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Szanowni Państwo,  

Minął kolejny rok pełen wyzwań, które 

podejmowaliśmy z większym lub mniejszym 

wysiłkiem. Nie ukrywam, bywało ciężko, 

jednak nie zapominam, że wszystkie 

podejmowane decyzje i działania mają służyć 

dobru naszej Gminy i jej mieszkańców. 

Dokładamy wszelkich starań, aby nasza 

Gmina rozwijała się, stając się jeszcze 

lepszym miejscem do życia.  

Poniższy dokument „Raport o stanie 

Gminy Stawiguda za 2021 rok” przedstawia  wszelkie decyzje, jakie były podejmowane  

w trakcie minionego roku, jak też podsumowuje stan dochodów i wydatków oraz kondycję 

finansową naszej gminy w roku 2021.  

Jestem przekonany, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą Państwu 

do zwiększenia lub uporządkowania wiedzy na temat funkcjonowania naszego samorządu,  

a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości naszej Gminy. 

Z wyrazami szacunku  

Wójt Gminy Stawiguda 

/-/ Michał Kontraktowicz 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 
Gmina Stawiguda jest gminą wiejską położoną w województwie warmińsko-mazurskim,  

w powiecie olsztyńskim. Siedzibą gminy jest wieś Stawiguda lokowana w 1357 roku. Gmina 

Stawiguda należy do  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Charakteryzuje ją wysoki 

poziom przedsiębiorczości mierzony liczbą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

oraz znaczny napływ ludności z Olsztyna. Gmina jest postrzegana jako idealne miejsce  

do zamieszkania i pracy. Jednocześnie znaczącą rolę odgrywa w gminie także sektor turystyczno-

wypoczynkowy ze względu na bogactwo przyrodnicze i pięknie położone miejscowości nad licznymi 

jeziorami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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% 
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Sołectwa: Bartąg, Bartążek, Dorotowo, Gągławki, Gryźliny-Zielonowo, Jaroty, Majdy-Kręsk, 
Miodówko-Zezuj, Pluski-Rybaki, Ruś, Stawiguda, Tomaszkowo, Wymój. 
 

 
Źródło: http://powiatolsztynski.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+OSM+ 

 
 

 

 

http://powiatolsztynski.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+OSM
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Sąsiednie gminy: 
- Gietrzwałd,  
- Olsztyn,  
- Olsztynek,  
- Purda.  
 
 
 
 
 

 

Gmina Stawiguda realizuje wspólne działania z gminami sąsiednimi w ramach „Strategii 

Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Olsztyna”. Współpraca ta ułatwi radzenie sobie z takimi 

problemami jak utrudnienia komunikacyjne, czy chaotyczna zabudowa, a także pomaga w pełni 

wykorzystać potencjał przyrodniczy i kulturowy gminy Stawiguda. 

 

Mieszkańcy Gminy Stawiguda 

 

Według danych z Rejestru Mieszkańców gminy Stawiguda, w 2021 roku liczba 

mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wynosiła 11760 (w tym 6039 kobiet i 5721 mężczyzn), 

a na pobyt czasowy 103 (w tym 61 kobiet i 42 mężczyzn). Liczba osób zameldowanych na terenie 

gminy wzrosła o 483 osoby w stosunku do roku 2020. Nastąpił spadek liczby osób zameldowanych  

w gminie na pobyt czasowy, których zarejestrowano o 27 osób mniej. W ostatecznym rozrachunku  

na terenie gminy Stawiguda w roku 2021 (stan na 31 grudnia 2021 roku) było zameldowanych o 456 

osób więcej w odniesieniu do roku poprzedniego.  
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Mieszkańcy gminy w latach 2019-2021: 

 

Liczba 

mieszkańców 
2019 2020 2021 

 

Zameldowani na 

pobyt stały ogółem: 

 

10628 

 

11277 

 

11760 

 

Zameldowani na 

pobyt czasowy 

ogółem: 

 

176 

 

130 

 

103 

 

OGÓŁEM 

 

 

10804 

 

11407 

 

 

11863 

 

 

Liczba mieszkańców zameldowanych w Gminie Stawiguda w latach 2016-2021 stale wzrasta. 

Porównując rok 2021 do 2016 stan ludności wzrósł o 26,6 %  (8630 osób – w roku 2016, 11760 osób  

w roku 2021). Największy wzrost liczby zameldowanych odnotowano w miejscowości Bartąg  

(1664 osób – w roku 2016, 3354 osób – w roku 2021). 

Szczególnie zauważalny wzrost mieszkańców jest w miejscowościach bezpośrednio 

przyległych do rejonu miasta Olsztyn. Decydując się na wybór miejsca do życia mieszkańcy 

rozpatrują kilka najważniejszych aspektów związanych z atrakcyjnością terenu, na którym mogą się 

osiedlić. Ważny jest wygodny dojazd do najważniejszych ośrodków, takich jak miejsce pracy, sklepy 

czy węzły pozwalające na szybkie dotarcie do dużych miast. Zwracają także uwagę na dostępną 

infrastrukturę, zarówno techniczną, jak i dostęp do szkół, lekarzy czy urzędu. Dla wielu naszych 

mieszkańców bardzo istotna była kwestia finansowa tzn. atrakcyjna cena mieszkań w nowo 

powstałych blokach. Niezwykle ważne jest także, że okolica pozwala na spokojne życie i odpoczynek 

po pracy.  

Z prowadzonego Rejestru mieszkańców wynika, że na terenie gminy Stawiguda urodziło się  

w 2021 roku 178 dzieci, zaś zmarło 58 osób. Widoczny jest znaczny przyrost naturalny. 

Najpopularniejszymi imionami nadawanymi dzieciom w gminie Stawiguda w okresie  

od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku były: 

• imiona żeńskie: Alicja i Pola; 

• imiona męskie: Antoni i Piotr. 

 

W 2021 roku 142 pary weszły w związek małżeński. Większość z tych ślubów stanowiły 

śluby cywilne udzielane przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. W kolejnych latach 

konsekwentnie wzrasta liczba małżeństw zawartych przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 

poza siedzibą USC, z których środki finansowe stanową dodatkowy dochód gminy. W roku 2021 

były to 30 uroczystości poza urzędem. 

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Stawigudzie odbywają się jubileusze długoletniego pożycia 

małżeńskiego. W 2021 roku jubileusz obchodziło 13 par małżeńskich z terenu gminy Stawiguda. 

Uroczystości wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

za długoletnie pożycie małżeńskie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju odbyły się  

12 października 2021 roku.  
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2. WŁADZE GMINY W 2021 ROKU. 

 

 

 

Wójt Zastępca Wójta Sekretarz Gminy Skarbnik Gminy 

Michał Kontraktowicz Magdalena Matracka Artur Bal Renata Wieczorek 

 

PREZYDIUM RADY GMINY 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

I Wiceprzewodniczący  

Rady Gminy 

II Wiceprzewodniczący  

Rady Gminy 

Grzegorz Niski 

Paweł Palczewski 

Odwołany Uchwałą nr 

XXXVI/304/2021 Rady Gminy 

Stawiguda z dnia  27 maja 2021 r.  

w sprawie stwierdzenia odwołania 

Wiceprzewodniczącego  

Rady Gminy Stawiguda 

Justyna Reisenberg 

 
 

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 (wygaśnięcie mandatu z dniem 03 grudnia 2021 r.) 
Joanna Mutke – członek Komisji 
Paweł Palczewski – członek Komisji 
Andrzej Górka – członek Komisji 
  

WŁADZE GMINY W 2021 ROKU 
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KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I TURYSTYKI 
Daniel Bruski – przewodniczący Komisji 
Piotr Gajdasz – wiceprzewodniczący Komisji (wygaśnięcie mandatu z dniem 27 września 2021 r.) 
Michał Rzeszutek – członek Komisji 
Sławomir Filipowicz – członek Komisji 
Rafał Guske – członek Komisji 
 
KOMISJA REWIZYJNA 
Szczepan Birkos – przewodniczący Komisji (wygaśnięcie mandatu z dniem 03 grudnia 2021 r.) 
Grzegorz Bolewski – wiceprzewodniczący Komisji 
Andrzej Górka – członek Komisji 
Sławomir Filipowicz – członek Komisji 
 
 
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
Katarzyna Nosek – przewodnicząca Komisji 
Anna Stawarczyk – wiceprzewodnicząca Komisji 
Piotr Gajdasz – członek Komisji (wygaśnięcie mandatu z dniem 27 września 2021 r.) 
Grzegorz Niski – członek Komisji 

II. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, 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 XXXV/284/2021 Rady 
Gminy Stawiguda z dnia  

29 kwietnia 2021 r. 
bezterminowo 

2. Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. 

111 obowiązujących planów  
w 2021 r. –  9 uchwał  
ws. utworzenia mpzp 

bezterminowo 

Zasoby materialne gminy 

1. 
Wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Stawiguda  
w latach 2021-2030. 

Uchwała nr XLIII/373/2021 Rady 
Gminy Stawiguda z dnia  

16 grudnia 2021 r. 
2021-2030 

2. 
Zasady wynajmowania lokali wchodzących  

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Stawiguda. 

Uchwała nr XLIII/373/2021 Rady 
Gminy Stawiguda z dnia  

16 grudnia 2021 r. 
2021-2030 

3. 
Zasady gospodarki nieruchomościami 

stanowiącymi własność Gminy Stawiguda. 

Uchwała nr XXXII/236/10 Rady 
Gminy Stawiguda z dnia  

30 czerwca 2010 r. 
bezterminowo 

4. 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 
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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 2021 rok. 

1. Uchwała nr XXVIII/235/2020 Rady 
Gminy Stawiguda z dnia 26 listopada 
2020 r. w sprawie przyjęcia gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych  

i gminnego programu przeciwdziałania 
narkomanii gminy Stawiguda  

na 2021 r. 
 

2. Uchwała nr XXXVI/299/2021 Rady 
Gminy Stawiguda z dnia  

27 maja 2021 r. w sprawie zmiany 
Uchwały nr XXVIII/235/2020 Rady 

Gminy Stawiguda z dnia 26 listopada 

2020 r w sprawie przyjęcia gminnego 
programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i gminnego programu 
przeciwdziałania narkomanii gminy 

Stawiguda na 2021 r. 

2021 

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 2021. 

1. Uchwała nr XXVII/219/2020 Rady 
Gminy Stawiguda z dnia  

29 października 2020 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 2021”. 

2021 

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 2021 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 2021 r. 

1.Rozwój 

infrastruktury  

w Gminie. 

1.1. Poprawa jakości dróg wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. 

 remont i przebudowa istniejących dróg 
 budowa nowych dróg 
 tworzenie ciągów komunikacyjnych do ogólnodostępnych 
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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 

 budowa świetlicy wiejskiej w Gągławkach 

1.5. Ochrona środowiska  redukcja emisji gazów cieplarnianych 

 promocja wśród mieszkańców działań zmierzających do 
ochrony środowiska 

 ochrona różnorodności biologicznej poprzez kierowanie 
ruchu turystycznego poza miejsca objęte ochroną 
gatunkową  

 poprawa efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej 

2. Rozwój 

gospodarczy Gminy. 
2.1. Rozwój systemu 

wspierającego rozwój 
przedsiębiorczości 

 przygotowanie i promowanie oferty inwestycyjnej  
 ciągła i aktywna współpraca z Instytucjami Otoczenia 

Biznesu 
 pomoc w promocji przedsiębiorstw działających na terenie 

gminy 
 wsparcie lokalnych przedsiębiorców 

2.2. Rozwój lokalnego 
przetwórstwa, produkcji 
żywności ekologicznej, 
agroturystyki 

 pomoc gminy w promocji produktów lokalnych, 
agroturystyki 

2.3. Promocja turystyczna 
gminy 

 promocja gminy na targach, eventach, w mediach 
 estetyzacja wsi 

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

 popularyzacja wiedzy o ekonomii społecznej 
 stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach 

publicznych 
 przygotowanie  pracowników  GOPS  i  UG  do  

wspierania  tworzenia  i  funkcjonowania podmiotów 
ekonomii społecznej 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi 
3. Rozwój społeczny 

Gminy. 
3.1. Wzrost aktywności 
społecznej mieszkańców 

 aktywizacja społeczności lokalnych, w tym młodzieży  
i dzieci 

 samoorganizacja mieszkańców 
 wspieranie lokalnych liderów 
 wspieranie organizacji pozarządowych 
 rozwój świetlic wiejskich 
 rozwój form przepływu informacji pomiędzy 

mieszkańcami organizacjami i jednostkami gminnymi 
3.2. Wysokiej jakości edukacja  zapewnienie wysokiego poziomu nauczania dzieci  

i młodzieży 
 organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 
 prowadzenie projektów edukacyjnych podnoszących 

świadomość ekologiczną mieszkańców, przedsiębiorców 
oraz innych podmiotów i jednostek z terenu gminy 
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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 

 

2. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Stawiguda. 

Gmina posiada aktualne studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego 

zagospodarowania. Uchwałą nr XXXV/284/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

dokonano zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Stawiguda obowiązującego od 2013 r. 

Gmina Stawiguda charakteryzuje się wysokimi walorami środowiska przyrodniczego z dużym 

udziałem powierzchni prawnie chronionych. Przesądza to o ograniczonych możliwościach wzrostu 

działalności przemysłowej. Jednocześnie stwarza szansę na rozwój usług turystycznych, przy 

zagospodarowaniu terenu uwzględniającym potrzeby ochrony oraz potrzeby podniesienia 

atrakcyjności obszaru dla turystyki. 

Wysokie walory środowiska są podstawą rozwoju przestrzeni gminy jako dobrego miejsca  

do zamieszkania. Dobra dostępność komunikacyjna, wyposażenie terenów w infrastrukturę techniczną 

oraz walory środowiskowe i krajobrazowe tworzą sprzyjające warunki do rozwoju mieszkalnictwa. 

Gmina Stawiguda położona w granicach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna jest 

obszarem występowania niekorzystnych zjawisk związanych ze suburbanizacją. Poszerzanie się 

zabudowy mieszkaniowej wymaga intensywnych działań z zakresu polityki przestrzennej na poziomie 

lokalnym (plany zagospodarowania przestrzennego) oraz działań inwestycyjnych z zakresu 

infrastruktury technicznej. 

W polityce regionalnej obszar gminy Stawiguda wskazany jest jako rejon o dużym potencjale  

w zakresie lokalizacji funkcji usługowych i produkcyjnych, szczególnie w części położonej  

w sąsiedztwie Olsztyna oraz w rejonie węzłów komunikacyjnych. 

Lokalizacja funkcji uciążliwych wymaga szczególnej uwagi i roztropności ze względu  

na wrażliwość środowiska przyrodniczego i podatność na antropopresję.  
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Dnia 25 listopada 2021 Rada Gminy Stawiguda podjęła uchwałę nr XLII/352/2021 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stawiguda. Celem podjęcia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda jest dostosowanie ustaleń kierunkowych studium 

do nowych uwarunkowań, w szczególności infrastrukturalnych umożliwiających rozwój 

funkcjonalno-przestrzenny gminy, przede wszystkim dla terenów działalności gospodarczej, terenów 

zabudowy usługowej oraz terenów zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej w miejscach z dostępem  

do infrastruktury technicznej. Ustalenie kierunku rozwoju dla nowych terenów działalności 

gospodarczej i usług przyczyni się w przyszłości do powstania nowych miejsc pracy potrzebnych  

dla dynamicznie przybywających mieszkańców oraz do zwiększenia wpływów do budżetu środków 

finansowych z podatków. 

 

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 2021 r. stopień pokrycia obszaru gminy mpzp wyniósł 9,8% - obowiązywało 111 planów.  

W 2021 r. uchwalono 9 mpzp oraz przystąpiono do opracowania 12 planów. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w 2021 r.: 

1. Uchwała nr XXXI/259/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na skraju  

ul. Olsztyńskiej i ul. Ceglanej w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda. 
 

2. Uchwała nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina 

Stawiguda, przy ul. Jodłowej. 

3. Uchwała nr XXXIII/270/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie 

Pluski nad jeziorem Pluszne, gmina Stawiguda. 

4. Uchwała nr XXXIX/319/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy  

ul. Kryształowej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda. 

5. Uchwała nr XXXIX/320/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy 

Przyrodniczej w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda. 

6. Uchwała nr XXXIX/321/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej 

 i produkcyjnej położonych przy ul. Pszczelej w obrębach Tomaszkowo i Bartąg, gmina 

Stawiguda. 

7. Uchwała nr XXXIX/322/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy 

ulicach Anny, Elżbiety oraz Adama i Ewy w obrębach Majdy i Kręsk, gmina Stawiguda. 
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8. Uchwała nr XXXIX/323/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tomaszkowo 

jednostka „G” i jednostka „H”, gmina Stawiguda. 

9. Uchwała nr XLI/340/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 października 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej  

w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda, przy ulicy Rozwojowej. 

Przystąpienie do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 2021 r.: 

1. Uchwała nr XXXV/285/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 

Tomaszkowo, gmina Stawiguda, przy ul. Wulpińskiej. 

2. Uchwała nr XXXV/294/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 

Bartąg, gmina Stawiguda, przy ul. Bartąskiej oraz ul. Warmiński Las. 

3. Uchwała nr XXXVII/308/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 

Pluski, gmina Stawiguda. 

4. Uchwała nr XXXVII/310/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii. 

5. Uchwała nr XXXIX/324/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 

Jaroty, gmina Stawiguda, przy ul. Kryształowej i ul. Stawigudzkiej. 

6. Uchwała nr XXXIX/325/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 

Dorotowo, gmina Stawiguda. 

7. Uchwała nr XL/336/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 września 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 

Jaroty, gmina Stawiguda, przy ul. Jakubowej. 

8. Uchwała nr XLII/352/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stawiguda. 

9. Uchwała nr XLII/353/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 

Tomaszkowo, gmina Stawiguda, przy ul. Wulpińskiej. 

10. Uchwała nr XLIII/370/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 

Bartąg, gmina Stawiguda, przy ul. Bartąskiej (II). 

11. Uchwała nr XLIII/371/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obrębu Bartąg – jedn. F i jedn. G, gmina Stawiguda. 
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12. Uchwała nr XLIV/380/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 

Bartąg, gmina Stawiguda, przy ul. Kolorowej. 

4. Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Stawiguda w latach 

2021-2030. 

Aktualny dokument przyjęty został Uchwałą nr XLIII/373/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia  

16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym Gminy Stawiguda w latach 2021-2030” i ,,Zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stawiguda”. 

Program obejmuje: 

 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 mieszkalnych w poszczególnych latach, 

 zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 

 sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Stawiguda w kolejnych latach, 

 źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej, 

 wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty 

remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy, a także wydatki inwestycyjne, 

 poprawę wykorzystania i racjonalizację w gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem Gminy 

Stawiguda. 

 

       W grudniu 2021 r. w zasobach gminy znajdowało się 19 lokali, w tym 15 mieszkań 

komunalnych i 4 lokale socjalne, w 8 budynkach. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich 

lokali wynosiła 741,37 m2. 

 

5. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Stawiguda określają w szczególności: 

 wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem 

lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa 

domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu; 

 warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy; 

 kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu  

na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego; 

 warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi 

lokale w innych zasobach; 

 tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych zawierany na czas 

nieokreślony i o najem lokali socjalnych oraz sposób podania tych spraw kontroli społecznej; 

 zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez 

najemcę lub lokalu, w którego najem nie wstąpiły osoby po śmierci najemcy; 

 kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m². 



16 
 

6. Zasady gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stawiguda. 

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. W 2021 r. obowiązującym dokumentem w zakresie gospodarki nieruchomościami 

gminnymi były przyjęte 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 2021 r. Gmina prowadziła następujące działania w zakresie nieruchomości stanowiących 

własność gminną: sprzedaż nieruchomości, pobierała opłaty rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego, oddała w dzierżawę kilka nieruchomości będących jej własnością, zakupiła oraz 

nieodpłatnie przyjęła nieruchomości do zasobu gminnego, przejęła nieruchomości z mocy prawa pod 

drogi publiczne, przejęła nieruchomości w drodze komunalizacji. 

 

Dane dotyczące powierzchni gruntów: 

Tereny mieszkaniowe: 13,8200 ha 

Tereny przemysłowe: 3,4390 ha 

Tereny sportowo-rekreacyjne: 20,8787 ha 

Tereny zabudowane inne: 45,8011 ha 

Tereny rolne, zielone: 60,3370 ha 

Tereny leśne: 2,6551 ha 

Drogi: 11,5463 ha 

Nieużytki: 3,7666 ha 

Inne: 66,5173 ha 

 

Mienie komunalne gminy Stawiguda na dzień 31.12.2021 roku to m.in.: 

W zakres mienia komunalnego gminy Stawiguda na dzień 31.12.2021 roku wchodziły m.in. 

grunty o powierzchni 486,4793 ha, z czego 366,0781 ha była w bezpośrednim zarządzie gminy, 

3,4850  

w użytkowaniu wieczystym oraz 82,3497 ha w dzierżawie lub najmie, oraz 34,5665 ha przekazanych 

w użytkowanie/zarząd, jak również 72 obiektów budowlanych, z czego 50 obiektów było  

w bezpośrednim zarządzie gminy, a 22 obiekty w dzierżawie lub najmie.  

 

Gospodarka mieniem w 2021 r.:  

1. Sprzedaż, nieruchomości:  

‒ grunty  niezabudowane: 0,2620 ha. 

2. Dzierżawa gruntów i budynków: 

‒ zawarto 13 umów na dzierżawę gruntów, o powierzchni ok. 7,3178 ha, , w tym: 2 umowy  

na cele rolne, 5 umów na cele handlowe, usługowe, 2 umowy na cele rekreacyjne  

i 4 umowy na cele mieszkaniowe.  
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3. Nabycie nieruchomości do zasobu gminnego:  

‒ zakupiono 2 działki o łącznej powierzchni 0,1974 ha w celu realizacji zadań własnych; 

‒ nabyto nieodpłatnie 26 działek o łącznej powierzchni 4,3921 ha. 

4. Gmina posiada udziały w:  

‒ Portach Lotniczych Mazury-Szczytno  

‒ ZGOK Olsztyn  

‒ Fotowoltaika Gryźliny  

5. Przejęcie nieruchomości z mocy prawa: 

‒ nieruchomości pod drogi publiczne: 2,0733 ha. 

6. Przejęcie nieruchomości w drodze komunalizacji: 

‒ nieruchomości: 25 działek o łącznej powierzchni 4,0835 ha.  

 

7. 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. 

Na terenie Gminy Stawiguda przewozy o charakterze użyteczności publicznej wykonywane  

są przez jednego przewoźnika wybranego w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.). 

Łączny roczny przebieg na wszystkich liniach komunikacyjnych wyniósł 263571 km. 

W 2021 roku z Gminnej Komunikacji Publicznej, której Organizatorem jest Wójt Gminy 

Stawiguda skorzystało 1 173 804 pasażerów z czego 96% stanowili uczniowie szkół zlokalizowanych 

na terenie gminy Stawiguda, 4% stanowili pasażerowie na podstawie biletów jednorazowych. 
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Lp. Nazwa i przebieg linii 

komunikacyjnej 

(opis trasy) 

Długość linii 

komunikacyjnej  

(w km) 

Długość linii 

komunikacyjnej  

(w km) 

 

Łącznie 

1. 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) 

Ruś – Bartąg 

Tęczowy Las 

68 

Bartąg Tęczowy Las 

- Ruś 

66 

134 

2. 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) 

Wymój – Bartąg 

28 

Bartąg – Wymój 

30 
58 

3. 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) 

Rybaki Bloki – Kręsk 

30 

Kręsk – Rybaki Bloki 

31 
61 

4. 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) 

Ruś – Gryźliny 

45 

Gryźliny – Ruś 

32 
77 

Łącznie 171 159 330 
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Koszty Gminnej Komunikacji Publicznej 

 

 WARTOŚĆ WARTOŚĆ % 

Ilość wozokilometrów 263571  

Wartość przejechanych 

wozokilometrów 
2235082,08 zł 100% 

Wartość dofinansowania  

z Funduszu Rozwoju  

Przewozów Autobusowych  

783144,00 zł 35,04% 

Środki własne 1451938,10 zł 64,9% 

Podział środków własnych 

1. Środki Gminy po odliczeniu 

przychodu ze sprzedanych 

biletów 

1 288 636,58 zł 
88,75% wartości środków 

własnych 

2. wartość biletów 163 301,52 zł 11,25% części składowej 

kosztów ponoszonych przez 

Gminę (163301,52 jaki % z 

kwoty 1451938,10 zł) 

Rzeczywisty koszt 1 wozokilometra ponoszony przez Gminę Stawiguda wyniósł: 4,89 zł 

 

Na terenie Gminy Stawiguda, na podstawie Porozumienia zawartego z Gminą Olsztyn  

w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu 

zbiorowego, w ramach obsługi komunikacyjnej Gminy Stawiguda funkcjonują linie 129 (PLAC 

ROOSEVELTA –OLSZTYNEK), 121 (BARTĄSKA-RONDO – CEMENTOWA) oraz 136 

(BARTĄSKA-RONDO - JAGIELLOŃSKA-SZPITAL). 

Koszt utrzymania linii 129 na terenie gminy Stawiguda w 2021 roku: 

JEDNOSTKA WARTOŚĆ 

Ilość wozokilometrów 41757,08 

Wartość brutto 1 wozokilometra 10,32 zł 

KOSZT PONIESIONY PRZEZ GMINĘ 430 933,08 zł 
 

8. 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.  
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5. Wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych w tym zakresie 

technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

6. Rozwój systemów transportu zbiorowego. 

7. Rozwój sieci dróg rowerowych w granicach gminy. 

8. Wzrost liczby zmodernizowanego oświetlenia ulicznego. 

9. Wzrost liczby zmodernizowanego oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej.  

10. Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. 

11. Ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez odbiorców. 

12. Ograniczenie emisji komunikacyjnej. 

 

W ramach działań mających na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza  

tj.: ograniczenia „niskiej” emisji zanieczyszczeń emitowanej z zabudowy mieszkaniowej w 2021 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 źródeł ciepła  

w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Stawiguda (Dz. Urzęd. Woj. Warm-Maz.  

z 2018 r. poz. 355). W sumie udzielono 15 dotacji na łączną kwotę 45.000,00 zł. 

 

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

W 2021 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 2021 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 

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,  Organizacja czasu wolnego dla osób starszych, niepełnosprawnych  
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niepełnosprawnych i 

niesamodzielnych 
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 

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 
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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 

 

10. 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  

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. 
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11. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny 
Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 

W 2021 r., w zakresie polityki społecznej, obowiązywał „Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2021” zatwierdzony Uchwałą nr XXVIII/235/2020 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 listopada 2020r. 

i zmieniony Uchwałą nr XXXVI/299/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 maja 2021 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 to 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. 

 

12. 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 

2021. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. funkcjonowało w gminie 27 organizacji pozarządowych, w tym  

1 fundacja, 18 stowarzyszeń, 5 klubów sportowych, 3 koła gospodyń wiejskich. 

W 2021 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 XXVII/219/2020 z dnia 29 października 2020 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 ramach współpracy o charakterze finansowym w 2021 roku zostały ogłoszone 3 konkursy 

ofert: 

a) Jeden konkurs w ramach Otwartego Konkursu Ofert - NGO (do 4.500 zł na zadanie) na wsparcie 

zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2021 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 gminne organizacje pozarządowe złożyły 11 ofert, jednakże ze względu  

na zagrożenie epidemiologiczne zrealizowano 10 umów na realizację zadań publicznych  

z 5 organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, na łączną kwotę 41.000,00 zł. (Jedna umowa nie została podpisana). 

 

Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Nazwa projektu Kwota 

dotacji 

Nazwa zadania 

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 
Lokalnych 

TOMASZKOWO 

„EKO 

TOMASZKOWO  
V EDYCJA” 

4500,00 zł Zadanie Nr 4 (NGO) „Rozwój 

wspólnot i społeczności 
lokalnych” 

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 
Lokalnych 

TOMASZKOWO 

„V Mistrzostwa Gminy 

Stawiguda w 
Siatkówce Plażowej” 

4500,00 zł Zadanie Nr 2 (NGO) 

„Popularyzacja walorów 
turystycznych i krajobrazowych 

Gminy Stawiguda wśród 

mieszkańców i turystów” 

Stowarzyszenie „Teatr 
Prawie Dorosły” 

Festiwal teatralny „Pod 
Brzozą” 

4500,00 zł Zadanie Nr 3 (NGO) 
„Upowszechnianie i 

popularyzowanie kultury wśród 

mieszkańców Gminy Stawiguda 

oraz kultywowanie lokalnych 
tradycji i zwyczajów”. 

Stowarzyszenie „Teatr 

Prawie Dorosły” 

Warsztaty muzyczne 

harmonijkowo - 

gitarowe – wokal” 

4500,00 zł Zadanie Nr 3 (NGO) 

„Upowszechnianie i 

popularyzowanie kultury wśród 
mieszkańców Gminy Stawiguda 

oraz kultywowanie lokalnych 

tradycji i zwyczajów”. 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Dzieci i 

Młodzieży Gminy 

Stawiguda 

„Świat się zmienia gdy 
działają 

stowarzyszenia” 

3500,00 zł Zadanie Nr 5 (NGO) 
„Wspieranie i podnoszenie 

kompetencji organizacji 

pozarządowych”. 

Stowarzyszenie Na 
Rzecz Dzieci i 

Młodzieży Gminy 

Stawiguda 

Przestrzeń rodzinnej 
aktywności, energii i 

radości. 

4500,00 zł Zadanie Nr 3 (NGO) 
„Upowszechnianie i 

popularyzowanie kultury wśród 

mieszkańców Gminy Stawiguda 

u oraz kultywowanie lokalnych 
tradycji i zwyczajów”. 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Dzieci i 

Młodzieży Gminy 
Stawiguda 

„Przestrzeń aktywnego 

seniora” 

4500,00 zł Zadanie Nr 6 (NGO) 

„Aktywizacja seniorów”. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkoły i 

Dzieci „Nad Łyną” 

„Z chemią za pan brat” 4500,00 zł Zadanie Nr 1 (NGO) 

„Organizacja zajęć i wydarzeń o 

charakterze edukacyjnym dla 
dzieci i młodzieży z Gminy 

Stawiguda”. 

Stowarzyszenie 

„RAZEM MOŻEMY 
WIĘCEJ” 

„Palinocka — 

kultywowanie 
popularyzowanie 

kultury wśród 

lokalnych tradycji i 

3000,00 zł Zadanie Nr 3 (NGO) 

„Upowszechnianie 
popularyzowanie kultury wśród 

mieszkańców Gminy Stawiguda 

oraz kultywowanie lokalnych 
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zwyczajów” tradycji i zwyczajów”. 

Stowarzyszenie 

„RAZEM MOŻEMY 

WIĘCEJ” 

„Warsztaty taneczne 

rozwojem wspólnot i 

społeczności 
lokalnych” 

3000,00 zł Zadanie nr 4 (NGO) 

„Rozwój wspólnot i 

społeczności lokalnych”. 

 

b) Jeden konkurs w ramach Otwartych Konkursów Ofert (SPORT) na wsparcie zadań publicznych 

Gminy Stawiguda w 2021 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 kolarstwa wśród mieszkańców Gminy Stawiguda przez 

klub sportowy. 

Zadanie 5.: Wspieranie i upowszechnianie pozostałych dyscyplin sportowych w Gminie Stawiguda. 

 

Łącznie w konkursach tych gminne organizacje pozarządowe złożyły 7 ofert. 

W dwóch przypadkach nie przyznano dotacji,. Zrealizowano 5 umów na realizację zadań publicznych 

z 5 organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na łączną kwotę 137.000,00 zł. 

 

Nazwa organizacji 

pozarządowej 

Nazwa projektu Kwota 

dotacji 

Nazwa zadania 

Gminny Klub 

Sportowy 
„Stawiguda” 

„Wspieranie i 

upowszechnianie 
kultury fizycznej przez 

klub sportowy wraz z 

utrzymaniem stadionu 
sportowego w 

Stawigudzie 

oraz boiska w 
Gryźlinach” 

55 000,00 zł Zadanie Nr 1 (sport) 

„Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej przez klub 

sportowy wraz z utrzymaniem 

stadionu sportowego w 
Stawigudzie oraz boiska w 

Gryźlinach” 

Klub Sportowy 

„FORTUNA 

GĄGŁAWKI” 

„Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej przez 

klub sportowy wraz z 
utrzymaniem stadionu 

sportowego w 

Gągławkach” 

45 000,00 zł Zadanie Nr 2 (sport) 

„Wspieranie i upowszechnianie 

kultury fizycznej przez klub 

sportowy wraz z utrzymaniem 
stadionu sportowego w 

Gągławkach” 

Gminny Klub 
Kolarski Stawiguda 

„Wspieranie i 
upowszechnianie 

kolarstwa wśród 

mieszkańców Gminy 
Stawiguda przez 

Gminny Klub Kolarski 

w Stawigudzie” 

15 000,00 zł Zadanie Nr 4 (sport) 
„Wspieranie i upowszechnianie 

kolarstwa wśród mieszkańców 

Gminy Stawiguda przez klub 
sportowy.” 

Klub Tenisowy „Wspieranie  12 000,00 zł Zadanie Nr 3 (sport) 
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Matuszewski 

Stawiguda 

i upowszechnianie 

tenisa ziemnego przez 

klub sportowy wraz z 
utrzymaniem kortów 

tenisowych w 

Stawigudzie” 

„Wspieranie i upowszechnianie 

tenisa ziemnego przez klub 

sportowy wraz z utrzymaniem 
kortów tenisowych w 

Stawigudzie”. 

Klub Sportowy All 

Basket z siedzibą w 
Stawigudzkie 

„Wspieranie i 

upowszechnianie 
pozostałych dyscyplin 

sportowych w Gminie 

Stawiguda”, 

10 000,00 zł Zadanie Nr 5 (Sport) 

„Wspieranie i upowszechnianie 
pozostałych dyscyplin 

sportowych 

w Gminie Stawiguda”. 

 

c) Jeden konkurs 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 niż5.000 złotych) W tym 

przypadku żadna z organizacji nie złożyła oferty. 

 

W ramach współpracy o charakterze pozafinansowym prowadzono działalność promocyjno-

informacyjną: 

 Każdorazowo umieszczano na stronie internetowej Gminy Stawiguda www.stawiguda.pl 

informacje na temat konkursów, w których oferty mogły składać organizacje pozarządowe, jak 

również informowano o szkoleniach dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 

źródłach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych. 

 Na stronie internetowej Gminy Stawiguda oraz oficjalnym Facebooku „Gmina Stawiguda” 

publikowano wszelkie informacje przekazywane przez organizacje, promujące wykonywaną 

przez nie działalność oraz informujące o organizowanych przez nie wydarzeniach. 

 Organizowano spotkania przedstawicieli Gminy Stawiguda i Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Stawigudzie z przedstawicielami sektora pozarządowego i innymi 

zainteresowanymi, mające na celu wymianę poglądów dotyczących najważniejszych aspektów 

funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój form współpracy. 

