roku będą znane po zatwierdzeniu 

sprawozdania z gospodarki odpadami. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy 

realizowany był przez podmiot zewnętrzny wybrany w drodze postępowania przetargowego.  

Odbiorem i transportem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  
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na terenu Gminy Stawiguda zajmowała się firma REMONDIS Warmia-Mazury Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie 10-522; ul. Partyzantów 3. Reklamacje 

związane z odbiorem odpadów komunalnych zgłaszane są do Referatu Ochrony Środowiska  

i Promocji, naliczaniem i poborem opłat zajmuje się Referat Podatków i Opłat.  

Zebrane odpady komunalne z terenu Gminy Stawiguda przekazywane są przez firmę odbierającą 

odpady do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie przy  

ul. Lubelskiej 53 10-410 Olsztyn. Na terenie Gminy Stawiguda funkcjonuje Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Torfowej w miejscowości 

Stawiguda.  

Informacje o punkcie i regulamin dostępne są na stronie:  

https://www.stawiguda.pl/harmonogramy-odbioru-odpadow. 

W aplikacji BLISKO pojawił się nowy nadawca Gospodarka Odpadami z dedykowanymi 

komunikatami dla danego adresu: 

 

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

G. Transport 

 

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  

− 2 droga wojewódzka 

− 7 dróg powiatowych 

oraz blisko 130 km dróg gminnych; 

 

Około 76 kilometrów dróg gminnych posiada nawierzchnię gruntową, stanowiącą ok. 58% długości 

dróg gminnych, pozostałe ok. 54 kilometry posiada twardą nawierzchnię, głównie bitumiczną, co 

stanowi ok. 42%. długości dróg gminnych. Ponadto w zarządzie gminy jest ok. 13,8 tyś. m2 

utwardzonych chodników i ścieżek rowerowych. 

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) 

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. 

https://www.stawiguda.pl/harmonogramy-odbioru-odpadow
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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. 

2. Transport zbiorowy 

Transport zbiorowy na terenie Gminy Stawiguda odbywa się za pośrednictwem komunikacji 

publicznej (autobusy linii 121, 129 i 136, pociągi), gminnej komunikacji publicznej oraz prywatnej 

(autobusy, busy). 

Na terenie gminy Stawiguda funkcjonuje Gminna komunikacja publiczna składająca się z 4 linii 

komunikacyjnych o łącznej długości około 340 km. Szczegółowo linie komunikacji gminnej zostały 

opisane w części II Raportu o stanie gminy. 

Z tytułu funkcjonowania przedmiotowych linii Gmina uzyskała dofinansowanie do transportu 

publicznego w wysokości 575 391,00 zł dofinansowania. 

W 2020 roku z komunikacji gminnej skorzystało 9492 podróżnych (w tym 3303 podróżnych  

z zakupionymi biletami miesięcznymi). 

3. 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. 

4. Lądowisko 

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. 

H. Bezpieczeństwo 

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie gminy Stawiguda: 

 

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

w Stawigudzie; 

 

W 2020 r. w kategorii wykrywalność ogólna odnotowano spadek dynamiki wszczętych postępowań  

w porównaniu do 2019 roku. 
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Wszczęto 169 postępowań. Stwierdzono 136 przestępstw. Odnotowano 1 bójkę i pobicie,  

1 uszczerbek na zdrowiu, 17 kradzieży z włamaniem, 2 kradzieże samochodu, 2 kradzieże cudzej 

rzeczy, 2 uszkodzenia rzeczy, oraz 151 kolizji drogowych, 18 wypadków drogowych. Założono  

5 Niebieskich Kart. 

 

• Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) w Stawigudzie, Pluskach, Gryźlinach i Bartągu,  

z czego OSP Bartąg, Stawiguda i Pluski zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – 

Gaśniczego; 

 

•  Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gryźlinach. 

 

 

W gminie działają systemy monitoringu: 

− radiowy (gospodarka wodno-ściekowa) 

− GSM/GPRS (przepompowni ścieków i stacji uzdatniania wody) 

− GPS (pojazdów gospodarki komunalnej) 

− wizyjny- 79 kamer (urząd gminy, oczyszczalnia ścieków, szkoły podstawowe,  przedszkole, OSP) 

 

Gmina Stawiguda poprzez strony internetowe: 

www.stawiguda.pl; www.facebook.com/GminaStawiguda oraz aplikację BLISKO (https://sisms.pl/) 

na bieżąco publikuje komunikaty i informacje w tym związane z tematyką bezpieczeństwa. W roku 

2020 z aplikacji BLISKO wysłano 460 komunikatów (alarmy ostrzeżenia, informacje). 

 

Realizacja w 2020 r. 

− Odbyło się szkolenie i egzamin - recertyfikacja uprawnień ratowników KPP (Kwalifikowanej 

Pierwszej Pomocy) - 11 ratowników OSP. 

− Odbyło się szkolenie z zakresu technik samoobrony dla mieszkańców. 

− W 2020 roku zrealizowano projekt „Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Stawigudzie i Szkole Podstawowej w Bartągu. 

