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1. Wstęp 

Gmina Studzienice leży w centralnej części województwa pomorskiego, na pograniczu 

Pojezierza Bytowskiego i Borów Tucholskich wśród malowniczych wzgórz morenowych 

pokrytych w większości lasami. Obszar gminy jest bardzo zróżnicowany. Głównymi formami 

są wzgórza moren czołowych, obszary moreny dennej i rynny jezior. Ogólna powierzchnia 

wynosi 17.596 ha. Gmina stanowi 8,02% powierzchni powiatu bytowskiego. 

 

2. Informacje ogólne 

Administracyjnie gmina Studzienice składa się z 11 sołectw. W 2019 roku sołectwo 

Studzienice zamieszkiwało 948 mieszkańców: sołectwo Ugoszcz 747 mieszkańców, sołectwo 

Rabacino 112 mieszkańców, sołectwo Kłączno 141 mieszkańców, sołectwo Przewóz 206 

mieszkańców, sołectwo Sominy 343 mieszkańców, sołectwo Osława-Dąbrowa 303 

mieszkańców, sołectwo Łąkie 89 mieszkańców, sołectwo Czarna Dąbrowa 89 mieszkańców, 

sołectwo Półczno 521 mieszkańców a sołectwo Skwierawy 185 mieszkańców.  

Ogólna liczba to 3. 684 mieszkańców. 

 

3. Ogólna charakterystyka gminy Studzienice 

Gminę charakteryzuje również duża liczba jezior - ponad 50 zbiorników o powierzchni 

większej od 1 ha. Ich łączna powierzchnia całkowita wynosi 726,6 ha. Obszar gminy 

Studzienice jest bardzo zróżnicowany pod względem morfologicznym. Zróżnicowanie form i 

deniwelacje terenu sięgają około 100 metrów (od 137 m n.p.m. do 239 m n.p.m.). Północno - 

zachodni rejon gminy objęty jest strefą ochronną Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Jest 

to strefa wzniesień czołowo-morenowych, na której występują liczne jeziora rynnowe.O 

malowniczości krajobrazu Gminy Studzienice decyduje przede wszystkim duże 

zróżnicowanie rzeźby terenu. Wyjątkowo wysoka lesistość – aż 67,2 % sprawia, że jest to 

miejsce wymarzone dla miłośników grzybobrania, spacerów i polowań.  

4. Realizacja lokalnych polityk, programów i strategii. 

Turystyka i rekreacja 

Turystyka i rekreacja – strategia oparta na rozwoju infrastruktury turystycznej, sportowej 

i rekreacyjnej. Budowanie boisk wielofunkcyjnych, placów rekreacyjnych, miejsc 

przeznaczonych do plażowania i sportów wodnych, tworzenie dostępu do przystani, 
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pomostów rekreacyjnych oraz sprzętu sportowego, wodnego i rekreacyjnego. Wytyczanie i 

oznakowanie szlaków rowerowych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej tj. wiat, 

drogowskazów i innych oznaczeń związanych z popularyzacją jednośladów. Celem tej 

strategii jest zwiększenie zainteresowania obszarem przez turystów oraz stworzeniem 

optymalnych warunków dla mieszkańców do rozwoju branży turystycznej w tym kwater 

turystycznych, tworzeniem punktów informacyjnych, gastronomicznych oraz zapewnieniem 

możliwości do aktywnej formy wypoczynku poprzez usługi skoncentrowane na aktywny 

kontakt człowieka z przyrodą i naturą. W tym celu podejmowany jest szereg działań 

umożliwiających rozwój infrastruktury społecznej i publicznej, stwarzających dobre warunki 

do rozwoju turystki i tym samym możliwość uzyskiwania ekonomicznych zysków przez 

mieszkańców oraz zadowolenia turystów.  

 

Energia 

Energia – strategia związana z poszanowaniem energii i ochrony powietrza. Realizacja 

projektów i przedsięwzięć opierających się na zrównoważonym programie gospodarki 

niskoemisyjnej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, wymianę 

źródeł ciepła, montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła 

zarówno na budynkach mieszkalnych jak i obiektach użyteczności publicznej. Uczestnictwo 

w konkursach w ramach RPO. Strategia gminy w zakresie energii dąży do optymalizacji 

kosztów wydatkowanych na energię cieplną i elektryczną przy jednoczesnym 

minimalizowaniu negatywnych skutków ekologicznych emitowanych do atmosfery w wyniku 

wykorzystania ciepła i prądu. 