 Udzielano pomocy oraz wsparcia przy aplikowaniu przez organizacje pozarządowe  

o środki zewnętrzne. 

 Udzielono wsparcia prawnego i merytorycznego organizacjom pozarządowym podczas 

rejestracji podmiotu. 

 

W 2021 r. ogłoszone zostały 3 konkursy ofert. We wszystkich konkursach złożono 18 ofert, 

zrealizowano 15 umów na realizację zadań publicznych z 10 organizacjami pozarządowymi i klubami 

sportowymi. Całkowita wartość realizowanych projektów wynosiła 276 332,17 zł, z czego  

178 000,00 zł zostało dofinansowane z budżetu gminy Stawiguda w ramach Otwartych Konkursów 

Ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

13. 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. 
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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. 

Ze względu na obecną sytuacja społeczno-gospodarczą zaszła konieczność wprowadzenia 

zmian w dotychczasowej strategii. Pozwolą one na realizację nowych wyzwań zarówno w zakresie 

zdrowotnym, środowiskowym, przestrzennym jak i technologicznym. Kryzys wywołany pandemią 

COVID-19 przedefiniował spojrzenie na pojęcie zrównoważonego rozwoju, spowodował, że należy 

wyznaczyć nowe cele i kierunki działań, które będą budowały odporność na podobne zdarzenia i ich 

konsekwencje w przyszłości. W związku z tym powstał projekt projektu dokumentu pn. „Strategia 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania”, który poddano 

konsultacjom społecznym. 

III. CZĘŚĆ ANALITYCZNA  

1. KONDYCJA FINANSOWA GMINY W 2021 ROKU 

 

Dane ogólne: 

Plan budżetu za 2021 rok po zmianach  

Dochody Wydatki Deficyt 

114 186 438,18 zł 128 141 449,95 zł - 13 955 011,77 zł 

bieżące majątkowe bieżące majątkowe  

90 052 879,09 zł 24 133 559,09 zł 81 414 883,62 zł 46 726 566,33 zł  

 

Realizacja budżetu za 2021 rok po zmianach  

Dochody Wydatki Nadwyżka budżetu 

108 390 065,15 zł 105 839 822,43 zł 2 550 242,72 zł 

bieżące majątkowe bieżące majątkowe  

91 163 722,04 zł 17 226 343,11 zł 74 939 320,03 zł 30 900 502,40 zł  

 

Planowaną do spłaty kwotę kredytów w kwocie 1 636 087,00 zł spłacono z wolnych środków. 

Na 31 grudnia 2021 r. stan zobowiązań długoterminowych Gminy wynosi 10 194 566,00 zł. 

Zobowiązania stanowią kredyty bankowe długoterminowe.  

 

a) Dochody budżetu Gminy Stawiguda w 2021 roku. 

Plan dochodów ogółem na 2021 rok został zrealizowany w 94,9%.  

W tym plan dochodów bieżących został przekroczony o kwotę 1 110 842,95 zł tj. 1,2%, a plan 

dochodów majątkowych wykonano w 71,4%. 
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Źródłami dochodów podatkowych gminy są podatki lokalne i udziały w podatkach 

centralnych. Wpływy z podatków to najważniejsza grupa dochodów własnych gminy, a kluczowe 

znaczenie ze względu na wielkość wpływów mają podatki gruntowe. Podatki lokalne są w mniejszym 

stopniu uzależnione od koniunktury gospodarczej niż udziały w podatkach centralnych (tzw. dochody 

wspólne), czyli udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z podatku 

dochodowego od osób prawnych (CIT). 

 

Dla gminy, udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa 

wynoszą 39,34% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych 

na terenie gminy i 6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 

posiadających siedzibę na obszarze gminy.  

 

Władze Gminy Stawiguda zabiegają o nowych podatników, czyli mieszkańców  

i przedsiębiorców, gdyż ich obecność przyczynia się do zwiększenia dochodów budżetowych. 

Przyciągnięcie przedsiębiorstw na teren gminy i zachęcenie ich do prowadzenia działalności 

gospodarczej znajduje odzwierciedlenie nie tylko we wzroście dochodów własnych gminy przez 

zwiększenie jej wpływów z podatku od nieruchomości i z udziałów w PIT i CIT, ale również może 

przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy i zmniejszenia się liczby osób bezrobotnych na 

obszarze gminy. 

 

 

 

DANE PLAN REALIZACJA 

Dochody ogółem 114 186 438,18 108 390 065,15 

Dochody bieżące w tym: 90 052 879,09 91 163 722,04 

Udziały w PIT i CIT 20 171 551,00 21 853 761,60 

Podatki gruntowe 10 566 000,00 10 563 417,25 

Pozostałe podatki i opłaty lokalne 4 278 530,76 4 387 575,32 

Dotacje na cele bieżące 25 099 285,47 24 482 031,49 

Subwencje ogólne 13 980 436,00 13 980 436,00 

Dochody majątkowe, w tym 24 133 559,09 17 226 343,11 

Sprzedaż majątku 5 870,00 5 873,17 

Dotacje na cele inwestycyjne 18 726 979,70 11 866 804,44 
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Wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom prowadzącym lokale gastronomiczne na terenie 

gminy, Rada Gminy Stawiguda podjęła Uchwałę nr XXXIII/278/2021 z dnia 25 marca 2021 r.  

w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty 

sprzedaży na terenie Gminy Stawiguda i zwrotu części tej opłaty. Z uwagi na zamknięcie lokali 

gastronomicznych z powodu pandemii, uwzględniono oczekiwania przedsiębiorców działających  

w branży gastronomicznej oraz ich kondycję finansową. Zwolnienie z części opłat (2/3) stanowiło 

realną pomoc w działalności przedsiębiorców szczególnie dotkniętych zaistniałym stanem epidemii. 

b) Wydatki budżetu Gminy Stawiguda w 2021 roku. 

 

Plan wydatków ogółem na 2021 rok został zrealizowany w 82,6%. W tym plan wydatków bieżących 

został wykonany w  92%, a plan wydatków majątkowych wykonano w 66,1%. 
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DANE PLAN REALIZACJA 

Wydatki ogółem 128 141 449,95    105 839 822,43    

Oświata i wychowanie 38 103 147,09    32 978 308,59    

Transport i łączność 23 508 354,44 14 562 577,79 

Rodzina 22 021 571,00 21 916 023,21 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 487 323,68 11 708 966,37 

Administracja publiczna 8 214 525,78    7 555 216,94    

Rolnictwo i łowiectwo 6 006 031,42    5 254 962,08    

Wytwarzanie i zaopatrywanie w e.e., gaz i wodę 3 061 897,21    2 652 594,02    

Pomoc społeczna 1 886 275,00    1 650 411,39    

Pozostałe 10 852 324,33    7 560 762,04    

 

W strukturze wydatków największą część stanowiły wydatki na Oświatę i wychowanie oraz 

Transport i łączność oraz Rodzinę . Gmina poniosła również wysokie wydatki w zakresie gospodarki 

komunalnej i ochrony środowiska, która obejmuje w szczególności gospodarkę wodno-ściekową, 

utrzymanie dróg, oświetlenie ulic, gospodarowanie odpadami i in. W zakresie rolnictwa i łowiectwa 

wydatki obejmowały głownie infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi.  
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c) Zestawienie projektów Gminy Stawiguda realizowanych w 2021 r. z wykorzystaniem 

środków zewnętrznych. 

W 2021 roku Gmina Stawiguda pozyskała na 22 inwestycje dofinansowanie w wysokości  

28 899 312,13zł, co stanowiło ponad 69% ich wartości. 

Źródło dofinansowania Nazwa projektu 
data podpisania 

umowy 
wartość projektu 

wartość 

dofinansowania 

wartość 

procentowa 

dotacja celowa z budżetu 

państwa 
Rozbudowa szkoły w Bartągu 28.09.2021 6 374 552,68 zł 3 187 276,00 zł 50% 

Fundusz Przeciwdziałania 

COVID-19 
Laboratoria przyszłości 23.11.2021 324 000,00 zł 324 000,00 zł 100% 

Granty Marszałka dla Kół 

Gospodyń Wiejskich 

Doposażenie świetlicy Nad Łyną 

w Rusi 
26.07.2021 5 422,97 zł 4 338,37 zł 80% 

Granty Marszałka na 

infrastrukturę sportową 

Modernizacja boiska sportowego 

w Rusi 
09.08.2021 136 220,00 zł 42 000,00 zł 30,83% 

Krajowa Sieć Obszarów 

Wiejskich 

Planowanie przestrzenne 

kluczem do rozwoju gmin 
07.07.2021 52 332,00 zł 46 303,00 zł 88,48% 

LEADER Program 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020 

Budowa ścieżki pieszo – 

rowerowej w miejscowości 

Dorotowo 

15.07.2021 469 644,41 zł 190 888,00 zł 40,65% 

Zaginiony świat Gminy 

Stawiguda 
28.06.2021 84 500,00 zł 53 767,00 zł 63,63% 

Ekologia - Promocja - 

Informacja 
28.06.2021 116 360,00 zł 74 039,00 zł 63,63% 

Polski Ład - Program 

Inwestycji Strategicznych 

Bezpieczna Stawiguda – 

poprawa bezpieczeństwa 

poprzez budowę oświetlenia i 

monitoringu w miejscowościach 

gminnych 

18.11.2021 5 450 000,00 zł 4 905 000,00 zł 90% 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Warmińsko - 

Mazurskiego na lata 

2014-2020 

Ochrona zasobów 

przyrodniczych gminy 

Stawiguda 

23.03.2021 15 177 569,58 zł 12 900 934,14 zł 85% 

Budowa traktu pieszo – 

rowerowego od działki 211/4 

obręb Jaroty do skrzyżowania z 

ulicą Bukowskiego 

25.05.2021 1 430 490,00 zł 726 353,59 zł 50,78% 

Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg 

Przebudowa ulicy Miętowej w 

Bartągu 
19.05.2021 1 095 567,29 zł 547 783,65 zł 50% 

Budowa ulicy Zachodniej w 

Jarotach 
29.07.2021 3 475 402,85 zł 1 737 701,42 zł 50% 

Budowa przejścia dla pieszych 

na ulicy Leśnej w Stawigudzie 
05.10.2021 131 172,46 zł 104 937,96 zł 80% 

Budowa przejścia dla pieszych 

w Bartągu (ul. Rumiankowa) na 

działce nr 295/92 

05.10.2021 224 375,08 zł 179 500,06 zł 80% 

Budowa przejścia dla pieszych 

w Dorotowie (skręt na Majdy) 
05.10.2021 284 088,83 zł 200 000,00 zł 70,40% 

Budowa przejścia dla pieszych 

w Dorotowie na działce nr 41/3 
05.10.2021 244 151,10 zł 195 320,88 zł 80% 

Budowa przejścia dla pieszych 

na ul. Przyrodniczej w Bartągu 
05.10.2021 160 781,62 zł 128 625,29 zł 80% 

Budowa przejścia dla pieszych 

na ul. Spacerowej w Gryźlinach 
27.10.2021 192 519,60 zł 154 015,68 zł 80% 

Kontynuacja przebudowy drogi 

gminnej w Gryźlinach 
27.10.2021 2 079 561,00 zł 1 039 780,50 zł 50% 

Przebudowa ulic: Nagietkowej, 

Akacjowej i Kwiatowej w 

Bartągu 

23.12.2021 4 188 188,74 zł 2 094 094,37 zł 50% 

PFRON – Program 

wyrównywania różnic 

między regionami III  

Dostosowanie budynku Urzędu 

Gminy Stawiguda do potrzeb 

osób niepełnosprawnych w 

15.10.2021 179 009,20 zł 62 653,22 zł 35% 
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zakresie poruszania się i 

komunikowania 

 

d) Inwestycje zakończone w 2021 r. 

W 2021 roku zakończono 24 inwestycje o łącznej wartości 24844698,99 zł. Na zakończone  

w 2021 roku Gmina pozyskała środki zewnętrzne na dofinansowanie 19 inwestycji w wysokości 

13 691 935,39 zł, co stanowiło 55,11 % wartości inwestycji. 

Nazwa inwestycji Wartość zadania Dofinansowanie 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie 19 420963,86 zł 5 210 253,32 zł 

Budowa parku historycznego z alejkami i altaną 

plenerową w Majdach  
124 437,91 zł 77 216,74 zł 

Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na 

miejsce odpoczynku przy szlaku rowerowym w 
Tomaszkowie 

34 907,40 zł 29 671,29 zł 

Utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego 

wraz z elementami edukacji ekologicznej w 

Stawigudzie 

88 640,81 zł 59 179,48 zł 

Utworzenie ekologicznej ścieżki dydaktycznej 
wzdłuż ulicy Przyrodniczej w Bartągu 

127 193,37 zł 97 298,85 zł 

Budowa traktu pieszego wraz z elementami edukacji 

ekologicznej w Rusi 
737 412,74 zł 512 512,52 zł 

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Paprociowej w 

Bartążku 
20 000,00 - 

Rozbudowa ulicy Polnej w Stawigudzie 61 008,00 zł 30 504,00 zł 

Przebudowa ulicy Zajęczej w Tomaszkowie 268 104,26 zł 134 052,13 zł 

Przebudowa ulicy Szantowej w Tomaszkowie 836 961,95 zł 418 480,98 zł 

Przebudowa ulicy Fermowej w Stawigudzie 550 783,12 zł 275 391,56 zł 

Budowa ulicy Akacjowej w Stawigudzie wraz z 

budową kanalizacji deszczowej 
121 581,01 zł 60 790,51 zł 

Adaptacja budynku neogotyckiej kaplicy w 

Stawigudzie na cele sali wystawowej 
738 652,23 zł 593 356,60 zł 

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w 
Rusi 

136 220,00 zł 42 000,00 zł 

Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Stawigudzie 
20 750,10 zł - 

Budowa oświetlenia na ulicy Porcelanowej i 

Kryształowej w miejscowości Jaroty 
122 139,00 zł - 

Budowa sanitariatów przy plaży w Pluskach 26 678,43 zł - 

Budowa świetlicy w Gągławkach 668 696,12 zł 181 345,00 zł 

Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w 
Stawigudzie 

6 178 463,86 zł 4 998 377,26 zł 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

w Bartągu i Bartążku 
1 416 788,25 zł 482 385,86 zł 

Budowa oświetlenia na ulicy Olsztyńskiej i Ceglanej 

w Stawigudzie 
153 684,32 zł 127 430,87 

Wykonanie placu zabaw na działce nr 770/1 w 
Stawigudzie 

26 039,10 zł - 

Remont świetlicy w Pluskach 165 438,07 zł 48 491,52 

Budowa turystycznego szlaku pieszo-rowerowego 

przy ulicy Olsztyńskiej w Stawigudzie 
394 407,19 zł 313 196,90 zł 
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Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie: 
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Budowa traktu pieszego wraz z elementami edukacji ekologicznej w Rusi 

 

 

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Rusi 
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Budowa świetlicy w Gągławkach 
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Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie 
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„Budowa turystycznego szlaku pieszo-rowerowego przy ulicy Olsztyńskiej w Stawigudzie” 

 
  



39 
 

e) Fundusz Sołecki 

W Gminie Stawiguda funkcjonuje 13 sołectw: 

1. Sołectwo Bartąg – Sołtys Pan Grzegorz Kołakowski, 

2. Sołectwo Bartążek – Sołtys Pan Przemysław Piech, 

3. Sołectwo Dorotowo – Sołtys Pan Władysław Traskowski, 

4. Sołectwo Gryźliny – Zielonowo – Sołtys Pan Adam Walkowiak, 

5. Sołectwo Gągławki – Sołtys Pan Stanisław Banul, 

6. Sołectwo Jaroty – do 1.09.2021 r. sołtysem był Pan Zdzisław Gradowski od 22.09.2021 r. 

wyznaczono osobę do pełnienia funkcji sołtysa (Pan Przemysław Piech) do czasu wybrania 

nowego sołtysa w 2022 r., 

7. Sołectwo Majdy – Kręsk – Sołtys Pan Antoni Gromadzki, 

8. Sołectwo Miodówko – Zezuj – do 16.09.2021 r. sołtysem była Pani Aniela Margasińska.  

Od 4.11.2021 r. sołtysem jest Pani Joanna Mutke, 

9. Sołectwo Pluski – Rybaki – Sołtys Pani Justyna Reisenberg, 

10. Sołectwo Ruś, Binduga, Zazdrość – Sołtys Pani Halina Zapadka, 

11. Sołectwo Stawiguda – Sołtys Pani Karina Prokopska, 

12. Sołectwo Tomaszkowo – Sołtys Pan Mariusz Balcerzak, 

13. Sołectwo Wymój – Sołtys Pani Monika Modzelewska 

W 2021 roku odbyło się 7 narad sołtysów z Wójtem.  

Do dyspozycji sołectw wyodrębniono środki pieniężne przeznaczone do finansowania przedsięwzięć 

służących poprawie warunków życia mieszkańców sołectw w wysokości 504 719,54 zł to jest o 

18,83% w stosunku do 2021 roku. Zgodnie z poniższą tabelą: 

Sołectwo Plan 2021 

Plan 

 w porównaniu  

do 2020 r. 

Wykonano 
Wykonanie planu  

w stosunku do 2020 r  

w % Wartość % 

Bartąg 67 436,00 ↑ 18,59 15 151,60 22,46 ↓ 41,08 

Bartążek 35 673,64 ↑ 19,27 35 672,71 99,99 ↑ 10,08 

Dorotowo 48 486,48 ↑ 12,08 43 257,68 89,22 ↑ 20,04 

Gryźliny 30 750,82 ↑ 17,31 30 055,43 97,73 ↓ 6,36 

Gągławki 54 353,42 ↑ 19,04 39 197,15 72,12 ↑ 27,70 

Jaroty 67 436,00 ↑ 18,59 66 232,66 98,22 ↑ 34,45 

Majdy – Kręsk 25 490,81 ↑ 20,18 25 263,68 99,11 ↓ 0,8 

Miodówko – Zezuj 24 142,09 ↑ 18,92 17 184,32 71,18 ↓ 28,62 

Pluski – Rybaki 37 696,72 ↑ 17,13 31 129,03 82,58 ↑ 12,66 

Ruś, Binduga, Zazdrość 46 328,54 ↑ 19,29 35 639,27 76,93 ↓ 15,11 

Stawiguda 67 436,00 ↑ 18,59 66 641,65 98,82 ↑ 11,94 

Tomaszkowo 65 480,36 ↑ 20,96 33 489,48 51,14 ↓ 40,10 

Wymój 29 064,92 ↑ 18,87 26 522,76 91,25 ↑ 5,88 

 

Wykonano plan na poziomie 77,60%, to jest o 4,9 % mniej niż w 2020 r. Najwyższy wskaźnik 

wykonania Planu zanotowało sołectwo Bartążek w wysokości wydatkowania funduszu sołeckiego  

na poziomie 99,99%, zaś najniższe wykonanie zanotowało sołectwo Bartąg na poziomie 22,46% 

wykonania.  

Ze środków Funduszu Sołeckiego w 2021 roku na oświatę i wychowanie przeznaczono kwotę  

w wysokości 46 523,26 zł. 
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2. Oświata i edukacja 

 

Dochody 

W 2021 roku na plan dochodów w wysokości 8 178 677,71 zł, wykonanie wynosiło 6 116 186,51 zł. 

Plan wykonano na poziomie 74,8 %. Gmina Stawiguda w 2021 roku otrzymała środki na oświatę  

i edukację z poniżej wymienionych źródeł: 

1. Dotacja z budżetu państwa dla oddziałów przedszkolnych w wysokości 41 188,00 zł, którą 

wykorzystano w 100 %. 

2. Dotacja z budżetu państwa dla przedszkoli w wysokości 757 623,00 zł, którą wykorzystano  

w 100%. 

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

z udziałem środków europejskich w wysokości 5 344,80 zł, którą wykorzystano w 92,2% 

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

i pomocy) w wysokości 150 217,96 zł, którą wykorzystano 100,0 %. 

5. Z tytułu odpłatności za przedszkola osiągnięto dochód w wysokości 92 812,40 zł. 

6. Z tytułu wpłat rodziców i innych instytucji za obiady osiągnięto dochód w wysokości 654 018,16 

zł. 

7. Z tytułu zwrotu dotacji z jednostek samorządowych za dzieci uczęszczające do przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w Gminie Stawiguda w wysokości 946 329,37 zł 

8. Z tytułu wpływów środków na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej kwota 1 593 

286,24 zł, po złożonym i rozpatrzonym wniosku. 

9. Z tytułu dotacji celowej w ramach środków z udziałem funduszy europejskich na zadanie – 

Cyfrowo i komputerowo w wysokości 220 547,05 zł. 

10. Z tytułu dotacji na Rozbudowę Szkoły w Rusi w wysokości 1 247 471,00 zł. 

11. Z tytułu dotacji na pomoc finansową na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Rusi  

w wysokości 42 000,00 zł. 

12. Z tytułu otrzymanych środków na realizację zadania Laboratoria Przyszłości w wysokości  

324 000,00 zł. 

 

Wydatki 

W 2021 roku na plan wydatków w wysokości 38 103 147,09 zł wykorzystano 32 978 308,59 zł, Plan 

wydatków wykonano na poziomie 86,6 %. Gmina Stawiguda na zadania oświatowe otrzymała 

subwencję oświatową ogólna w wysokości 11 667 594,00 zł, co stanowi najistotniejsze źródło 

finansowania wydatków publicznych na oświatę i wychowanie w Polsce. 

Wydatki na oświatę i edukację w Gminie Stawiguda w 2021 roku dotyczyły w głównej mierze, szkoły 

podstawowe w wysokości: 26 154 202,38 zł, z czego wydatkowano 21 763 128,28 zł. Zrealizowano 

plan finansowy w tym zakresie na poziomie 83,2%, w tym: 

1. Szkoła Podstawowa im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie w wysokości 5 926 498,36 zł 

2. Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi w wysokości 6 253 818,92 zł. 

3. Udzielenie dotacji Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich  

 im. Jana Baczewskiego w Gryźlinach w wysokości 710 158,48 zł, którą placówka wykorzystała  

w 99,9%. 

4. Środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne w wysokości 9 

949 643,10 zł, które wykorzystano na poziomie 98,7 %. 

5. Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 12 810 922,55 zł, które wykonano w wysokości 8 

878 627,42 zł na poziomie 69,3%. Kwotę w wysokości 3 993 015,07 zł, która stanowiła 31,17% 

planowanych w 2021 roku wydatków inwestycyjnych przesunięto do wykonania w 2022 roku  

na poniższe zadania inwestycyjne: 

 Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi poprzez rozbudowę oddziału  

w Bartągu 
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 Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. 11 listopada w Rusi, 

 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Stawiguda.  

6. Na pozostałe wydatki bieżące, które są niezbędne z funkcjonowaniem szkół (zakup oleju 

opałowego, prenumerata prasy, opłata za telefony, zakup usług pocztowych, pomoce dydaktyczne, 

zakup żywności do stołówek, książek, środków czystości, materiałów biurowych, badania 

lekarskie, delegacje, rachunki za energię elektryczną) nie ujęte powyżej, przeznaczono kwotę  

w wysokości 3 136 555,59 zł, z której wykorzystano 2 802 821,80 zł, co stanowi wykonanie planu 

na poziomie 89,4%. 

7. Udzielenie dotacji na oddział przedszkolny w wysokości 287 840,24 zł. 

8. Wydatki związane z opieką przedszkolną zaplanowano w wysokości 9 813 047,04 zł, które 

wykorzystano na: 

 zakup usług przedszkolnych od miasta Olsztyn w wysokości 913 723,68 zł, 

 udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu Bajka w wysokości 1 675 624,79 zł 

 udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu Dom Rozwoju Malucha „Promyczek”  

w wysokości 1 021 832,14 zł, 

 udzielenie dotacji publicznemu przedszkolu Bajka w wysokości 2 392 468,60 zł 

o łącznej wartości 6 003 649,21 zł. Pozostałą kwotę planowanych wydatków przeznaczono  

na placówki w Bartągu i Stawigudzie, z podziałem na: 

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia socjalne w wysokości  

2 405 913,88 zł, 

 pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli w wysokości 703 968,31 zł,  

w tym zakup żywności o wartości 263 989,31 zł 

9. Na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół zaplanowano w wydatkach kwotę w wysokości 

81 720,00 zł, którą wykorzystano w 91,9 %. 

10. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydano środki w kwocie 40 429,69 zł, a na komisje 

egzaminacyjne wydano 600,00 zł. 

11. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zaplanowano  

i wykorzystano kwotę w wysokości 1 311 624,79 zł. 

12. Wykorzystanie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego  

w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego prawa do książek w wysokości 150 217,96 zł. 

 

Edukacja żłobkowa 

W 2021 roku na terenie Gminy Stawiguda funkcjonowały 4 żłobki niepubliczne: 

1. Żłobek „Stokrotka”, 

2. Żłobek Niepubliczny „Bajka” 

3. Dom Rozwoju Malucha „Promyczek” 

4. Niepubliczny Żłobek „Żółwik” 

Wyżej wymienione placówki edukacji żłobkowej posiadały łącznie 89 miejsc, z których skorzystało 

86 dzieci. 

Gmina Stawiguda w 2021 roku wypłaciła w formie dotacji na dofinansowanie opieki nad dziećmi  

do lat 3 kwotę w wysokości 309 900,00 zł. 

 

Wychowanie przedszkolne 

W 2021 r. funkcjonowały na terenie gminy Stawiguda dwa przedszkola gminne – Przedszkole  

w Bartągu i Przedszkole wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Olimpijczyków 

Polskich w Stawigudzie.  

Do gminnych przedszkoli uczęszczało 189 dzieci, 84 dziewczęta i 105 chłopców: 

 z rocznika 2019 - 2 dziewczynki i 1 chłopiec, 

 z rocznika 2018 - 13 dziewcząt i 14 chłopców, 

 z rocznika 2017 - 15 dziewcząt i 26 chłopców, 
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 z rocznika 2016 - 26 dziewcząt i 27 chłopców, 

 z rocznika 2015 - 28 dziewcząt i 37 chłopców 

Dla porównania, 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:  

 z rocznika 2018 – 3 dziewcząt i  1 chłopiec  

 z rocznika 2017 – 13 dziewcząt i 23 chłopców  

 z rocznika 2016 – 33 dziewcząt i 20 chłopców  

 z rocznika 2015 – 26 dziewcząt i 36 chłopców  

 z rocznika 2014 – 28 dziewcząt i 40 chłopców 

 

Gmina Stawiguda w 2021 roku nie prowadziła punktów przedszkolnych. Na terenie gminy Stawiguda 

funkcjonują placówki przedszkolne prowadzone przez podmioty nie będące jednostkami samorządu 

terytorialnego, którym Gmina Stawiguda udziela dotacji na 517 uczęszczających dzieci: 

1. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gryźlinach – 41 dzieci, 

2. Publiczne Przedszkole „BAJKA” w Bartągu – od września 200 dzieci, 

3. Przedszkole Niepubliczne „BAJKA” w Bartągu – 171 dzieci, 

4. Przedszkole Niepubliczne „PROMYCZEK” w Bartągu – 105 dzieci. 

 

Szkoły podstawowe 
Na terenie gminy Stawiguda w 2021 r. funkcjonowały trzy szkoły podstawowe w tym 2 prowadzone 

przez jednostkę samorządu terytorialnego: 

1. Szkoła podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Olimpijczyków 

Polskich w Stawigudzie, 

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

oraz podmiot niebędący jednostką samorządu terytorialnego Publiczna Szkoła Podstawowa 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Baczewskiego w Gryźlinach. 

W 2021 roku z nauczania indywidualnego i z indywidualizowanej ścieżki rozwoju korzystało  

po dwoje uczniów. 

W przeliczeniu na 1 ucznia w tym ucznia niepełnosprawnego, wydatki z budżetu gminy kształtowały 

się następująco: 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie – 18 550,01 zł, 

2. Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi z Filią w Bartągu – 10 372,05 zł. 

 

We wrześniu 2021 roku naukę w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stawiguda 

rozpoczęło 1053 uczniów, w tym 492 uczennice i 561 uczniów. Szkołę ukończyło 401 uczniów,  

a promocji do kolejnej klasy nie otrzymało dwóch uczniów. 

W 2021 roku w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stawiguda zatrudnionych 

było 61 nauczycieli dyplomowanych, 24 nauczycieli mianowanych, 48 nauczycieli kontraktowych  

i 8 nauczycieli stażystów. W 2021 roku nie zwolniono żadnego nauczyciela i zatrudniono 22 

nauczycieli. 

W 2021 roku 138 uczniów, stanowiących 38,55% dzieci i młodzieży szkolnej Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego dojeżdżało do placówki oświatowej Gminną Komunikacją Publiczną, zaś 69 uczniów  

co stanowi 19,27% było dowożonych przez rodziców lub docierało do szkół za sprawą innych 

prywatnych form transportu. 

W Szkole Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi z Filią w Bartągu z Gminnej Komunikacji 

Publicznej korzystało 354 uczniów, stanowiących 50,21% wszystkich uczniów, 201 uczniów 

(28,51%) było dowożonych przez rodziców lub też docierało do szkół za sprawą innych prywatnych 

form transportu. 
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Zgodnie z Uchwałą nr XLI/342/2021 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 października 2021 r.  

w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 

podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Stawiguda” zostały przyznane stypendia za 

osiągnięcia: 

a) naukowe w łącznej wysokości 66 350,00 zł 

b) artystyczne w łącznej wysokości 1 950,00 zł 

c) sportowe w łącznej wysokości 16 900,00 zł. 

Stypendia zostały przyznane za okres od 1 lutego do 30 czerwca 2021 r. Łącznie pozytywnie 

rozpatrzono 148 wniosków na kwotę 85 200,00 zł. 
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3. Polityka Społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie, do którego warto się zwrócić zawsze, gdy 

znajdziemy się w trudnej sytuacji życiowej i nie jesteśmy w stanie poradzić sobie samodzielnie –  

w szczególności gdy dotknie nas lub naszych bliskich: ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, 

długotrwała lub ciężka choroba. Do głównych zadań pomocy społecznej należy przyznawanie  

i wypłacanie przewidzianych prawem świadczeń, pracy socjalnej, prowadzenie i rozwój niezbędnej 

infrastruktury socjalnej, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 

społecznej, realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych oraz rozwijanie 

nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

 

a) Praca socjalna. 

Ważnym zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie jest praca socjalna. 

W 2021 roku pracą socjalną objęto ogółem 214 rodzin korzystających z pomocy społecznej. 

Pracownicy socjalni we współpracy z organizacjami społecznymi, kościołami, stowarzyszeniami, 

osobami fizycznymi i innymi podmiotami pomagają w integracji osób dotkniętych 

niepełnosprawnością czy wykluczonych społecznie ze środowiskiem. Praca socjalna świadczona 

przez pracowników socjalnych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Stawigudzie świadczona była w następujących formach: 

 pomocy osobom poprzez ukierunkowanie do odpowiednich instytucji, umówieniu rodzin  

z odpowiednimi  specjalistami, 

 kierowaniu wniosków do sądu o objęcie rodziny nadzorem kuratorskim, 

 utrzymywaniu ścisłej współpracy z kuratorami, częste odwiedziny w rodzinach, 

 pomocy w redagowaniu pism procesowych m.in.: pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty, 

pozew o rozwód, separację, pozew o rozdzielność majątkową między małżonkami, 

 pomocy w wypełnianiu różnego rodzaju wniosków i pism urzędowych m.in.: wnioski  

na zasiłek rodzinny, wnioski do funduszu alimentacyjnego, wnioski do komornika, 

redagowanie pism do ZUS, Urzędu Skarbowego itp., 

 współpracy ze szkołami, pedagogiem szkolnym w zakresie uzyskania informacji o małoletnich 

dzieciach, 

 stałej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy odnośnie aktualnych ofert pracy i szkoleń,  

a także uzyskiwanie potwierdzeń pisemnych rejestracji osób, 

 pomocy w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania renty z ZUS, 

 kierowaniu osób o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w Olsztynie, 

 stałej współpracy z placówkami służby zdrowia, 

 udzielaniu poradnictwa jako pomocy klientom w samodzielnym rozwiązywaniu problemów  

i uczenie ich tego, 

 zorganizowaniu zbiórek rzeczy używanych, 

 kierowaniu wniosków z urzędu do GKRPA w Stawigudzie, 

 uświadamianiu klientom skutków choroby alkoholowej, 

 motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego, 

 kierowaniu członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym do Poradni Leczenia 

Uzależnień, 

 praca w Grupach Roboczych powoływanych w związku z uruchomioną procedurą „Niebieskie 

Karty”, 

 kierowaniu z urzędu wniosków o znęcaniu się nad rodziną do prokuratury, stałej współpracy  

z policją, 

 przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na zlecenie innych jednostek 

terytorialnych. 
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako kreator i realizator polityki społecznej w Gminie 

Stawiguda oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, pomocy stricte finansowej 

podejmował również liczne działania wykraczające poza zakres działań obowiązkowych. 

Podejmowane były liczne działania mające na celu przede wszystkim animację środowiska lokalnego, 

realizowane były działania prozdrowotne oraz działania związane z przeciwdziałaniem przemocy  

w rodzinach oraz związane z ogólnym bezpieczeństwem szczególnie osób starszych. 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie zatrudniał ogółem 14 

pracowników. Łączny plan finansowy ośrodka na koniec 2021 roku wyniósł 23 455 322,00 zł z czego 

kwota 22 060 042,00 zł to środki w ramach dotacji celowej Skarbu Państwa. Budżet został wykonany 

na poziomie 98,78 %. 

 

Na terenie Gminy Stawiguda w trudnej sytuacji rodzinnej w 2021 roku było 257 rodzin dla których 

udzielono pomocy: 

1. ze względu na ubóstwo udzielono pomocy 47 rodzinom, 

2. z powodu bezrobocia udzielono pomocy 45 rodzinom, 

3. ze względu na długotrwałą chorobę udzielono pomocy 52 rodzinom, 

4. z powodu niepełnosprawności udzielono pomocy 48 rodzinom, 

5. ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego udzielono pomocy 13 rodzinom, 

6. ze względu na potrzebę ochrony macierzyństwa pomocy udzielono 11 rodzinom, 

7. z powodu alkoholizmu pomocy udzielono 7 rodzinom, 

8. z powodu narkomanii pomocy udzielono 1 rodzinie, 

9. z powodu bezdomności pomocy udzielono 7 rodzinom, 

10. z powodu zdarzeń losowych udzielono pomocy 3 rodzinom, a z powodu sytuacji kryzysowej  

9 rodzinom. 

Z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021 roku skorzystały 453 osoby.  

Zasiłki stałe wypłacono 21 osobom, na łączną kwotę 91 519 zł., w tym 20 osobom samotnie 

gospodarującym w łącznej wysokości 85 988,00 zł, zaś jednej osobie pozostającej w rodzinie 

wypłacono łącznie kwotę 5 532,00 zł. 