− Odbyły się 3 ćwiczenia praktycznej ewakuacji: 2 szkoły oraz przedszkole. 

http://www.stawiguda.pl/
http://www.facebook.com/GminaStawiguda
https://sisms.pl/


73 

Akcje:  

ZAPAL ZNICZ NIE GAŚ ŻYCIA https://www.facebook.com/128186330587863/videos/796127244280859 

CZAD CICHY ZABÓJCA  - rozdano 10 czujek czadu 

WEŹ I BĄDŹ WIDOCZNY - promocja noszenia odblasków 

I. Zasoby ludzkie w sektorze samorządowym. 

W Urzędzie Gminy Stawiguda w 2020 roku zatrudnionych było 77 osób na 74,5 etatach.  

Referat Gospodarki Komunalnej (30 osób/30 etatów) 

Referat Gospodarki Nieruchomościami (4 osoby/4 etaty) 

Referat Ochrony Środowiska i Promocji (5 osób/5 etatów) 

Referat Budownictwa i Zamówień Publicznych (7 osób/7 etatów) 

Referat Finansowo - Budżetowy (8 osób/8 etatów) 

Referat Podatków i Opłat (7 osób/7 etatów) 

Referat Organizacyjno-Administracyjny (9 osób/7 etatów) 

Urząd Stanu Cywilnego (2 osoby/2 etaty) 

Referat ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych (2 osoby/2 etaty) 

Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (1 osoba /0,5 etatu) 

Samodzielne stanowisko ds. obronnych i wojskowych  (1 osoba) 

Samodzielne stanowisko d.s. oświaty (1 osoba/1 etat) 

J. Gmina Stawiguda w sieci 

Gmina Stawiguda utrzymuje stały kontakt z mieszkańcami i przedsiębiorcami m.in poprzez  media 

społecznościowe (Facebook), aplikację na smartfon, oficjalną stronę internetową oraz BIP, publikacje 

na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Olsztynie.  

 

Oficjalna strona 
internetowa Gminy 
Stawiguda 
www.stawiguda.pl 

 

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

https://www.facebook.com/128186330587863/videos/796127244280859
http://www.stawiguda.pl/
https://www.facebook.com/GminaStawiguda/
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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. W roku 2020 w aplikacji BLISKO dodany 

został nowy gminny nadawca "Gospodarka odpadami". W aplikacji nadają również 

niezależni od UG nadawcy (WIOŚ, RSO, Policja, ENERGA, Child Alert, Parafe, 

Łowcy Burz) 
https://www.stawiguda.pl/userfiles/blisko.pdfhttps://www.stawiguda.pl/aplikacja-

blisko 
 

                    

Rysunek dot. Gospodarki Odpadami drugi gminny nadawca w aplikacji BLISKO / system SEGREGO 

 

https://www.stawiguda.pl/userfiles/blisko.pdf
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Publikacje na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Olsztynie 
http://www.powiat-olsztynski.pl/gminy-wiesci/stawiguda-

gminy-wiesci/ 

 

K. Prawo lokalne w Gminie Stawiguda w 2020 r. 

1. Zarządzenia Wójta Gminy Stawiguda wydane w 2020 roku. 

1. Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania 

zespołu organizacyjnego ds. Przeprowadzenia gminnego dnia kobiet w dniu 6 marca 2020 roku. 

2. Zarządzenia nr 2/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 07.01.2020 r. w sprawie zmiany  

do zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 14.02.2011 r. 

3. Zarządzenia nr 3/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 14.01.2020 r. w sprawie powołania 

komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Stawiguda na 

dofinansowanie inwestycji służącej ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła 

w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Stawiguda. 

4. Zarządzenia nr 4/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 22.01.2020 r. w sprawie określenia 

terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  

do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stawiguda na rok szkolny 2020/2021. 

5. Zarządzenia nr 5/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 22.01.2020 r. w sprawie określenia 

terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,  

w tym terminy składania dokumentów do klas i publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez gminę Stawiguda na rok szkolny 2020/2021. 

6. Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia 

planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i przedszkolach prowadzonych przez gminę Stawiguda. 

7. Zarządzenia nr 7/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 24.01.2020 r. w sprawie otwartego 

konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych na terenie gminy Stawiguda w 2020 roku. 

8. Zarządzenia nr 8/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 24.01.2020 r. w sprawie otwartego 

konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych na terenie gminy Stawiguda w 2020 roku. 

9. Zarządzenia nr 9/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 24.01.2020 r. w sprawie otwartego 

konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych działających na 

terenie gminy Stawiguda do projektów współfinansowanych ze środków pochodzących spoza 

budżetu gminy Stawiguda. 

10. Zarządzenie nr 10/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na opracowanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowych traktów pieszych i pieszo rowerowych na terenie gminy Stawiguda w ramach 

zadania: ochrona zasobów przyrodniczych gminy Stawiguda. 

11. Zarządzenie nr 11/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowych zagospodarowania przestrzeni publicznych na terenie gminy Stawiguda  

w ramach zadania: ochrona zasobów przyrodniczych gminy Stawiguda. 

12. Zarządzenie nr 12/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 31.01.2020 r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 
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13. Zarządzenie nr 13/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 04.02.2020 r. w sprawie zmiany  

w części regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

14. Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 11 luty 2020 r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na dostawę ciągnika wraz z przyczepą. 

15. Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 11 luty 2020 r. w sprawie 

bezprzetargowej sprzedaży działki położonej w obrębie Stawiguda w gminie Stawiguda. 