 

Gospodarka planistyczna/urbanistyczna 

Gospodarka planistyczna/urbanistyczna – strategia związana z rozwojem gminy w zakresie 

zwiększenia potencjału aglomeracji w rozbudowaną sieć wodno-kanalizacyjną. W tym celu 

tworzone są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na działkach gminnych 

i prywatnych, umożliwiające przyjęcie wieloletniego kierunku działań standaryzujących ład 

i porządek przestrzenny oraz stwarzające możliwość zrównoważonego rozwoju podstawowej 

infrastruktury komunalnej i społecznej oraz sprawniejszego zasiedlania obszarów gminy. 

Obligatoryjnie realizowane są programy i projekty zmierzające do harmonizacji i 

kształtowania przestrzeni publicznej.  
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Oświata 

Oświata – strategia oparta na zrównoważonym rozwoju szkolnictwa poprzez zapewnienie 

najwyższej, jakości warunków szkolnictwa w trzech szkołach podstawowych znajdujących 

się na obszarze gminy. Stworzenie odpowiedniej bazy i zaplecza edukacyjnego – 

wyremontowanie trzech placówek wraz z kompleksową bazą sportową - każda szkoła posiada 

salę gimnastyczną, boisko wielofunkcyjne i  sale lekcyjne doskonale wyposażone w 

ergonomiczne urządzenia i meble oraz sprzęt multimedialny i komputerowy.  

 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Gospodarka wodno-ściekowa - wieloletnia polityka i strategia zrównoważonego 

i zdynamizowanego rozwoju podstawowej infrastruktury komunalnej poprzez zapewnienie 

mieszkańcom gminy w jak największym procencie dostępu do gminnej sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej. Realizowane są wielokierunkowe działania, projekty i przedsięwzięcia 

proekologiczne i środowiskowe opierające się na skanalizowaniu i dostępie do sieci zbiorczej 

wodociągowej mieszkańców gminy. Obligatoryjnie oprócz budowy sieci wodno-

kanalizacyjnej, budowana jest również biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków w 

Sominach oraz docelowo zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Ugoszczy.  

 

Infrastruktura komunikacyjna 

Infrastruktura komunikacyjna – strategia oparta na zrównoważonym rozwoju i rozbudowie 

sieci dróg gminnych, chodników, parkingów i placów utwardzonych. Działania 

wielokierunkowe oparte na stworzeniu sieci dróg osiedlowych utwardzonych kostką brukową 

oraz dróg gminnych wykonanych z płyt drogowych i płyt Jumbo. Budowa dróg, chodników i 

parkingów przy wykorzystaniu środków zewnętrznych z programów pomocowych oraz ze 

środków własnych budżetu gminny i funduszu sołeckiego. Celem tego działania jest 

stworzenie ujednoliconej i wystandaryzowanej gminnej sieci utwardzonych dróg.  

 

Kultura 

Kultura – strategia oparta na kultywowaniu i popularyzacji działań związanych 

z regionalizmem, kaszubszczyzną, wzmacnianiem tożsamości lokalnej, aktywizacji i 

integracji społecznej poprzez stworzenie dostępu technicznego, infrastrukturalnego oraz 

animacji kultury w zakresie muzyki, śpiewu, tańca, gastronomii, zajęć instrumentalnych, 

organizacji festynów, imprez kulturalnych, koncertów i przedstawień artystycznych. Wizja i 
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misja strategii związanej z rozwojem kultury oparta jest na założeniach dwubiegunowych tj. 

infrastruktura i animacja kultury. Zapewnienie zrównoważonych nakładów na infrastrukturę i 

animację kultury umożliwia zdynamizowany rozwój i krzewienie w optymalny sposób 

lokalnych tradycji obrzędów i zwyczajów oraz amatorskich artystycznych ruchów.  

 

Ochrona zdrowia  

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa – strategia polegająca na stworzeniu oraz podwyższaniu 

standardów POZ i specjalistycznej opieki medycznej na terenie gminy. Działanie opierające 

się na rozwoju infrastruktury umożliwiającej wysokie standardy lecznictwa oraz pierwszej 

i doraźnej pomocy.  