Z zasiłku celowego i w naturze na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 

udzielono pomocy 3 rodzinom  na łączną kwotę 3 600,00 zł 

1 osobom pozostającym w rodzinie – wypłacono łącznie kwotę 5531 zł. 

W 2021 roku z pomocy w formie zasiłków celowych i w naturze skorzystały ogółem 105 rodzin  

na łączną kwotę 126 268 zł, w tym 28 rodzin udzielono pomocy w formie specjalnych zasiłków 

celowych na łączną kwotę 18 958,00 zł, 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ustalał prawo i wypłacał dodatki mieszkaniowe mieszkańcom 

Gminy Stawiguda. W 2021 roku rozpatrzono 11 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 

Wydano 11 decyzji: w tym 6 wniosków rozpatrzono pozytywnie oraz  wydano 5 decyzji odmownych. 

Wypłacono dodatki o łącznej wartości 4 503,72 zł. 

 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie nie organizował i nie świadczył 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

ze względu na brak zapotrzebowania. Nie wypłacano również pomocy w formie zasiłków celowych  

na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną ze względu na brak 

zapotrzebowania.  

 

W 2021 roku pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania objęto 10 osób. Dwóm 

osobom z terenu Gminy świadczono całodobowe usługi opiekuńcze w Rodzinnym Domu Opieki  

w Miodówku. Całkowity koszt usług opiekuńczych wyniósł 97 688,00 zł. 
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W 2021 roku w ramach potrzeb indywidualnych pracownicy socjalni oraz asystent rodziny 

organizowali zbiórkę niezbędnych sprzętów użytku domowego, odzieży, zabawek dla dzieci. 

Pozyskano również prywatnych sponsorów, którzy w okresie przedświątecznym ufundowali 

rodzinom paczki żywnościowe i środki czystości. 

Wolontariusze z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stawigudzie przeprowadzili zbiórkę żywności 

oraz środków czystości, które przekazane zostały rodzinom potrzebującym z terenu gminy Stawiguda 

w formie paczek świątecznych. 

 

b) Świadczenia rodzinne 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie w 2021 roku kontynuował realizację zadania 

związanego z wypłatą świadczenia wychowawczego (500 +). Liczba dzieci uprawnionych  

do Świadczenia wychowawczego wyniosła – 3 271, dla których wypłacono 38 434 świadczenia 

rodzinne o łącznej wartości 19 083636,04 zł. Koszt obsługi wyniósł 165 853,90 zł 

Ogółem w 2021 roku wydatkowano kwotę 19 244 489,94 zł. 

 

c) Nieodpłatna pomoc prawna 

W 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie dwa razy w miesiącu dyżur 

pełnił radca prawny, który udzielał porad w szczególności w zakresie: 

 spraw rozwodowych, 

 alimentów, 

 przemocy, 

 zawiadomień do prokuratury. 

Porady prawne udzielane były tylko i wyłącznie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Stawigudzie. 

Ponadto w siedzibie Ośrodka funkcjonował Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dla mieszkańców, 

który czynny był codziennie od poniedziałku do piątku. 

 

d) Pomoc z PEFRON 

W ramach Modułu IV programu :"Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 200 osób z terenu Gminy Stawiguda posiadający aktualne 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzymało przed świętami paczki żywnościowe. Paczki 

zawierały wysokogatunkowe produkty, między innymi nutridrinki, produkty mające za zadanie 

zwiększyć odporność obdarowanych, a co za tym idzie zmniejszyć ryzyko zarażenia się wirusem 

SARS. Dodatkowo do każdej paczki dołączono paczkę maseczek oraz płyn dezynfekujący do rąk. 

Kwota pozyskanych funduszy z PFRON opiewała na kwotę 76 000 zł. 

 

e) „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

Gmina Stawiguda przy pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie przystąpiła 

 w 2021 roku, po raz pierwszy do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 

2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Program adresowany był do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie  

ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku  

ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do 

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej 

wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz 

funkcjonowaniu w życiu społecznym. 
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Usługi asystenta w szczególności polegały na pomocy asystenta w: 

 wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, 

placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety 

lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, 

rozrywkowe, społeczne lub sportowe), 

 zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,  

 załatwianiu spraw urzędowych, 

 nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, 

 korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), 

 wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem  

o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki 

oświatowej, 

 usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie 

zapewnia tej usługi. 

Na terenie Gminy Stawiguda ze wsparcia w ramach programu skorzystały 3 osoby niepełnosprawne  

w tym: 1 dziecko do 16 roku życia. Usługi wykonywane były przez 3 Asystentów Osobistych Osoby 

Niepełnosprawnej. Łącznie Asystenci w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2021 roku przepracowali 

1050 godzin (w tym u dziecka w wieku do 16 roku życia – 30 godzin miesięcznie a u osób dorosłych  

z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – po 60 godzin miesięcznie). 

Koszt realizacji Programu w kwocie 47 275,48 zł został w 100% sfinansowany z pozyskanej dotacji – 

ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

 

f) Opieka wytchnieniowa 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie przystąpił do Programu "Opieka 

wytchnieniowa" – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego, w ramach którego pozyskał  

i wykorzystał środki na realizację w łącznej kwocie 33 922,91zł. 

Program na terenie Gminy Stawiguda realizowany był w formie świadczenia usług opieki 

wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.  

W okresie realizacji programu tj. od 01.06.2021 – 31.12.2021 r. z programu skorzystały cztery osoby. 

Łącznie w ramach programu opieki wytchnieniowej wykorzystano 840 godzin. 

Celem programu było odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez 

wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki 

wytchnieniowej świadczona była nieodpłatnie. 

 

g) Działania i kampanie 

Z uwagi na stan epidemii ograniczono organizację spotkań i inicjatyw skupiających dużą ilość osób. 

Udało się zorganizować w ograniczonym stopniu następujące inicjatywy i projekty: 

 

h) Kampania „Biała Wstążka”. 

Po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie włączył się do akcji w ramach 

Kampanii "Białej Wstążki", która trwa co roku od 25 listopada do 10 grudnia, kiedy to obchodzony 

jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W tym roku ponownie do akcji przyłączyły się Szkoły 

Podstawowe z Gminy Stawiguda. 

W ramach Kampanii w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2021 roku, osoby pokrzywdzone, pod 

całodobowym numerem telefonu 662 268 289, mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe 

informacje w zakresie m. in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy domowej, 

możliwości uzyskania form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz możliwości 

działań jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.  
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W dniu rozpoczęcia kampanii kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie 

przypięła symboliczną "Białą wstążkę" Wójtowi Gminy Stawiguda, Przewodniczącemu Rady Gminy 

Stawiguda, radnym, pracownikom urzędu gminy, którzy w tym dniu uczestniczyli w Sesji Rady 

Gminy oraz zadeklarowali swój sprzeciw stosowania przemocy wobec kobiet. W kolejnych dniach  

w ramach akcji Panom przypinano białe wstążki. To symbol ich deklaracji, że są przeciwni przemocy 

wobec kobiet i będą reagowali, widząc agresję wobec kobiet. 

Dodatkowo dnia 06 grudnia 2021 r w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie  

w ramach “Otwartych Drzwi” dyżur pełnili specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy 

(przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Stawigudzie, dzielnicowy z PP w Stawigudzie, 

kierownik GOPS w Stawigudzie, przewodnicząca GKRPA w Stawigudzie). 

W ramach dyżuru osoby pokrzywdzone mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje  

w zakresie m. in. praw przysługującym osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości 

uzyskania form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz możliwości działań jakie  

w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie. 

W szkołach podstawowych zostały poprowadzone lekcje w ramach WDŻ o zgodzie, czym ta zgoda 

jest i jak stawiać granice oraz czym jest symbol "Białej Wstążki". Gdzie można uzyskać pomoc.  

Jak można niewerbalnie zakomunikować potrzebne wsparcia. 

Na szkolnych korytarzach zawisły gazetki szkolne o tym czym jest kampania "Biała Wstążka", 

 co to przemoc oraz plakat z numerami telefonu zaufania. 

 

i) Kampania „Bezpieczny senior” / Czujka Czadu 

W dniu 13 października 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie odbyły 

się warsztaty edukacyjne dla seniorów. Tym razem mieliśmy zaszczyt gościć Panie z Wydziału 

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie – Podinspektor Małgorzatę Rolińską oraz dr. Dianę 

Mościcką, które przeprowadziły wykład na temat oszustw oraz bezpieczeństwa seniorów w ruchu 

drogowym. Podczas spotkania Seniorzy poznali jakimi metodami działają przestępcy, jak reagować  

i do kogo zwrócić się o pomoc, aby nie zostać oszukanym. Seniorzy otrzymali drobne upominki: 

opaski odblaskowe oraz ulotki i magnesy z numerami alarmowymi. 

Drugie spotkanie w ramach Bezpiecznego Seniora odbyło się 26 listopada pod hasłem: „Czujka 

czadu” Spotkanie poprowadzone przez Strażaków OSP w Stawigudzie, którzy uświadomili seniorów 

jak groźny może być czad i jak ważne jest aby w domu i mieszkaniu instalować czujkę czadu. 

Podczas  spotkania rozlosowane zostały czujki czadu. 

 

j) Szlachetna Paczka 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie po raz kolejny wytypował rodziny  

z naszego terenu (5 rodzin) do objęcia pomocą w ramach Szlachetnej Paczki. Wsparciem zostało 

objętych trzy rodziny zamieszkujące teren Gminy Stawigudy.  

 

k) Teleopieka 

Dążąc do podwyższenia bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców w 2021 roku Gmina Stawiguda 

kontynuowała wsparcie w ramach Krajowego Systemu Powszechnej Teleopieki Domowej  

I Generacji. Teleopieka Domowa I Generacji PCO polega na umożliwieniu podopiecznemu dostępu 

do Centrum Operacyjno – Alarmowego Teleopieki (czerwony przycisk alarmowy). 

W wersji podstawowej to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 h/dobę, 

365 dni w roku. Adresatami programu teleopieki są osoby starsze, niepełnosprawne, ale także 

przewlekle chore, które w ciągu dnia pozostają w domu bez opieki bliskich. Każda z osób objętych 

teleopieką wyposażona została w telefon oraz bransoletkę lub wisiorek z przyciskiem SOS, który  

po naciśnięciu, w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia, powoduje automatyczne uruchomienie 

połączenia w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu, w którym operator zadecyduje  

o stosownym rodzaju interwencji. Z usług systemu teleopieki skorzystało dwudziestu mieszkańców 

powyżej 60 roku życia z terenu naszej gminy.  
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Byli to mieszkańcy wytypowani przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Stawigudzie, którzy wyrazili zgodę na powyższą usługę. 20-u mieszkańców gminy 

zostało wyposażonych w telefony komórkowe lub stacjonarne oraz smycze z „przyciskiem życia”. 

Pracownicy socjalni, wcześniej przeszkoleni samodzielnie podłączali sprzęt u podopiecznych 

sprawdzając połączenie z Centrum Teleopieki. 

W 2021 roku kontynuowano usługę w zakresie teleopieki. Opłacano abonament i wydatkowano na ten 

cel 7 040 zł. 

 

l) Wsparcie Seniora. 

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się 

troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło 

realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. 

Program realizowany był od 20 października 2020 roku do końca grudnia 2021 roku. Program miał  

na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy  

w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie przystąpił do realizacji Programu „Wspieraj 

Seniora” z terenu Gminy Stawiguda. 

Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły 

podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, leki, środki higieny osobistej. Koszt zakupów 

pokrywany był przez Seniora. 

Program adresowany był do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku  

z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, a w szczególnych przypadkach do osób poniżej 70 roku życia. 

W 2021 roku programem objęto 33 osoby z terenu Gminy Stawiguda.  

Program Wspieraj Seniora w znacznej mierze przyczynił się do wsparcia gminy w zapewnieniu usługi 

wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, a także w wyjątkowych sytuacjach osób poniżej 70 rż.  

w dostarczaniu niezbędnych  zakupów oraz załatwianiu spraw urzędowych. 

Program wzmocnił działania gminy mające na celu wsparcie osób starszych. Dzięki otrzymanym 

środkom gmina w większym zakresie mogła wspierać osoby starsze w czasie epidemii covid – 19. 

Otrzymano dotację w wysokości 40 361 zł. Wydatkowano kwotę 37 199,11 zł. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Stawigudzie program realizował samodzielnie, a przyznane środki zostały 

wydatkowane zgodnie z założeniami programu, tj.: zwrot kosztów dojazdów dla pracowników 

realizujących zadanie, zakup środków ochrony oraz materiałów biurowych oraz gratyfikacja 

pracowników zaangażowanych w realizację programu. 

 

m) Poradnictwo psychologiczne. 

W ramach działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin istnieje 

możliwość konsultacji z psychologiem. W 2021 roku poradnictwo psychologiczne cieszyło się 

ogromnym zainteresowaniem. Z poradnictwa psychologicznego skorzystało ogółem 30 osób. 

 

n)Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

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 w 2021 roku: 

 inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 

narkomanii oraz przemocy w rodzinie, 

 organizacja szkoleń dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, 

 udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej  

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

 kierowanie wniosków do Sądu o poddanie się leczeniu, 
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 podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych 

od alkoholu, 

 opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, 

 realizowanie programów profilaktycznych we współpracy z instytucjami działającymi na terenie 

Gminy Stawiguda (placówki oświatowe, ośrodki zdrowia, policja, straż pożarna, związki 

wyznaniowe, sołectwa, przedsiębiorcy itp.), 

 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, 

 prowadzenie punktu informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. 

Fundusz rozwiązywania problemów alkoholowych 2021 r. posiadał budżet w wysokości 462 920,00 

zł, wydano 142 195,04 zł. Posiadane środki wykorzystano na poziomie 30,72 %. 

Fundusz do spraw przeciwdziałania narkomanii w 2021 r. posiadał budżet w wysokości 43 292,44 zł 

wydano 9 924,58 zł. Posiadane środki wykorzystano na poziomie 22,92 %. 

4. Gminny Ośrodek Zdrowia 

Celem działalności Ośrodka Zdrowia jest udzielanie ludności podstawowych  

i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie stanu 

zdrowia oraz promocja zdrowia. 

Gminny Ośrodek Zdrowia działa od 01.10.2021 r.  W 2021 roku deklarację wyboru do lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej złożyło 923 

pacjentów. Do końca 2021 roku udzielono 173 osobom spoza listy zadeklarowanych pacjentów 

potrzebnej pomocy medycznej. W Ośrodku pracuje trzech lekarzy oraz 4 pielęgniarki. 

5. Kultura 

W Gminie Stawiguda w 2021 r. działania kulturalne w głównej mierze dotyczą Gminnego 

Ośrodka Kultury w Stawigudzie w tym świetlic wiejskich: 

 w Dorotowie, 

 „Pod Brzozą” w Bartągu, 

 „Nad Łyną” w Rusi, 

 w Gryźlinach, 

 „Dom Warmiński” w Tomaszkowie, 

 w Pluskach, 

 w Wymoju, 

 „Majdziaki – Krejskowiaki” w Majdach 

oraz Biblioteki Publicznej Gminy Stawiguda w Stawigudzie w tym Filii w Bartągu i Gryźlinach. 

Gminny Ośrodek Kultury oprócz wydarzeń i działań prowadzonych w Stawigudzie, swoją działalność 

prowadzi w Świetlicy w Rusi i Tomaszkowie, gdzie działają pracownicy zatrudnieni przez GOK. 

Działalność kulturalną w Bartągu dodatkowo prowadzi pracownik biblioteki gminnej.  

Ponadto pracownicy GOK prowadzili zajęcia w świetlicach w Dorotowie, Tomaszkowie, Gryźlinach, 

Bartągu, Rusi i Pluskach. 

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował szereg imprez, zajęć tematycznych, 

muzycznych, plastycznych. Wydarzenia plenerowe oraz cykliczne. 
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Wykaz ważniejszych wydarzeń kulturalnych w 2021 r.: 

 
miesiąc Opis wydarzenia 

styczeń  Ferie w GOK online  

 Stylowy karnawał w GOK 

 „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych" rozpoczęcie warsztatów online w ramach projektu „Sieć 

na kulturę” finansowanej przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Pierwsze zajęcia kursu online, który liczy 

31 godzin – kilkanaście spotkań rozłożone na kilka miesięcy.  

 „Ulepione z wiatru i snu” zaproszenie do przysyłania swoich wierszy, które będą zamieszczone w kolejnej IX edycji tomiku 

wydawanego przez GOK. 

 ,,Pozbądź się strachu – warsztaty z przemawiania publicznego” pierwsze spotkanie online z cyklu, zorganizowanego  

we współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie z Klubem TOASTMASTERS OLSZTYN.  

 Najpiękniejsze miejsca gminy Stawiguda  rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego pod patronatem Wójta Gminy Michała 

Kontraktowicza. Konkurs skierowany do dzieci z gminy Stawiguda przeprowadzony w kilku grupach wiekowych.  

 Ogłoszenie konkursu pełnego zabawy przysyłanie zdjęć ze stylizacjami karnawałowymi, z których stworzono prezentację.  

Po opublikowaniu w Internecie głosami internautów wyłoniono zwycięzców. 

 Gminny Finał WOŚP 2021- w tym roku odbył się inaczej niż zwykle ze względu na pandemię. Nie było koncertów, 

pieniądze były zbierane przez wolontariuszy, do E- skarbonki, mnóstwo fantów trafiło na aukcje WOŚP na allegro. Mimo to 

udało nam się zebrać pokaźną sumę 42 816,71 zł. 

luty  Stylowy karnawał w GOK 

 „Pokoleniowa integracja – uśmiech, radość, satysfakcja” – start projektu finansowany przez Fundację Orlen. 

 „Karnawałowe stylizacje- konkurs pełen zabawy”  rozstrzygnięcie konkursu. 

 „Kobieta bliska mojemu sercu” ogłoszenie konkursu plastycznego adresowanego do dzieci i młodzieży pod patronatem 

Wójta Gminy Michała Kontraktowicza 

 „Artystyczne dusze w gminie Stawiguda” – zaproszenie do udziału w pogadankach wszystkich chętnych, którzy amatorsko 

bądź zawodowo zajmują się różnymi dziedzinami sztuki i zamieszkują naszą gminę. 

 ,,Dzieciństwo Różnych Pokoleń” Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, Fundacja Orlen i Gmina Stawiguda serdecznie 

zaprosiły mieszkańców gminy do dostarczania swoich zdjęć z dzieciństwa, do wykorzystania w wystawie fotograficznej pt.  

w ramach projektu „Pokoleniowa integracja- uśmiech, radość, satysfakcja” 

 „Rusiowa kuchnia domowa” premiera kolejnego cyklu filmów Studia GOK – tym razem kulinarne inspiracje i pomysły 

przekazuje Pani Halina Zapadka w serialu kulinarnym.  

 Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych – przygotowanie prezentacji stowarzyszeń działających na ternie naszej gminy, 

na stronie i Facebooku. 

marzec  „Artystyczne dusze w gminie Stawiguda” Pierwsza pogadanka z cyklu. Gościem była Emilia Arciszewska – muzyk i 

pedagog z Tomaszkowa. 

 „Wiosenny cykl plastyczny” Nowa propozycja Studia GOK prezentowaliśmy pomysł na wykonanie „Ptaka - zwiastuna 

wiosny”. 

 „Rusiowa kuchnia domowa” kolejne odcinki cyklu. 

 ,,Pokoleniowa integracja – uśmiech, radość, satysfakcja" Rozmowa o relacjach międzypokoleniowych z psychologiem 

Grażyną Kulką z Pracowni Psychologii Zdrowia w Olsztynie. W ramach realizacji autorskiego projektu. Celem projektu jest 

stworzenie przestrzeni dla integracji różnych pokoleń. 

 „Dzień Kobiet” Premierowa publikacja materiału filmowego z życzeniami i prezentami muzycznymi od wszystkich panów 

dla pań. 

 „Radość bycia kobietą” Prezentacja fotogalerii złożona z nadesłanych przez panie swoich uśmiechniętych fotografii. 

 „Wiosenny cykl plastyczny” Kolejny odcinek wideoklipu z serii, jak wykonać dekorację na ścianę. 

 „Wiosna w gminie Stawiguda” Ogłoszenie konkursu fotograficznego – najlepsze zdjęcia będą wykorzystane do nakręcenia 

wiosennego wideoklipu. 

 „Warmińskie klimaty” Ogłoszenie regulaminu XIII edycji Konkursu Fotograficznego organizowanego wspólnie  

ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych TOMASZKOWO. 

 „Płomienie nad Pasłęką” Premiera dziewiątej już produkcji z cyklu „Gmina Stawiguda w opowiadaniach i legendach”, 

tym razem I część opowiadania. 

 Wiosenny Cykl Plastyczny W ramach cyklu zaprosiliśmy do obejrzenia filmu z tworzenia ilustracji Zła księżniczka 

cienkopisem i akwarelami do drugiej części legendy "Płomienie nad Pasłęką" 

 „WATA 2021” Ogłoszenie informacji o zbieraniu chętnych i prac do kolejnej edycji Wystawy Amatorskiej Twórczości 

Artystycznej. 

 „Wszystko kwitnie wkoło” Z okazji pierwszego dnia wiosny Studio GOK przygotowało kolejny teledysk do piosenki 

oczywiście w swoim wykonaniu. Film udekorowały nadesłane zdjęcia na konkurs fotograficzny.  

 „Artystyczne dusze w gminie Stawiguda” Druga pogadanka z cyklu – gościem był nasz były uczestnik zajęć plastycznych  

w GOK obecnie znany malarz, pracownik naukowy ASP w Warszawie, związany życiowo i zawodowo z Miodówkiem 

Łukasz Zedlewski. 

 ,,Pokoleniowa integracja – uśmiech, radość, satysfakcja" Pierwsze warsztaty kulinarne realizowane w ramach projektu. 

 Naszymi gośćmi były Ewa i Hania Seremak oraz Bartek i Danuta Kocięccy. Kuchnią zarządzała Ewa Podhajna . 

W tym odcinku prezentowano wykonanie żuru na zakwasie z białą kiełbasą i jajkiem podanego z parzuchą okraszoną 

boczkiem i cebulką , a na deser kisiel jaki jadały nasze babcie.  

 ,,Wiosna w gminie Stawiguda" Ogłoszenie wyników głosowania/ lajkowania w konkursie fotograficznym  

 ,,Pokoleniowa integracja - uśmiech, radość, satysfakcja"  Drugie warsztaty kulinarne realizowane w ramach projektu. 

Gotowali Pani Danusia i Bartek Kocięccy, a szefową kuchni była Ewa Podhajna. 

 Spotkanie – 2 grupy z projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych na platformie TEAMS . 

Uczestnicy spotkania ze 100% frekwencją wzięli udział w zajęciach z projektowania graficznego, gdzie tym razem 

przerabialiśmy projektowanie wizualne oraz dobór kolorów w programie do montażu filmów Kizoa.  

 W "Wiosennym cyklu plastycznym" prezentujemy pomysł na wykonanie "Pani Wiosny na tle jeziora". 
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 Inspiracjach Kobiecego Świata ,,Dodajmy życiu kolorów", poprzez Facebook zaproszono do podzielenia się z nami swoimi 

kolorowymi zdjęciami. 

 Warmińskie zwyczaje przypomina Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie – Witold  Lubowiecki. O 

zwyczajach i pogodzie. Nagranie prognozy pogody ze Stawigudy w programie radiowej jedynki "Cztery Pory Roku". 

 ,,Pozbądź się strachu – warsztaty z przemawiania publicznego” Odbyło się szóste i zarazem ostatnie spotkanie z cyklu, 

zorganizowanego we współpracy z Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie z Klubem TOASTMASTERS OLSZTYN. 

kwiecień  "Rusiowa Kuchnia Domowa"  

 ,,Artystyczne dusze w gminie Stawiguda” Przedstawienie gościa cyklu, którym jest artysta z Miodówka Łukasz Zedlewski. 

Malarza odwiedziliśmy w jego pracowni w Miodówku. miejscu gdzie narodziła się jego artystyczna pasja.  

 "Wiosenny cykl plastyczny" Prezentacja pomysłu na narysowanie SKARPETKI. Rysujemy razem z Kają. Pomysł 

plastyczny został zaczerpnięty z 3 części książki p.t:" Czarna Frotte" - autorka Justyna Bednarek. 

 "Ulepione z Wiatru i Snu..." Przedstawienie filmu podsumowującego prace nad tegoroczną - dziewiątą odsłoną tomiku 

wierszy  Poprzednią edycję wydaliśmy na początku 2020 roku, tuż przed zamknięciem spowodowanym pandemią, odbyło 

się wtedy spotkanie poetyckie z koncertem poezji śpiewanej. Zdjęcia z tego wydarzenia zamieściliśmy w prezentowanym 

filmie jako ilustrację utworu "Miłość w Portofino" w wykonaniu zespołu "Kosejder" ze Stawigudy.  

 Inspiracja pochodzi od jednej z uczestniczek działania #Kobiecyświat. Przy takim kolorowym eksperymentowaniu dobra 

zabawa gwarantowana Coś dla dzieci i dorosłych dla wielu chwil radosnych. 

 artystycznej zabawy terenowej STAWIGUDZKIE KAMYKI Zainspirowani grupą z Olsztyna zapraszamy do zabawy. 

Zabawa odbywać się będzie na terenie gminy Stawiguda, we wszystkich miejscowościach, w których znajdą się pasjonaci 

kolorowych kamieni.  

 Inspiracje Kobiecego Świata Zaproszenie na spacer z aparatem. 

 "Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim"  

 Wystartowaliśmy z akcją #kwiatkidlawiejskiejrabatki z projektu ,,Pokoleniowa integracja - uśmiech, radość, satysfakcja" 

dofinansowanego z budżetu Fundacji ORLEN. Dzisiaj swoje ,,Miejsce na ziemi" udekorowały Przedszkolaki w Stawigudzie  

Bratki pojechały również do przedszkola w Bartągu.  

 Artystyczne dusze w Gminie Stawiguda Rozmowa z Panią Danutą to mnóstwo inspiracji do działania, zachwytu światem  

i czerpania z życia pełnymi garściami.  

 Nastąpiło rozstrzygnięcie kolejne edycji naszego festiwalu. Ze względu na sytuację pierwszy raz w 27 letniej historii 

imprezy (pierwszy odbyły się w 1994 roku) przeprowadzony został on online. Jury tegorocznej XVI edycji "Stawigudzkich 

Spotkań Wokalnych KAMERTON 2021" po przewodnictwem Cezarego Makiewicza, po przesłuchaniu wszystkich 

nadesłanych prezentacji wideo wyłoniło laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych.  

maj  Wiosenny Cykl Plastyczny kolejne części cyklu. 

 Kulinarny GOK proponuje przepis na zapiekane wrapy. Prezentuje instruktor GOK 

 9-te spotkanie z projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych 

 "Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim" Kolejnym tematem było - PRAWO AUTORSKIE I CREATIVE COMMONS 

– CO TO JEST? 

 #inspiracjekobiecegoświata polecają aromatyczny i energetyczny napój orzeźwiający ...pyszny na ciepło, rewelacyjny  

na zimno...mięta, pokrzywa i melisa w towarzystwie cytryny i pomarańczy z dodatkiem miodu to doskonała propozycja  

na ugaszenie pragnienia. 

 We współpracy z sołtysem Bartążka przedstawiamy relację filmową z warsztatów online - szycie eko toreb. Projekt 

sfinansowany ze środków Fundacji Orlen w ramach zadania pt. "Bartążek-Nasze miejsce na Ziemi". Projekt ten ma na celu 

zwrócenie uwagi na zwiększenie proekologicznego działania w życiu codziennym. Powszechna obecność plastiku jest 

ogromnym zagrożeniem dla ekosystemu, a tym samym dla zdrowia człowieka. Film ma na celu zachęcenie wszystkich  

do korzystania z bardziej ekologicznych rozwiązań jakim są bawełniane torby. 

 ,,Aktywni nie liczą lat, pozytywnie postrzegają świat" pierwsze warsztaty z projektu przeprowadzone w Gryzlinach. 

Wszyscy uczestnicy zajęć i prowadząca są już po szczepieniach, stąd pozwoliliśmy sobie na zdjęcie maseczek.  

 Warsztaty rękodzieła zrealizowano ze środków Fundacja BGK pozyskanych w konkursie Generacja 6.0. Na warsztatach 

powstały śliczne zakładki i bransoletki. 

 ,,Aktywni nie liczą lat pozytywnie postrzegają świat” dofinansowanego ze środków Fundacja BGK w konkursie Generacja 

6.0. Aktywnie i z uśmiechem upłynęło nam przedpołudnie w słonecznej Rusi. I kolejna grupa projektowa ,, Aktywni nie 

liczą lat pozytywnie postrzegają świat” z Fundacja BGK  Tym razem zawitaliśmy do Bartąga. Artystyczne warsztaty 

plenerowe zrealizowane, zakładki i bransoletki wykonane. 

 Rusiowa Kuchnia Domowa 

 „Aktywni nie liczą lat, pozytywnie postrzegają świat" warsztaty z udzielania I pomocy i samopomocy przedlekarskiej  

w Stawigudzie, które poprowadził ratownik medyczny Bartłomiej Chilmanowicz z Al-Med. To były dwie godziny 

niesamowitej wiedzy i praktyki. 

 Wystawa Amatorskiej Twórczości Artystycznej WATA Wystawę można było obejrzeć w  świetlicy Nad Łyną w Rusi 

codziennie w dni powszednie w godzinach 17.00 – 19.00. Wystawa potrwała do 02.06.2021. 

 "Sieć na kulturę". Kolejny temat Kartka z dedykacją dla MAMY. Najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Matki składają 

uczestnicy zajęć. 

 Projekt ,,Pokoleniowa integracja - uśmiech, radość, satysfakcja" dofinansowany z budżetu – Etap I - wykonanie 

dekoracyjnych wianków z perfekcyjnie wybranych i dostarczonych przez kwiaciarnię materiałów. 

 Grupa seniorów w Gryzlinach przyrządziła zdrowe pyszności. Warsztaty zrealizowano w ramach projektu ,,Aktywni nie 

liczą lat, pozytywnie postrzegają świat" dofinansowanego ze środków Fundacja BGK w konkursie Generacja 6.0. 

czerwiec  Wiosenny Cykl Plastyczny 

 Drugie warsztaty kulinarne z projektu ,, Aktywni nie liczą lat pozytywnie postrzegają świat” dofinansowanego ze 

środków Fundacja BGK w konkursie Generacja 6.0 zrealizowane w Bartągu. 

 Warsztaty zrealizowane w ramach projektu ,,Aktywni nie liczą lat, pozytywnie postrzegają świat" dofinansowanego 

 ze środków Fundacja BGK w konkursie Generacja 6.0.  

 Rusiowa Kuchnia Domowa.  

 Koncert on-line XVIII Warmińskiego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych KURLANTKA 

 13 spotkanie z projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych 

 dwa spotkania wykładowe z zakresu ,,zdrowego odżywiania". Mieszkańcy gminy Stawiguda spotkali się w dwóch 

https://www.facebook.com/hashtag/kobiecyświat?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV0pvV3rfLRP2U82LG7HofFyN9uJ-97l2dtBGJDhrVtiF2keJj3R0dC3gXTCaTBMtpiKB5nLcG7Kg2NbhX8kbTCb9Y0iVBrMXhrhinbc99AHHP392Vx4EuGwiX3cpKDN0zYvL8wD_hrgtyVKaNH7BgbTDy9doVCN4tItKIflZpuzHxrHn0Hji5afRCwbshuFUU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/kwiatkidlawiejskiejrabatki?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUkL1lRBXG6OF68ybshWyLCe_JTL14KT3d-7zqBKY3ycEMEtnP2nH-1jfFsFe9KpUqOqN1pJIHRAhH3LDgEczYJPS0sKWq4Puj4TT1PFosVCWt-DuFN8oL7MPBp7iPZDu-VBuY8a8bjBCTYN9XB7vDOvKjLFnUWcSHkiBIjZwfHheSlgi81ItsQIliG6szuiLM&__tn__=*NK-R
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https://www.facebook.com/FundacjaBGK/?__cft__%5b0%5d=AZW4e9egx7ZGozbdSVHSQ6d_mtglj1mjYrz3TSgeM7M2ykXlPNUonPN0ZywlgwWTHh9sIahhEU4qTdHeGOSijv7Bfzq8PvxXuHwu_Lip1I_QgTgqdU2jkyDkkmBQwkRPS8dbo9W8wqUa8fpTVKVzNi_fR70G2zj6pLUrcoJXIBVX6KN8g_OKEQVZ0RjkgY_d3uY&__tn__=kK-R
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https://www.facebook.com/FundacjaBGK/?__cft__%5b0%5d=AZVwI4jBJH6uKuKb884JxALIl-FfSSDvhoRJ1ZWKByFGjPED9AYVZElkSdQur3a1xZAWAEs6JrJHM5j5F9U5b1RewXEIvQi0udUz5YaVUvFol4dasPYbexFQDhxY2leq7VW4k9DFKHeQzmjHFfpqtYjMBXt5ufOMGIgv7ZXnk3i5sPTiLm1t8hSSzCIpwonUl0g&__tn__=kK-R
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https://www.facebook.com/FundacjaBGK/?__cft__%5b0%5d=AZUAjgmH0XrbYn40pA440r7RAKsecfbut7IhtdqwWnoPkplvm8vbQ2dy-mptuQRQQR5hbVC1JdO05S_BSsOJkYjlPTPyXrn2A5h_vzAYnGqoEQTls2D4aKElwLMri1ZMhTf7UNSZo4YmNVjiawuRdNJ0R4HYN-eLL7i3mNn9e4MbMNsJA0-GmGxhxBodQwSETUM&__tn__=kK-R
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miejscowościach, Bartągu oraz Stawigudzie by wysłuchać wykładu przygotowanego przez prowadzącą dr Ewę Podhajna. 

Omówiliśmy nową piramidę żywieniową, zasady zdrowego odżywiania i suplementowania. Serdecznie dziękujemy 

Fundacja BGK za dofinansowanie naszego projektu ,,Aktywni nie liczą lat, pozytywnie postrzegają świat" w konkursie 

Generacja 6.0. 

 Kurs ,,Przyjazny smartfon trwa"  Kolejne zajęcia za uczestnikami, kurs realizowany jest w ramach projektu ,,Aktywni 

nie liczą lat, pozytywnie postrzegają świat" dofinansowanego ze środków Fundacja BGK w konkursie Generacja 6.0. 

 Studio GOK Stawiguda prezentuje dziesiątą legendę z cyklu - gmina Stawiguda w opowiadaniach i legendach. Pierwsza 

część legendy - "Ofiara Smętka". Autor legendy Irena Kwintowa. 

 Plenerowy trening pamięci dla grupy seniorów w Gryźlinach. Kolejne działanie z projektu ,,Aktywni nie liczą, pozytywnie 

postrzegają świat" dofinansowanego ze środków Fundacji BGK zrealizowane Kurs ,,Przyjazny Smartfon" zaliczony przez 

naszych seniorów na 6.  Seniorzy zapoznali się z: aplikacją Blisko, aplikacją dot. zdrowia w tym mierzenia tętna, robieniem  

 i obróbką zdjęć i selfie, obsługą funkcji telefonu typu: kalendarz, blokada telefonu, dyktafon, ustawienia, zrzut ekranu, 

mikrofon. Poznali funkcje map Google oraz możliwości bankowości mobilnej. 