16. Zarządzenia nr 17/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 14.02.2020 r. w sprawie powołania 

zespołu opiniującego wnioski dotyczące zawarcia umowy najmu lokali na czas nieoznaczony 

oraz najmu lokali socjalnych. 

17. Zarządzenia nr 18/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 14.02.2020 r. w sprawie użytkowania 

przenośnych nośników danych. 

18. Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 17 luty 2020 r. w sprawie nabycia 

nieruchomości na rzecz mienia komunalnego Gminy Stawiguda. 

19. Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 17 luty 2020 r. w sprawie rozpatrzenia 

uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

produkcyjno-usługowych, położonych po wschodniej stronie drogi krajowej nr S51 oraz terenów 

mieszkaniowych, położonych przy ul. Wagi w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda. 

20. Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 25 luty 2020 r. w sprawie powołania 

komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów oraz zaopiniowania ofert na 

realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie dotyczącego wsparcia realizacji zadań gminy realizowanych przez 

organizacje pozarządowe w otwartych konkursach ofert w roku 2020. 

21. Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 27 luty 2020 r. w sprawie sprzedaży  

w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka numer 51, położonej  

w obrębie geodezyjnym Kręsk, na rzecz użytkownika wieczystego. 

22. Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 12.03.2020 r. w sprawie procedury 

postępowania w sytuacjach związanych z zapobieganiem wystąpienia chorób zakaźnych  

w związku z możliwością zarażenia wirusem sars-cov-2 zwanym COVID-19. 

23. Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 12.03.2020 r. w sprawie otwartego 

konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Stawiguda w 2020 roku. 

24. Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego gminnego ośrodka kultury w Stawigudzie. 

25. Zarządzenia nr 26/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 13.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego biblioteki publicznej gminy Stawiguda. 

26. Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na zastosowanie OZE w gospodarce komunalnej. 

27. Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na budowę świetlicy w miejscowości Gągławki. 

28. Zarządzenie nr 29/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na dostawę ciągnika wraz z przyczepą. 

29. Zarządzenia nr 30/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 19.03.2020 r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

30. Zarządzenia nr 31/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 24.03.2020 r. w sprawie zaciągnięcia 

kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stawiguda w 2020 roku i spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

31. Zarządzenia nr 32/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 
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32. Zarządzenia nr 33/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 01.04.2020 r. w sprawie powołania 

gminnego zespołu informatycznego w wyborach prezydenta rzeczypospolitej polskiej 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

33. Zarządzenie nr 34/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia zmiany do regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na czas trwania pandemii wirusa 

COVID-19. 

34. Zarządzenie nr 35/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie sprzedaży 

nieruchomości położonej w obrębie miodówko, gmina Stawiguda. 

35. Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie 

bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Kręsk w gminie Stawiguda. 

36. Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na wykonanie tymczasowej drogi  

z płyt betonowych. 

37. Zarządzenia nr 38/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 28.04.2020 r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 

38. Zarządzenia nr 39/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 28.04.2020 r. w sprawie przedłużenia 

stanowiska dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Stawigudzie. 

39. Zarządzenie nr 40/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie nabycia 

nieruchomości na rzecz mienia komunalnego gminy Stawiguda. 

40. Zarządzenie nr 40a/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na poprawę ekomobilności na terenie gminy 

Stawiguda. 

41. Zarządzenia nr 41/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 21.05.2020 r. w sprawie 

wydzierżawiania dróg wewnętrznych będących w gospodarowaniu i zarządzie wójta gminy 

Stawiguda. 

42. Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania 

komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze – 

audytor wewnętrzny. 

43. Zarządzenie nr 43/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na remont świetlic wiejskich. 

44. Zarządzenie nr 44/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na przebudowę ul. Zajęczej w miejscowości 

Tomaszkowo. 

45. Zarządzenia nr 45/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 

46. Zarządzenia nr 46/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 29.05.2020 r. w sprawie odpłatnego 

przejęcia na własność urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez gminę Stawiguda. 

47. Zarządzenie nr 47/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania 

komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 

podinspektor/inspektor w referacie budownictwa i zamówień publicznych. 

48. Zarządzenia nr 48/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 09.06.2020 r. w sprawie ustalenia dni 

wolnych od pracy dla pracowników urzędu gminy Stawiguda. 

49. Zarządzenia nr 49/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 10.06.2020 r. w sprawie powołania 

gminnego zespołu informatycznego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

50. Zarządzenia nr 50/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia 

zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli zarządczej, 
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instrukcji przechowywania dokumentów - dla operacji: "aktywizacja dzieci i młodzieży dzięki 

lokalnym centrom aktywności i integracji w gminie Stawiguda". 

51. Zarządzenia nr 51/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia 

zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli zarządczej, 

instrukcji przechowywania dokumentów - dla operacji: "przebudowa ulicy akacjowej  

w miejscowości Stawiguda wraz z budową kanalizacji deszczowej". 

52. Zarządzenia nr 52/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia 

zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli zarządczej, 

instrukcji przechowywania dokumentów - dla operacji "przebudowa ulicy fermowej  

w miejscowości Stawiguda". 

53. Zarządzenia nr 53/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia 

zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli zarządczej, 

instrukcji przechowywania dokumentów - dla operacji "przebudowa ulicy polnej  

w Stawigudzie". 