 

5. Wykonywanie Uchwał Rady Gminy  

Omówienie ogólne 

Rada Gminy Studzienice w 2019 roku podjęła łącznie 74 uchwały w tym: 

- objętych zakresem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku  – 29, 

- objętych zakresem Wojewody Pomorskiego – 44, 

w tym: 

- podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego – 25 

- podjęte z naruszeniem prawa – 2, 

- wniosek Prokuratury Rejonowej w Bytowie o zmianę uchwały – 1. 

 

 



7 
 

 

 

Badanie zgodności z prawem aktów prawa miejscowego 

Wojewoda Pomorski w trybie nadzoru prawnego w 2019 roku wydał jedno zawiadomienie o 

wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 

IX/89/2019 Rady Gminy Studzienice w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego, w zakresie nie wyczerpania przez Radę Gminy w podjętej uchwale delegacji 

ustawowej. W uchwale nie przewidziano stawek opłat odnoszących się do obiektów i 

urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. 

Rada Gminy dokonała zmiany treści uchwały pozostającej w sprzeczności z przepisami 

ustawy  

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych we wskazanym zakresie. 

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr 130/g278/P/19 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2019 roku stwierdziła w badanej uchwale Nr 

V/54/2018 Rady Gminy Studzienice z dnia 24 maja 2019 roku zmieniającej uchwałę w 
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sprawie: określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, nieważność załącznika do uchwały w części działu F.1. poz. 41 w zakresie 

słów: „łączna objętość minimum 25% objętości odpadów zebranych w sposób zmieszany”. 

Prokurator Rejonowy w Bytowie wniósł w dniu 28 listopada 2019 roku skargę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku: na uchwałę Nr XXXV/281/2010 Rady 

Gminy Studzienice z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania zarzucając zaskarżanej uchwale istotne naruszenie prawa poprzez brak 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

W w/w sprawie została podjęta w dniu 27 lutego 2020 roku uchwała Nr X/94/2020 Rady 

Gminy Studzienice. 
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Zestawienie szczegółowe 

Uchwały z zakresu budżetu i finansów na bieżąco przesyłane były do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Pozostałe uchwały 

przesyłane były do Wojewody Pomorskiego Wydziału Nadzoru i Kontroli. Uchwały będące aktem prawa miejscowego przesyłane były do 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Wszystkie akty normatywne podjęte przez Radę Gminy opublikowane zostały 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Studzienice.  

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Studzienice były realizowane na bieżąco i zgodnie z założeniami. 

Lp. Nr uchwały  

Data podjęcia 

 Uchwała w sprawie Nr uchwały 

zmieniającej 

Nr 

dokumentu 

data 

uchylenia 

stwierdzenia 

nieważności 

Termin 

wykonania 

Publikacja w 

Dzienniku 

Urzędowym 

1 Nr III/2019 

2019.02.07 

III/19/2019 

2019-02-07 

Dokonania zmian w budżecie gminy   Z dniem podjęcia.  

2 III/20/2019 

2019-02-07 

Zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy 

Studzienice na lata 2019-2033 

  Z dniem podjęcia.  

3 III/21/2019 Zaciągnięcia kredytu.   Z dniem podjęcia.  

4 III/22/2019 

2019-02-07 

Zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na 

wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-

2020 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa 

Krajowego. 

  Z dniem podjęcia.  

5 III/23/2019 

2019-02-07 

Określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w 

ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i 

sposobu ich przyznawania. 

  Po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w 

Dz.Urz. Woj. Pom. 

Dz.U.Woj. Pom 

Poz. 1148 

Pub.07-03-2019 
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6  III/24/2019 

2019-02-07 

Wydzierżawienia nieruchomości gminnych   Z dniem podjęcia.  

7 III/25/2019 

2019-02-07 

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy. 

  Po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w 

Dz.Urz. Woj. Pom. 

Dz.U.Woj. Pom 

Poz. 1149 

Pub.07.03.2109 

8 III/26/2019 

2019-02-07 

Wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania 

polegającego na budowie nowych i modernizacji 

istniejących źródeł ciepła w obiektach użyteczności 

publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego. 

  Z dniem podjęcia.  

9  III/27/2019 

2019-02-07 

Określenia warunków udzielania bonifikat i 

wysokości stawek procentowych tych bonifikat od 

opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

  Po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w 

Dz.Urz. Woj. Pom. 