 Przegląd pt. ,,Rodzina artystycznie zakręcona" był doskonałym podsumowaniem międzypokoleniowych spotkań. 

 Gościniec Niborski znowu ożył! Po rocznej, pandemicznej przerwie na szlaku zagościli rowerzyści z Gmina Stawiguda  

i z Miasto Olsztyn, aby kontynuować tradycję corocznych spotkań na trasie. To był już XII rajd wiodący od jez. Dłużek, 

przez tereny pomiędzy jez. Łańskim i jez. Plusznym, w okolice znanej wsi Pluski i w pobliżu wciąż nieco tajemniczej 

miejscowości Orzechowo. 

 W ramach projektu ,, Aktywni nie liczą lat, pozytywnie postrzegają świat" dofinansowanego ze środków Fundacja BGK 

grupa seniorów z gminy Stawiguda uczestniczyła w kulturalnym wyjeździe do kina ,,Grunwald" w Olsztynku.  

 Spotkanie z projektowania graficznego. Na przedostatnich zajęciach z projektowania graficznego z wykorzystaniem 

aplikacji cyfrowych (II grupa poniedziałkowa) uczestnicy zajęć projektowali grafikę w chmurze z rozsypanych wyrazów.  

 Lekcja Nordic Walking grupa z Bartąga pod czujnym okiem instruktorki Aleksandry Rączkiewicz została poinstruowana 

jak prawidłowo chodzić z kijkami oraz jakie ćwiczenia wykonywać podczas przerw w spacerze. rening zrealizowano w 

ramach projektu ,,Aktywni nie liczą lat”,  pozytywnie postrzegają świat" dofinansowanego ze środków Fundacja BGK w 

konkursie Generacja 6.0. 

 Rozpoczęcie realizacji projektu ,,Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda". Warsztaty zielarskie w Stawigudzie - 

,,Rośliny regionalne bazą ekologicznej apteczki” za nami. Prowadząca Marzena Siemaszko podzieliła się z nami 

wspaniałymi przepisami na zdrowe ziołomiody, oksymele, fermentowane herbaty oraz maść glistnikową na bazie smalcu 

gęsiego. 

 Wyjazd do filharmonii dla seniorów oratorium Powrót syna marnotrawnego Feliksa Nowowiejskiego Kolejne wspaniałe 

wydarzenie z projektu ,, Aktywni nie liczą lat pozytywnie postrzegają świat” dofinansowanego ze środków Fundacja 

BGK w konkursie Generacja 6.0 za nami. 

 Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej Największe wydarzenie muzyczne w historii 

Gminy Stawiguda, na plaży w Majdach, nagroda dla mieszkańców za rekordową frekwencję w wyborach prezydenckich  

Dyrygent - Piotr Sułkowski, solistka - Katarzyna Mackiewicz. 

 ,,Aktywni nie liczą lat pozytywnie postrzegają świat” dofinansowanego ze środków Fundacji BGK odbyła się kolejna już 

lekcja Nordic Walking z instruktorem. Niemiłosierny upał tego dnia niestety nie pozwolił wszystkim zainteresowanym wziąć 

udziału w tej akcji, ale dwie Panie dzielnie dotrzymywały kroku instruktorce Oli. 

 Szkolenie z projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych (II grupa poniedziałkowa) uczestnicy 

zajęć zaprojektowali plakaty z okazji Dnia Ojca. Zrealizowaliśmy projekt pn."Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim".  

 Artystyczne wyzwania dla grupy entuzjastów malarstwa, która zebrała się na plaży w Pluskach aby pod okiem 

profesjonalnego artysty Łukasza Zedlewskiego ćwiczyć swoje umiejętności. Plener cieszył się ogromnym zainteresowaniem, 

przyciągnął grupę uczestników w przeróżnym wieku - dzieci, młodzież, dorosłych oraz z różnym doświadczeniem. 

 Spotkanie plenerowe Klubu Szczęśliwego Człowieka w Tomaszkowie. Na zaproszenie jednej z Pań spędziliśmy piękny czas 

w otoczeniu kwiatów i śpiewu ptaków. 

 Ostatnie warsztaty kulinarne z projektu ,, Aktywni nie liczą lat pozytywnie postrzegają świat" dofinansowanego  

ze środków Fundacja BGK za nami. 29 czerwca spotkaliśmy się w Rusi, a na naszym stole zagościły potrawy podpatrzone  

 w słonecznej Grecji. 

 ,,Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda" Warsztaty zielarskie w Rusi - ,,Rośliny regionalne bazą ekologicznej 

apteczki” za nami. Prowadząca Marzena Siemaszko podzieliła się z nami wspaniałymi przepisami na zdrowe zioło miody, 

oksymele, fermentowane herbaty oraz maść glistnikową na bazie smalcu gęsiego. 

lipiec  Warsztaty artystyczne z tworzenia betoniczek, czyli doniczek z betonu. Warsztaty zrealizowano w ramach projektu 

,,Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu ze środków na promocję kultury. 

 Kolejna sesja zdjęciowa zwieńczająca warsztaty wizażu i stylizacji dla seniorek. Trzecie już warsztaty z Beata Salata 

odbyły się w Rusi. Omówiliśmy rodzaje sylwetek, triki stylizacyjne i zasady tworzenia stylizacji. Panie skorzystały także z 

zabiegu niespodzianki od prowadzącej ,,satynowe dłonie" Warsztaty zrealizowano w ramach projektu ,,Aktywni nie liczą lat, 

pozytywnie postrzegają świat" dofinansowanego ze środków Fundacja BGK w konkursie Generacja 6.0. 

 W ramach akcji Lipiec w GOK wybraliśmy się do olsztyńskiego Planetarium na seans "Ziemia, księżyc i słońce". Pogoda 

dopisała. Był też spacer do parku oraz lody w McDonaldzie. 

 ,,Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda" dofinansowanego z budżetu Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu ze środków na promocję kultury. 7 lipca w Stawigudzie rozmawialiśmy o tym jak gotować na zdrowie.  

 W ramach akcji Lipiec w GOK 7 lipca grupa uczestników spotkała się w Tomaszkowie. Wybraliśmy się na spacer 

fotograficzny, gdzie można było poznać i wypróbować profesjonalny sprzęt fotograficzny. Uczestnicy wykonali wiele zdjęć 

przyrody oraz zwierząt. Po spacerze był mini piknik przy świetlicy oraz plener. Malowanie przy sztalugach na płótnach. 

 ,,Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda" dofinansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu ze środków na promocję kultury. 8 lipca w Rusi rozmawialiśmy o tym jak gotować na zdrowie. W 

menu genialny koktajl w pięknym kolorze zieleni, wegański pasztet z soczewicy, sałatka caprese oraz puszysty jak chmurka 

krem  

z selera  

 W ramach akcji Lipiec w GOK 2021, wybraliśmy się na spacer do posiadłości pana Henryka Drajera, gdzie 

wyeksponowane były piękne makiety zabytków architektonicznych. Bardzo miło spędziliśmy czas oglądając hodowlę 

ptaków i bawiąc się  

z psami. Były też kiełbaski z grilla w bułce. 

https://www.facebook.com/FundacjaBGK/?__cft__%5b0%5d=AZXNwF9mDmfTIT_H4uXrDqRehfEJ8OC4v28FCTR2TJTrBIePMhPiD8ys1hnvjTfJ-39mXMOoh6NzUihVfOgkUEZewC1VmXkiih94bWb4LFgZNV6zrbPJlxdHa-LsiyYvyFs9ZS6x8M8iUsmnHoTgvu1MeYz9COPFYXbYcSBHHXyK-v7biLbj2Z0f5uyGFEfz3Eo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FundacjaBGK/?__cft__%5b0%5d=AZUrLoqw6xkGPz_CS3jQ6LgXjIcfzBEsE0b4inDERoWsnHrlANq5oWn-DO58SAQ6HzAyuy106grPwx5IbrcqCMg5JtCp-vTRD986fBe3K8fb9ZItpLRmA--oP_FSz3N27Ic4OGxleKVBz2AHnwXFF6QhfdgQKxSus1m9kovOoCnLj-ly0bIer9kGdA-lQVWCWNY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FundacjaBGK/?__cft__%5b0%5d=AZWlqIbDoJKfV0uu7AxdGlUSmMK-9S2hd1QCBKI1tDQlrgh1kQzDMFswouhPoa1qwwbHW6eKyaO2Cgdo6EjpgRTOd7MfSsoqKfg19xjCFyGX_X-6RxuvzOPftmY4Ra94PYG-hoshDOhh4nAlC4_jxekdCfu9WV-J8X1OIa_yqsKRf6iJNsiw_ZESnUjvfLMHD58&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Gościniec-Niborski-115314106510272/?__cft__%5b0%5d=AZWU-dORx5hgoM_hlV2gkwD8PPFSlZfibltk7RNN7FPk5nVK-_th620zPncbOhF61TFdwvCDZ_hjge99RquzGLQd_q3AT2l_pBzIe4xzxNjSWTC1aM7mQQkmJXzZYPXM48v3t7nOdRijPQ05b3BjXcXSZMJJTSeKTruKe4yL9G_pCrSjkUx_U_BinCx7U-DD2mNFzL1WA4OaXQSBMGVISln82bqsTSulRIiypYE_8Tk11w&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/GminaStawiguda/?__cft__%5b0%5d=AZWU-dORx5hgoM_hlV2gkwD8PPFSlZfibltk7RNN7FPk5nVK-_th620zPncbOhF61TFdwvCDZ_hjge99RquzGLQd_q3AT2l_pBzIe4xzxNjSWTC1aM7mQQkmJXzZYPXM48v3t7nOdRijPQ05b3BjXcXSZMJJTSeKTruKe4yL9G_pCrSjkUx_U_BinCx7U-DD2mNFzL1WA4OaXQSBMGVISln82bqsTSulRIiypYE_8Tk11w&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/olsztyn.eu?__cft__%5b0%5d=AZWU-dORx5hgoM_hlV2gkwD8PPFSlZfibltk7RNN7FPk5nVK-_th620zPncbOhF61TFdwvCDZ_hjge99RquzGLQd_q3AT2l_pBzIe4xzxNjSWTC1aM7mQQkmJXzZYPXM48v3t7nOdRijPQ05b3BjXcXSZMJJTSeKTruKe4yL9G_pCrSjkUx_U_BinCx7U-DD2mNFzL1WA4OaXQSBMGVISln82bqsTSulRIiypYE_8Tk11w&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/FundacjaBGK/?__cft__%5b0%5d=AZVY1wMy3j_t8rHT4KWJMM7QeWCdSlF2OhGgbyvb1UoOATI2tovpZ7me3d_NI-RnE1S5yCA-E_6JMA8SM7O1xKoYKR-Ld2y9U05INSQppFcax-sFKWoDQ51K16z5LhjHAOvIKRah7buE4v4oN1qxd2t2Fp7iBIT-YU_umS_Xod-gbWVRcWMuTKeUXHzR1tjFTNY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FundacjaBGK/?__cft__%5b0%5d=AZXbvfogULVihFCIY1ZRRSU5cBNmP03RFl_L0wK9HrHF3Wu_TM92eEIULL6Btzfs62Qz0HKwMsiGrQu0U9XiIvfxkk4HpCZ9ch_1bnWDCco4XLLjnzmkfPkmKYfROO8NlrcQYRH_y18HqHd7rK_DjeTKRK5EdSc0KtVr99X5dppzxk4cxOEZCpLw1TlMrQPcxCU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/events/391805002167396/?__cft__%5b0%5d=AZVG03HQeNVDIdcPyv60po0xKTnr_5_hHqAFDMMzQFDJaSNj29NuPJA4y6pxfvKE0A6uVPQghICQmkyccmWxW7-MpCTfeCtfNUc9d7IW-xIbQCQfpsNuO11tzi-JfcMyZxyjE6NW0GsE9OjIxOj7Kr4XDBGGweeu1KOOEpd9n1SVECCzXYNB987IwT9CNt4Gpvk&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/391805002167396/?__cft__%5b0%5d=AZVG03HQeNVDIdcPyv60po0xKTnr_5_hHqAFDMMzQFDJaSNj29NuPJA4y6pxfvKE0A6uVPQghICQmkyccmWxW7-MpCTfeCtfNUc9d7IW-xIbQCQfpsNuO11tzi-JfcMyZxyjE6NW0GsE9OjIxOj7Kr4XDBGGweeu1KOOEpd9n1SVECCzXYNB987IwT9CNt4Gpvk&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/events/1245308489219726/?__cft__%5b0%5d=AZWiUQZes7DWAkGWCkonNtBJwha_ETlX4thgk8jZej92FV5F42R_CfYhtkNQFuM9Xmlj0DDmQRM6GW6Ze82OIeHlIaD33aHndXYipcjOFZnZDYAejQId0FMOOWV63pVZWw8_4_5qCLhNw7ED_6nBNNpghJRffU2lcS9EO13JDebYRaskoX0K76kxveWe9Vs6u1g&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/FundacjaBGK/?__cft__%5b0%5d=AZWJG2-UeXQ7Sl6TX0wA7sbY9fhCthH73__AClNLZgpof0c-L35dlGC7uIc85YFUIoYP3E8cjHVzZihyFCez0G7jG0Yjo4ku5qULnatnzBGh8DLZ4-Xh02diNH-moC7BWuiMLfSMghvQg9vovKo-igIWEadTIdR6t1g0HvRrUZUQ_4MmO9AKRl2V4gR6JstaIYY&__tn__=kK-R
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 Festyn Gminny "Stawigudiada".  

 Drugie warsztaty artystyczne z tworzenia doniczek z betonu za nami.  Spotkaliśmy się na świetlicy w Rusi by nieco 

zamieszać i doniczkę sobie stworzyć. Prowadząca tak jak wcześniej w Stawigudzie przygotowała dla uczestników 

niespodziankę w postaci losowania kilku betonowych upominków. Każda z Pań wykonała doniczkę z betonu, która nadal 

charakteru w wybranych wnętrzach, ogrodzie czy na tarasie. Warsztaty zrealizowano w ramach projektu ,, Kulturalne EKO 

inspiracje w gminie Stawiguda,, sfinansowanego z budżetu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ze środków 

na promocję kultury. 

 Warsztaty wizażu i stylizacji dla seniorek. Omówiliśmy rodzaje sylwetek, triki stylizacyjne i zasady tworzenia stylizacji. 

Panie skorzystały także z zabiegu niespodzianki od prowadzącej ,,satynowe dłonie". Warsztaty zrealizowano w ramach 

projektu ,,Aktywni nie liczą lat, pozytywnie postrzegają świat" dofinansowanego ze środków Fundacja BGK w konkursie 

Generacja 6.0.   

 W ramach akcji Lipiec w GOK pojechaliśmy do Zamku Biskupów Warmińskich. Zwiedzanie z przewodnikiem zaczęliśmy 

od zbrojowni. Piękne eksponaty zafascynowały dzieci. Po zwiedzaniu były też pamiątki oraz lody.  

 Aktywny dzień z Mobilnym Gokiem w Wymoju. Spacer przyrodniczy, zachwyt otaczającą przyrodą, rozpoznawanie 

roślin, sympatyczny piknik, warsztaty tworzenia bransoletek oraz gry integrujące grupę sprawiły, że nasi podopieczni 

spędzili  

w Wymoju niezwykle rozwijający czas. 

 W ramach akcji Lipiec w GOK 2021, 15 lipca wybraliśmy się na duży plac zabaw na ulicy Barcza w Olsztynie.  

 W ramach akcji Lipiec w GOK dzieci wzięły udział w przedstawieniu ,,Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków" w wykonaniu 

studia teatralnego ,,Krak-Art". Przedstawienie zawierało elementy edukacyjne i animacyjne, dzięki czemu aktorzy uzyskali 

wspaniałą interakcję publiczności. 

 Impreza integracyjna z okazji "Rusiowego Dnia Rodziny 

 Kolejna sesja zdjęciowa w Gryźlinach zwieńczająca warsztaty wizażu i stylizacji dla seniorek. Warsztaty zrealizowano w 

ramach projektu ,,Aktywni nie liczą lat, pozytywnie postrzegają świat" dofinansowanego ze środków Fundacja BGK  

w konkursie Generacja 6.0. 

 Projekt ,,Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda" Uczestnicy warsztatów pracowali z niezwykłym zapałem  

i kreatywnością ...pod okiem prowadzącej Anny Raczko powstały małe dzieła sztuki, które stworzą niesamowity klimat  

w każdym wnętrzu.  

 W ramach akcji Lipiec w GOK 2021 wybraliśmy się do Osada Ataman. Było ognisko z kiełbaskami oraz konkurencje 

sportowe z animatorem-Kozakiem. Zajrzeliśmy do stajni z końmi, gdzie dzieci miały okazję pokarmić konie marchewkami. 

Indywidualne przejażdżki na koniu były kolejną atrakcją dnia.  

 Kolejny aktywny dzień z Mobilnym Gokiem tym razem w Gągławkach. Wraz z dziećmi wybraliśmy się na spacer  

do pobliskiej maleńkiej plaży. 

 ,,Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda" cudownie zapisuje się kartach historii działalności Gminnego Ośrodka 

Kultury w Stawigudzie.  

 W ramach akcji Lipiec w GOK 2021 pojechaliśmy na basen do Aquasfera Olsztyn. Po wodnych aktywnościach, dzieci 

dostały pochwałę od ratownika za dyscyplinę i pozostawienie porządku po sobie na basenie.  

 ,,Jak gotować, żeby nie marnować" podczas, których uczestnicy przyrządzili gnocchi podane z pesto z naci rzodkiewek, 

kaszotto, risotto, smakowite tortille, puree z głąbów kalafiora i ziemniaków oraz sałatkę z kalafiora, rzodkiewek, ogórków  

w świetlicy w Rusi. Projekt ,,Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda" cudownie zapisuje się kartach historii 

działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie.  

 Spotkanie informacyjne w ramach realizacji projektu pt. ,,Utworzenie centrum kulturowego poprzez wykonanie renowacji 

budynku zabytkowej kaplicy ewangelickiej w Stawigudzie". na które zaprosił mieszkańców Wójt Gminy Stawiguda. 

Wszyscy obecni mogli zapoznać się z informacjami o przeszłości a także planami na przyszłość odnowionego budynku.  

Na najmłodszych czekały atrakcje w postaci warsztatów plastycznych, były też soczki i cukierki.  

 Podsumowanie projektu ,,Aktywni nie liczą lat, pozytywnie postrzegają świat" dofinansowanego ze środków Fundacja 

BGK w konkursie Generacja 6.0. Podczas spotkania przypomnieliśmy sobie wszystkie działania ujęte w projekcie, a 

wiedzieć musicie, że było tego całkiem sporo. 

 Rowerowe podchody „Orientuj się”. Trasy o długości ok. 16 i ok. 28 km poprowadziły niemal 90 rowerzystów w głąb 

Łańskich Lasów w okolicach Stawigudy, Gągławek i Plusk, czyli w pobliże jezior: Dłużek, Łańskie i Pluszne.  

 aktywny dzień z Mobilnym Gok-iem tym razem w Bartążku. Wybraliśmy się na spacer poznając okolicę, następnie 

wróciliśmy do pobliskich altanek tam zorganizowane zostały zajęcia plastyczne w plenerze, gry na kocykach oraz mini 

piknik. Były tez cukierki dla aktywnych graczy. 

 Warsztaty kulinarne w Stawigudzie - ,,Jak kisić i pasteryzować, a zimą się delektować"?, projekt ,,Kulturalne EKO inspiracje 

w gminie Stawiguda" 

 Aktywny dzień w ramach akcji Lipiec w GOK 2021. Zaplanowany spacer do gospodarstwa agroturystycznego u Pani 

Danusi Kocięckiej był zwieńczeniem naszych wakacyjnych działań. Na miejscu czekało na nas ognisko z kiełbaskami.  

Na kocykach Lidia przeprowadziła quiz o "bezpiecznych wakacjach", a w nagrodę za poprawne odpowiedzi dzieci 

otrzymały opaski odblaskowe. Najmłodsi chętnie wypowiadali się na zadawane im pytania. Słodkim akcentem dnia były 

oczywiście cukierki, których nie mogło zabraknąć. 

 Warsztaty kulinarne w Rusi - „jak kisić i pasteryzować, a zimą się delektować", projekt ,,Kulturalne EKO inspiracje w 

gminie Stawiguda" cudownie zapisuje się kartach historii działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie  

sierpień  Projekt ,,Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda" Uczestnicy warsztatów pracowali z niezwykłym zapałem  

i kreatywnością pod okiem prowadzącej Anny Raczko powstały małe dzieła sztuki, które stworzą niesamowity klimat w 

każdym wnętrzu. 

 "Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda" uczą, dbają o zdrowie, poprawiają nastrój, motywują do pozytywnych 

zmian i inspirują do działania.  Odbyło się kolejne spotkanie z projektu pt. ,,EKO - kosmetyczka warsztaty z tworzenia 

kosmetyków naturalnych". 

 Studio GOK Stawiguda prezentuje 2 cześć dziesiątej legendy z cyklu - gmina Stawiguda w opowiadaniach i legendach 

wrzesień  ,,EKO - kosmetyczka warsztaty z tworzenia kosmetyków naturalnych" Kolejne spotkanie 

 W Świetlicy "Nad Łyną w Rusi powraca "Teatr przy stoliku". Jest to inicjatywa kulturalna aktorów i ludzi teatru z 

Olsztyna. Przygotowują kameralne przedstawienia z myślą zaprezentowaniu ich w różnych miejscach naszego województwa 

-  

od największych sal po przedstawienia dla kilku osób. Wszystko to z myślą aby dotrzeć ze sztuką do jak największej liczby 

https://www.facebook.com/FundacjaBGK/?__cft__%5b0%5d=AZXUGcc5mQ0dXAn310PaeCva-05zIcQN_Rb0X17gSgVZHNpjev-TWfS4juJe2zUe2GhYOHXMveyxs8-xrtqVmR3veQ_lal_rLbQjlhLOc17POZ5VgUcV9PM0ap7VEEv1QcozkhiviHpd3l1b_lxZxRRNBGF2wX0bF6pbTmeaZBvOqM4W1I4Be6H5nSAD9FhlTwQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Osada-Ataman-Kozackie-Imprezy-kuligi-898068993604789/?__cft__%5b0%5d=AZWiytCiU9EJsmr5e8VvAfDVVLcahKF_DGFPjceVuOrEn5Xy3U2zN1gxUKK58vTV1jDFkq14TCXtQSS0sYZEgu6SYXgsNRlgJUOYPluT6yTkPw6uFTsJMayv19UXVOpZScASN0ja8Qun-27bR2Gd0xVm_exV4w60MLy3Sr5lnITUMw0T7jqK7feSPOXLy5xg6VI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/aquasfera.olsztyn/?__cft__%5b0%5d=AZWX8do4R3arodtgRlQK5DeufbAPkMVR6h56NMtrw2bAhJJQDfURl0FdQl5gNAFQoCgYEVX2STD0EmHbQZdndMuTiaPV7KAZkFkXvDJZ7wMNGdJcKJR3gBtBzb0JQ8EpI-0XeA7hB2ziQ6qFAvUmacJeBDwLHzZslZrmkEKAVpOb985cBhKKo1P8ayFIZr39Epc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FundacjaBGK/?__cft__%5b0%5d=AZU8KFP4e1matuYBKAKu8ToMovdv1KIC78Z8DoUSNWLfbgMVEWMnHX-HgDL4Umr6d_3Lbewf5z-Z9se32xL-XwRiOwL7p6O-N5TzEBx6orzEpcvTfugI34Syka70_DqBPHbRHrQM9IamuI1X-98lZeDxxAt1-3IK4i3r_blGdkIjDZ_poxxGkh35zYJyKZSU1mU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FundacjaBGK/?__cft__%5b0%5d=AZU8KFP4e1matuYBKAKu8ToMovdv1KIC78Z8DoUSNWLfbgMVEWMnHX-HgDL4Umr6d_3Lbewf5z-Z9se32xL-XwRiOwL7p6O-N5TzEBx6orzEpcvTfugI34Syka70_DqBPHbRHrQM9IamuI1X-98lZeDxxAt1-3IK4i3r_blGdkIjDZ_poxxGkh35zYJyKZSU1mU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/events/4606471186097213/?__cft__%5b0%5d=AZW5LcFx-pkXoXR08JhwCJSPpuoBar0kUWRkbIGLK6sQY-4i72q6QUWCUioNJ5W3L-7w-X_sKGiBNiKUUT0Dp7SlCDglvkR3YIW6c-bTjPPvwje8xPJQUESRdKeT39xCJyMzLiiDuPA107WUbTj4zXZgLmnVLrTPUr26S-ZRiBPp0l14lI1CXrYU1Y_jVJWMGg0&__tn__=-UK-R
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odbiorców. 

 Odbyła się wycieczka do Torunia zorganizowana w ramach działania Klubu Szczęśliwego Człowieka czyli spotkań 

seniorów w gminie Stawiguda. 

 „Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda" warsztaty artystyczne pt. ,,Jesienny wianek". Warsztaty kompleksowo 

poprowadziła Agnieszka Pszczółkowska ze stawigudzkiej kwiaciarni. 

 Spotkanie organizacyjne Klubu Szczęśliwego Człowieka w Bartągu.  

 ,,Jesień życia w obiektywie” to pierwsze działanie z projektu ,,Przestrzeń aktywnego seniora” dofinansowanego z budżetu 

gminy Stawiguda w konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Zadanie: ,,Aktywizacja seniorów”. Projekt realizowany 

jest we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stawigudzie i działającym przy nim Klubem Szczęśliwego 

Człowieka, spotkaliśmy się w słonecznej Rusi. 

 ,,Jesień życia w obiektywie” to pierwsze działanie z projektu ,,Przestrzeń aktywnego seniora” dofinansowanego z budżetu 

gminy Stawiguda w konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Zadanie: ,,Aktywizacja seniorów” Projekt realizowany 

jest we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stawigudzie i działającym przy nim Klubem Szczęśliwego 

Człowieka, spotkaliśmy się w słonecznych Gryźlinach. 

 Integracyjny wyjazd do kina dla seniorów z gminy Stawiguda to drugie działanie z projektu ,,Przestrzeń aktywnego 

seniora” dofinansowanego z budżetu gminy Stawiguda w konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Zadanie: 

,,Aktywizacja seniorów”. Projekt realizowany jest we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stawigudzie i 

działającym przy nim Klubem Szczęśliwego Człowieka. Ponad 50 osób obejrzało film ,,Zupa Nic" w kinie studyjnym 

Awangarda2. 

 „Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda" Odbyło się kolejne spotkanie z projektu, tym razem grono 

uczestniczek pod okiem ekspertki wzięło udział w warsztatach artystycznych pt. ,,Jesienny wianek". Warsztaty kompleksowo 

poprowadziła Agnieszka Pszczółkowska ze stawigudzkiej kwiaciarni. 

 Wycieczka rowerowa w ramach programu RekreAKCJA z Bartąga do RUŚ NAD ŁYNĄ na terenie Gmina Stawiguda.  

Po pandemicznej przerwie nareszcie była okazja spotkać np. aktywnych i pełnych pasji nauczycieli i uczniów z Koła 

Rowerowego ze Szkoła Podstawowa nr 30 im.Marii Zientary – Malewskiej. 

 TRENING FUNKCJONALNY realizowany w ramach RekreAKCJA. Zajęcia prowadzone są cyklicznie - odpłatnie,  

a w pierwszą środę miesiąca zapraszamy na BEZPŁATNE zajęcia w ramach RekreAKCJI.  

 "Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda" poprawiają nastrój, inspirują do działania, upiększają wnętrza. Odbyło 

się kolejne spotkanie z projektu, tym razem grono uczestników wzięło udział w warsztatach artystycznych pt. ,,Drugie życie 

szklanych naczyń". 

 Święto Kartofla Inicjatywa i spotkanie dla mieszkańców sołectwa Ruś i gości. 

 Plener malarski Odbył się na plaży w Bartążku zorganizowany przez GOK Stawiguda. Spotkanie prowadził znany artysta 

Łukasz Zedlewski. Malowanie na łonie przyrody było okazją do rozwijania umiejętności pod okiem uznanego specjalisty 

zarówno dla dorosłych jak i młodzieży. Wśród obecnych znalazły się między innymi uczestniczki Koła Malarskiego  

ze Stawigudy a także uczniowie szkół podstawowych w Rusi i Stawigudzie. 

 Zajęcia w Rusi z treningu pamięci. Szybkie pytania, budowanie historii i zabawa w skojarzenia przypadły do gustu naszym 

uczestniczkom. 

 ,,Jesień życia w obiektywie” to pierwsze działanie z projektu ,,Przestrzeń aktywnego seniora” dofinansowanego z budżetu 

gminy Stawiguda w konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Zadanie: ,,Aktywizacja seniorów”. Projekt realizowany 

jest we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stawigudzie i działającym przy nim Klubem Szczęśliwego 

Człowieka. 

 Podsumowanie projektu „Aktywni nie liczą lat- pozytywnie postrzegają świat”. 

październik  "Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda" poprawiają nastrój, inspirują do działania, upiększają wnętrza. Odbyło się 

kolejne spotkanie z projektu, tym razem grono uczestników wzięło udział w warsztatach florystycznych pt. ,,Zielone 

aranżacje". 

 ,,Jesień życia w obiektywie” to pierwsze działanie z projektu ,,Przestrzeń aktywnego seniora” dofinansowanego z budżetu 

gminy Stawiguda w konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Zadanie: ,,Aktywizacja seniorów”. Projekt realizowany 

jest we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stawigudzie i działającym przy nim Klubem Szczęśliwego 

Człowieka, spotkaliśmy się w jesiennym Tomaszkowie. 

 Grupa 60 seniorów  z gminy Stawiguda uczestniczyła w wyjeździe kulturalnym do Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. 

Uczestnicy zachwyceni i zadowoleni. To była niezwykle prawdziwa i wyjątkowa uczta kulturalna.  

 ,,Jesień życia w obiektywie” to pierwsze działanie z projektu ,,Przestrzeń aktywnego seniora” dofinansowanego z budżetu 

gminy Stawiguda w konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Zadanie: ,,Aktywizacja seniorów”. Projekt realizowany 

jest we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stawigudzie i działającym przy nim Klubem Szczęśliwego 

Człowieka, spotkaliśmy się w jesiennej Stawigudzie. 

 Na spotkaniu Klubu Szczęśliwego Człowieka gościliśmy Panią Justyna Jurczyk z Lamium Manufaktura świec naturalnych. 

Justyna podzieliła się z nami wiedzą zielarską i pokazała jak przygotować gliceryd z żywokostu, który ma niesamowite 

właściwości lecznicze. 

 Sala sportowa Z S-P w Stawigudzie zamieniła się w salę koncertową, a stało się to za sprawą organizacji ,,Koncertu  

na Hiszpańską nutę”.Na naszej scenie wystąpiła olsztyńska grupa RITMO FLAMENCO, która zaprosiła uczestników  

w podróż do krainy pomarańczy, wina i dźwięcznej gitary. Dynamiczne stepowanie tancerki, melodyjny głos śpiewaczki 

oraz gitarowo-perkusyjna ilustracja muzyczna były nietuzinkową propozycją kulturalną. Zespół wykonał standardy flamenco  

w nowych aranżacjach oraz polskie utwory inspirowane południową Hiszpanią. Wydarzenie było pierwszym działaniem 

 z projektu ,,Przestrzeń rodzinnej aktywności, uśmiechu i radości" dofinansowanego przez Gminę Stawiguda w ramach 

Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

 Święto Ziemniaka i Buraka Jabłkiem Okraszone w  świetlicy w Tomaszkowie. Mieszkańcy oraz Karczma w Stodole 

przygotowali przepyszne potrawy. Były słynne babki ziemniaczane, carpaccio z buraka, placki ziemniaczane, ciasta z 

jabłkami, chlebek z oliwkami i słodycze dla dzieci. 

 Pierwsze zajęcia z JOGI w nowym sezonie już za nami.  JOGA realizowana w ramach RekreAKCJA. Zajęcia prowadzone 

są cyklicznie – odpłatnie a w drugi poniedziałek miesiąca BEZPŁATNE zajęcia w ramach RekreAKCJI. 

 Zajęcia Klubu Szczęśliwego Człowieka. To był fantastycznie spędzony czas na kreatywnym myśleniu i pobudzaniu 

wyobraźni. 