54. Zarządzenia nr 54/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia 

zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli zarządczej, 

instrukcji przechowywania dokumentów - dla operacji: "przebudowa ulicy szantowej 

miejscowości Tomaszkowo". 

55. Zarządzenia nr 55/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia 

zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli zarządczej, 

instrukcji przechowywania dokumentów - dla operacji: "przebudowa ulicy zajęczej  

w miejscowości Tomaszkowo". 

56. Zarządzenie nr 56/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 16.06.2020 r. w sprawie powołania 

gminnego biura spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. 

57. Zarządzenie nr 57/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 17.06.2020 r. w sprawie odpłatnego 

przejęcia na własność urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przez gminę Stawiguda. 

58. Zarządzenia nr 58/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 24.06.2020 r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 

59. Zarządzenia nr 59/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 30.06.2020 r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 

60. Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie instrukcji 

obiegu i kontroli dokumentów – dowodów księgowych. 

61. Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania 

komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 

podinspektor/inspektor w referacie gospodarki komunalnej. 

62. Zarządzenia nr 62/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 03.07.2020 r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 

63. Zarządzenia nr 63/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 21.07.2020 r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 

64. Zarządzenie nr 64/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na odbiór i transport odpadów 

biodegradowalnych „zielonych” od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy 

Stawiguda. 

65. Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na odbiór i transport odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele 
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rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Stawiguda w okresie od 01.01.2021 r. do 

31.12.2021 r. 

66. Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania 

komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 

podinspektor/inspektor w referacie finansowo-budżetowym. 

67. Zarządzenia nr 68/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 23.07.2020 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania publicznego. 

68. Zarządzenia nr 69/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 28.07.2020 r. w sprawie: zmiany 

regulaminu wynagradzania pracowników urzędu gminy Stawiguda. 

69. Zarządzenie nr 70/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie instrukcji dla 

pracowników samorządowych oraz pracowników jednostek organizacyjnych podlegających 

centralizacji rozliczeń podatku VAT w zakresie przekazywania informacji o schematach 

podatkowych MDR (zwana dalej instrukcją) oraz procedury wewnętrznej w zakresie 

przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach 

podatkowych (zwana dalej procedurą). 

70. Zarządzenie nr 71/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie 

wynagrodzenia dla członków-ekspertów komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia 

egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

71. Zarządzenie nr 72/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 03 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

72. Zarządzenie nr 73/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie 

wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu 

teleinformatycznego. 

73. Zarządzenie nr 74/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania 

zespołu do opracowania dokumentów szczególnych wymagań bezpieczeństwa (SWB) i procedur 

bezpiecznej eksploatacji (PBE) systemu teleinformatycznego w urzędzie gminy Stawiguda. 

74. Zarządzenie nr 75/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 07.08.2020 r. w sprawie zasad 

przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków 

higieny osobistej i napojów dla pracowników urzędu gminy w Stawigudzie. 

75. Zarządzenie nr 76/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na dostawę sprzętu komputerowego oraz 

oprogramowania niezbędnego do realizacji e-usług wraz z usługą wdrożenia, integracji  

i szkolenia. 

76. Zarządzenie nr 77/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na udzielenie i obsługę kredytu 

długoterminowego złotowego w wysokości 10 344,000,00 PLN na sfinansowanie planowanego 

deficytu budżetu gminy Stawiguda w 2020 r. oraz spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań. 

77. Zarządzenie nr 78/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na remont świetlic wiejskich. 

78. Zarządzenia nr 79/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 10.08.2020 r. - w sprawie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego na skraju ul. Olsztyńskiej i ul. Ceglanej w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda. 

79. Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie 

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert  

na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego i wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 
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80. Zarządzenie nr 81/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania 

komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze inspektor w referacie 

budownictwa i zamówień publicznych. 

81. Zarządzenie nr 82/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za i półrocze 2020 roku. 

82. Zarządzenie nr 83/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na budowę oświetlenia ulicy porcelanowej  

i kryształowej w miejscowości Jaroty. 

83. Zarządzenie nr 84/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie 

wyznaczenia komisji przetargowej. 

84. Zarządzenie nr 85/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie 

podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej  

na 2021 rok. 

85. Zarządzenie nr 86/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania 

komisji do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych określonych w ustawie z dnia  

24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizowanych przez 

organizacje pozarządowe z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożonych w 2020 r. 

86. Zarządzenie nr 87/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania 

komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na zakup nowego samochodu ratowniczo-

gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Bartąg. 

87. Zarządzenie nr 88/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania 

komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 

podinspektor/inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej. 

88. Zarządzenie nr 89/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania 

zespołu koordynującego projekt „Bezpieczne przejście dla pieszych przy Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Stawigudzie. 

89. Zarządzenie nr 90/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 16.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia 

zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli zarządczej, 

instrukcji przechowywania dokumentów – dla operacji: „uporządkowanie gospodarki ściekowej 

w gminie Stawiguda poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartąg  

i Bartążek”. 

90. Zarządzenie nr 92/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 25 września 2020 r. w sprawie 

powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji 

środków trwałych urzędu gminy w Stawigudzie. 