Dz.U.Woj. Pom 

Poz. 1150 

Pub. 07.03.2019 

10 III/28/2019 

2019-02-07 

Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

   Dz.U.Woj. Pom 

Poz. 1151 

Pub.07.03.2019 

11  III/29/2019 

2019-02-07 

Określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Studzienice. 

   Dz.U.Woj. Pom 

Poz. 1152 

Pub.07.03.2019 

12  III/30/2019 

2019-02-07 

Uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Studzienice 

   Dz.U.Woj. Pom 

Poz. 1153 

Pub.07.03.2019 

13  III/31/2019 

2019-02-07 

Uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady 

Gminy  

  Z dniem podjęcia.  

14 III/32/2019 

2019-02-07 

Uchwalenia planu pracy Rady Gminy Studzienice na 

2019 rok. 

 

  Z dniem podjęcia.  
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15 Nr IV/2019 

2019.03.28 

IV/33/2019 

2019-03-28 

Dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.   Z dniem podjęcia.  

16  IV/34/2019 

2019-03-28 

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2019-2033 

  Z dniem podjęcia.  

17  IV/35/2019 

2019-03-28 

Ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych i sieci oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Studzienice 

  Po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w 

Dz.Urz. Woj. Pom. 

Dz.Urz.Woj.Pom 

Poz.2481 

Pub.22.05.2019 

18  IV/36/2019 

2019-03-28 

Określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 

6 lat, w prowadzonych przez Gminę Studzienice 

oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych. 

  Po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w 

Dz.Urz. Woj. Pom. 

Dz.Urz.Woj.Pom 

Poz. 2482 

Pub.22.05.2019 

19 IV/37/2019 

2019-03-28 

Ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych 

oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. 

  Z dniem 1 września 

2019 r. 
Dz.Urz.Woj.Pom 

Poz. 2492 

Pub.22.05.2019 

20 IV/38/2019 

2019-03-28 

Określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie 

Gminy Studzienice. 

  Z dniem podjęcia.  

21 IV/39/2019 

2019-03-28 

Poboru podatków w drodze inkasa, określenia 

inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 

  Po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w 

Dz.Urz. Woj. Pom. 

Dz.Urz.Woj.Pom 

Poz. 2404 

Pub.20.05.2019 

22 IV/40/2019 

2019-03-28 

Wydzierżawienia nieruchomości gminnych.   Z dniem podjęcia.  

23 IV/41/2019 

2019-03-28 

Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy Studzienice w 2019 roku. 

  Po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w 

Dz.Urz. Woj. Pom. 

Dz.Urz.Woj.Pom 

Poz.2499 

Pub. 23.05.2019 
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24 IV/42/2019 

2019-03-28 

Udzielenia dotacji w 2019 roku na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, położonym na obszarze Gminy 

Studzienice. 

  Z dniem podjęcia.  

25 IV/43/2019 

2019-03-28 

Zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Gminy 

Studzienice z dnia 23 listopada w sprawie powołania 

Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki. 

  Z dniem podjęcia.  

26 IV/44/2019 

2019-03-28 

Zmiany uchwały Nr I/5/2018 Rady Gminy 

Studzienice z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie 

powołania Komisji Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Rady Gminy Studzienice 

  Z dniem podjęcia.  

27 Nr V/2019 

2019.05.16 

V/45/2019 

2019-05-16 

Udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy 

Studzienice. 

  Z dniem podjęcia.  

28 V/46/2019 

2019-05-16 

Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

za 2018 rok. 

  Z dniem podjęcia.  

29 V/47/2019 

2019-05-16 

Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Studzienice.   Z dniem podjęcia.  

30 V/48/2019 

2019-05-16 

Dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.   Z dniem podjęcia.  

31 V/49/2019 

2019-05-16 

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Studzienice na lata 2019-2033. 

  Z dniem podjęcia.  

32 V/50/2019 

2019-05-16 

Kontynuacji inwestycji wspólnej Gminy Studzienice 

pn.: ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Sominy dz. ew. nr 308, 32/10, 32/14, 26/8, 27/5, 

28/2”. 

  Z dniem podjęcia.  

33 V/51/2019 

2019-05-16 

Kontynuacji inwestycji wspólnej Gminy Studzienice 

pn.: ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Sominy dz. ew. nr 198, 220/1”. 