 ,,Kulinarne warsztaty europejskie” to trzecie działanie z projektu ,,Przestrzeń aktywnego seniora” dofinansowanego  

z budżetu gminy Stawiguda w konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Zadanie: ,,Aktywizacja seniorów”. Projekt 

https://www.facebook.com/rekreacja.stawiguda/?__cft__%5b0%5d=AZUmrqasEMpYSr-YV16d_Fm3ZA7s9vvWYIlj0saYiERfzTzv0gnqC0A-uqEcHgIGVx9J6czyIssQD3dXXI45Lyz-f-SIzr2icgpD6vK1Oj3pRnOz7H30iNVjYSwVMRb3BuoZ7UiBXgdbgX2UWrvRkU0Pl9ZpLtqrvNT4gziF2wqm57ihRuQP2KzWVeV39X4n1Gf3qbCeRtHWXZPv-bxXJQ8N-v-ZmelXfZaoA3WVRKTJkt_iIU6ahMOZ_fr44IBUTYI&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/SolectwoBartag/?__cft__%5b0%5d=AZUmrqasEMpYSr-YV16d_Fm3ZA7s9vvWYIlj0saYiERfzTzv0gnqC0A-uqEcHgIGVx9J6czyIssQD3dXXI45Lyz-f-SIzr2icgpD6vK1Oj3pRnOz7H30iNVjYSwVMRb3BuoZ7UiBXgdbgX2UWrvRkU0Pl9ZpLtqrvNT4gziF2wqm57ihRuQP2KzWVeV39X4n1Gf3qbCeRtHWXZPv-bxXJQ8N-v-ZmelXfZaoA3WVRKTJkt_iIU6ahMOZ_fr44IBUTYI&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/rus.nad.lyna/?__cft__%5b0%5d=AZUmrqasEMpYSr-YV16d_Fm3ZA7s9vvWYIlj0saYiERfzTzv0gnqC0A-uqEcHgIGVx9J6czyIssQD3dXXI45Lyz-f-SIzr2icgpD6vK1Oj3pRnOz7H30iNVjYSwVMRb3BuoZ7UiBXgdbgX2UWrvRkU0Pl9ZpLtqrvNT4gziF2wqm57ihRuQP2KzWVeV39X4n1Gf3qbCeRtHWXZPv-bxXJQ8N-v-ZmelXfZaoA3WVRKTJkt_iIU6ahMOZ_fr44IBUTYI&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/GminaStawiguda/?__cft__%5b0%5d=AZUmrqasEMpYSr-YV16d_Fm3ZA7s9vvWYIlj0saYiERfzTzv0gnqC0A-uqEcHgIGVx9J6czyIssQD3dXXI45Lyz-f-SIzr2icgpD6vK1Oj3pRnOz7H30iNVjYSwVMRb3BuoZ7UiBXgdbgX2UWrvRkU0Pl9ZpLtqrvNT4gziF2wqm57ihRuQP2KzWVeV39X4n1Gf3qbCeRtHWXZPv-bxXJQ8N-v-ZmelXfZaoA3WVRKTJkt_iIU6ahMOZ_fr44IBUTYI&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/rekreacja.stawiguda/?__cft__%5b0%5d=AZXfX3FQUpl0rxWlgd2HVjUFfUNXSpGZb01-SyBTEuzwmX8Xp_6HJgHmyPf1RBl6Ey1sP92aBCItR1Hvg9-LQn8btscJ10URq7C_k1rVChnWsdvHgr8Yp1NPd-wkR9y3Hz-_mK41dar-okwloBRziX78KTUeUxtd8MFVUZzsCn1g31Zqlh6f1ByMO5r43CA1Mg8P8zWCVe-v9mO4-3-B_UjtKgMlg-0GFKNijHeIlrV-yg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Justynajurczykk/?__cft__%5b0%5d=AZXjbh7okuowxOm5Tep8HpvU0H4hdSvfLwuobMqqDaQkxAEzVBoXvUYL4vfNolwfwgLiSM0y5KaqzSXWDuGgi5XTXE3SykBY39c4TwgkvZNFNhK6tKVCGlIjNgeZybG-fuxd37jNHQIdhIGx3mgYDJAhruU4HyjQ_bvAB3BfXF2MSkXkIiw2ftmm6GaPHp8qYIg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/karczmawstodole/?__cft__%5b0%5d=AZUTfok-KyN0eaV0yN-ZPE9r6wlr_LoA_pPuGCLQIdcEm0oK1jV0kbiL9XBzVfASHmX9Ih6KZIhwpN8pR0C7a55X6sOiXaJVQTxE2JMqYtsx42xF4aJ54a9ZLwWmIlgeHIHWaGO5qDHPnuLjKNilvbU6cLFZFgIGNptH7pQWeeetRxhrU2IaDrhTjgkU28MtJzM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/rekreacja.stawiguda/?__cft__%5b0%5d=AZW19dBuo72oHsW4WOZ2fGRGlkzz5RDjWZkCS3CK7JQGoANfaAv66SLRS-ukn7rBCPtwBJSHPLVKcC0eEAon3vpYPz4qhn52_rJgNpN-Y2pRsDT5T6nHTIGNQ4aBIotW6Ye5dHvj45t_tNsklnV3jsuMX-eYrhVEd05NF-Ic7HLjUNR7ZIVi5fp0c5IOsNjx5EfSOSOebqpGJkqgB0aiAup4IsNu6gKwuRKGwAogBZQS7g&__tn__=kK-y-R
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realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda z działającym przy GOK Klubem 

Szczęśliwego Człowieka, spotkaliśmy się na świetlicy w Rusi by nieco pogotować i smakiem się delektować.  

 ,,Kulinarne warsztaty europejskie” to trzecie działanie z projektu ,,Przestrzeń aktywnego seniora” dofinansowanego  

z budżetu gminy Stawiguda w konkursie ofert na realizację zadań publicznych.  

Zadanie: ,,Aktywizacja seniorów”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy 

Stawiguda z działającym przy GOK Klubem Szczęśliwego Człowieka, spotkaliśmy się na świetlicy w Gryzlinach by nieco 

pogotować i smakiem się delektować. 

 „Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda” poprawiają nastrój, inspirują do działania, upiększają wnętrza. 15 

października odbyło się kolejne spotkanie z projektu, tym razem grono uczestników wzięło udział w warsztatach 

florystycznych w Rusi pt. ,,Zielone aranżacje". 

 VIII Stawigudzki Festiwal Sakralny odbył się w kościele pw. Świętego Jana Ewangelisty w Bartągu. Podziwialiśmy 

występy chóru "Konsonans" z Tomaszkowa, chóru "Legenda" ze Stawigudy, chóru "Moderato" z Barczewa, zespołu 

"Kosejder"  

ze Stawigudy oraz gwiazdy wieczoru: zespołu "Bez Jacka". 

 „Kulinarne warsztaty europejskie” to trzecie działanie z projektu ,,Przestrzeń aktywnego seniora” dofinansowanego  

z budżetu gminy Stawiguda w konkursie ofert na realizację zadań publicznych.  Zadanie: ,,Aktywizacja seniorów”. Projekt 

realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda z działającym przy GOK Klubem 

Szczęśliwego Człowieka, spotkaliśmy się na świetlicy w Tomaszkowie 

 ,,Kulinarne warsztaty europejskie” to trzecie działanie z projektu ,,Przestrzeń aktywnego seniora” dofinansowanego  

z budżetu gminy Stawiguda w konkursie ofert na realizację zadań publicznych. Zadanie: ,,Aktywizacja seniorów”. Projekt 

realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda z działającym przy GOK Klubem 

Szczęśliwego Człowieka, spotkaliśmy się w stawigudzkiej Warsztatowni. 

 Zajęcia Klubu Szczęśliwego Człowieka seniorzy wzięli udział w akcji ,,Czujka czadu na straży twojego bezpieczeństwa". 

Zorganizowaliśmy konkurs ,,czadowa krzyżówka", a zwycięzca otrzymał w nagrodę czujkę czadu przekazaną przez Gmina 

Stawiguda. 

 „Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda” poprawiają nastrój, inspirują do działania, upiększają wnętrza. Odbyło 

się kolejne spotkanie z projektu, tym razem grono uczestników wzięło udział w warsztatach artystycznych pt. ,,Drugie życie 

szklanych naczyń" w Rusi. 

 Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur zaprosiło na TEATR BEZ GRANIC p.t: "GARDEROBA" Dany Laurent  

w świetlicy "Nad Łyną" w Rusi. 

 Członkowie Klubu Szczęśliwego Człowieka w Tomaszkowie na kolejne spotkanie przyniosły ze sobą zielone gałązki oraz 

dekoracyjne kwiaty i wykonały kompozycje na groby swoich bliskich. 

 ,,Kulinarne warsztaty europejskie” to trzecie działanie z projektu ,,Przestrzeń aktywnego seniora” dofinansowanego  

z budżetu gminy Stawiguda w konkursie ofert na realizację zadań publicznych.  Zadanie: ,,Aktywizacja seniorów”. Projekt 

realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda z działającym przy GOK Klubem 

Szczęśliwego Człowieka, spotkaliśmy się w Starej Remizie w Bartągu by nieco pogotować i smakiem się delektować. 

„Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda”. Tym razem grono uczestników wzięło udział w warsztatach artystycznych 

pt. ,,Stolik z plastra drewna”. Warsztaty kompleksowo przygotowała Lidia Milik, a złotą rączką i prowadzącym był Tadeusz 

Kuczko. 

listopad  Kolejne spotkanie Klubu Szczęśliwego Człowieka w Stawigudzie. Za nami mega trening pamięci, poszukiwania zasobów 

kreatywności, ogromna dawka pozytywnego wsparcia, a także rozmowy na trudne tematy.   

 "Warsztaty Dyniowe" w Sołectwie Tomaszkowo. Sołtys Tomaszkowa Mariusz Balcerzak zorganizował piękne dynie oraz 

służył pomocą przy narzędziach ostrych. Z dyń powstały piękne lampiony, które dekorowały dzieci. Oczywiście każde 

dziecko za udział dostało upominki, które ufundował GOK w Stawigudzie.  

 "Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda". Tym razem grono uczestników wzięło udział w warsztatach 

artystycznych pt. ,,Stolik z plastra drewna”. Warsztaty kompleksowo przygotowała Lidia Milik, a złotą rączką i 

prowadzącym był Tadeusz Kuczko.  

 Forum Liderów Południowej Warmii, zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenia "Południowa 

Warmia". skorzystaliśmy z zaproszenia na to wydarzenie i możliwości podzielnia się efektami naszej pracy podczas projektu 

,,Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda" dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 

sportu" z funduszu na promocję kultury.  

 Warsztaty rękodzieła w świetlicy "Nad Łyną"w Rusi, podczas których powstały przepiękne ikony metodą decoupage.  

 Stara remiza w Bartągu zamieniła się w wytwórnię aromatycznych świeczek żelowych podczas spotkania Klubu 

Szczęśliwego Czlowieka. Powstały również eleganckie lampiony świąteczne. 

 Koncert z okazji Święta Niepodległości, który miał miejsce na sali Szkoły Podstawowej (budynek A) w Stawigudzie. 

 Na uroczystości wystąpiły: chór Konsonans, chór Legenda oraz dzieci. 

 Projekt ,, Przestrzeń rodzinnej aktywności, uśmiechu i radości" mknie fantastycznie do przodu.  Kulinarne warsztaty 

zapisały się w naszej pamięci smakiem i aromatem. Projekt dofinansowany z budżetu gminy Stawiguda w konkursie  

na realizację zadań publicznych.   

 X Wojewódzki Turniej Tańca Nowoczesnego WARMIA POWER. W tym roku wystąpiły zespoły prezentujące styl hip-

hop w kategoriach do 11 lat i 12-15 lat oraz soliści w kategoriach wiekowych do 11 lat, 12-15 lat i powyżej 16 lat.  

 W Tomaszkowie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Szczęśliwego Człowieka. Tym razem mieliśmy poranek z poezją  

i trening pamięci.  

 Kolejne spotkanie Klubu Szczęśliwego Człowieka w Gryźlinach i drugie życie biżuterii.  

 Tym razem spotkanie Klubu Szczęśliwego Człowieka w Stawigudzie. To były niezwykle aromatyczne zajęcia, zapachem 

pierników wypełniła się cała stawigudzka Warsztatownia.  

 Podsumowanie projektu Kulturalne EKO inspiracje w gminie Stawiguda wraz z zespołem Babsztyl. 

 W Rusi na zajęciach Klubu Szczęśliwego Człowieka powstały świąteczne świeczki i lampiony. 

 Klub Szczęśliwego Człowieka w Bartągu spotkał się na kolejnym treningu pamięci. 

 Warsztaty pt. "Świetlica po godzinach" w Tomaszkowie  zrealizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda. 

 Kolejne spotkanie Klub Szczęśliwego Człowieka. Warsztaty z żelowych świeczek w Tomaszkowie 

 Warsztaty decoupage w Świetlicy w Rusi. 

grudzień  Klub Szczęśliwego Człowieka w Stawigudzie. Świątecznie i twórczo, mega klimat, świetne pomysły i super efekty.  

https://www.facebook.com/groups/313426722916418/?__cft__%5b0%5d=AZUiyjjOXVEhvp5urvtWLZPWjFwfnW-VU8V6TA2u8E6XYHDA_x4ZifeSX3sKj5wvn5DHMHxP13rqiHJyF6xFaantnsasVFCCPxQSoFkWHMLxSyvXm9yMb84x1T4Z2ctjBLt0hRgiDFDKo1-V_eCwn_UW3r7DoaYorh14EGCaJdY539shW-6FvUxK7tnxyScJpro&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/poludniowawarmia/?__cft__%5b0%5d=AZXSxLkfuZowyMN43XTtIsmmOHb2oeQcHRhFYpTwzqgeQwfxFPUFiSHgSegNCKRt3Si3LH6OWv3tB-_AU2q0blaWJYLHA65yMhZCFNCtNXM4fEFoUlVKC5qLfTbCwhA2za9hx7UNMB5MwE-pisTTTaMdLuvRgOm4RTit9TACgKVhzDu3uRT6JalQb7UX8149WE8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/poludniowawarmia/?__cft__%5b0%5d=AZXSxLkfuZowyMN43XTtIsmmOHb2oeQcHRhFYpTwzqgeQwfxFPUFiSHgSegNCKRt3Si3LH6OWv3tB-_AU2q0blaWJYLHA65yMhZCFNCtNXM4fEFoUlVKC5qLfTbCwhA2za9hx7UNMB5MwE-pisTTTaMdLuvRgOm4RTit9TACgKVhzDu3uRT6JalQb7UX8149WE8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-na-Rzecz-Dzieci-i-Młodzieży-Gminy-Stawiguda-158846721131379/?__cft__%5b0%5d=AZVyDOAaeDvJBGk4HlZGeD9eH46C2e0EI3UcSOAN4R9oQh3fjoL09VfYgWZqREcgP1Z6u_SG0SNTdRnE2vimgk2av0DSn8M78UqmGVWXC3Xb1iF-IamFFJO8QxoTXa70KHN5V616nsVFEgxzSbqE6Sl_QdkfGiP_z71M51X11EQdyuXfZvYzIfNjx9WB4RZMr8Y&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-na-Rzecz-Dzieci-i-Młodzieży-Gminy-Stawiguda-158846721131379/?__cft__%5b0%5d=AZVyDOAaeDvJBGk4HlZGeD9eH46C2e0EI3UcSOAN4R9oQh3fjoL09VfYgWZqREcgP1Z6u_SG0SNTdRnE2vimgk2av0DSn8M78UqmGVWXC3Xb1iF-IamFFJO8QxoTXa70KHN5V616nsVFEgxzSbqE6Sl_QdkfGiP_z71M51X11EQdyuXfZvYzIfNjx9WB4RZMr8Y&__tn__=kK-R
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 W świetlicy w Rusi mieszkańcy naszego sołectwa spędzili czas na spotkaniu autorskim, którego gościem był fotograf  

i wydawca wielu książek o Warmii Witold Mierzejewski. Mieliśmy również przyjemność wysłuchać recitalu wybitnego 

artysty Cezarego Makiewicza oraz zespołu "Baby Ruśkie i Promile".  

 W siedzibie USC Stawiguda) miał miejsce wernisaż i rozdanie nagród XIII edycji Fotokonkursu „Warmińskie Klimaty 

2021 ”. W tym roku na konkurs złożono 74 prace.  

 Mikołajkowe animacje i stylizacje - rodzinne warsztaty integracyjne za nami. Dziękujemy Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci  

i Młodzieży Gminy Stawiguda za zaproszenie do współpracy. Projekt ,,Przestrzeń rodzinnej aktywności, uśmiechu i 

radości". 

 Klub Szczęśliwego Człowieka w Tomaszkowie i piękne wianki dekoracyjne. Warsztaty zrealizowano we współpracy  

ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda w ramach projektu ,,Przestrzeń aktywnego Seniora" 

dofinansowanego z budżetu gminy Stawiguda w konkursie na realizację zadań publicznych. 

 Warsztaty robienia wianków świątecznych w świetlicy w Rusi. 

 Ogłoszenie wyników konkursu "KALENDARZ GOK 2022" . 

 Klub Szczęśliwego Człowieka w Rusi. Ciasteczkowe szaleństwo z cytrynowym lukrem. Warsztaty zrealizowano  

we współpracy z sołectwem Ruś i Panią sołtys Haliną Zapadką. 

 Klub Szczęśliwego Człowieka w Bartągu i świąteczne wianki.  Warsztaty zrealizowano we współpracy ze Stowarzyszenie 

na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda w ramach projektu ,,Przestrzeń aktywnego seniora" dofinansowanego  

z budżetu gminy Stawiguda w konkursie na realizację zadań publicznych. 

 Klub Szczęśliwego Człowieka w Gryzlinach i bardzo pracowite przedpołudnie.  Powstały świeczki, karteczki, a na deser 

smakowite gofry.  

 Dzieci wraz z Sołtysem oraz Radą Sołecką z Tomaszkowa czekali na Mikołaja w Restauracji Między Deskami  

w Tomaszkowie, imprezę poprowadziły Odjazdowe Imprezy. Salę rozświetlała wspaniała choinka. Był poczęstunek dla 

małych i dużych gości. A wśród zabaw animacyjnych przy muzyce gdzie można było poskakać i pośpiewać, animatorzy 

zafundowali moc energetycznych przeżyć.  

 Jesienne Prezentacje Poetyckie 2021, których temat przewodni brzmi: "Czym jest historia?". Ze względu na sytuację 

pandemiczną w tym roku odbyły się online. Swoje interpretacje wierszy zaprezentowały dzieci i młodzież z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie, z Przedszkola w Bartągu oraz ze świetlicy w Tomaszkowie.  

 Klub Szczęśliwego Człowieka w Rusi.  To był fantastyczny czas. Powstały cudowne dekoracje. Świąteczna atmosfera 

wypełniła wnętrze rusiowej świetlicy, a każda z pań wykazała się artystycznymi zdolnościami. Warsztaty zrealizowano  

we współpracy ze Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda w ramach projektu ,,Przestrzeń 

Aktywnego Seniora" dofinansowanego z budżetu gminy Stawiguda w konkursie na realizację zadań publicznych.  

 Klub Szczęśliwego Człowieka w Bartągu. To było piękne i niezwykle smaczne spotkanie świąteczne. Serdeczna atmosfera 

wypełniła wnętrze Starej Remizy w Bartągu, a każda z pań wykazała się niesamowitym kunsztem kulinarnym. Makowce, 

pierniczki, śledziki, sałatki, roladki, pierogi 

 Klub Szczęśliwego Człowieka w Gryzlinach i wiankowy zawrót głowy  Radośnie i twórczo zakończyliśmy spotkania w 

roku 2021. Zdolni uczestnicy wykonali piękne i niepowtarzalne dekoracje. 

 Klub Szczęśliwego Człowieka w Stawigudzie i ostatnie warsztaty w roku 2021. Powstały wyjątkowe dekoracje, piękne, 

oryginalne i pachnące świętami  Przygotowaliśmy także pakieciki świąteczne dla starszych osób, które z powodów 

zdrowotnych i podeszłego wieku nie mogą uczestniczyć w spotkaniach klubu.  

 Wyjątkowy koncert pastorałki i kolędy w wykonaniu Cezary Makiewicz i zespołu Koltersi zachwyciły publiczność. 

Wydarzenie zrealizowano we współpracy ze Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Stawiguda w ramach 

projektu „Przestrzeń rodzinnej aktywności, uśmiechu i radości" w konkursie na realizację zadań publicznych.  

 Na świątecznych warsztatach w świetlicy w Tomaszkowie dzieci ozdabiały pierniki. Powstały oryginalne i wyjątkowe 

przysmaki świąteczne. Przy współpracy z sołtysem Mariuszem Balcerzakiem i Radą Sołecką  w organizacji i zakupie 

niezbędnych materiałów do realizacji warsztatów.  

 Ostatnie w tym roku warsztatach świątecznych. Spotkaliśmy się w Wymoju w nowej przestrzeni świetlicy wiejskiej. 

Warsztaty artystyczne w Wymoju - świąteczne dekoracje były nagroda dla mieszkańców za zajęcie I miejsca  

w konkursie ,,Sołectwa w obiektywie mieszkańców".  

 W Sołectwie Ruś odbyło się spotkanie dzieci z Mikołajem, w programie był przejazd Mikołaja przez wieś, zabawy  

z animatorem dla dzieci. 

 Wigilia wiejska, przygotowana przez dziewczyny z KGW "Baby Ruśkie", radę sołecka i mieszkanki wsi. Wieczór uświetnił 

występ Cezarego Makiewicza z zespołem" Baby Ruśkie i Promile" śpiewając kolędy wraz z uczestnikami spotkania. 

 

Biblioteka Publiczna Gminy Stawiguda 

Biblioteka Publiczna Gminy Stawiguda ma siedzibę w Stawigudzie oraz Filię w Bartągu  

i Gryźlinach. 

 

W 2021 roku ze zbiorów Biblioteki w Stawigudzie wypożyczono 5885 woluminów: 

 3769 literatury pięknej dla dorosłych, 

 1229 literatury pięknej dla dzieci, 

 560 literatury popularno – naukowej,  

 327 czasopism oraz 89 zbiorów audiowizualnych. 

Zarejestrowano 455 nowych czytelników. Bibliotekę odwiedziło 2673 czytelników. Udzielono 656 

informacji. 

 

Ze zbiorów Filii w Bartągu wypożyczono 5994 woluminów: 

 3009 literatury pięknej dla dorosłych, 

https://www.facebook.com/events/177556427867764/?__cft__%5b0%5d=AZU1c0SiJ0WrSKgyioPFgvSZCnbZACJ8tpKar7sc6-NYx31EVgK4fg4_w1NQe5bWxpSzG2doLHS7jBOFc5AY-OQnVWiNsTfUmto92zxfKvwwyLNd-BLtPteP5cUfMVxk0HKDlb8j7sm07wiVVLLn2tbHqd5b7_ZYW5xp2knyLI7kO65isSEa12y4-Q0SXawvNiU&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-na-Rzecz-Dzieci-i-Młodzieży-Gminy-Stawiguda-158846721131379/?__cft__%5b0%5d=AZU1c0SiJ0WrSKgyioPFgvSZCnbZACJ8tpKar7sc6-NYx31EVgK4fg4_w1NQe5bWxpSzG2doLHS7jBOFc5AY-OQnVWiNsTfUmto92zxfKvwwyLNd-BLtPteP5cUfMVxk0HKDlb8j7sm07wiVVLLn2tbHqd5b7_ZYW5xp2knyLI7kO65isSEa12y4-Q0SXawvNiU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-na-Rzecz-Dzieci-i-Młodzieży-Gminy-Stawiguda-158846721131379/?__cft__%5b0%5d=AZU1c0SiJ0WrSKgyioPFgvSZCnbZACJ8tpKar7sc6-NYx31EVgK4fg4_w1NQe5bWxpSzG2doLHS7jBOFc5AY-OQnVWiNsTfUmto92zxfKvwwyLNd-BLtPteP5cUfMVxk0HKDlb8j7sm07wiVVLLn2tbHqd5b7_ZYW5xp2knyLI7kO65isSEa12y4-Q0SXawvNiU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-na-Rzecz-Dzieci-i-Młodzieży-Gminy-Stawiguda-158846721131379/?__cft__%5b0%5d=AZUxOVzsf4O_DGYvhhlrObY6-KTBafMd-0sa8XmHcQsdtAMXvx_Ty0MF4X98O1SgI3GET8Vyd9zNUDMZZXh2ixMFMq8eWjo1-a6QNLyGsaV9qpFvqhsfDhuNq12UIpkxOe9deQjU5N1kGdiLshstJ8h2ix3q0q7F488jAdWmHzm3ngyXf9YX51HEjytZNy4mgTc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-na-Rzecz-Dzieci-i-Młodzieży-Gminy-Stawiguda-158846721131379/?__cft__%5b0%5d=AZVjocDWV1dFJFKxhkaxdHvGeSn0_B-mA9dUiCn0eAzES3-gaNU7V93ry_-RlMp_rq3RKPd4e8S3SxVDG3oVEJZIPdzmO5tykpN0AWpPnIGaSJZXZpLSl_ElAW0Op45_YFvdJElFArEIfJbf2j4OrXs6qmUQKr0GxXCD4Y0XNfzqCJxQzF1iRshQg2kkBYyBbaA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-na-Rzecz-Dzieci-i-Młodzieży-Gminy-Stawiguda-158846721131379/?__cft__%5b0%5d=AZVjocDWV1dFJFKxhkaxdHvGeSn0_B-mA9dUiCn0eAzES3-gaNU7V93ry_-RlMp_rq3RKPd4e8S3SxVDG3oVEJZIPdzmO5tykpN0AWpPnIGaSJZXZpLSl_ElAW0Op45_YFvdJElFArEIfJbf2j4OrXs6qmUQKr0GxXCD4Y0XNfzqCJxQzF1iRshQg2kkBYyBbaA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RestauracjaMiedzyDeskami/?__cft__%5b0%5d=AZXwL54N90FJjaB2N-J6MRO-R-fecD_qAGsSUzcOFGFvFEqUBYrcpKemq5sejsfvUYKvZgpMiYvlRL7qGGSus-XtDfqJjY4WjbiEZ9_tcylo_cPq7yn5e4s6Ia40aK_ETKf8rgsBEH6bLNo4yoHaDZgT5UYdFDl3QOgJVyUPeFsG2o2MdSEZMEKnZ7-SB8paAiM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-na-Rzecz-Dzieci-i-Młodzieży-Gminy-Stawiguda-158846721131379/?__cft__%5b0%5d=AZUAeUEI9L4E3DmnLfi5iqL69zUxlYgAmqjhIhuW5MoOdb8pL1-bCoxMHn_bezaLTSXMA2uLpAxls47JqYhTb6D9DP4m4_YJSa-wfS9dmYTEAmzcaGvM3jmBl-FeGYZ8AUoOqNnUysz2tRstH3fwxNTDy4D17D_lYdijkoSWlZij_YyvTLSHwZJlEgSMrAGLAeA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cezarymakiewicz?__cft__%5b0%5d=AZXbH1lipKSn_rb9FNEx4LrNf_4SWku0r_Hm3Al3r-_NoxSCIcGn7Z4JGCfFt88_PJsJXuxdDyKdo60hTR3PiqGyNksx8bhukzVeWlvryHIglb2mpDaYh25Y41bBAag96tm17LQfsaxt5gLROnuIyuq5MW4N4SLy_gpK6lsGzCWdgftVwO0ql7QVE71y1S6YwJo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-na-Rzecz-Dzieci-i-Młodzieży-Gminy-Stawiguda-158846721131379/?__cft__%5b0%5d=AZXbH1lipKSn_rb9FNEx4LrNf_4SWku0r_Hm3Al3r-_NoxSCIcGn7Z4JGCfFt88_PJsJXuxdDyKdo60hTR3PiqGyNksx8bhukzVeWlvryHIglb2mpDaYh25Y41bBAag96tm17LQfsaxt5gLROnuIyuq5MW4N4SLy_gpK6lsGzCWdgftVwO0ql7QVE71y1S6YwJo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/events/291617836074417/?__cft__%5b0%5d=AZVWBcyJfRbz35NQcOQr9tF9YCn6WllXBt9YQgx8vO3w3n6oQ9I0PlIPucksMYCFycOC5F3mX07tEWlYAXnIuo2BEjSiQwWsDVXrM4Pe8MZ2frqPYgIxCnGlVZGUcG6H2q06pddzEbjkNpMYLGYNh_QXwNdIinZdl1Wzk3bbD2klW-k7z_8Sti04cOR_rlKy3RY&__tn__=-UK-R
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 2261 literatury pięknej dla dzieci, 

 724 literatury popularno – naukowej, 

 1010 czasopism. 

Zarejestrowano 325 nowych czytelników. Filię odwiedziło 2114 czytelników. W czytelni 

udostępniono na miejscu 321 książki i 649 czasopism. Z dostępu do Internetu skorzystało 131 osób. 

Udzielono 104 informacji. 

 

Ze zbiorów Filii w Gryźlinach wypożyczono 1834 woluminów: 

 1254 literatury pięknej dla dorosłych, 

 561 literatury pięknej dla dzieci, 

 19 literatury popularno – naukowej, 

 281 czasopism.  

Zarejestrowano 147 nowych czytelników. Filię odwiedziło 1138 czytelników. Czytelnia  

z powodu pandemii w 2021 r. nie była dostępna dla czytelników. 

 

Najważniejszy cel, jakim jest regularne zaopatrzenie w nowości wydawnicze, został osiągnięty 

dzięki dotacji organizatora w kwocie 20 000,00 zł. Dodatkowo udało się pozyskać dotację 5000,00 zł 

z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Dotacja organizatora oraz dotacja z Biblioteki Narodowej pozwalają na zaopatrzenie bibliotek  

w nowości na wysokim poziomie. W 2021 roku zakupiono 1031 woluminów o łącznej wartości  

25 090,89 zł. 455 tytułów trafiło do Biblioteki w Stawigudzie, 427 do Filii w Bartągu oraz 149 do Filii 

Gryźliny. 

 

W 2021 roku Biblioteka brała udział i organizowała różne działania oraz wydarzenia: 

1. styczeń: Udział w zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Orkiestrowy Kiermasz 

Książek – biblioteka główna oraz filia w Bartągu 

2. maj: Tydzień Bibliotek – konkurs poezji „Wiersz z tytułów książek” – biblioteka główna, 

3. lipiec: „Czytanie na trawie” – impreza cykliczna dla małych dzieci (wspólne głośne czytanie 

wybranej bajki, piknik i zabawy na świeżym powietrzu) – biblioteka główna, 

4. październik: Promocja ogólnopolskiego projektu czytelniczego „Mała Książka – Wielki Człowiek” 

– plenerowa wystawa książek poruszających ważne tematy – Filia w Bartągu, 

5. grudzień: „Przepisujemy Tolkiena” – udział w ogólnopolskiej akcji, polegającej na przepisywaniu 

przez czytelników i bibliotekarzy dzieł J.R.R. Tolkiena z okazji rocznicy urodzin – siedziba główna 

oraz filie, 

„Głośne czytanie” – regularne spotkania z przedszkolakami – Filia w Bartągu 

„Mała Książka – Wielki Człowiek” – udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo wśród 

dzieci w wieku przedszkolnym – cały rok, biblioteka główna oraz filie. 

 

Biblioteka oraz jej filie oferują czytelnikom bezpłatny dostęp do Internetu oraz umożliwiają 

korzystanie ze sprzętu komputerowego. W filii w Gryźlinach znajdują się 2 stanowiska komputerowe, 

a w filii w Bartągu 4. 

W 2021 roku udało się wprowadzić cały księgozbiór biblioteki głównej do systemu bibliotecznego 

MAK+, dzięki czemu jest on dostępny w Internecie dla czytelników. Planuje się, że księgozbiory filii 

zostaną skatalogowane w całości w roku 2022. 

BPG Stawiguda jest obecna w mediach społecznościowych – posiada swój profil na portalu 

Facebook. Udostępnia się na nim informacje bieżące, ogłoszenia o imprezach bibliotecznych oraz  

o ogólnopolskich akcjach czytelniczych. Stronę Biblioteki polubiło 357 osób, natomiast 365  

ją obserwuje. 
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6. Turystyka, sport i rekreacja. 

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

sektorów gospodarki. Baza noclegowa na terenie gminy liczy 5 obiektów hotelowych, 6 ośrodków 

wypoczynkowych, 14 gospodarstw agroturystycznych. 

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi ewidencję innych obiektów świadczących usługi hotelarskie  

na terenie gminy (nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem 

wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem). Zgłoszenie do ewidencji innych 

obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obligatoryjne dla wszystkich, którzy 

prowadzą działalność polegającą na wynajmowaniu pokoi dla turystów w formie: pokoi gościnnych, 

kwater prywatnych, wynajmu pokoi, gospodarstwa agroturystycznego, pól biwakowych, domków 

letniskowych, ośrodków wczasowych, kolonijnych, rehabilitacyjnych itd., bez względu na ilość 

wynajmowanych miejsc noclegowych. Na dzień 31.12.2021 roku do Ewidencji miejsc noclegowych 

Wójta Gminy Stawiguda wpisanych było 24 obiekty świadczące miejsca noclegowe, zapewniające 

łącznie 320 miejsc noclegowych. 

W 2021 roku na terenie Gminy Stawiguda odbył się „Rajd Decathlon”, którego celem było 

upowszechnienie kolarstwa jako wszechstronnej formy ruchu oraz propagowanie aktywności 

fizycznej oraz zdrowego stylu życia. Zwycięzcami w Rajdzie zostali uczestnicy, którzy w najkrótszym 

łącznym czasie pokonali wyznaczoną trasę maratonu i nie pominęli żadnego punktu kontrolnego. 
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Funkcjonują 3 szlaki turystyczne rowerowe o łącznej długości prawie 90 kilometrów.  

Na terenie gminy znajdują się 4 gminne obiekty sportowe, stadion sportowy w Stawigudzie oraz trzy 

boiska sportowe w Gryźlinach, Gągławkach i 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”. 

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. 

Plan wydatków w 2021 roku zaplanowano w wysokości 329 851,07 zł, wykorzystano 209 

609,63 zł, realizacja na poziomie 63,5 %. Zaplanowane środki przeznaczono na dotacje na zadania 

własne zlecane organizacjom prowadzącym działalność sportową – Kluby Sportowe w wysokości 137 

000,00 zł. Ponadto, na zadanie inwestycyjne: Modernizacja obiektu sportowego w wysokości 21 

933,61 zł. Kwotę 50 676,02 zł przeznaczono na wspomaganie sportu masowego (rozgrywki halowe  

w piłce nożnej turnieje młodzieży oraz utrzymanie obiektów sportowych) 

 

W dniu 12 czerwca 2021 roku odbył się Rajd Rowerowy Gościńcem Niborskim. Poniżej 

relacja z przebiegu wydarzenia. 

 

Po rocznej, pandemicznej przerwie na szlaku zagościli rowerzyści z gminy Stawiguda  

i z Olsztyna, aby kontynuować tradycję corocznych spotkań na trasie. To był już XII rajd wiodący  

od jez. Dłużek, przez tereny pomiędzy jez. Łańskim i jez. Plusznym, w okolice znanej wsi Pluski  

i w pobliżu wciąż nieco tajemniczej miejscowości Orzechowo. Jak zawsze, na trasę wyjechały całe 

rodziny z najmłodszymi rowerzystami, którzy samodzielnie pokonali trasę o długości kilkunastu 

kilometrów. 

Po raz kolejny rowerzystów zacnie ugościł Ośrodek Caritas w Rybakach nad jez. Łańskim, gdzie 

czekało ognisko z bufetem, konkurs sprawnościowy dla młodych uczestników oraz finałowa loteria  

z mnóstwem nagród rzeczowych. Wszystkie atrakcje zapewniła Gmina Stawiguda oraz Gminny 

Ośrodek Kultury w Stawigudzie. 

Piknik w Rybakach był szansą spotkania Pana Andrzeja Małyszko z Rusi, który 12 lat temu skutecznie 

rozpoczął starania o przywrócenie świetności dawnego (pamiętającego czasy Średniowiecza) traktu 

łączącego Warszawę z Królewcem. 

Podczas wycieczki odbyła się plenerowa „premiera” książki pt. „Gościniec Niborski”, której 

fragmenty posłużyły jako przewodnik opisujący jego walory historyczne, krajoznawcze, kulturowe  

i przyrodnicze. 

Na zakończenie uczestnicy umówili się na spotkanie na tej samej trasie w przyszłym roku na XIII 

rajdzie po Gościńcu Niborskim. 

Relacja - Mirek Arczak  
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24 lipca 2021 roku miało miejsce wydarzenie Rowerowe Podchody "Orientuj się!" Poniżej 

relacja Pana Mirka Arczaka 

 

To była udana sobota pełna aktywności, fajnych ludzi i miłych wrażeń. 

Za nami rowerowe podchody "Orientuj się! w gminie Stawiguda". 

Trasy o długości ok. 16 i ok. 28 km poprowadziły niemal 90 rowerzystów w głąb Łańskich Lasów  

w okolicach Stawigudy, Gągławek i Plusk, czyli w pobliże jezior: Dłużek, Łańskie i Pluszne. 