91. Zarządzenie nr 94/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 25 września 2020 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na budowę traktu pieszego wraz  

z elementami edukacji ekologicznej w Rusi w ramach zadania: ochrona różnorodności 

biologicznej na terenie gminy Stawiguda. 

92. Zarządzenia nr 95/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 28.09.2020 r. w sprawie powołania 

koordynatora oraz zespołu ds. Dostępności. 

93. Zarządzenia nr 96/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 30.09.2020 r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 

94. Zarządzenie nr 96a/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 30.09.2020 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy gminy Stawiguda z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 
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95. Zarządzenie nr 97/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 01.10.2020 roku w sprawie przyjęcia 

regulaminu określającego szczegółowe zasady rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno 

żyjących oraz dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie gminy Stawiguda. 

96. Zarządzenie nr 98/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 01.10.2020 roku w sprawie powołania 

komisji do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych określonych w ust. z dnia 

24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizowanych przez 

organizacje pozarządowe z pominięciem otwartego konkursu ofert, złożonych w 2020 r. 

97. Zarządzenie nr 99/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 2 października 2020 r. w sprawie 

zamiany nieruchomości położonych w obrębie Gryźliny, gmina Stawiguda. 

98. Zarządzenie nr 100/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 2 października 2020 r. w sprawie: 

nabycia nieruchomości położonej w obrębie Dorotowo na rzecz mienia komunalnego gminy 

Stawiguda. 

99. Zarządzenia nr 101/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 06.10.2020 r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 

100. Zarządzenia nr 102/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 13.10.2020 r. w sprawie powołania 

komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze podinspektor lub 

inspektor w referacie gospodarki nieruchomościami. 

101. Zarządzenie nr 103/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 13 października 2020 r.  

w sprawie zasad opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia planu operacyjnego funkcjonowania 

gminy Stawiguda w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny. 

102. Zarządzenia nr 104/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 15.10.2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w urzędzie gminy 

Stawiguda i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego 

"Bezpieczne Stanowisko Komputerowe BSK" przeznaczonego do przetwarzania informacji 

niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". 

103. Zarządzenia nr 105/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 19.10.2020 r. w sprawie zmiany 

organizacji pracy urzędu gminy Stawiguda oraz urzędu stanu cywilnego  

w Stawigudzie w związku z wprowadzeniem prewencyjnych zasad związanych  

ze stwierdzonymi przypadkami COVID-19 na terenie rzeczypospolitej polskiej. 

104. Zarządzenie nr 106/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 19 października 2020 r.  

w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. 

105. Zarządzenie nr 107/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 22 października 2020 r.  

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 

podinspektor lub inspektor w referacie podatków i opłat. 

106. Zarządzenia nr 108/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 28.10.2020 r. w sprawie sposobu  

i kryteriów przydziału okularów pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych  

w monitory ekranowe. 

107. Zarządzenie nr 109/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 29 października 2020 r.  

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 106/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 19 października 

2020 r. w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. 

108. Zarządzenia nr 110/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 29.10.2020 r. w sprawie przejęcia 

nieruchomości skarbu państwa w drodze komunalizacji. 

109. Zarządzenia nr 111/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 
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110. Zarządzenie nr 112/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 30 października 2020 r.  

w sprawie upoważnienia Pani Joanny Herda, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Stawigudzie do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń  

o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie 

dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

111. Zarządzenie nr 113/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 30 października 2020 r.  

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie do 

prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego 

dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która 

zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. 

112. Zarządzenie nr 114/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 30 października 2020 r.  

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie  

do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby 

fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. 

113. Zarządzenie nr 115/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zmiany 

składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Stawigudzie. 

114. Zarządzenie nr 116/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty. 

115. Zarządzenie nr 117/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 05 listopada 2020 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na dostawę i tankowanie paliw dla 

pojazdów będących własnością Gminy Stawiguda na rok 2021. 

116. Zarządzenia nr 119/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 13.11.2020 r. w sprawie przyjęcia 

projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej. 

117. Zarządzenia nr 120/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 13.11.2020 r. w sprawie przyjęcia 

projektu budżetu na rok 2021. 

118. Zarządzenie nr 121/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie 

zmiany do zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 14.02.2011 r. 

119. Zarządzenia nr 122/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 27.11.2020 r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 

120. Zarządzenie nr 123/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie 

powołania zespołu ds. Przygotowania i wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych  

w urzędzie gminy Stawiguda oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Stawiguda. 

121. Zarządzenie nr 125/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na budowę ciągu pieszo-rowerowego 

w Bartągu, na budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowości Bartąg i Bartążek, 

budowę traktu pieszo-rowerowego łączącego Bartąg i Ruś. 

122. Zarządzenie nr 127/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 01.12.2020 r. w sprawie przyznania 

dodatku spisowego członkom gminnego biura spisowego za prace związane z przeprowadzeniem 

powszechnego spisu rolnego w 2020 roku. 

123. Zarządzenia nr 128/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 11.12.2020 r. w sprawie 

przeprowadzenia inwentaryzacji. 



83 

124. Zarządzenie nr 129/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 14.12.2020 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych  

i kontroli zarządczej, instrukcji przechowywania dokumentów – dla operacji: "Poprawa 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Stawiguda". 