  Z dniem podjęcia.  
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34  V/52/2019 

2019-05-16 

Przystąpienia Gminy Studzienice do przedsięwzięcia 

wspólnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Skwierawy dz. ew. nr 391, 395”. 

  Z dniem podjęcia.  

35 V/53/2019 

2019-05-16 

Zmiany uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

ustalenia stawki tej opłaty. 

  Z dniem 1 lipca 

2019 r. 

Dz.Urz. Woj. Pom. 

Poz. 2886 

Publ.2019.06.12 

36 V/54/2019 

2019-05-16 

Zmiany uchwały w sprawie: określenia wzorów 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 Uchwała Nr 

130/g278/P/19 

Kolegium RIO 

w Gdańsku z 

dn. 6.06.2019r. 

Z dniem 1 lipca 

2019 r. 

Dz.Urz. Woj. Pom. 

Poz.2887 

Publ.2019-06-12 

 

37 Nr VI/2019 

2019.07.11 

VI/55/2019 

2019.07.11 

Zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnianych w szkołach, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Studzienice. 

  Po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w 

Dz.Urz. Woj. Pom. 

Dz.Urz. Woj. Pom. 

Poz.3806 

Publ.2019-08-13 

 

38 VI/56/2019 

2019.07.11 

Udzielenia dotacji celowej na podstawie porozumienia 

dla Powiatu Bytowskiego na wspólną realizację 

zadania pn. „ Wspólny zakup czujników do pomiaru 

jakości powietrza na terenie powiatu bytowskiego”. 

  Z dniem podjęcia.  

39 VI/57/2019 

2019-07-11 

Dokonania zmian w budżecie gminy.   Z dniem podjęcia.  

40 VI/58/2019 

2019-07-11 

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Studzienice na lata 2019-2034 

  Z dniem podjęcia.  

41 VI/59/2019 

2019-07-11 

Nabycia użytkowania wieczystego działki nr 608 

stanowiącej drogę położonej w obrębie ewidencyjnym 

Ugoszcz, gm. Studzienice będącej w użytkowaniu 

wieczystym PERN S.A. 

  Z dniem podjęcia.  

42 VI/60/2019 

2019-07-11 

Wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej 

własność gminy Studzienice 

  Z dniem podjęcia.  
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43  VI/61/2019 

2019-07-11 

Zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

  Po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w 

Dz.Urz. Woj. Pom. 

Dz.Urz. Woj. Pom. 

Poz. 3807 

Ogł. 2019.08.13 

44 Nr VII/ 

2019 

2019.09.26 

VII/62/2019 

2019-09-26 

Informacji o podjętych działaniach i ich wynikach w 

przedmiocie wskazanym w Zarządzeniu Nr 78/19 

Rzecznika Dyscypliny Finansów 

  Z dniem podjęcia.  

45 VII/63/2019 

2019-09-26 

Przyjęcia rocznego programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 

  Z dniem podjęcia.  

46 VII/64/2019 

2019-09-26 

Określenia szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze na rok 2020 

  Po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w 

Dz.Urz. Woj. Pom. 

Dz.Urz.Woj. Pom. 

Poz. 4890 

Ogł 07.11.2019 

47 VII/65/2019 

2019-09-26 

Określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku 

  Z dniem 1 

stycznia 2019 r. 

Dz.Urz.Woj.Pom. 

Poz. 4891 

Ogł 07.11.2019 

48 VII/66/2019 

2019-09-26 

Ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz sposobu jej 

poboru 

  Z dniem 1 

stycznia 2019 r. 

Dz.Urz.Woj.Pom. 

Poz. 4892 

Ogł.07.11.2019 

49 VII/67/2019 

2019-09-26 

Dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok   Z dniem podjęcia.  

50 VII/68/2019 

2019-09-26 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Studzienice 

  Z dniem podjęcia.  

51 VII/69/2019 

2019-09-26 

Wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Studzienice 

  Z dniem podjęcia.  

52 VII/70/2019 

2019-09-26 

Zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Studzienice 

  Po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w 

Dz.Urz. Woj. Pom. 

Dz.Urz.Woj.Pom. 

Poz. 4899 

Ogł.08.11.2019 
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53  VII/71/2019 

2019-09-26 

Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej mienie gminy (dz. 22/2 i 22/3) w 

Ugoszczy. 

  Z dniem podjęcia.  