Fragmenty tras wiodły np. po szlaku Gościniec Niborski (czerwony rowerowy) oraz po szlaku "Żródła 

rzeki Łyny" (zielony pieszy). Niby daleko w lesie, ale cały czas sprawnie działało "zdalne" 

prowadzenie za pomocą mapy i podpowiedzi w karcie startowej. W wielu miejscach trasy wiodły  

w sąsiedztwie rezerwatu przyrody "Las Warmiński". Na wiele "zwykłych" miejsc i obiektów (np. 

skrzyżowania, kamienne drogowskazy) trzeba było spojrzeć znacznie uważniej, aby pomogły w dalszej 

drodze lub dostarczyły odpowiedzi na pytania wymagane w karcie. Wszyscy poradzili sobie 

doskonale. 

 

 

Ostatnią, choć nie mniej ważną jest relacja z wycieczki rowerowej z dnia 19 września 2021 r. 

Trasa: Bartąg – Gągławki – Ruś  

 

Wycieczka z dnia 19.09.2021 w ramach projektu RekreAKCJA prowadzonego przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Stawigudzie przy współpracy z Rowerową Warmią. Cała trasa prowadziła po terenie 

Gminy Stawiguda: 

Bartąg-Gągławki-Ruś.  

Gościem specjalnym w Gągławkach na trasie był Andrzej Małyszko, który opowiadał o "węgierskim 

tropie" na Warmii. 

Relacja - Agnieszka Wieczorek, instruktor GOK Stawiguda 

 

W ramach RekreAKCJI odbywały się również zajęcia sportowe, raz w miesiącu od września  

do grudnia. Realizowane były bezpłatne treningi funkcjonalne oraz zajęcia jogi. Zajęcia odbywały się 

w sali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stawigudzie 

7. Ochrona środowiska i promocja Gminy 

Ochroną środowiska i promocją w Urzędzie Gminy Stawiguda zajmuje się Referat Ochrony 

Środowiska i Promocji Urzędu Gminy Stawiguda, którego pracownicy w 2021 roku m.in.: 

1. wprowadzili do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 162 deklaracje dotyczące źródeł 

ciepła, 

2. przyjęli 241 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby 

fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

3. wydali 60 decyzji zezwalających na usunięcie drzew, 

4. wydali 26 zaświadczeń o braku sprzeciwu na usunięcie drzew, 

5. złożyli 37 wniosków do Starosty Olsztyńskiego o wyrażenie zgody na usunięcie drzew, 

6. wydali 5 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanych 

przedsięwzięć, 

7. udzielili 29 odpowiedzi na zapytania o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania  

na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych 

inwestycji. 
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Wymiana źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Stawiguda 

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

ograniczenia „niskiej” emisji zanieczyszczeń emitowanej z zabudowy mieszkaniowej w 2021 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.  

Z budżetu Gminy udzielono dotacji do 15 inwestycji na łączną kwotę 45 000,00 zł. 

 

Opieka nad zwierzętami 

W ramach opieki nad zwierzętami bezdomnymi i przeciwdziałania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Stawiguda w 2021 roku zapewniono miejsce i opiekę bezdomnym zwierzętom  

w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Tomarynach. 

W ramach pomocy zakupiono karmę dla wolno żyjących kotów, którą rozdysponowano wśród 

społecznych opiekunów – koszty zakupu karmy wyniosły 3.500,00 zł. 

W ramach przeciwdziałania bezdomności zwierząt Gmina Stawiguda prowadzi finansowanie  

i współfinansowanie sterylizacji kotek i kastracji kotów. Sterylizacja zapobiega bezdomności zwierząt 

u podstaw problemu, jest humanitarna i pozwala na zmianę losu zwierząt bez nadmiernej ingerencji  

w ich styl życia. W 2021 roku koszt działania wyniósł ok. 5000,00 zł. Zabiegom poddano 63 

zwierzęta.  

Gmina Stawiguda zapewniła opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. 

Ochrona wód powierzchniowych 

W roku 2021 nie stwierdzono żadnego zdarzenia mogącego mieć wpływ na pogorszenie 

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

i podziemnych. 

 

Zieleń 

W 2021 roku zostało posadzonych 260 drzew i 80 krzewów. 

Przeprowadzono zabiegi likwidacji barszczu Sosnowskiego rosnącego na gruntach położonych  

w pobliżu jeziora Bartąg, drogi powiatowej oraz zabudowań miejscowości Bartążek. Na realizację 

zadania pozyskano w WFOŚiGW w Olsztynie dofinansowanie, co pozwoliło w sposób kompleksowy 

zlikwidować stanowiska barszczu Sosnowskiego, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i 

życia ludzkiego oraz, ze względu na ekspansję rośliny, zagraża rodzimej przyrodzie. Więcej 

informacji na stronie gminy https://www.stawiguda.pl/aktualnosci/2570/likwidacja-barszczu-

sosnowskiego-na-terenie-gminy-stawiguda 

 

Ochrona zabytków 

W ramach ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego Gminy Stawiguda udzielono 

Rzymskokatolickiej Parafii Pw. Św. Wawrzyńca w Gryźlinach dotacji celowej w wysokości 

30.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków. 

 

WYKAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH GMINY STAWIGUDA 
(Zgodnie z Gminną Ewidencją Zabytków przyjętą Zarządzeniem nr 84/2014 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 28.08.2014 r. ze zm.: 
Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 23.03.2015 r., Zarządzenie nr 60/2019 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 
04.06.2019 r., Zarządzenie nr 76/2019 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 03.07.2019 r., Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Stawiguda z 
dnia 19.03.2021 r., Zarządzenie nr 29/2021 
z dnia 19.03.2021 r.) 

 

L.P. Miejscowość 
Numer geodezyjny 

nieruchomości 
Obiekt Datowanie 

Nr rejestru 

zabytków 
Ewid. W/G 

1. 
Bartąg 

ul. Św. Jana 1 

obręb geodezyjny Bartąg, 

działka nr 162 

kościół murowany, 

parafialny p.w. św. Jana 

XIV-XVIII w. 

2 połowa XIV 

A-1025 z 

24.07.1968 
W 

https://www.stawiguda.pl/aktualnosci/2570/likwidacja-barszczu-sosnowskiego-na-terenie-gminy-stawiguda
https://www.stawiguda.pl/aktualnosci/2570/likwidacja-barszczu-sosnowskiego-na-terenie-gminy-stawiguda
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Ewangelisty i Opatrzności 

Bożej 

w. 

2. 
Bartąg 

ul. Św. Jana 1 

obręb geodezyjny Bartąg, 

działka nr 162 

cmentarz przykościelny, 

dawny w zespole kościoła 

parafialnego p.w. św. Jana 

Ewangelisty 

XIV-XVIII w. 

A-1025 z 

24.07.1968 

 

 

W 

3. 
Bartąg 

ul. Św. Jana 1 

obręb geodezyjny Bartąg, 

działka nr 162 

kapliczka murowana w 

zespole kościoła 

parafialnego p.w. św. Jana 

Ewangelisty 

1897 r. 
A-3275 z 

12.02.1992 
W 

4. 
Bartąg 

ul. Św. Jana 1 

obręb geodezyjny Bartąg, 

działka nr 162 

pomnik poległych 1914-

1918, murowany w zespole 

kościoła parafialnego p.w. 

św. Jana Ewangelisty 

lata 20-te XX 

w. 
--- G+ 

5. 
Bartąg 

ul. Św. Jana 2 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 75/1 

budynek mieszkalny, 

murowany 

(dawna poczta) 

początek XX w. --- G 

6. 
Bartąg 

ul. Św. Jana 3 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 163/12 

 

budynek plebanii, 

murowany w zespole 

plebańskim przy kościele 

parafialnym .w. św. Jana 

Ewangelisty 

po 1850 r. 
A-4410 z 

25.04.2006 
W 

7. Bartąg 

ul. Św. Jana 3 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 163/12 

stajnia murowano-

drewniana w zespole 

plebańskim przy kościele 

parafialnym .w. św. Jana 

Ewangelisty 

1927 r. 
A-4410 

25.04.2006 
W 

8. Bartąg 

ul. Św. Jana 3 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 163/12 

obora murowana w zespole 

plebańskim przy kościele 

parafialnym .w. św. Jana 

Ewangelisty 

1 ćw. XX w. 
A-4410 

25.04.2006 
W 

9. 
Bartąg 

ul. Miętowa 68 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 119/7 

budynek dworca, 

murowany w zespole stacji 

kolejowej, ob. budynek 

mieszkalny 

początek XX w. --- G 

10. Bartąg 
obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 119/5 

wiadukt kolejowy, 

murowany w zespole stacji 

kolejowej 

początek XX w. --- G 

11. 
Bartąg 

ul. Nad Łyną 25 

(d. Bartąg 4) 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 14 

kapliczka przydrożna 

murowana 
koniec XIX w. 

A- 3272 z 

12.02.1992 
W 

12. Bartąg 

ul. Nad Łyną 42 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 69/1 

budynek mieszkalny, 

murowany 
koniec XIX w. --- G+ 

13. 

Bartąg 

ul. Nad Łyną 55    

45 

(d. Bartąg 11) 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 20/2 

kapliczka przydrożna 

murowana 
1889 r. 

A-4274 z 

29.12.2003 
W 

14. 
Bartąg 

ul. Nad Łyną 55 

(d. Bartąg 17) 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 28 

budynek mieszkalny, 

murowany 
początek XX w. --- G 

15. 
Bartąg 

ul. Nad Łyną 66 

(d. Bartąg 20) 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 161/1 

kapliczka przydrożna 

murowana 

koniec XIX – 

początek XX w. 

A-3273 z 

12.02.1992 
W 

16. 
Bartąg 

ul. Nad Łyną 70 

(d. Bartąg 21) 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 159/1 

budynek mieszkalny, 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

17. 
Bartąg 

ul. Nad Łyną 84 

(d. Bartąg 26) 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 155/2 

budynek mieszkalny, 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- 

G 

 

 

 

18. 
Bartąg 

ul. Nad Łyną 96 

(d. Bartąg 30) 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 150 

budynek mieszkalny, 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

19. 
Bartąg 

ul. Nad Łyną 98 

(d. Bartąg 32) 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 146 

budynek mieszkalny, 

murowany 
koniec XIX w. --- G 

20. 
Bartąg 

ul. Nad Łyną 98 

(d. Bartąg 32) 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 146 

budynek gospodarczy 

murowano-drewniany 
koniec XIX w. --- G 

21. 
Bartąg 

ul. Nad Łyną 104 

(d. Bartąg 49) 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 187 

budynek gospodarczy 

murowano-drewniany, ob. 

mieszkalno-gospodarczy 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 
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22. 
Bartąg 

ul. Nad Łyną 111 

(d. Bartąg 53) 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 96 

budynek mieszkalny, 

drewniany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G+ 

23. Bartąg 

ul. Nad Łyną bn 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 38 i 39/2 

budynek straży pożarnej, 

murowano-drewniany 
1935 r. --- G+ 

24. 
Bartąg 

ul. Św. Jana 8 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 77 

cmentarz rzymskokatolicki 

dawny, ob. parafialny 
koniec XIX w. 

A-4265 z 

24.11.2003 
W 

25. Bartąg - Ruś 
obrębgeod.Bartąg, dz. nr 

230 

kapliczka przydr. 

murowana 
4 ćw. XIX w. 

A-3297 z 

9.03.1992 
W 

26. Bartąg - Bartążek 
obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 15/1 i 359 
aleja przydrożna początek XX w. --- W 

27. 
Bartążek, 

ul. Warmiński Las 

46 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 9/31 

dwór murowany w zespole 

dworsko-folwarcznym, ob. 

budynek mieszkalny i 

biurowy 

4 ćw. XIX w. --- W 

28. Bartążek, ul. 

Warmiński Las 44 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 9/50 

oficyna murowana w 

zespole dworsko-

folwarcznym, ob. budynek 

mieszkalny 

początek XX w. --- W 

29. Bartążek 

ul. Warmiński Las 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 9/13 

stolarnia murowano-

drewniana w zespole 

dworsko-folwarcznym, ob. 

budynek nieużytkowany 

4 ćw. XIX w. – 

pocz. XX w. 
--- W 

30. 
Bartążek 

ul. Warmiński Las 

34 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 9/14 

stajnia murowana w 

zespole dworsko-

folwarcznym, ob. budynek 

gospodarczy 

4 ćw. XIX w. – 

pocz. XX w. 
--- W 

31. Bartążek 

ul. Warmiński Las 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 30/104 

cielętnik murowano-

drewniany w zespole 

dworsko-folwarcznym, ob. 

magazyn 

4 ćw. XIX w. – 

pocz. XX w. 
--- W 

32. Bartążek 

ul. Warmiński Las 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 30/104 

obora murowana w zespole 

dworsko-folwarcznym, ob. 

magazyn 

4 ćw. XIX w. – 

pocz. XX w. 
--- W 

33. 
Bartążek, 

ul. Warmiński Las 

48 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 9/8 

budynek mieszk. 

robotników folwarcznych 

(dwojak), ob. budynek 

mieszkalny 

4 ćw. XIX w. – 

pocz. XX w. 
--- W 

34. 
Bartążek, ul. 

Warmiński Las 11 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 30/158 i 30/159 

budynek mieszk. 

robotników folwarcznych 

(wielorodzinny), ob. 

budynek mieszk. 

4 ćw. XIX w. – 

pocz. XX w. 
--- W 

35. 
Bartążek, ul. 

Warmiński Las 13 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 30/72 

budynek mieszkalny 

robotników folwarcznych 

(czworak), ob. budynek 

mieszkalny 

4 ćw. XIX w. – 

pocz. XX w. 
--- W 

36. 
Bartążek, ul. 

Warmiński Las 15 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 30/107 

budynek mieszkalny 

robotników folwarcznych 

(ośmiorak), ob. budynek 

mieszkalny 

4 ćw. XIX w. – 

pocz. XX w. 
--- W 

37. 
Bartążek, ul. 

Warmiński Las 18 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 9/22 

budynek mieszkalny 

robotników folwarcznych 

(czworak), ob. budynek 

mieszkalny 

4 ćw. XIX w. – 

pocz. XX w. 
--- W 

38. 
Bartążek, ul. 

Warmiński Las 19 

obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 30/105 

budynek mieszkalny 

robotników folwarcznych 

(ośmiorak), ob. budynek 

mieszkalny 

4 ćw. XIX w. – 

pocz. XX w. 
--- W 

39. Bartążek 
obręb geodezyjny Bartąg, 

dz. nr 9/46 

park krajobrazowy w 

zespole dworsko-

folwarcznym 

XVIII-XIX w. 
A-1233 z 

20.02.1978 
W 

40. Bartążek - Olsztyn dz. 15/1 aleja przydrożna początek XX w. --- W 

41. Dorotowo 9 
obręb geodezyjny 

Dorotowo, dz. nr 43/1 

kapliczka przydrożna 

murowana 
koniec XIX w. 

A-3290 z 

2.03.1992 
W 

42. Dorotowo 
obręb geodezyjny 

Dorotowo, dz. nr 286/1 

kapliczka przydrożna 

murowana 
XIX/XX w. 

A-3294 z 

9.03.1992 
W 

43. 
Dorotowo 

(droga Olsztyn -  

Olsztynek) 

obręb geodezyjny 

Dorotowo, dz. nr 300/9 

 

kapliczka przydrożna, 

murowana 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G+ 

44. Dorotowo 10 
obręb geodezyjny 

Dorotowo, dz. nr 93 

budynek mieszkalny, 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

45. Dorotowo 19 obręb geodezyjny budynek mieszkalny, początek XX w. A-2774 z W 
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Dorotowo, dz. nr 51 drewniany 5.04.1989 

46. Dorotowo 
obręb geodezyjny 

Dorotowo, dz. nr 52/1 

kapliczka z dzwonniczką, 

murowana 
koniec XIX w. --- G+ 

47. Dorotowo 20 
obręb geodezyjny 

Dorotowo, dz. nr 85 

budynek mieszkalny, 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

48. Dorotowo 25 
obręb geodezyjny 

Dorotowo, dz. nr 57 

budynek gospodarczy, 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

49. Dorotowo 25 
obręb geodezyjny 

Dorotowo, dz. nr 57 

budynek mieszkalny, 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

50. Dorotowo 31 
obręb geodezyjny 

Dorotowo, dz. nr 69 

budynek mieszkalny, 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

51. Dorotowo 45 
obręb geodezyjny 

Dorotowo, dz. nr 71 

budynek gospodarczy, 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G+ 

52. Dorotowo 72 
obręb geodezyjny 

Dorotowo, dz. nr 39 

budynek mieszkalny, 

murowany 

lata 20-30-te 

XX w. 
--- G 

53. Dorotowo 

obręb geodezyjny 

Tomaszkowo, dz. nr 137 

Wyspa Herta 

cmentarz ewangelicki 

rodzinny, dawny 
początek XX w. --- W 

54. Dorotowo 
obręb geodezyjny 

Dorotowo, dz. nr 105 

cmentarz wojenny z 

czasów I wojny światowej 
1914 – 1918 r. --- W 

55. Gągławki 3a 
obręb geodezyjny 

Gągławki, dz. nr 165/83 

dwór murowany w zespole 

dworsko-folwarcznym, ob. 

budynek mieszkalny 

początek XIX 

w. 
--- W 

56. Gągławki 
obręb geodezyjny 

Gągławki, dz. nr 165/71 

stajnia i obora murowana 

w zespole dworsko-

folwarcznym, ob. magazyn 

początek XIX 

w. 
--- G+ 

57. Gągławki 
obręb geodezyjny 

Gągławki, dz. nr 165/71 

spichlerz murowany w 

zespole dworsko-

folwarcznym, ob. magazyn 

początek XIX 

w. 
--- G+ 

58. Gągławki 
obręb geodezyjny 

Gągławki, dz. nr 165/71 

budynek inwentarski 

murowany w zespole 

dworsko-folwarcznym, ob. 

warsztat 

początek XIX 

w. 
--- G+ 

59. 
Gągławki 3 

 

obręb geodezyjny 

Gągławki, dz.nr 165/86 

budynek mieszkalny 

murowany w zespole 

dworsko-folwarcznym 

(dwojak), ob. mieszkalny 

początek XIX 

w. 
--- G+ 

60. Gągławki 22 

obręb geodezyjny 

Gągławki, dz. nr 165/54 i 

165/57 

budynek mieszkalny 

murowany w zespole 

dworsko-folwarcznym 

(dwojak), ob. mieszkalny 

początek XIX 

w. 
--- G+ 

61. Gągławki 
obręb geodezyjny 

Gągławki, dz. nr 165/83 

park krajobrazowy w 

zespole dworsko-

folwarcznym 

początek XIX 

w. 

A-1576 z 

19.10.1984 
W 

62. Gągławki 11 
obręb geodezyjny 

Gągławki, dz. nr 3624/1 

budynek leśniczówki 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

63. Gągławki 12A 
obręb geodezyjny 

Gągławki, dz. nr 11/1 

budynek mieszkalny 

murowany w zespole stacji 

kolejowej, ob. budynek 

mieszkalny 

koniec XIX w. --- G 

64. Gągławki 
obręb geodezyjny 

Gągławki, dz. nr 11/1 

budynek gospod. 

murowany w zespole stacji 

kolejowej, ob. gospodarczy 

przydomowy 

koniec XIX w. --- G 

65. Gągławki 
obręb geodezyjny 

Gągławki, dz. nr 11/1 

budynek magazynu 

murowany w zespole stacji 

kolejowej, ob. mieszkalny 

koniec XIX w. --- G 

66. Gągławki 
obręb geodezyjny 

Gągławki, dz. nr 11/1 

wieża ciśnień murowana w 

zespole stacji kolejowej, 

ob. nieużytkowana 

koniec XIX w. --- G 

67. Gągławki 
obręb geodezyjny 

Gągławki, dz. nr 11/1 

wiadukt - przepust pod 

torami kolejowymi, 

murowany 

koniec XIX w. --- G 

68. Gągławki 
obręb geodezyjny 

Gągławki, dz. nr 3632/4 

grobowiec murowany 

dawnych właścicieli 

zespołu dworsko-

folwarcznego 

początek XX w. --- G+ 

69. Gryźliny 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 94 

kościół murowano-

drewniany, parafialny p.w. 

św. Wawrzyńca i 

Nawiedzenia NMP 

XV w. , 

1573 r. 

1933 r. 

A-845 z 

27.03.1968 
W 

70. Gryźliny obręb geodezyjny cmentarz przykościelny z XV w. --- W 
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Gryźliny, dz. nr 94 kwaterą wojenną z czasów 

I wojny światowej w 

zespole kościoła 

parafialnego p.w. św. 

Wawrzyńca i Nawiedzenia 

NMP 

71. Gryźliny 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 94 

kapliczka murowana w 

zespole kościoła 

parafialnego p.w. św. 

Wawrzyńca i Nawiedzenia 

NMP 

 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- W 

72. Gryźliny 27 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 26/1 

plebania murowana w 

zespole kościoła 

parafialnego p.w. św. 

Wawrzyńca i Nawiedzenia 

NMP 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

73. Gryźliny 1 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 109 

kapliczka murowana 

przydrożna 
1894 

A-3288 z 

2.03.1992 
W 

74. Gryźliny 2A 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 59/25 

budynek mieszkalny 

drewniany 
koniec XIX w. 

A-2776 z 

5.04.1989 
W 

75. Gryźliny 9 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 111 

budynek mieszkalny 

drewniany 

lata 20-te XX 

w. 
--- W 

76. Gryźliny 10 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 70/2 

budynek mieszkalny 

drewniany 
początek XX w. --- W 

77. Gryźliny 13 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 88/3 

budynek mieszkalny 

murowany 

lata 20-30-te 

XX w. 
--- G 

78. Gryźliny 20 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 74/4 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

79. Gryźliny 24 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 77/4 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

80. Gryźliny 26 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 78/2 

budynek mieszkalny 

murowany 

lata 20-30-te 

XX w. 
--- G 

81. Gryźliny 28 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 79/2 

budynek mieszkalny 

murowany 

lata 20-30-te 

XX w. 
--- G 

82. Gryźliny 30 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 80/2 

budynek mieszkalny 

murowany 

lata 20-30-te 

XX w. 
--- G 

83. Gryźliny 42 

obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 83/5 

 

budynek mieszkalny 

murowany 

lata 20-30-te 

XX w. 
--- W 

84. Gryźliny 48 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 106 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G+ 

85. Gryźliny 56 
obręb geod. Gryźliny, dz. 

nr 135 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX 

wieku 

 

--- G 

86. Gryźliny 64 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 233 

budynek murowano-

drewniany w zespole 

sierocińca, ob. budynek 

Domu Dziecka 

początek XX w. --- G 

87. Gryźliny 64 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 233 

budynek murowano-

drewniany w zespole 

sierocińca, ob. budynek 

Domu Dziecka 

początek XX w. --- G 

88. Gryźliny 81 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 511 

budynek gospodarczy 

murowany w zespole stacji 

kolejowej, ob. mieszkalny 

koniec XIX w. --- G 

89. Gryźliny 82 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 511 

budynek dworca 

murowany w zespole stacji 

kolejowej, ob. mieszkalny 

koniec XIX w. --- G 

90. Gryźliny 82 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 511 

budynek gospodarczy 

murowany w zespole stacji 

kolejowej, ob. 

nieużytkowany 

koniec XIX w. --- G 

91. Gryźliny 
obręb geodezyjny 

Gryźliny, dz. nr 54 

cmentarz ewangelicki 

dawny, ob. 

rzymskokatolicki 

parafialny 

1935 r. --- W 

92. Majdy 5 
obręb geodezyjny Majdy, 

dz. nr 124/7 i 124/8 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

93. Majdy 9A 
obręb geodezyjny Majdy, 

dz. nr 19/1 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 
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94. Majdy 
obręb geodezyjny Majdy, 

dz. nr 20/3 

kapliczka z dzwonnicą 

murowana przydrożna 
koniec XIX w. --- W 

95. Miodówko 1 
obręb geodezyjny 

Miodówko, dz. nr 12/1 

kapliczka murowana 

przydrożna 
koniec XIX w. 

A-3291 z 

2.03.1992 
W 

96. Miodówko 1 
obręb geodezyjny 

Miodówko, dz. nr 12/6 

budynek szkolny 

murowany, ob. mieszkalny 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

97. Miodówko 1 
obręb geodezyjny 

Miodówko, dz. nr 12/6 

budynek gospodarczy 

murowano-drewniany w 

zespole szkolnym, ob. 

gospodarczy przydomowy 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

98. Miodówko 8 
obręb geodezyjny 

Miodówko, dz. nr 148/2 

kapliczka z dzwonnicą 

murowana przydrożna 
koniec XIX w. --- G+ 

99. Miodówko 12 
obręb geodezyjny 

Miodówko, dz. nr 77 

budynek mieszkalny 

murowany 
początek XX w. --- G 

100. Miodówko 14 
obręb geodezyjny 

Miodówko, dz. nr 79 

budynek mieszkalny 

murowano-drewniany 
początek XX w. --- G 

101. Miodówko 35 
obręb geodezyjny 

Miodówko, dz. nr 47/3 

budynek mieszkalny 

murowany 
początek XX w. --- G 

102. Miodówko 35 
obręb geodezyjny 

Miodówko, dz. nr 47/3 

stodoła murowano-

drewniana 
początek XX w. --- G 

103. 
Pluski 

ul. Jeziorna 41 

(d. Pluski 48) 

obręb geodezyjny Pluski, 

dz. nr 99 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G+ 

104. 
Pluski 

ul. Jeziorna 63 

(d. Pluski 31) 

obręb geodezyjny Pluski, 

dz. nr 181 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

105. 
Pluski 

ul. Jeziorna 65 i 67 

(d. Pluski 100) 

obręb geodezyjny Pluski, 

dz. nr 182/15 i 182/16 

budynek zajazdu 

murowany, ob. mieszkalny 

i częściowo nieużytkowany 

1908 r. --- G+ 

106. 
Pluski 

ul. Jeziorna 81 

(d. Pluski 25) 

obręb geodezyjny Pluski, 

dz. nr 189/1 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

107. 
Pluski 

ul. Jeziorna 81 

(d. Pluski 25) 

obręb geodezyjny Pluski, 

dz. nr 189/1 

kapliczka murowana 

przydrożna 
koniec XIX w. --- W 

108. 
Pluski 

ul. Jeziorna 83 

(d. Pluski 104) 

obręb geodezyjny Pluski, 

dz. nr 190 

budynek mieszkalno-

handlowy murowany, ob. 

pensjonat i restauracja 

początek XX w. --- G 

109. 
Pluski 

ul. Jeziorna 91 

(d. Pluski 11) 

obręb geodezyjny Pluski, 

dz. nr 260 

budynek mieszkalny 

murowany, ob. 

nieużytkowany wraz z 

trzema budynkami 

gospodarczymi, oborą i 

garażem 

koniec XIX w. 

1892 r. 

A-3821 z 

11.05.1995 
W 

110. 
Pluski 

ul. Jeziorna 99 

(d. Pluski 9) 

obręb geodezyjny Pluski, 

dz. nr 263 

Dom Polski – budynek 

murowany, ob. kościół 

filialny p.w. św. Michała 

Archanioła 

1928 r. --- W 

111. 
Pluski 

ul. Sosnowa 4 

(d. Pluski 21) 

obręb geodezyjny Pluski, 

dz. nr 236/2 

budynek mieszkalny 

drewniany 
połowa XIX w. 

A-1585 z 

17.04.1985 
W 

112. 
Pluski 

ul. Sportowa 35 

(d. Pluski 54) 

obręb geodezyjny Pluski, 

dz. nr 148 

budynek mieszkalny 

drewniany 

2 połowa XIX 

w. 

A-1507 z 

12.12.1983 
W 

113. Ruś 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 2/45 

kapliczka murowana 

przydrożna 
1887 r. 

A-3365 z 

20.05.1992 
W 

114. Ruś 7 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 54 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

115. Ruś 8 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 55 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 

 

--- G 

116. Ruś 13 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 246 

budynek mieszkalny 

murowany 

lata 20-30-te 

XX w. 
--- G 

117. Ruś 17 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 248 

budynek mieszkalny 

murowano-drewniany 
koniec XIX w. --- W 

118. Ruś 18 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 249 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

119. Ruś 18 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 249 

stodoła murowano-

drewniana 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

120. Ruś 24 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 166/3 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 
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121. Ruś 29 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 166/12 

budynek mieszkalny, 

szkieletowy 

koniec XIX – 

początek XX w. 

A-2778 z 

5.04.1989 
W 

122. Ruś 30 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 166/2 

budynek mieszkalny 

murowano-drewniany 

1 połowa XIX 

w. 

lub po połowie 

XIX w., 

rozbudowa XX 

w. 

A-2777 z 

5.04.1989 
W 

123. Ruś 32 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 177/2 

budynek mieszkalny 

wielorodzinny, murowany 
początek XX w. --- G 

124. Ruś 32 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 177/2 

budynek gospodarczy 

murowano-drewniany 
początek XX w. --- G+ 

125. Ruś 33 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 177/1 

budynek mieszkalny 

drewniany 
początek XX w. --- W 

126. Ruś 42 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 173 

budynek zajazdu 

murowany, ob. mieszkalny 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

127. Ruś 42 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 173 

budynek gospodarczy 

murowany w zespole 

zajazdu, ob. gospodarczy 

przydomowy 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

128. Ruś 48 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 186/6 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

129. Ruś 89 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 19 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

130. Ruś 89 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 19 

budynek gospodarczy 

murowano-drewniany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

131. Ruś 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 9/4 
młyn wodny drewniany 

po 1930 r. 

lata 30-te XX 

w. 

A-1508 z 

12.12.1983 
W 

132. Ruś 
obręb geodezyjny Ruś, dz. 

nr 9/4 

przepompownia w zespole 

młyna wodnego 

po 1930 r. 

lata 30-te XX 

w. 

--- G 

133. 
Stawiguda, 

ul. Jaśminowa 20 

obręb geodezyjny 

Stawiguda, dz. nr 103 

kościół murowany 

parafialny p.w. św. Jakuba 

Apostoła 

1933 r. 
A-4254 z 

19.05.2003 
W 

134. 
Stawiguda, 

ul. Jaśminowa 20 

obręb geodezyjny 

Stawiguda, dz. nr 103 

cmentarz przykościelny w 

zespole kościoła 

parafialnego p.w. św. 

Jakuba Apostoła 

1933 r. 
A-4254 z 

19.05.2003 
W 

135. 
Stawiguda, ul. 

Piękna 

obręb geodezyjny 

Stawiguda, dz. nr 25/11 
kaplica murowana 1897 r. 

A-3092 z 

1.02.1991 
W 

136. 
Stawiguda 

ul. Piękna 

obręb geodezyjny 

Stawiguda nr 25/11 

cmentarz przy kaplicy 

Ewangelicko-Augsburskiej   
G 

137. 
Stawiguda, ul. 

Kolejowa 1 

obręb geodezyjny 

Stawiguda, dz. nr 590/7 

budynek mieszkalny 

murowany w zespole stacji 

kolejowej, ob. mieszkalny 

koniec XIX w. --- G 

138. 
Stawiguda, ul. 

Kolejowa 1 

obręb geodezyjny 

Stawiguda, dz. nr 590/7 

budynek gospodarczy 

murowany w zespole stacji 

kolejowej, ob. gospodarczy 

przydomowy 

koniec XIX w. --- G 

139. 
Stawiguda, ul. 

Mazurska 1 

obręb geodezyjny 

Stawiguda, dz. nr 167 

budynek mieszkalny 

murowany 

lata 20-te XX 

w. 
--- G 

140. 
Stawiguda, ul. 

Mazurska 1 

obręb geodezyjny 

Stawiguda, dz. nr 167 

budynek gospodarczy 

murowany 

lata 20-te XX 

w. 
--- G 

141. Stawiguda, ul. 

Olsztyńska 8 

obręb geodezyjny 

Stawiguda, dz. nr 106/1 

budynek mieszkalny 

murowano-drewniany 

lata 20-te XX 

w. 
--- G 

142. Stawiguda, ul. 

Olsztyńska 32 

obręb geodezyjny 

Stawiguda, dz. nr 119/70 

budynek mieszkalny 

murowany 
początek XX w. --- G 

143. Stawiguda, ul. 

Olsztyńska 34 

obręb geodezyjny 

Stawiguda, dz. nr 119/69 

budynek mieszkalny 

murowany 
początek XX w. --- G+ 

144. 
Stawiguda, ul. 

Olsztyńska 

36/38/40/42 

obręb geodezyjny 

Stawiguda, dz. nr 119/60, 

119/61,119/62, 119/63 

budynek mieszkalny 

murowany 
początek XX w. --- G+ 

145. 
Stawiguda, ul. 

Olsztyńska 

44/46/48/50 

obręb geodezyjny 

Stawiguda, dz. nr 119/64, 

119/65, 119/66, 119/67 

budynek mieszkalny 

murowany 
początek XX w. --- G+ 

146. Stawiguda, ul. 

Olsztyńska 

obręb geodezyjny 

Stawiguda, dz. nr 291/9 
aleja przydrożna początek XX w. --- W 

147. Stawiguda, ul. 

Warszawska 5 

obręb geodezyjny 

Stawiguda, dz. nr 29/11 

budynek szkolny 

murowany 
początek XX w. --- G 

148. Stawiguda, ul. 

Warszawska 7 

obręb geodezyjny 

Stawiguda, dz. nr 26 

budynek mieszkalny 

murowany, ob. 
początek XX w. --- G 
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administracyjny 

(Posterunek Policji) i 

mieszkalny 

149. 

Stawiguda, ul. ul. 

Sokola    46 

(d. Stawiguda 

163) 

 

obręb geodezyjny 

Stawiguda, dz. nr 15/5 

budynek mieszkalny 

drewniany 
początek XX w. 

A-4171 z 

27.02.1991 

 

W 

150. Stawiguda, ul. 

Warszawska 

obręb geodezyjny 

Stawiguda, dz. nr 14/4 

kapliczka murowana 

przydrożna 
1893 r. 

A-3284 z 

02.03.1992 
W 

151. Stawiguda 

ul. Jarzębinowa 1 

obręb geodezyjny 

Stawiguda, dz. nr 66 

cmentarz 

rzymskokatolicki, 

komunalny 

połowa XX w. --- W 

152. 
Tomaszkowo, ul. 

Łabędzia 5 

obręb geodezyjny 

Tomaszkowo, dz. nr 108/3 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

153. 
Tomaszkowo, ul. 

Łabędzia 8 

obręb geodezyjny 

Tomaszkowo, dz. nr 94 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G+ 

154. 
Tomaszkowo, ul. 

Łabędzia 21 

obręb geodezyjny 

Tomaszkowo, dz. nr 114/1 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

155. 
Tomaszkowo, ul. 

Łabędzia 21 

obręb geodezyjny 

Tomaszkowo, dz. nr 114/1 

kapliczka murowana 

przydrożna 
1924 r. 

A-3287 z 

2.03.1992 
W 

156. 
Tomaszkowo, ul. 

Łabędzia 34 

obręb geodezyjny 

Tomaszkowo, dz. nr 74 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

157. 
Tomaszkowo, ul. 

Łabędzia 61 (d. 

Tomaszkowo 26) 

obręb geodezyjny 

Tomaszkowo, dz. nr 64/4 

budynek mieszkalny 

drewniany 
po 1920 r. 