125. Zarządzenie nr 130/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 14.12.2020 r. w sprawie 

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych  

i kontroli zarządczej, instrukcji przechowywania dokumentów – dla operacji: "Kontynuacja 

wdrażania e-usług w gminie Stawiguda". 

126. Zarządzenie nr 131/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 15.12.2020 r. w sprawie 

pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Stawiguda w 2021 rok. 

127. Zarządzenie nr 132/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany 

zarządzenia nr 106/2020 Wójta Gminy Stawiguda w sprawie planu finansowego rachunku 

środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – rządowy fundusz inwestycji lokalnych.  

128. Zarządzenie nr 133/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 18.12.2020 r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 

129. Zarządzenie nr 134/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na dostawę wyposażenia świetlicy 

wiejskiej w pluskach. 

130. Zarządzenie nr 135/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na odbiór komunalnych osadów 

ściekowych. 

131. Zarządzenie nr 136/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na budowę traktu pieszo-rowerowego 

łączącego Wymój ze Stawigudą w ramach zadania: Ochrona Różnorodności Biologicznej  

na terenie Gminy Stawiguda. 

132. Zarządzenie nr 137/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na budowę oświetlenia na ulicy 

Olsztyńskiej i ulicy Ceglanej w Stawigudzie. 

133. Zarządzenie nr 138/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości, położonych w obrębach Majdy i Kręsk  

w Gminie Stawiguda. 

134. Zarządzenie nr 139/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Szczytnie z przeznaczeniem dla Jednostki OSP Szczytno. 

135. Zarządzenie nr 140/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

nabycia nieruchomości na rzecz mienia komunalnego Gminy Stawiguda. 

136. Zarządzenie nr 141/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na odbiór i transport odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stawiguda  

w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. 

137. Zarządzenie nr 142/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie 

powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na dostawę wyposażenia  

do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie. 

138. Zarządzenie nr 143/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie 

powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na zakup samochodu 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Stawiguda. 
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139. Zarządzenia nr 144/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 31.12.2020 r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2020 rok. 

140. Zarządzenie nr 145/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza 

kwoty 130.000 złotych. 

141. Zarządzenie nr 147/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 128/2020 Wójta Gminy Stawiguda z dnia  

11 grudnia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 

2. Uchwały Rady Gminy Stawiguda podjęte na sesjach w 2020 roku. 

 

Lp. Numer uchwały 
Data 

podjęcia 
Postanowienie w sprawie 

1 XVIII/144/2020 23.01.2020 

nadania nazwy ulicy „Mokra” w miejscowości Pluski, gmina 

Stawiguda 

2 XVIII/145/2020 23.01.2020 

nadania nazwy ulicy „Ceglana” w miejscowości Stawiguda, gmina 

Stawiguda 

3 XVIII/146/2020 23.01.2020 

zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o 

kandydatach na ławników 

4 XVIII/147/2020 23.01.2020 wyboru ławników na kadencję 2020- 2023 

5 XVIII/148/2020 23.01.2020 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem 

Olsztyn a Gminą Stawiguda na przekazanie przez Gminę Stawiguda 

Miastu Olsztyn zadania w zakresie zapewnienia uczniowi 

niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki na trasie 

z miejscowości Bartąg do Szkoły Podstawowej nr 25 wchodzącej 

w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Olsztynie na rok 

szkolny 2019/2020 

6 XVIII/149/2020 23.01.2020 

udzielenia przez Gminę Stawiguda pomocy finansowej Powiatowi 

Olsztyńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 

realizację zadań przebudowy dróg powiatowych 

7 XVIII/150/2020 23.01.2020 

przejęcia do realizacji od Powiatu Olsztyńskiego zadań własnych 

polegających na budowie traktów i ciągów pieszo – rowerowych 

zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych 

8 XVIII/151/2020 23.01.2020 

zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 

2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029. 

9 XVIII/152/2020 23.01.2020 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok 

10 XIX/153/2020 20.02.2020 wyboru ławników na kadencję 2020-2023 

11 XIX/154/2020 20.02.2020 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów produkcyjno-usługowych, położonych po wschodniej stronie 

drogi krajowej nr S51 oraz terenów mieszkaniowych, położonych przy 

ul. Wagi, w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda. 

12 XIX/155/2020 20.02.2020 

przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, 

przy ul. Przyrodniczej 

13 XIX/156/2020 20.02.2020 

przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, 

przy ul. Granicznej 

14 XIX/157/2020 20.02.2020 wniesienia skargi na uchwałę Rady Powiatu 

15 XIX/158/2020 20.02.2020 

ustalenia cen za usługi przewozowe wykonywane gminną komunikacją 

publiczną, której organizatorem jest Gmina Stawiguda 

16 XIX/159/2020 20.02.2020 

zmiany Uchwały Nr XLII/419/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia  

15 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Stawiguda 
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17 XIX/160/2020 20.02.2020 

przekazania Gminie Olsztyn środków stanowiących udział wkładu 

własnego na realizację zadania w ramach projektu Bezpieczny MOF 

18 XIX/161/2020 20.02.2020 

zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 

2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029 

19 XIX/162/2020 20.02.2020 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok 

20 XX/163/2020 23.04.2020 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. 

21 XX/164/2020 23.04.2020 

nadania nazwy boisku sportowemu w miejscowości Pluski, gmina 

Stawiguda. 