54 VII/72/2019 

2019-09-26 

Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej mienie gminne (dz. 386/13 – 386/17 i dz. 

386/31- 386/35 w Ugoszczy). 

  Z dniem podjęcia.  

55 VII/73/2019 

2019-09-26 

Zaciągnięcia kredytu   Z dniem podjęcia.  

56 Nr VIII/ 

2019 

2019.10.31 

VIII/74/2019 

2019-10-31 

Przystąpienia Gminy Studzienice do przedsięwzięcia 

wspólnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Sominy dz. ew. nr 209/2”. 

  Z dniem podjęcia.  

57 VIII/75/2019 

2019-10-31 

Udzielenia pomocy finansowej.   Z dniem podjęcia.  

58 VIII/76/2019 

2019-10-31 

Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2020. 

  Z dniem podjęcia.  

59 VIII/77/2019 

2019-10-31 

Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2020. 

  Z dniem podjęcia.  

60 VIII/78/2019 

2019-10-31 

Dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok   Z dniem podjęcia.  

61 VIII/79/2019 

2019-10-31 

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Studzienice na lata 2019-2034. 

  Z dniem podjęcia.  

62 VIII/80/2019 

2019-10-31 

Obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej, 

jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze 

Gminy Studzienice na 2020 rok. 

  Z dniem 1 stycznia 

2019 r. 
Dz.Urz.Woj.Pom. 

Poz. 5372 

Ogł.28.11.2019 

63 Nr IX/2019 

2019-12-12 

IX/81/2019 

2019-12-12 

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Studzienice na lata 2020-2023 

  Z dniem 1 stycznia 

2019 r. 
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64  IX/82/2019 

2019-12-12 

Uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.   Z dniem 1 stycznia 

2019 r. 
Dz.Urz.Woj.Pom. 

Poz. 580 

Ogł. 20-01-2020 

65 IX/83/2019 

2019-12-12 

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Studzienice na lata 2019-2033. 

  Z dniem podjęcia.  

66 IX/84/2019 

2019-12-12 

Dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok.   Z dniem podjęcia.  

67 IX/85/2019 

2019-12-12 

Szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności 

za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych. 

  Po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w 

Dz.Urz. Woj. Pom. 

Dz.Urz.Woj.Pom. 

Poz. 305 

Ogł. 10-01-2020 

68 IX/86/2019 

2019-12-12 

Określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z 

pomocy społecznej będących w zakresie zadań 

własnych gminy w formie pomocy rzeczowej, 

zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków 

okresowych i celowych przyznawanych pod 

warunkiem zwrotu 

  Po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w 

Dz.Urz. Woj. Pom. 

Dz.Urz.Woj.Pom. 

Poz. 304 

Ogł. 10-01-2020 

69 IX/87/2019 

2019-12-12 

Przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Studzienice na lata 2020-2022. 

  Z dniem podjęcia.  

70 IX/88/2019 

2019-12-12 

Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2022. 

  Z dniem podjęcia.  

71 IX/89/2019 

2019-12-12 

Ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego. 

Uchwała Nr 

X/93/2020 Rady 

Gminy Studzienice z 

dn. 27-02-2020 

Zawiadomienie 

Woj. Pom. Nr PN-

IV.4137. 

71.2019. BS 

Po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w 

Dz.Urz. Woj. Pom. 

Dz.Urz.Woj.Pom. 

Poz. 257 

09-01-2020 

72 IX/90/2019 

2019-12-12 

Ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Studzienice w roku szkolnym 2019-2020. 

  Po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w 

Dz.Urz. Woj. Pom. 

Dz.Urz.Woj.Pom. 

Poz. 256 

Ogł.01.09.2019 

73 IX/91/2019 

2019-12-12 

Uchwalenia planu pracy Rady Gminy Studzienice na 

2020 rok. 

  Z dniem podjęcia.  

74 IX/92/2019 

2019-12-12 

Uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady 

Gminy Studzienice na 2020 rok. 