A-2780 z 

5.04.1989 
W 

158. 
Tomaszkowo, ul. 

Łabędzia 63 (d. 

Tomaszkowo 27) 

obręb geodezyjny 

Tomaszkowo, dz. nr 61/11 

budynek mieszkalny 

drewniany 
koniec XIX w. 

A-2775 z 

5.04.1989 
W 

159. 
Tomaszkowo, ul. 

Łabędzia 63 

obręb geodezyjny 

Tomaszkowo, dz. nr 61/11 

kapliczka murowana 

przydrożna 
koniec XIX w. 

A-3292 z 

2.03.1992 
W 

160. 
Tomaszkowo 

ul. Wulpińska 

obręb geodezyjny 

Tomaszkowo, obręb geod. 

Tomaszkowo 

dz. nr 24/2 

kapliczka murowana 

przydrożna 

koniec XIX w. 

karta nr 1617 

A-3289 z 

2.03.1992 
W 

161. 
Tomaszkowo 

ul. Wulpińska 

obręb geodezyjny 

Tomaszkowo, dz. nr 40/2 

kapliczka murowana 

przydrożna 

początek XX w 

karta nr 1693. 
--- G+ 

162. Tomaszkowo, 

ul. Wulpińska 4 

obręb geodezyjny 

Tomaszkowo, dz. nr 18/2 

budynek mieszkalny 

murowany 

lata 20-30-te 

XX w. 
--- G+ 

163. Zezuj 
obręb geodezyjny Zezuj, 

dz. nr 38 

cmentarz ewangelicki 

dawny, ob. zatarty 

1. połowa XX 

w. 
--- W 

164. Zielonowo 11 
obręb geodezyjny 

Zielonowo, dz. nr 423/12 

budynek mieszkalny 

murowany 

koniec XIX – 

początek XX w. 
--- G 

165. Zielonowo 5 
obręb geodezyjny 

Zielonowo, dz. nr 382/8 

budynek mieszkalny 

murowany, ob. schronisko 

młodzieżowe 

początek XX w. --- G 

166. 

droga nr 1370N 

Sząbruk – 

Tomaszkowo – do 

drogi krajowej nr 

51 

--- aleja przydrożna początek XX w. --- G 

167. 
odcinek drogi: od 

drogi nr 1372N do 

miejscowości Ruś 

--- aleja przydrożna początek XX w. --- G 

168. Ruś obręb geodezyjny Ruś 
droga brukowa fragment 

drogi Traktu Niborskiego 
początek XX w. --- 

W 
Wpisano do GEZ 

zgodnie z pismem  

W-M WKZ z dnia 

24.08.2020.żw 

znak 

IZAR.5135.Z.94.2

020.żw 
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8. Promocja Gminy 

W ramach działań promocyjnych współorganizowano i wspierano finansowo imprezy 

sportowe i kulturalne odbywające się na terenie gminy Stawiguda tj.:  Leśne Run, Ogólnopolski 

Wyścig Kolarski o Pucha Wójta Stawiguda, Stawigudzki Festiwal Muzyki Sakralnej, Mistrzostwa 

Gminy Stawiguda w Siatkówce Plażowej, Sierpniówka Lotnicza w Gryźlinach, Koncert w Majdach, 

Festyn Gminny Stawigudiada, festyny sołeckie, itd. 

W promocji gminy niezbędne są media społecznościowe gminy na stronie gminy: Facebooku gminy 

Stawiguda oraz Facebooku Wójta oraz Zastępcy Wójta Gminy Stawiguda, za pomocą których można 

dowiedzieć się o ważnych sprawach, wydarzeniach oraz zapewnia szybką komunikację z władzami 

Gminy. 

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. 

Gmina realizuje operację pn.: Ekologia-Informacja-Promocja dla rozwoju Turystyki w Gminie 

Stawiguda”  współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Głównym zadaniem operacji jest stworzenie strony internetowej, której zadaniem będzie 

informowanie mieszkańców, turystów jak prawidłowo segregować odpady, w  jaki sposób 

kompostować bioodpady, zagospodarowywać wody opadowe i nie marnować jedzenia w kuchni.  

W ramach projektu zorganizowano cykl spotkań informacyjnych Zero waste w kuchni, 

Kompostowanie, Zagospodarowanie wód opadowych, Zioła naszego regionu i Segregowanie 

odpadów. Ponadto opracowano broszury informacyjne Ogrody deszczowe w gruncie, Ogrody 

deszczowe w pojemnikach, Metody zwiększania retencji wody deszczowej, Infiltracyjna niecka 

retencyjna, Kompostowania i Zero waste w kuchni. Planowane zakończenie projektu wrzesień 2022. 

Planowane koszty realizacji operacji 116.360,00 zł, w tym dofinansowanie 74.039,00 zł i wkład 

własny 42.321,00.  

Gmina realizuje operację pn.: „Zaginiony świat gminy Stawiguda” mają na celu poprawę 

atrakcyjności turystycznej poprzez promocję cennych historycznie, przyrodniczo, kulturowo miejsc  

w Gminie Stawiguda, poprzez opracowanie i  wydanie książki wraz ze stroną internetową na temat tej 

publikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Planowane zakończenie projektu październik 2022 r. Planowane koszty realizacji operacji 

84.500,00 zł, w tym dofinansowanie 53.767,00 zł i wkład własny 30.733,00 zł.  

 

9. Gospodarka komunalna 

 

 Gospodarka wodociągowa 

W 2021 roku Gmina Stawiguda była zwodociągowana w prawie 100%. W 66,2% wody było 

dostarczane z sieci gminnej, 33,7% dostarczał PWiK oraz z sieci gminy Gietrzwałd. Długość sieci 

gminnej wynosiła 174 kilometry. W 2021 roku wydano 228 warunków technicznych na przyłączenie 

się do istniejącej sieci.  

Z własnych ujęć wody w 2021 roku pobrano 478,2 tysiąca m3. Z Gminy Olsztyn dostarczono 

243,4 tysiące m3 wody. Z Gminy Gietrzwałd dostarczono na teren gminy Stawiguda tysiąc m3 wody. 

Na terenie gminy zlokalizowane jest 8 stacji uzdatniania wody i hydroforni: 

1. SUW STAWIGUDA – stacja wybudowana w latach siedemdziesiątych, wymaga budowy 

zbiorników retencyjnych, obsługuje miejscowości: Stawiguda, Wymój, Miodówko.  



71 
 

Posiada 2 studnie. Wielkość rzeczywistego poboru wody na poziomie 495 m3/d o łącznej 

wydajności 650 m3/d. 

2. SUW GRYŹLINY – stacja wybudowana w latach siedemdziesiątych. Obsługuje miejscowości 

Gryźliny i Zielonowo. Posiada 2 studnie Wielkość rzeczywistego poboru wody na poziomie 93 

m3/d o łącznej wydajności 64 m3/d. 

3. SUW PLUSKI – stacja wybudowana w 1995 r. Obsługuje miejscowość Pluski. Posiada 2 studnie 

Wielkość rzeczywistego poboru wody na poziomie 80 m3/d o łącznej wydajności 230 m3/d. 

4. SUW BARTĄG – stacja wybudowana w 2005 r. wymaga budowy zbiornika retencyjnego. 

Obsługuje część miejscowości Bartąg większość miejscowości jest obsługiwana z wodociągu 

PWiK w Olsztynie. Posiada 2 studnie Wielkość rzeczywistego poboru wody na poziomie 125 

m3/d o łącznej wydajności 716 m3/d. 

5. SUW RUŚ – stacja wybudowana w 1980 r., wymaga budowy całego systemu technologicznego ze 

zbiornikiem retencyjnym (jest dokumentacja). Obsługuje miejscowość Ruś. Posiada 2 studnie 

Wielkość rzeczywistego poboru wody na poziomie 43 m3/d o łącznej wydajności 118 m3/d. 

6. SUW GĄGŁAWKI – stacja wybudowana w latach siedemdziesiątych, wymaga modernizacji  

w zakresie wymiany technologii uzdatniania wody. Obsługuje miejscowość Gągławki. Posiada 2 

studnie Wielkość rzeczywistego poboru wody na poziomie 8 m3/d o łącznej wydajności 64 m3/d. 

7. SUW TOMASZKOWO – stacja wybudowana w lata siedemdziesiątych wymaga modernizacji  

 w zakresie budowy ujęcia wodnego dwa stare odwierty ze złą jakością wody oraz w samej stacji 

budowa drugiego ciągu technologicznego (jest dokumentacja). Obsługuje miejscowości 

Tomaszkowo, Dorotowo, Kręsk, Majdy (możliwa sieć pierścieniowa z Bartągiem) Część 

miejscowości Kręsk, na granicy z gminą Gietrzwałd obsługiwana jest przez gminę Gietrzwałd. 

Posiada 3 studnie. Wielkość rzeczywistego poboru wody na poziomie 353 m3/d o łącznej 

wydajności 496 m3/d. 

8. SUW BARTĄŻEK – stacja wybudowana w 1976 r. stacja na potrzeby miejscowości Bartążek, 

zasoby i urządzenia wystarczające dla miejscowości bez rozbudowy sieci. Posiada 2 studnie. 

Wielkość rzeczywistego poboru wody na poziomie 45 m3/d o łącznej wydajności 68 m3/d. 

 

Sieć kanalizacyjna 

W 2021 roku skanalizowanie gminy było na poziomie 95,2 %. Ilość ścieków odprowadzonych 

do sieci gminnej na poziomie 65,7%, ilość ścieków odprowadzonych do PWiK w Olsztynie  

na poziomie 34,1% oraz 0,2% do sieci gminy Gietrzwałd. 

Długość sieci kanalizacyjnych w 2021 roku wyniósł 137 kilometrów. Wydano 222 warunki 

techniczne na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. 

Na terenie gminy w 2021 roku funkcjonowały 3 oczyszczalnie ścieków, 15 węzłowych 

przepompowni ścieków, 50 przydomowych przepompowni. 

W 2021 roku do sieci gminnej odprowadzono 385 tysięcy m3 ścieków. Do sieci gminy 

Gietrzwałd odprowadzono tysiąc metrów3, a do PWiK w Olsztynie 200 tysięcy m3. 

 

Jak wcześniej wspomniano na terenie gminy Stawiguda zlokalizowane są 3 oczyszczalnie ścieków: 

1. Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Bartążku – oczyszczalnia wybudowana w 1994 r. dokonano 

modernizacji systemu napowietrzania. Technologia oczyszczalnia ścieków – stawy ściekowe  

i spełnia wymogi pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości i skuteczności oczyszczania  

w 2021 roku przyjęła 7 tysięcy metrów3 ścieków.  

2. Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Gągławkach – technologia oczyszczalnia ścieków: biologiczna 

– osadnik Imhoffa i złoża zraszane, spełnia wymogi pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości 

i skuteczności oczyszczania. W 2021 roku przyjęła 7 tysięcy m3 ścieków.  

3. Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Stawigudzie – oczyszczalnia została rozbudowana, wykonano 

nową część ściekową oraz rozbudowano część osadową, oczyszczanie ścieków mechaniczno -

biologiczne; spełnia wymogi pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości i skuteczności 

oczyszczania. W 2021 roku oczyszczalnia przyjęła 375 tysięcy metrów3 ścieków. 
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Gospodarka odpadami. 

W 2021 roku ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych nie była 

prowadzona akcja utylizacji azbestu. 

Nie stwierdzono na terenie Gminy Stawiguda nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych.  

W Gminie 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, 

 odpady ulegające biodegradacji. 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy w 2021 roku wyniosła 5.035,22 Mg,  

z czego największy wolumen stanowiły odpady niesegregowane – 3.216,98 Mg. 

W Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zebrano 175,161 Mg 

odpadów. 

Przeprowadzono 6 zbiórek odpadów wielogabarytowych i elektroodpadów sprzed nieruchomości  

w zabudowie jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz 8 zbiórek w zabudowie wielorodzinnej. 

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 oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe na terenu Gminy Stawiguda zajmowała się firma REMONDIS Warmia – 

Mazury Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. 

Referat Ochrony Środowiska i Promocji przyjmuje reklamacje związane z odbiorem odpadów 

komunalnych. 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.   

Informacje w zakresie Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie znajdują się na 

stronie: 

http://bip.stawiguda.pl/cms/9778/analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_w_gminie 

 
 

Na terenie Gminy Stawiguda funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

zlokalizowany przy ul. Torfowej w miejscowości Stawiguda.  

Informacje o punkcie i regulamin dostępne są na stronie: 

https://www.stawiguda.pl/harmonogramy-odbioru-odpadow 

http://bip.stawiguda.pl/cms/9778/analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_w_gminie
https://www.stawiguda.pl/harmonogramy-odbioru-odpadow
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10. Transport 

Drogownictwo 

Gmina Stawiguda zlokalizowana jest bardzo korzystnie względem nadrzędnego układu drogowego: 

− 2 drogi krajowe, w tym węzły drogowe na S51 i obwodnicy Olsztyna  

− 2 drogi wojewódzkie 

− 7 dróg powiatowych 

oraz blisko 130 km dróg gminnych. 

Komunikację drogową na terenie gminy Stawiguda tworzą: 

1. Drogi krajowe: 

 S51 - Olsztynek – Węzeł Olsztyn Południe; długość na terenie gminy ok.14,5 km; 

 S16 – obwodnica miasta Olsztyna w ciągu; długość na terenie gminy ok. 11 km. 

2. Drogi wojewódzkie: 

 nr 598 – Olsztyn – Zgniłocha przebiegająca wzdłuż wschodniej granicy gminy, w kierunku północ 

– południe; długość na terenie gminy ok. 5,3 km; 

 nr 527 – Olsztyn Węzeł Południe do granicy gminy w kierunku północnym; długość na terenie 

gminy ok. 2,65 km 

3. Drogi powiatowe: komunikują przede wszystkim z S51 oraz terenami sąsiadujących gmin: 

 1370N – granica gminy – Tomaszkowo – S51; 

 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. 

 

4. Drogi gminne: 

 nawierzchnia gruntowa – 75,58 km, co stanowi ok. 58% długości wszystkich dróg gminnych; 

 nawierzchnia twarda bitumiczna – 34,95 km co stanowi ok. 27% długości wszystkich dróg 

gminnych; 

 nawierzchnia twarda z kostki – 17,7 km, co stanowi ok. 14% długości wszystkich dróg gminnych; 

 nawierzchnia twarda nieulepszona – 1,4 km, co stanowi ok. 1% długości wszystkich dróg 

gminnych. 

 

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. 

 

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.  

11 Bezpieczeństwo 

 

Ochotnicza Straż Pożarna 

Na terenie Gminy Stawiguda jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są ulokowane w Bartągu, 

Stawigudzie, Gryźlinach i w Pluskach. Jednostki te dysponują 104 jednostkami operacyjno – 

technicznymi, które posiadają uprawnienia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo – 

gaśniczych: 
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OSP Bartąg OSP Pluski OSP Stawiguda OSP Gryźliny 

42 JOT 17 JOT 25 JOT 20 JOT 

W 2021 roku OSP na terenie Gminy Stawiguda liczyła sobie 233 Druhów, w tym 25 kobiet,  

co stanowiło 10,73% Ochotników, 173 mężczyzn, co stanowiło 74,25% oraz 35 Młodzieżowej 

Drużyny Pożarniczej, co stanowiło 15,02% Strażaków: 

 

 OSP Bartąg OSP Pluski OSP Stawiguda OSP Gryźliny 

Kobiety 11 0 3 11 

Mężczyźni 50 24 54 45 

MDP 30 2 0 3 

 

W 2021 roku zadysponowano zastępy OSP do 365 zdarzeń. Do miejscowych zagrożeń (zagrożenie 

inne niż pożar zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, działań człowieka lub naturalnych sił 

przyrody, stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska) wyjeżdżano 259 razy.  

Do pożarów wyjeżdżano 78 razy oraz 28 razy wyjechano do alarmów fałszywych, co stanowiło 

prawie 8% wszystkich wyjazdów: 

 

 OSP Bartąg OSP Pluski OSP Stawiguda OSP Gryźliny 

Wyjazdy 

w 2021 

MZ Pożar AF MZ Pożar AF MZ Pożar AF MZ Pożar AF 

149 32 13 24 7 1 56 24 11 30 15 3 

 

 

Szkolenia i ćwiczenia 
Pierwsza pomoc 

Od 21 do 22 sierpnia 2021 r. odbyło się szkolenie i egzamin recetryfikacji ratowników 

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 10 druhów z jednostek OSP Bartąg i OSP Gryźliny uzyskało tytuł 

Ratownika KPP. 
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Źródło: 

https://www.facebook.com/ospbartag/posts/5992955647444206?__cft__[0]=AZX16i9rtbaUDOQtm-

o1sYpLm1R0-Qby2a23wwACbgv-XhUXZ63UsvIyGGHZLEOpMm2da5ghyezI7_TNCkVOgD9J4l-

8n3Fbvs3A40HoFNvT55aj8BbC50kIU2qyGRovChoTF7SXbREwdP2UZEfzN7Lc&__tn__=%2CO

%2CP-R 

 

25 września 2021 r. odbyło się szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony – z zakresu udzielania  

pierwszej pomocy.  W szkoleniu udział wzięło 18 mieszkańców gminy. 

23 listopada 2021 r. odbyło się drugie takie szkolenie dla pracowników Urzędu Gminy. 

W szkoleniu udział wzięło 32 osoby. 

 

Punkty edukacyjne udzielania pierwszej pomocy. 

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej FENI uruchomiło punkty edukacyjne udzielania pierwszej 

pomocy podczas festynów i imprez gminnych: „STAWIGUDIADA 2021”, „Lato w Mojdach”, 

„Bezpieczna woda w Pluskach”. Odbyły się pogadanki i pokazy udzielania pierwszej pomocy 

w szkołach w ramach programu „Na ratunek Poli” i na półkoloniach projekt „Z piłką na Ty”. 

Zajęcia z technik samoobrony 

12 października 2021 r. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Stawigudzie odbyłby się darmowe 

zajęcia z technik samoobrony. W zajęciach udział wzięło 10 osób. 

 

 

https://www.facebook.com/ospbartag/posts/5992955647444206?__cft__%5b0%5d=AZX16i9rtbaUDOQtm-o1sYpLm1R0-Qby2a23wwACbgv-XhUXZ63UsvIyGGHZLEOpMm2da5ghyezI7_TNCkVOgD9J4l-8n3Fbvs3A40HoFNvT55aj8BbC50kIU2qyGRovChoTF7SXbREwdP2UZEfzN7Lc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ospbartag/posts/5992955647444206?__cft__%5b0%5d=AZX16i9rtbaUDOQtm-o1sYpLm1R0-Qby2a23wwACbgv-XhUXZ63UsvIyGGHZLEOpMm2da5ghyezI7_TNCkVOgD9J4l-8n3Fbvs3A40HoFNvT55aj8BbC50kIU2qyGRovChoTF7SXbREwdP2UZEfzN7Lc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ospbartag/posts/5992955647444206?__cft__%5b0%5d=AZX16i9rtbaUDOQtm-o1sYpLm1R0-Qby2a23wwACbgv-XhUXZ63UsvIyGGHZLEOpMm2da5ghyezI7_TNCkVOgD9J4l-8n3Fbvs3A40HoFNvT55aj8BbC50kIU2qyGRovChoTF7SXbREwdP2UZEfzN7Lc&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ospbartag/posts/5992955647444206?__cft__%5b0%5d=AZX16i9rtbaUDOQtm-o1sYpLm1R0-Qby2a23wwACbgv-XhUXZ63UsvIyGGHZLEOpMm2da5ghyezI7_TNCkVOgD9J4l-8n3Fbvs3A40HoFNvT55aj8BbC50kIU2qyGRovChoTF7SXbREwdP2UZEfzN7Lc&__tn__=%2CO%2CP-R
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Zajęcia przeciwpożarowe 

Praktyczna ewakuacja osób z obiektów 

15.10.2021 r. - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie - ewakuowano 447 osób 

26.10.2021 r.- Publiczne Przedszkole BAJKA Jaroty - ewakuowano 161 osób 

28.10.2021 r. - Szkoła Podstawowa w Rusi z Filią w  Bartąg - ewakuowano 278 osób 

 

25.10.2021 r. w Ośrodku Wypoczynkowym Łańsk odbyła się gminna koncentracje jednostek OSP 

połączona z ewakuacją pracowników i gości ośrodka. W ćwiczeniach udział wzięły jednostki OSP 

Bartąg, OSP Gryźliny, OSP Pluski) - ewakuowano 26 pracowników i gości ośrodka. 

 

AKCJE 2021 / Współdziałanie 

 

Czad Cichy Zabójca 

 

16 października 2021 r. w świetlicy w Rusi odbyło się spotkanie  edukacyjne „czadowa sobota” 

z mieszkańcami sołectwa, podczas którego strażacy OSP Bartąg przedstawili zasady bezpiecznego 

korzystania z urządzeń grzewczych w okresie jesienno zimowym oraz zasady zachowania się 

w przypadku emisji tlenku węgla, a Ratownicy Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej FENI 

uruchomili punkt edukacyjny udzielania pierwszej pomocy przy zatruciach tlenkiem węgla (udział 14 

osób). 

 

21 października 2021 r. w ramach zajęć Klubu Szczęśliwego Człowieka seniorzy wzięli udział w akcji 

„Czujka czadu na straży Twojego bezpieczeństwa”. W ramach akcji Gminny Ośrodek Kultury 

zorganizował konkurs „czadowa krzyżówka”. 

 

26 listopada 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie dla seniorów 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA z przedstawicielem Straży Pożarnej  nt „Czad - Cichy 

Zabójca”. 

  

W zespole Szkolno Szkolno-Przedszkolnym w Stawigudzie i w Szkole Podstawowej w Rusi z Filią  

w Bartągu odbyły się „czadowe lekcje” i konkursy plastyczne „Czad - Cichy Zabójca”. 

 

W ramach akcji „Czad - Cichy Zabójca” w roku 2021 dla uczestników akcji przekazano 12 czujek 

czadu (7 zakupionych przez Urząd Gminy w Stawigudzie oraz 5 pozyskanych z Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego). 

 

Gaśnica Twój Przyjaciel 

 

W sobotę 20.11.2021r. o godz. 9:00 na parkingu przy remizie OSP Bartąg odbyła się pierwsza edycja 

szkolenia pod nazwą ,,Gaśnica Twój przyjaciel" w formie warsztatów przeciwpożarowych. 
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Źródło: 

https://www.facebook.com/ospbartag/posts/6401151119957988?__cft__[0]=AZUOZGAUokpW7AO

CTYmnyBR8-Th-m0MepUcfyMLkodN3c_MGd4ANQcc7QCRN0XgB7Ex-

V6HuqloZ9M49rYg8avmXB1G7-VwHRYEZPuaZT0njM7XPrimW53WJs9f_V880o-uxttGq66M5c-

zzFitPHiZ8&tn=%2CO%2CP-R 

 

Jesteś widoczny jesteś bezpieczny - odblask ratuje życie  

Strażacy z OSP Bartąg robią wszystko żeby uczulić mieszkańców Gminy aby nosili odblaski i byli 

widoczni dla pojazdów poruszających się po drogach - Bądź widoczny challenge kontynuacja akcji: 

https://www.facebook.com/hashtag/badzwidocznychallenge 

 

Profilaktyka / publikacje na stronie internetowej UG https://www.stawiguda.pl/bezpieczenstwo 

RCB (aktualności): https://stawiguda.rcb24.com/ 

 

W 2021 roku Gmina Stawiguda w ramach działań związanych z ochroną ludności zakupiła: 

 30 łóżek polowych, 

 zakupiono i zamontowano defibrylator AED w przestrzeni publicznej na budynku Przedszkola  

w Bartągu, 

 zakup czujek czadu (akcja Czad - Cichy Zabójca), 

 zakup 1000 worków przeciwpowodziowych, 

 szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy 

 

 

https://www.facebook.com/ospbartag/posts/6401151119957988?__cft__%5b0%5d=AZUOZGAUokpW7AOCTYmnyBR8-Th-m0MepUcfyMLkodN3c_MGd4ANQcc7QCRN0XgB7Ex-V6HuqloZ9M49rYg8avmXB1G7-VwHRYEZPuaZT0njM7XPrimW53WJs9f_V880o-uxttGq66M5c-zzFitPHiZ8&tn=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ospbartag/posts/6401151119957988?__cft__%5b0%5d=AZUOZGAUokpW7AOCTYmnyBR8-Th-m0MepUcfyMLkodN3c_MGd4ANQcc7QCRN0XgB7Ex-V6HuqloZ9M49rYg8avmXB1G7-VwHRYEZPuaZT0njM7XPrimW53WJs9f_V880o-uxttGq66M5c-zzFitPHiZ8&tn=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ospbartag/posts/6401151119957988?__cft__%5b0%5d=AZUOZGAUokpW7AOCTYmnyBR8-Th-m0MepUcfyMLkodN3c_MGd4ANQcc7QCRN0XgB7Ex-V6HuqloZ9M49rYg8avmXB1G7-VwHRYEZPuaZT0njM7XPrimW53WJs9f_V880o-uxttGq66M5c-zzFitPHiZ8&tn=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/ospbartag/posts/6401151119957988?__cft__%5b0%5d=AZUOZGAUokpW7AOCTYmnyBR8-Th-m0MepUcfyMLkodN3c_MGd4ANQcc7QCRN0XgB7Ex-V6HuqloZ9M49rYg8avmXB1G7-VwHRYEZPuaZT0njM7XPrimW53WJs9f_V880o-uxttGq66M5c-zzFitPHiZ8&tn=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/badzwidocznychallenge
https://www.stawiguda.pl/bezpieczenstwo
https://stawiguda.rcb24.com/
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Aplikacja BLISKO (informowanie mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy. 
https://www.stawiguda.pl/aplikacja-blisko 

 

Aplikacja BLISKO (System informacji SISMS) to bezpłatny mobilny system informacji  

od nadawców lokalnych, regionalnych i krajowych. 

 

Nadawca Gmina Stawiguda to serwis informacyjny - Komunikator Gminy Stawiguda za pomocą 

którego poprzez aplikację BLISKO Urząd Gminy wysyła komunikaty wg kategorii: alarmy, 

ostrzeżenia, informacje. 

 

 

 
 

https://www.stawiguda.pl/aplikacja-blisko
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Nadawca Gospodarka Odpadami  (system SegreGO w aplikacji BLISKO) to sposób w jaki Gmina 

Stawiguda pomaga mieszkańcom dbać o środowisko.  

System zawiera m.in: 

 harmonogram odbioru odpadów dla Twojego adresu, 

 przypomina o terminie odbioru odpadów, 

 mapę odbioru odpadów niebezpiecznych i nietypowych, 

Posiada łatwe w obsłudze zgłoszenia:  

 nieodebrane odpady 

 dzikie wysypisko 

 zamów kontener 

 zgłoś kopciucha 

W roku 2021 roku z aplikacji BLISKO w Gminie Stawiguda korzystało 3500 osób, do których Urząd 

wysłał 463 komunikaty.  

 

W aplikacji BLISKO można wybrać również innych niezależnych od urzędu nadawców: 

- lokalnych: Parafia Dorotowo 

- krajowych: Child Alert, Blisko Ekologii 

- regionalnych: Jakość powietrza. 
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Media społecznościowe Gminy Stawiguda 

 

https://www.stawiguda.pl/newsletter 

 
 

https://pl-pl.facebook.com/GminaStawiguda/ 

 
 

 

 

https://www.stawiguda.pl/newsletter
https://pl-pl.facebook.com/GminaStawiguda/
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https://pl-pl.facebook.com/wojtstawiguda/ 

 
 

https://www.facebook.com/Magdalena-Matracka-Zast%C4%99pca-W%C3%B3jta-Gminy-

Stawiguda-106638487795747/ 

 

 
 

 

  

https://pl-pl.facebook.com/wojtstawiguda/
https://www.facebook.com/Magdalena-Matracka-Zast%C4%99pca-W%C3%B3jta-Gminy-Stawiguda-106638487795747/
https://www.facebook.com/Magdalena-Matracka-Zast%C4%99pca-W%C3%B3jta-Gminy-Stawiguda-106638487795747/
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12. Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Stawiguda 

 

Zatrudnienie w Urzędzie na dzień 31 grudnia 2021 r., w podziale na poszczególne komórki 

organizacyjne: 

1. Referat Gospodarki Nieruchomościami 5 etatów , 5 osób 

2. Referat Gospodarki Komunalnej  34.5 etatów, 35 osób 

3. Referat Budownictwa i Inwestycji 8 etatów, 8 osób 

4. Referat Podatków i Opłat 6 etatów, 6 osób 

5. Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 2 etaty , 2 osoby 

6. Urząd Stanu Cywilnego 3 etaty , 3 osoby 

7. Referat Organizacyjno-Administracyjny 10 etatów, 10 osób 

8. Referat Zamówień Publicznych 2 etaty, 2 osoby 

9. Referat Ochrony Środowiska i Promocji 4 etaty, 4 osoby 

10. Referat Finansowo-Budżetowy 9 etatów, 9 osób 

11. Stanowiska ds oświaty 2 etaty 2 osoby 

12. Stanowiska ds obronnych i OC - 1,5 etatu, 2 osoby 

13. Wójt i Zastępca  2 osoby 2 etaty 
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IV. PRAWO LOKALNE (ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY) 

Zestawienie wydanych Zarządzeń Wójta Gminy Stawiguda w 2021 roku 

Numer 

zarządzenia 
Data wydania Opis  

1/2021 4.01.2021 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stawiguda. 

2/2021 12.01.2021 
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 
podinspektor na samodzielnym stanowisku ds. oświaty. 

3/2021 15.01.2021 
Powołanie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty: Odbiór komunalnych 
osadów ściekowych. 

4/2021 15.01.2021 

Powołanie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty: Cz.VI- Budowa 
turystycznego szlaku pieszo-rowerowego przy ul. Olsztyńskiej w Stawigudzie. Cz. VII- 
Utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z elementami edukacji 
ekologicznej  
w Stawigudzie- zieleń wokół istniejącego zbiornika wodnego. Cz. VIII- Budowa 
aromaparku z elementami edukacji ekologicznej w Bartążku. Cz.IX- Budowa 
rekreacyjnej przestrzeni w Majdach z parkiem historycznym oraz ścieżką dydaktyczną 
wraz  
z miejscami postojowymi i oświetleniem na cele edukacji ekologicznej. Cz. X- 

Utworzenie ekologicznej ścieżki dydaktycznej wzdłuż ul. Przyrodniczej w Bartągu. Cz.XI 
– Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na miejsce odpoczynku przy szlaku 
rowerowym w Tomaszkowie. 

5/2021 15.01.2021 

Powołanie komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty: Cz. I- Budowa ciągu pieszo-
rowerowego w Bartągu. Cz.II- Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego 
miejscowości Bartąg i Bartążek. Cz.III- Budowa traktu pieszo-rowerowego łączącego 

Bartąg i Ruś. 

6/2021 15.01.2021 

Powołanie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty: Dostawa wyposażenia 
świetlicy wiejskiej w Pluskach. Cz.I -Dostawa sprzętu AGD i RTV. Cz.II- Dostawa 
wyposażenia sanitarnego. Cz.III- Dostawa mebli. Cz.IV- Dostawa wyposażenia 
kuchennego. Cz.V- Dostawa artykułów papierniczych i muzycznych. Cz.VI- Dostawa 
gier planszowych. Cz.VII- Dostawa artykułów sportowych w ramach zadania : 
Aktywizacja dzieci i młodzieży dzięki lokalnym centrom aktywności i integracji w 

Gminie Stawiguda. 

7/2021 15.01.2021 
Powołanie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty: Cz.V- Budowa traktu 
pieszo-rowerowego łączącego Wymój ze Stawigudą w ramach zadania: Ochrona 

różnorodności biologicznej na terenie gminy Stawiguda. 

8/2021 15.01.2021 
Powołanie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty: Budowa oświetlenia na ul. 

Olsztyńskiej i ul. Ceglanej w Stawigudzie. 

9/2021 15.01.2021 

Powołanie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty: Odbiór i transport odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stawiguda  
w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Cz.I-Odbiór i transport odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z obszaru A. 

10/2021 15.01.2021 

Powołanie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty: Dostawa wyposażenia 
świetlicy wiejskiej w Wymoju. Cz.I -Dostawa sprzętu AGD i RTV. Cz.II- Dostawa 
wyposażenia sanitarnego. Cz.III- Dostawa mebli. Cz.IV- Dostawa wyposażenia 
kuchennego. Cz.V- Dostawa artykułów papierniczych i muzycznych. Cz.VI- Dostawa 
gier planszowych. Cz.VII- Dostawa artykułów sportowych w ramach zadania : 

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

11/2020 19.01.2021 Zmiana składu Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
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12/2021 22.01.2021 
Określenie terminu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania 
uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stawiguda na rok szkolny 
2021/2022. 

13/2021 22.01.2021 
Określenie terminu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Stawiguda na rok szkolny 2021/2022 

14/2021 26.01.2021 

Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2021 roku  
w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" (zwana dalej uchwałą) 

15/2021 26.01.2021 
Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2021 roku 
 w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 

16/2021 26.01.2021 
Powołanie Gminnego Biura spisowego w Stawigudzie do przeprowadzenia Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku i wyznaczenia Zastępcy 
Gminnego Komisarza Spisowego. 

17/2021 11.02.2021 

Zmiana Zarządzenia nr 13/2021 wójta Gminy Stawiguda z dnia 22.01.2021 r. w sprawie 
określenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania 

uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Stawiguda na rok szkolny 2021/2022 

18/2021 16.02.2021 

Powołanie Komisji do przeprowadzenia kontroli podmiotów wpisanych do rejestru 
działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda, 
dotyczącej przestrzegania warunków prowadzenia tej działalności określonych w art. 9u 
w związku z art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości 
 i porządku w gminach. 

19/2021 16.02.2021 Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok. 

20/2021 17.02.2021 

Powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenie otwartego konkursu oraz 
zaopiniowania ofert na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24.04.2003 r.  
O działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczącego wsparcia realizacji 
zadań gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert 
ogłoszonym Zarządzeniem nr 14/2021 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 26.01.2021 r. 

21/2021 17.02.2021 

Powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenie otwartego konkursu oraz 
zaopiniowania ofert na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 24.04.2003 r.  
O działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczącego wsparcia realizacji 
zadań gminy realizowanych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert 
ogłoszonym Zarządzeniem nr 15/2021 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 26.01.2021 r. 

22/2021 18.02.2021 Zmiany do zarządzenia nr 20/2011 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 14.02.2011 r. 

23/2021 2.03.2021 
Ustalenie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych   
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stawiguda. 

24/2021 10.03.2021 
Nabycie na własność nieruchomości, położonej w obrębie Stawiguda w gminie 
Stawiguda. 

25/2021 18.03.2021 Ustalenie dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stawiguda 

26/2021 18.03.2021 

Powołanie komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: Poprawa efektywności 
energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Stawiguda. Cz. I- 
Termomodernizacja Szkoły /podstawowej w Rusi. Cz. II- Termomodernizacja 

Przedszkola w Bartągu. 