22 XX/165/2020 23.04.2020 

zmiany uchwały nr XXXIII/242/10 Rady Gminy Stawiguda z dnia  

24 sierpnia 2010 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu 

gospodarki komunalnej przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Gminy w Stawigudzie. 

23 XX/166/2020 23.04.2020 

uchylenia uchwały nr VIII/78/99 Rady Gminy Stawiguda z dnia  

29 września 1999 roku w sprawie warunków partycypacji  

w kosztach budowy sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej  

oraz sieci gazowej. 

24 XX/167/2020 23.04.2020 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiguda  

w roku 2020. 

25 XX/168/2020 23.04.2020 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  

w zakresie powierzenia Gminie Stawiguda realizacji zadania 

publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych  

i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy. 

26 XX/169/2020 23.04.2020 

zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 

2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029. 

27 XX/170/2020 23.04.2020 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok. 

28 XXI/171/2020 21.05.2020 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wymój  

na lata 2020-2027. 

29 XXI/172/2020 21.05.2020 

przejęcia do realizacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego 

zadania rządowego polegającego na utrzymaniu cmentarza wojennego 

znajdującego się na terenie gminy Stawiguda; 

30 XXI/173/2020 21.05.2020 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków; 

31 XXI/174/2020 21.05.2020 

uchylenia uchwały nr XXII/160/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 

29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości, na których  nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne 

32 XXI/175/2020 21.05.2020 

zmiany Uchwały Nr XVII/138/2019 Rady Gminy Stawiguda  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2020 r.; 

33 XXI/177/2020 21.05.2020 

zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 

2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029. 

34 XXI/178/2020 21.05.2020 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok. 

35 XXII/179/2020 18.06.2020 udzielenia Wójtowi Gminy Stawiguda wotum zaufania 

36 XXII/180/2020 18.06.2020 udzielenia Wójtowi Gminy Stawiguda absolutorium za 2019 rok 

37 XXII/181/2020 18.06.2020 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 

kV relacji Olsztyn Mątki - Olsztynek w obrębach geodezyjnych: 

Tomaszkowo, Bartąg, Gągławki, Dorotowo, Stawiguda, Wymój, 

Zezuj, Gryźliny, gmina Stawiguda 

38 XXII/182/2020 18.06.2020 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu zabudowy usługowej położonego przy ul. Sportowej Pasji w 

obrębie Bartąg, gmina Stawiguda 
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39 XXII/183/2020 18.06.2020 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie Gryźliny, gmina Stawiguda, przy ul. 

Lotniczej 

40 XXII/184/2020 18.06.2020 

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

41 XXII/185/2020 18.06.2020 

wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Olsztyn przy 

realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic 

aglomeracji Olsztyn na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych 

42 XXII/186/2020 18.06.2020 

zmiany uchwały określającej przystanki komunikacyjne oraz warunki i 

zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stawiguda 

43 XXII/187/2020 18.06.2020 

zmiany uchwały Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 lutego 2019 r.  

Nr VI/38/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty 

oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności 

44 XXII/188/2020 18.06.2020 

zmiany uchwały nr XXI/174/2020 Rady Gminy Stawiguda z dnia  

21 maja 2020 r. uchylającej uchwałę nr XXII/160/2012 Rady Gminy 

Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

45 XXII/189/2020 18.06.2020 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  

w sprawie powierzenia przez Gminę Jonkowo zadania publicznego  

z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług 

opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy  

i wykonywania obowiązków nadzoru nad świadczeniem tych usług 

Gminie Stawiguda 

46 XXII/191/2020 18.06.2020 

zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia  

30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029 

47 XXII/192/2020 18.06.2020 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok 

48 XXII/193/2020 18.06.2020 

udzielenia przez Gminę Stawiguda pomocy finansowej Powiatowi 

Olsztyńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 

realizację zadań przebudowy i remontu dróg powiatowych 

49 XXII/194/2020 18.06.2020 

udzielenia przez Gminę Stawiguda pomocy finansowej Powiatowi 

Olsztyńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na 

realizację zadań remontu drogi powiatowej 

50 XXII/195/2020 18.06.2020 

zmiany Uchwały Rady Gminy Stawiguda nr XVIII/149/2020 z dnia  

23 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Stawiguda 

pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu w formie dotacji 

celowej z przeznaczeniem na realizację zadań przebudowy dróg 

powiatowych 

51 XXIII/196/2020 31.07.2020 

zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 

2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029 

52 XXIII/197/2020 31.07.2020 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok 

53 XXV/200/2020 17.09.2020 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda 

54 XXV/201/2020 17.09.2020 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda 

55 XXV/202/2020 17.09.2020 powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stawiguda i nadania jej statutu 

56 XXV/203/2020 17.09.2020 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów położonych w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, przy  

ul. Gietrzwałdzkiej; 

57 XXV/204/2020 17.09.2020 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie Pluski, gmina Stawiguda, przy ul. Polnej i ul. 

Słonecznej 

58 XXV/205/2020 17.09.2020 

nadania nazwy ulicy „Rozwojowa” w miejscowości Tomaszkowo, 

gmina Stawiguda; 
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59 XXV/206/2020 17.09.2020 

nadania nazwy ulicy „Hebanowa” i ulicy „Iglasta” w miejscowości 

Bartąg, gmina Stawiguda; 

60 XXV/207/2020 17.09.2020 

zmiany uchwały określającej przystanki komunikacyjne oraz warunki  

i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stawiguda 

61 XXV/208/2020 17.09.2020 

zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 

2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029 

62 XXV/209/2020 17.09.2020 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok 

63 XXV/2010/2020 17.09.2020 wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stawiguda. 

64 XXVI/211/2020 24.09.2020 

zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 

2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029 

65 XXVI/212/2020 24.09.2020 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok 

66 XXVII/213/2020 29.10.2020 stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Stawiguda 

67 XXVII/214/2020 29.10.2020 stwierdzenia powołania Przewodniczącego Rady Gminy Stawiguda 

68 XXVII/215/2020 29.10.2020 zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej 

69 XXVII/217/2020 29.10.2020 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, 

przy ul. Bartąskiej 

70 XXVII/218/2020 29.10.2020 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda,  

przy ul. Prostej 

71 XXVII/219/2020 29.10.2020 

przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2021” 

72 XXVII/220/2020 29.10.2020 

wyrażenia następczej zgody na zawarcie przez Gminę Stawiguda 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego 

73 XXVII/221/2020 29.10.2020 

przejęcia do realizacji od Powiatu Olsztyńskiego zadań własnych 

Powiatu 

74 XXVII/222/2020 29.10.2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stawiguda 

75 XXVII/223/2020 29.10.2020 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stawiguda 

76 XXVII/224/2020 29.10.2020 

ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

77 XXVII/225/2020 29.10.2020 

zmiany Uchwały nr XXVII/290/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 

29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, 

mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 

Stawiguda i jej jednostkom organizacyjnym wymienionych w art. 9 pkt 

3,4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga 

stanowić będzie pomoc publiczną 

78 XXVII/226/2020 29.10.2020 określenia stawek podatku od nieruchomości 

79 XXVII/227/2020 29.10.2020 

określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zasad jej 

ustalania, poboru i terminów płatności 

80 XXVII/228/2020 29.10.2020 

zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 

2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029 

81 XXVII/229/2020 29.10.2020 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok 

82 XXVIII/230/2020 26.11.2020 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie Miodówko, gmina Stawiguda. 
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83 XXVIII/231/2020 26.11.2020 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, 

przy ul. Świętego Jana. 

84 XXVIII/232/2020 26.11.2020 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Stawiguda. 

85 XXVIII/233/2020 26.11.2020 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy 

Stawiguda w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

86 XXVIII/234/2020 26.11.2020 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem 

Olsztyn a Gminą Stawiguda na przekazanie przez Gminę Stawiguda 

Miastu Olsztyn zadania w zakresie zapewnienia uczniowi 

niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki na trasie z 

miejscowości Bartąg do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie na rok szkolny 

2020/2021. 

87 XXVIII/235/2020 26.11.2020 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy 

Stawiguda na 2021 rok. 

88 XXVIII/236/2020 26.11.2020 

utworzenia w miejscowości Stawiguda ośrodka wsparcia pod nazwą 

Klub „SENIOR +” oraz ustalenia zasad uczestnictwa i zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „SENIOR +”. 

89 XXVIII/237/2020 26.11.2020 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty. 

90 XXVIII/238/2020 26.11.2020 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych 

na terenie gminy Stawiguda. 

91 XXVIII/239/2020 26.11.2020 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

92 XXVIII/240/2020 26.11.2020 

zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 

2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029 

93 XXVIII/241/2020 26.11.2020 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok 

94 XXIX/242/2020 17.12.2020 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Majdy, gmina Stawiguda 

położonych przy ulicach Jakuba, Krzysztofa i Kamila 

95 XXIX/243/2020 17.12.2020 

zmiany uchwały nr XXXI/319/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 14 

grudnia 2017 r. dotyczącej wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 170/6 położonej  

w obrębie Stawiguda stanowiącej własność Gminy Stawiguda 

96 XXIX/244/2020 17.12.2020 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem 

Olsztyn a Gminą Stawiguda na przekazanie przez Gminę Stawiguda 

Miastu Olsztyn zadania w zakresie zapewnienia uczniowi 

niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki na trasie  

z miejscowości Bartąg do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie na rok szkolny 

2020/2021 

97 XXIX/245/2020 17.12.2020 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego  

w sprawie powierzenia przez Gminę Świątki zadania publicznego  

z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług 

opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy 

98 XXIX/246/2020 17.12.2020 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych 

na terenie gminy Stawiguda 

99 XXIX/247/2020 17.12.2020 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
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100 XXIX/248/2020 17.12.2020 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stawiguda 

101 XXIX/249/2020 17.12.2020 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na 

lata 2021 - 2029 

102 XXIX/250/2020 17.12.2020 uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2021 r. 

103 XXIX/251/2020 17.12.2020 

zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 

2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029 

104 XXIX/252/2020 17.12.2020 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok 

105 XXX/253/2020 30.12.2020 zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych 

106 XXX/254/2020 30.12.2020 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stawiguda 

107 XXX/255/2020 30.12.2020 

zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 

2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029 

108 XXX/256/2020 30.12.2020 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok 

109 XXX/257/2020 30.12.2020 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 

 

 

 