27/2021 18.03.2021 

Powołanie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Rusi poprzez rozbudowę oddziału w Bartągu w formule "zaprojektuj  
i wybuduj" w ramach zadania Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez 
rozbudowę oddziału w Bartągu. 
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28/2021 19.03.2021 Wykreślenie obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stawiguda. 

29/2021 19.03.2021 Włączenie obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Stawiguda. 

30/2021 22.03.2021 
Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda. 

31/2021 22.03.2021 
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy 
Stawiguda. 

32/2021 22.03.2021 
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
w Stawigudzie. 

33/2021 26.03.2021 Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. 

34/2021 26.03.2021 
Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Program 
Wspieraj Seniora. 

35/2021 26.03.2021 
Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Zadanie 

"Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych". 

36/2021 29.03.2021 
Wprowadzenie "Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w 
budynkach Urzędu Gminy Stawiguda". 

37/2021 30.03.2021 
Powołanie komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 

podinspektor lub inspektor w Referacie Budownictwa i Zamówień Publicznych. 

38/2021 31.03.2021 Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok. 

40/2021 8.04.2021 
Powołanie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej w Gminie Stawiguda poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Bartąg i Bartążek. 

41/2021 8.04.2021 
Powołanie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: Budowę ulicy 
Zachodniej w Jarotach w formule "zaprojektuj i wybuduj". Przebudowa ulic: 
Nagietkowej, Akacjowej i Kwiatowej w Bartągu. 

42/2021 15.04.2021 

Powołanie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : Cz. VII- Utworzenie 
terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z elementami edukacji ekologicznej  
w Stawigudzie. Cz. X- Utworzenie ekologicznej ścieżki dydaktycznej wzdłuż ulicy 
Przyrodniczej w Bartągu w ramach zadania: Ochrona różnorodności biologicznej na 
terenie gminy Stawiguda. 

43/2021 30.04.2021 Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok. 

44/2021 7.05.2021 

Powołanie Komisji do zaopiniowania oferty na realizację zadania publicznego 
określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  O działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie, realizowanego przez organizację pozarządową a pominięciem 
otwartego konkursu ofert, złożonej w 2021 r. 

45/2021 12.05.2021 
Powołanie komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 
informatyk w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym. 

46/2021 19.05.2021 
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 
podinspektor-inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej. 

47/2021 19.05.2021 
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 
podinspektor-inspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym. 

48/2021 19.05.2021 

Powołanie Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty: Cz. VII- Utworzenie terenu 
rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z elementami edukacji ekologicznej w Stawigudzie. 
Cz. X- Utworzenie ekologicznej ścieżki dydaktycznej wzdłuż ulicy Przyrodniczej w 
Bartągu w ramach zadania: Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy 
Stawiguda. 

49/2021 19.05.2021 

Powołanie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: Cz. IX- Budowa 
rekreacyjnej przestrzeni w Majdach z parkiem historycznym oraz ścieżką dydaktyczną 
wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem na cele edukacji ekologicznej w ramach 
zadania: Ochrona różnorodności ekologicznej na terenie gminy Stawiguda. 

50/2021 25.05.2021 

Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i 
kontroli zarządczej, instrukcji przechowywania dokumentów- dla operacji- 
"Przebudowa ulicy Miętowej w Bartągu". Realizacja operacji w ramach funduszu 
celowego budżetu państwa: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
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51/2021 25.05.2021 

Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i 
kontroli zarządczej, instrukcji przechowywania dokumentów- dla operacji: "Budowa 
traktu pieszo-rowerowego od działki 211/4 obręb Jaroty  do skrzyżowania z ulicą 
Bukowskiego". Realizacja operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu: osi priorytetowej 
4- Efektywność energetyczna, Działanie 4.4- "Zrównoważony transport miejski", 
Poddziałanie 4.4.1 "Ekomobilny MOF- (ZIT Olsztyna). 

52/2021 25.05.2021 

Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i 
kontroli zarządczej, instrukcji przechowywania dokumentów- dla operacji: "Ochrona 
zasobów przyrodniczych Gminy Stawiguda". Realizacja operacji w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020 z zakresu: osi priorytetowej 5- Środowisko przyrodnicze i racjonalne 
wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3- Ochrona różnorodności biologicznej. 

53/2021 27.05.2021 
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 
Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie. 

54/2021 27.05.2021 
Powołanie komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: Przebudowa ulicy 
Miętowej w Bartągu. 

55/2021 9.06.2021 
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 
podinspektor-inspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym. 

56/2021 9.06.2021 
Powołanie Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia: Ochrona 
zasobów przyrodniczych gminy Stawiguda. 

57/2021 22.06.2021 
Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie. 

58/2021 29.06.2021 
Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wychowania przedszkolnego. 

59/2021 29.06.2021 Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok. 

59a/2021 29.06.2021 
Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Program 
Wspieraj Seniora. 

60/2021 30.06.2021 
Powołanie komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 
podinspektor lub inspektor w Referacie Budownictwa i Zamówień Publicznych. 

61/2021 1.07.2021 
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w Stawigudzie. 

62/2021 5.07.2021 
Przejęcie porzuconego pojazdu na własność gminy Stawiguda, który uznaje się za 
porzucony z zamiarem wyzbycia się. 

63/2021 5.07.2021 
Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji 
pozarządowych działających na terenie Gminy Stawiguda do projektów 
współfinansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Stawiguda. 

64/2021 7.07.2021 Dzierżawa nieruchomości położonej w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda. 

65/2021 8.07.2021 
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 
inspektor lub podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej. 

66/021 13.07.2021 
Ustalenie wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

67/2021 13.07.2021 
Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 

68/2021 13.07.2021 
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wychowania przedszkolnego w Gminie Stawiguda. 

69/2021 14.07.2021 
Powołanie komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 
podinspektor lub inspektor w Referacie Budownictwa i Zamówień Publicznych. 

70/2021 19.07.2021 
Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wychowania przedszkolnego. 

71/2021 20.07.2021 Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok. 

72/2021 29.07.2021 
Ustalenie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika Samodzielnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej- Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stawigudzie. 
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73/2021 30.07.2021 
Powołanie komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 
inspektor lub podinspektor w Referacie Budownictwa i Zamówień Publicznych. 

74/2021 30.07.2021 Powołanie Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stawigudzie. 

75/2021 9.08.2021 

Zasady zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów z niepełnosprawnością oraz ich 
rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub 
ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego i obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w 

przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów 
prawnych. 

76/2021 10.08.2021 

Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i 
kontroli zarządczej, instrukcji przechowywania dokumentów- dla operacji- Budowa 
ulicy Zachodniej w Jarotach". Realizacja operacji w ramach funduszu celowego 
budżetu państwa: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

77/2021 10.08.2021 

Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i 
kontroli zarządczej, instrukcji przechowywania dokumentów- dla operacji- "Planowanie 
przestrzenne kluczem do rozwoju gmin". Realizacja operacji w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich (EFRROW) w ramach Planu 
działania Krajowej Sieci Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. 

78/2021 10.08.2021 

Powołanie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: Cz. IX- Budowa 
rekreacyjnej przestrzeni w Majdach z parkiem historycznym oraz ścieżką dydaktyczną 
wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem na cele edukacji ekologicznej w ramach 
zadania: Ochrona różnorodności ekologicznej na terenie gminy Stawiguda. 

79/2021 11.08.2021 
Powołanie Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego i wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 

80/2021 16.08.2021 
Powołanie komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 
zastępca kierownika Referatu Budownictwa i Zamówień Publicznych. 

81/2021 16.08.2021 
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 
inspektor lub podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji. 

82/2021 16.08.2021 
Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie "Planu Zrównoważonej Mobilności 
dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+". 

83/2021 17.08.2021 Przejęcie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze komunalizacji. 

84/2021 19.08.2021 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stawiguda. 

85/2021 20.08.2021 
Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Olimpijczyków 
Polskich w Stawigudzie. 

86/2021 24.08.2021 
Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka numer 155/1, 
położonej w obrębie Stawiguda w gminie Stawiguda. 

87/2021 24.08.2021 
Bezprzetargowa sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka numer 170/2, 

położonej w obrębie Tomaszkowo w gminie Stawiguda. 

88/2021 24.08.2021 Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku. 

89/2021 24.08.2021 Nabycie nieruchomości na rzecz mienia komunalnego Gminy Stawiguda. 

90/2021 24.08.2021 
Powołanie komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: Kontynuacja wdrażania 
e-usług w Gminie Stawiguda. 

91/2021 24.08.2021 
Wprowadzenie zmian do Regulaminu udzielania zamówień , których wartość nie 
przekracza kwoty 130.000 złotych na czas trwania pandemii wirusa COVID-19. 

92/2021 30.08.2021 Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok. 

93/2021 30.08.2021 
Udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 
Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie. 

94/2021 30.08.2021 
Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Zadanie 
"Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych". 
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95/2021 2.09.2021 

Powołanie 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 1.01.2022 r. do 31.12.2023 r. 

96/2021 2.09.2021 Powołanie koordynatora oraz zespołu ds. Dostępności. 

97/2021 3.09.2021 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów- dowodów księgowych. 

98/2021 3.09.2021 

Zmiana Zarządzenia nr 16/2021 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 26 stycznia 2021 r. W 
sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Stawigudzie do przeprowadzenia 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań w 2021 roku i wyznaczenia 
Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego. 

99/2021 6.09.2021 Przeprowadzenie inwentaryzacji 

100/2021 6.09.2021 
Podstawowe parametry przyjętych do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2022 
rok. 

101/2021 14.09.2021 
Powołanie komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 
Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji. 

102/2021 14.09.2021 
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych. 

103/2021 14.09.2021 
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 
inspektor lub podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej. 

104/2021 16.09.2021 Zmiana Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stawiguda. 

105/2021 16.09.2021 
Udzielenie z budżetu Gminy Stawiguda na rok 2021 pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w 
Stawigudzie. 

106/2021 16.09.2021 Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stawiguda. 

107/2021 22.09.2021 Wyznaczenie osoby pełniącej funkcję sołtysa Sołectwa Jaroty. 

108/2021 22.09.2021 

Powołanie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: Dostaw wyposażenia 
świetlicy wiejskiej w Pluskach, Dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w Wymoju w 
ramach zadania: Aktywizacja dzieci i młodzieży dzięki lokalnym centrom aktywności i 
integracji w Gminie Stawiguda. 

109/2021 27.09.2021 Zmiany w części Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

110/2021 27.09.2021 
Przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu dokumentu pn. "Strategia 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+- Nowe wyzwania". 

111/2021 28.09.2021 Wyznaczenie osoby pełniącej funkcję sołtysa Sołectwa Miodówko-Zezuj. 

112/2021 29.09.2021 
Zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stawiguda 
w 2021 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

113/2021 30.09.2021 Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok. 

114/2021 5.10.2021 
Regulamin udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy 
Stawiguda realizujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych. 

115/2021 8.10.2021 Zmiana zarządzenia nr 20/2021 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 14.02.2011 r. 

116/2021 8.10.2021 Przeprowadzenie ponownych wyborów Sołtysa Sołectwa Miodówko-Zezuj. 

117/2021 11.10.2021 

Zmiana składu powołanej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na:  Dostaw wyposażenia świetlicy wiejskiej w 
Pluskach, Dostawa wyposażenia świetlicy wiejskiej w Wymoju w ramach zadania: 

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

118/2021 11.10.2021 
Zmiana składu powołanej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na: Kontynuacja wdrażania e-usług w Gminie 
Stawiguda. 
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119/2021 11.10.2021 

Zmiana składu powołanej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stawiguda w okresie od 1.01.2022 r. do 
31.12.2023 r. 

120/2021 11.10.2021 

Zmiana składu powołanej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na: Cz. IX- Budowa rekreacyjnej przestrzeni w 
Majdach z parkiem historycznym oraz ścieżką dydaktyczną wraz z miejscami 
postojowymi i oświetleniem na cele edukacji ekologicznej w ramach zadania: Ochrona 
różnorodności ekologicznej na terenie gminy Stawiguda. 

121/2021 11.10.2021 
Przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Stawiguda z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022. 

122/2021 13.10.2021 

Zarządzenie zmieniające zarządzenie 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 2022. 

123/2021 14.10.2021 
Nieodpłatne przeniesienie na rzecz gminy Stawiguda prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości, położonej w obrębie Gryźliny w gminie Stawiguda. 

124/2021 14.10.2021 Sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda. 

125/2021 14.10.2021 Sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda. 

126/2021 15.10.2021 

Powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Udzielenie i obsługę kredytu 
długoterminowego złotowego w wysokości 8.000.000 PLN na sfinansowanie 
zamówienia planowanego budżetu Gminy Stawiguda w 2021 r. oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań. 

127/2021 18.10.2021 
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na kierownicze stanowisko 
urzędnicze audytor wewnętrzny. 

128/2021 22.10.2021 Zmiana Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stawiguda. 

129/2021 22.10.2021 
Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, 
na budowę przejść dla pieszych w gminie Stawiguda. 

130/2021 25.10.2021 
Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, 

na kontynuację przebudowy drogi gminnej w Gryźlinach- ul. Spacerowa. 

131/2021 25.10.2021 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów- dowodów księgowych. 

132/2021 25.10.2021 

Powołanie Komisji do zaopiniowania oferty na realizację zadania publicznego 
określanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.  O działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie, realizowanego przez organizację pozarządową a pominięciem otwartego 
konkursu ofert, złożonej w 2021 r. 

133/2021 27.10.2021 

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych,  

na odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach gminnych na terenie Gminy Stawiguda 
w okresie zimowym 2021-2022. 

134/2021 29.10.2021 Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok. 

136/2021 4.11.2021 Nabycie nieruchomości na rzecz mienia komunalnego Gminy Stawiguda. 

137/2021 8.11.2021 

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych 
na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań: Cz. I- Przebudowa i rozbudowa 
SUW  
w Gągławkach. Cz. II- Przebudowa i rozbudowa SUW w Bartążku. 

138/2021 08.11.2021 
Powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Kontynuacja wdrażania e-usług w Gminie 
Stawiguda. 
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139/2021 9.11.2021 

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych 
na dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stawiguda na potrzeby osób 
niepełnosprawnych. 

140/2021 9.11.2021 Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

141/2021 9.11.2021 Przyjęcie projektu budżetu. 

142/2021 10.11.2021 
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko urzędnicze 
zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i inspektor lub podinspektor  
w Referacie GK. 

143/2021 10.11.2021 Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok. 

144/2021 15.11.2021 

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych  
na dostawę i tankowanie paliw dla pojazdów będących własnością Gminy Stawiguda na 
rok 2022. 

145/2021 16.11.2021 
Przyjęcie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-
2029. 

146/2021 17.10.2021 Przeprowadzenie inwentaryzacji 

147/2021 26.11.2021 
Powołanie Komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na kierownicze stanowisko 
urzędnicze sekretarz gminy. 

148/2021 29.11.2021 

Zamiany do zarządzenia nr 105/2021 z dnia 16 września 2021 roku w sprawie 
udzielenia z budżetu Gminy Stawiguda na rok 2021 pożyczki Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek Zdrowia w 
Stawigudzie. 

149/2021 29.11.2021 

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych  
na budowę traktu pieszo-rowerowego oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy 
Stawiguda. 

150/2021 30.11.2021 Zmiany w budżecie gminy na  2021 rok. 

151/2021 03.12.2021 Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok. 

151a/2021 06.12.2021 
Przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony 

Cywilnej stanowiącego mienie Skarbu Państwa, będące w zarządzie Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego- Szefa Obrony Cywilnej Województwa. 

152/2021 08.12.2021 
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko inspektor 
ds.. Promocji w Referacie Ochrony Środowiska. 

153/2021 13.12.2021 
Powołanie komisji w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium 
 z "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Stawiguda:. 

154/2021 13.12.2021 
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko zastępca 
kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i inspektora w Referacie Gospodarki 
Komunalnej. 

155/2021 13.12.2021 
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko inspektor  
w Referacie Zamówień Publicznych. 

156/2021 13.12.2021 
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko inspektor  
w Urzędzie stanu Cywilnego w Stawigudzie. 

157/2021 14.12.2021 
Zwrot kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego dla kierownika urzędu 
stanu cywilnego. 

158/2021 14.12.2021 
Ustalenie dni wolnych od pracy w 2022 roku dla pracowników Urzędu Gminy 
Stawiguda. 

159/2021 14.12.2021 
Powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Świadczenie usług pocztowych w obrocie 
krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy Stawiguda w 2022 roku. 

160/2021 14.12.2021 
Wprowadzenie Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy 
Stawiguda. 
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161/2021 16.12.2021 
Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych 
na zagospodarowanie terenu w Gminie Stawiguda. 

162/2021 13.12.2021 

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych 
na dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stawiguda na potrzeby osób 
niepełnosprawnych. 

163/2021 27.12.2021 
Wybór długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji 
określonej w art.. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

164/2021 28.12.2021 
Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych  
i kontroli zarządczej, instrukcji przechowywania dokumentów- dla operacji: Budowa 
przejścia dla pieszych na ulicy Leśnej w Stawigudzie. 

165/2021 28.12.2021 
Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych 
 i kontroli zarządczej, instrukcji przechowywania dokumentów- dla operacji: Budowa 
przejścia dla pieszych na ul. Przyrodniczej w Bartągu. 

166/2021 28.12.2021 
Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych  
i kontroli zarządczej, instrukcji przechowywania dokumentów- dla operacji: Budowa 
przejścia dla pieszych na ulicy Spacerowej w Gryźlinach. 

167/2021 28.12.2021 
Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych  
i kontroli zarządczej, instrukcji przechowywania dokumentów- dla operacji: Budowa  

przejścia dla pieszych w Bartągu (ul. Rumiankowa) na dz. 295/92. 

168/2021 28.12.2021 
Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych 
 i kontroli zarządczej, instrukcji przechowywania dokumentów- dla operacji: Budowa 
przejścia dla pieszych w Dorotowie (skręt na Majdy). 

168/2021 28.12.2021 
Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych 

 i kontroli zarządczej, instrukcji przechowywania dokumentów- dla operacji: Budowa 
przejścia dla pieszych w Dorotowie na dz dz. 41/3. 

170/2021 28.12.2021 
Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych 
 i kontroli zarządczej, instrukcji przechowywania dokumentów- dla operacji: 
Laboratoria Przyszłości. 

 17/2021  28.12.2021 

Powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Bezpieczna Gmina Stawiguda- poprawa 
bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia i monitoringu w miejscowościach 
gminnych. 

172/2021 28.12.2021 
Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych  

i kontroli zarządczej, instrukcji przechowywania dokumentów- dla operacji: 
Kontynuacja przebudowy drogi gminnej w Gryźlinach. 

173/2021 28.12.2021 
Wprowadzenie zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych 
 i kontroli zarządczej, instrukcji przechowywania dokumentów - dla operacji: 
Przebudowa ulic: Nagietkowej, Akacjowej i Kwiatowej w Bartągu. 

174/2021 30.12.2021 Powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

175/2021 31.12.2021 Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok. 

 

 

WYKAZ UCHWAŁ RADY GMINY STAWIGUDA PODJĘTYCH W 2021 R. 

L.p. Data sesji Nr Uchwały Opis – Uchwała w sprawie: 

1 28.01.2021 XXXI/258/2021 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. 

2 28.01.2021 XXXI/259/2021 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  
na skraju ul. Olsztyńskiej i ul. Ceglanej w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda 

3 28.01.2021 XXXI/260/2021 zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat 

4 28.01.2021 XXXI/261/2021 
zmiany Uchwały Rady Gminy nr XXIX/249/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2021 – 2029 

5 28.01.2021 XXXI/262/2021 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2021 rok 
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6 04.03.2021 XXXII/263/2021 zmiany uchwały wyznaczającej obszar i granice aglomeracji Stawiguda 

7 04.03.2021 XXXII/264/2021 
zmiany Uchwały Rady Gminy nr XXIX/249/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2021 – 2029 

8 04.03.2021 XXXII/265/2021 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2021 rok 

9 25.03.2021 XXXIII/266/2021 uznania petycji za niezasadną 

10 25.03.2021 XXXIII/267/2021 uznania petycji za niezasadną 

11 25.03.2021 XXXIII/268/2021 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda 

12 25.03.2021 XXXIII/269/2021 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, 
gmina Stawiguda, przy ul. Jodłowej 

13 25.03.2021 XXXIII/270/2021 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych  
w obrębie Pluski nad jeziorem Pluszne, gmina Stawiguda 

14 25.03.2021 XXXIII/271/2021 nadania nazwy ulicy „Wiosenna” w miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda 

15 25.03.2021 XXXIII/272/2021 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Stawiguda w roku 2021 

16 25.03.2021 XXXIII/273/2021 
przekazania Gminie Olsztyn środków stanowiących udział wkładu własnego na realizację 
zadania w ramach projektu Bezpieczny MOF 

17 25.03.2021 XXXIII/274/2021 

udzielenia przez Gminę Stawiguda pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu w formie 
dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 
skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi 

powiatowej 1372N” 

18 25.03.2021 XXXIII/275/2021 

zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/236/2020 Rady Gminy Stawiguda z dnia 26 listopada 2020 
roku w sprawie utworzenia w miejscowości Stawiguda ośrodka wsparcia pod nazwą Klub 
„Senior+” oraz ustalenia zasad uczestnictwa i zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
uczestników w Klubie „Senior+” 

19 25.03.2021 XXXIII/276/2021 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia przez 
Gminę  Dobre Miasto 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 

20 25.03.2021 XXXIII/277/2021 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia przez 
Gminę Dywity 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; 

21 25.03.2021 XXXIII/278/2021 
zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców 

prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Stawiguda i zwrotu części tej opłaty 

22 25.03.2021 XXXIII/279/2021 
zmiany Uchwały Rady Gminy nr XXIX/249/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2021-2029 

23 25.03.2021 XXXIII/280/2021 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2021 rok 

24 14.04.2021 XXXIII/281/2021 
zmiany Uchwały Rady Gminy nr XXIX/249/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2021-2029 

25 14.04.2021 XXXIII/282/2021 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2021 rok 

26 29.04.2021 XXXV/283/2021 
 rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda 

27 29.04.2021 XXXV/284/2021 
 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stawiguda 

28 29.04.2021 XXXV/285/2021 
 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda, przy ul. Wulpińskiej 

29 29.04.2021 XXXV/286/2021  ustanowienia pomnika przyrody 

30 29.04.2021 XXXV/287/2021 
ustanowienia Regulaminu korzystania z pomostów na jeziorach zlokalizowanych  
w granicach administracyjnych Gminy Stawiguda 
Stwierdzono nieważność załącznika w części §5, §8 pkt 11 i 12, §10 pkt 5, §11 

31 29.04.2021 XXXV/288/2021  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bartążek na lata 2021-2028 
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32 29.04.2021 XXXV/289/2021 
 utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Stawigudzie i nadania statutu 

33 29.04.2021 XXXV/290/2021 

 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia przez 
Gminę Stawiguda zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego  
na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w Środowiskowych 

Domach Samopomocy na terenie Miasta Olsztyn dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
z terenu Gminy Stawiguda 

34 29.04.2021 XXXV/291/2021 
 określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  
o wysokości dochodu gospodarstwa domowego 

35 29.04.2021 XXXV/292/2021 
 zmiany Uchwały Rady Gminy nr XXIX/249/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2021-2029 

36 29.04.2021 XXXV/293/2021  zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2021 rok 

37 29.04.2021 XXXV/294/2021 
 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, przy ul. Bartąskiej oraz ul. Warmiński Las 

38 27.05.2021 XXXVI/295/2021  nadania nazwy ulicy „Pszczelarska” w miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda 

39 27.05.2021 XXXVI/296/2021  nadania nazwy ulicy „Kapitańska” w miejscowości Tomaszkowo, gmina Stawiguda 

40 27.05.2021 XXXVI/297/2021 
 udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

41 27.05.2021 XXXVI/298/2021 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stawiguda 

42 27.05.2021 XXXVI/299/2021 
 zmiany Uchwały Nr XXVIII/235/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Gminy Stawiguda na 2021 r 

43 27.05.2021 XXXVI/300/2021 
 powołania rady społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Stawigudzie 

44 27.05.2021 XXXVI/301/2021 
 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Stawigudzie 

45 27.05.2021 XXXVI/302/2021 
 zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/249/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2021 – 2029 

46 27.05.2021 XXXVI/303/2021  zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2021 rok 

47 27.05.2021 XXXVI/304/2021  stwierdzenia odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stawiguda 

48 17.06.2021 XXXVII/305/2021  udzielenia Wójtowi Gminy Stawiguda wotum zaufania 

49 17.06.2021 XXXVII/306/2021  udzielenia Wójtowi Gminy Stawiguda absolutorium za 2020 rok  

50 17.06.2021 XXXVII/307/2021 
 przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stawiguda na lata 2021 – 
2024 

51 17.06.2021 XXXVII/308/2021 
 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w obrębie Pluski, gmina Stawiguda 

52 17.06.2021 XXXVII/309/2021 
 przejęcia do realizacji od Wojewody Warmińsko–Mazurskiego zadania z zakresu 

administracji rządowej polegającego na utrzymaniu cmentarza wojennego znajdującego się 
na terenie gminy Stawiguda 

53 17.06.2021 XXXVII/310/2021  przystąpienia do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii 

54 17.06.2021 XXXVII/311/2021 
 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stawiguda 
Stwierdzono nieważność w części §1 ust. 2 

55 17.06.2021 XXXVII/312/2021 

 zmiany uchwały Rady Gminy Stawiguda nr XXXVI/301/2021 z dnia 27 maja 2021 r.  
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Stawigudzie 

56 17.06.2021 XXXVII/313/2021 
 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Fotowoltaika Gryźliny  
Sp. z o.o. z siedzibą w Gryźlinach 

57 17.06.2021 XXXVII/314/2021 
 zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/249/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2021 – 2029 
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58 17.06.2021 XXXVII/315/2021  zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2021 rok 

59 12.07.2021 XXXVIII/316/2021 

 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 

60 12.07.2021 XXXVIII/317/2021 
 zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/249/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 

2021 – 2029. 

61 12.07.2021 XXXVIII/318/2021  zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2021 rok 

62 26.08.2021 XXXIX/319/2021 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy 
ul. Kryształowej w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda 

63 26.08.2021 XXXIX/320/2021 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy 
ulicy Przyrodniczej w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda 

64 26.08.2021 XXXIX/321/2021 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
usługowej i produkcyjnej położonych przy ul. Pszczelej w obrębach Tomaszkowo i Bartąg, 
gmina Stawiguda 
Stwierdzono nieważność w części §16 pkt 8 lit. c i §16 pkt 9 lit. d 

65 26.08.2021 XXXIX/322/2021 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 

przy ulicach Anny, Elżbiety oraz Adama i Ewy w obrębach Majdy i Kręsk, gmina 
Stawiguda 

66 26.08.2021 XXXIX/323/2021 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tomaszkowo 
jednostka „G” i jednostka „H”, gmina Stawiguda 

67 26.08.2021 XXXIX/324/2021 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda, przy ul. Kryształowej i ul. Stawigudzkiej 

68 26.08.2021 XXXIX/325/2021 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w obrębie Dorotowo, gmina Stawiguda 

69 26.08.2021 XXXIX/326/2021 
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stawiguda na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w postaci zakupu 
kompostowników przydomowych do kompostowania bioodpadów 

70 26.08.2021 XXXIX/327/2021 
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stawiguda na zadania służące ochronie 
zasobów wodnych polegające na zakupie zbiorników na wody opadowe 

71 26.08.2021 XXXIX/328/2021 
przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania 
go do zaopiniowania 

72 26.08.2021 XXXIX/329/2021 
przejęcia do realizacji od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zadań 
własnych Skarbu Państwa 

73 26.08.2021 XXXIX/330/2021 

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 Przedszkola Miejskiego nr 7 Specjalnego dla Dzieci Niesłyszących wchodzącego 
w skład Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie na rok 
szkolny 2021/2022 

74 26.08.2021 XXXIX/331/2021 

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 2021/2022 

75 26.08.2021 XXXIX/332/2021 zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie 

76 26.08.2021 XXXIX/333/2021 
zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/249/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2021 – 2029 

77 26.08.2021 XXXIX/334/2021 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2021 rok 

78 22.09.2021 XL/335/2021 nadania nazwy ulicy „Bursztynowa” w miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda 

79 22.09.2021 XL/336/2021 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda, przy ul. Jakubowej 

80 22.09.2021 XL/337/2021 
przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół 
podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Stawiguda” 

81 22.09.2021 XL/338/2021 
zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/249/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2021 – 2029 
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82 22.09.2021 XL/339/2021 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2021 rok 

83 28.10.2021 XLI/340/2021 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
usługowej w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda, przy ulicy Rozwojowej; 

84 28.10.2021 XLI/341/2021 
nadania nazwy ulicy „Bluszczowa” i „Nawłociowa” w miejscowości Tomaszkowo, gmina 
Stawiguda; 

85 28.10.2021 XLI/342/2021 
przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Stawiguda w ramach 
„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych 
mających swoją siedzibę na terenie Gminy Stawiguda”; 

86 28.10.2021 XLI/343/2021 
przyjęcia przez Gminę Stawiguda zadania publicznego z zakresu zarządzania drogą 
powiatową Nr 1372N, polegającego na pełnieniu funkcji inwestora w zakresie realizacji 
zadania pn. "Budowa skrzyżowania ul. Bartąskiej z ul. Jakubową w miejscowości Jaroty" 

87 28.10.2021 XLI/344/2021 określenia stawek podatku od nieruchomości; 

88 28.10.2021 XLI/345/2021 
określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów 
płatności; 

89 28.10.2021 XLI/346/2021 
zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/249/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2021 – 2029; 

90 28.10.2021 XLI/347/2021 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2021 rok; 

91 28.10.2021 XLI/348/2021 rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO z dnia 8 kwietnia 2021 r; 

92 28.10.2021 XLI/349/2021 
rozpatrzenia petycji Instytutu Strategie 2050 warmińsko-mazurskie przy Stowarzyszeniu 

Polska 2050 z dnia 17 kwietnia 2021 r. 

93 28.10.2021 XLI/350/2021 rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Kortasa z dnia 20 sierpnia 2021 r. 

94 28.10.2021 XLI/351/2021 
rozpatrzenia wniosku z dnia 14 września 2021 r. o "unieważnienie uchwał" zebrania 
wiejskiego sołectwa Ruś z dnia 06 września 2021 r. 

95 25.11.2021 XLII/352/2021 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda 

96 25.11.2021 XLII/353/2021 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda, przy ul. Wulpińskiej 

97 25.11.2021 XLII/354/2021 nadania nazwy ulicy „Ireneusza” w miejscowości Majdy, gmina Stawiguda 

98 25.11.2021 XLII/355/2021 
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 2022” 

99 25.11.2021 XLII/356/2021 

zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Stawiguda  
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w postaci zakupu kompostowników przydomowych do kompostowania bioodpadów 
Stwierdzenie nieważności XLII 356 2021 RIO 0102_392_21 

100 25.11.2021 XLII/357/2021 

zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Stawiguda na 
zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na zakupie zbiornika na wody 
opadowe 

Stwierdzenie nieważności XLII 357 2021 RIO 0102_393_21 

101 25.11.2021 XLII/358/2021 uchwalenia „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022–2024” 

102 25.11.2021 XLII/359/2021 
uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022–2026" 

103 25.11.2021 XLII/360/2021 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na realizację remontu drogi 
powiatowej DP 1441N Stawiguda–Pluski 

104 25.11.2021 XLII/361/2021 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu na realizację przebudowy dróg 
powiatowych, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N od miejscowości Siła w km 
12+300 do DK51 w km 15+630 – etap II” 
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105 25.11.2021 XLII/362/2021 

zmiany uchwały Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 12 lipca 2021r. Nr XXXVIII/316/2021  
w sprawie 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 

106 25.11.2021 XLII/363/2021 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

tej opłaty i ustalania stawki opłaty za pojemnik lub worek 

107 25.11.2021 XLII/364/2021 ustalenia wysokości diet radnych 

108 25.11.2021 XLII/365/2021 ustalenia wysokości diet sołtysów 

109 25.11.2021 XLII/366/2021 ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stawiguda 

110 25.11.2021 XLII/367/2021 
zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/249/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2021 – 2029 

111 25.11.2021 XLII/368/2021 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2021 rok 

112 25.11.2021 XLII/369/2021 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda przekazanej przez 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze, dotyczącej legalności budowy pomostu 

113 16.12.2021 XLIII/370/2021 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, przy ul. Bartąskiej (II) 

114 16.12.2021 XLIII/371/2021 
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg – jedn. F i jedn. G, gmina 
Stawiguda 

115 16.12.2021 XLIII/372/2021 nadania nazwy ulicy „Bajkowa” w miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda 

116 16.12.2021 XLIII/373/2021 
uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy 
Stawiguda w latach 2021-2030” i ,,Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Stawiguda” 

117 16.12.2021 XLIII/374/2021 
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stawiguda na rok 2022 

118 16.12.2021 XLIII/375/2021 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2022–2029 

119 16.12.2021 XLIII/376/2021 uchwalenia budżetu gminy Stawiguda na 2022 r. 

120 16.12.2021 XLIII/377/2021 
zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/249/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2021–2029 

121 16.12.2021 XLIII/378/2021 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2021 rok 

122 16.12.2021 XLIII/379/2021 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stawiguda 

123 30.12.2021 XLIV/380/2021 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, przy ul. Kolorowej 

124 30.12.2021 XLIV/381/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych 

125 30.12.2021 XLIV/382/2021 
nałożenia obowiązku ponoszenia przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

126 30.12.2021 XLIV/383/2021 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stawiguda 

127 30.12.2021 XLIV/384/2021 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

128 30.12.2021 XLIV/385/2021 
zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/249/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2021 – 2029 

129 30.12.2021 XLIV/386/2021 zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2021 rok 

130 30.12.2021 XLIV/387/2021 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 


	I. INFORMACJE OGÓLNE
	1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
	2. WŁADZE GMINY W 2021 ROKU.

	II. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW, STRATEGII
	III. CZĘŚĆ ANALITYCZNA
	1. KONDYCJA FINANSOWA GMINY W 2021 ROKU
	a) Dochody budżetu Gminy Stawiguda w 2021 roku.
	b) Wydatki budżetu Gminy Stawiguda w 2021 roku.
	c) Zestawienie projektów Gminy Stawiguda realizowanych w 2021 r. z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
	d) Inwestycje zakończone w 2021 r.
	e) Fundusz Sołecki

	2. Oświata i edukacja
	3. Polityka Społeczna
	4. Gminny Ośrodek Zdrowia
	5. Kultura
	6. Turystyka, sport i rekreacja.
	7. Ochrona środowiska i promocja Gminy
	8. Promocja Gminy
	9. Gospodarka komunalna
	10. Transport
	11 Bezpieczeństwo
	12. Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Stawiguda

	IV. PRAWO LOKALNE (ZARZĄDZENIA I UCHWAŁY)