  Z dniem podjęcia.  
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6 . Informacje finansowe 

 

INFORMACJA FINANSOWA ROK 2019 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 20,43% 

Wykonanie dochodów ogółem  26.191.229,11 

Wykonanie dochodów własnych  5.351.870,31 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem -30,57% 

Wykonane – wydatki ogółem  29.873.397,35 

Wykonanie – wydatki majątkowe  9.134.338,78 

 

Wykonanie dochodów (w tym PIT, CIT) 

Plan dochodów  2.575.919,00 

Wykonanie ogółem, w tym 2.671.113,32 

PIT 2.363.040,00 

CIT 308.073,32 

 

Wykonanie wydatków  

Plan  33.202.489,69 

Wykonanie  29.873.397,35 

 

Wynik budżetu  

Planowany wynik DEFICYT -5.321.109,68 

Wykonanie DEFICYT -3.682.168,24 

 

Dochody majątkowe – 208,38% 

Plan 2.093.055,63 

Wykonanie 4.361.662,04 

 

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu – 123,08% 

Plan 7.421.719,83 

Wykonanie 9.134.338,78 
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Podstawowe inwestycje: 

- 2.406,46 - opracowanie wniosków na budowę kanalizacji i wody w Kłącznie oraz 

budowa kanalizacji w Sominach 

- 20.682,44 - projekty studni awaryjnej w Kłącznie i Sominach 

- 48.911,71 - remont hydroforni w Półcznie  

- 3.276.397,56 - budowa oczyszczalni i kanalizacji w m. Sominy 

- 8.171,35 - "Skok na boisko Sominy" 

- 74.684,14 - dotacja dla starostwa, droga Studzienice-Sominy 

- 29.000,00 - przebudowa chodnika w m. Przewóz 

- 39.533,19 - przebudowa dróg w m. Ugoszcz 

- 392.436,92 - przebudowa drogi w m. Sominy 

- 10.000,00 - utwardzenie drogi w m. Osława Dąbrowa 

- 201.225,68 - przebudowa drogi w m. Sominy  

- 23.368,69 - utwardzenie drogi w m. Przewóz 

- 8.825,25 - przebudowa drogi w m. Rabacino 

- 55.023,00 - przebudowa drogi w m. Półczno 

- 7.293,31 - remont drogi w m. Osława Dąbrowa 

- 150.983,04 - modernizacja drogi w m. Skwierawy 

- 20.000,00 - modernizacja drogi w m. Ugoszcz 

- 29.000,00 - przebudowa ul. krótkiej w Studzienicach  

- 15.000,00 - przebudowa drogi w m. Czarna Dąbrowa 

- 32.900,00 - przebudowa drogi gminnej Ugoszcz-Grand 

- 96.501,22 - przebudowa drogi w m. Sominy 

- 10.600,00 - zakup wiat przystankowych  

- 1.548.504,66 - modernizacja dróg z udziałem Funduszu Solidarności Unii 

Europejskiej (1.407.005,41 zł) 

- 234.261,51 - budowa pomostu w Przewozie 

- 8.984,00 - przebudowa remizy strażackiej w Ugoszczy 

- 75.285,84 - budowa systemu powiadamiania i alarmowania ludności 

- 21.449,70 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego i skanera 

- 4.200,00 - zakup kserokopiarki 

- 16.000,00 - zakup motopompy 

- 56.138,06 - budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Studzienice 
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- 1.908.165,25 - ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii Gmin 

Lipnica i Studzienice 

- 5.000,00 - zakup monitoringu 

- 24.120,00 - wyposażenie świetlic wiejskich w m. Ugoszcz, Studzienice i Półczno 

- 19.000,00 - dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice na 

malowanie pomieszczeń  

- 5.000,00 - dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice na 

wymianę grzejników w bibliotece 

- 12.000,00 - zakup urządzenia do nawadniania boiska  

- 33.683,74 - zakup bramek, urządzeń sportowych, wyposażenie placu zabaw 

- 14.889,99 - zakup latarni solarnej w m. Rabacino oraz wiaty na boisko w Sominach  

- 158.670,00 - zakup wozu asenizacyjnego 

 

7.  Infrastruktura techniczna 

 

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna 

 

1.1 Istniejące hydrofornie 
 

Nazwa ujęcia 
Ważność operatu 

wodnoprawnego 

Hydrofornia Rabacino 25-05-2025 

Hydrofornia Sominy 04-08-2020 

Hydrofornia Studzienice 31-12-2026 

Hydrofornia Kłączno 23-07-2020 

Hydrofornia Skwierawy 20-06-2033 

Hydrofornia Przewóz 23-07-2020 

Hydrofornia Ugoszcz 25-09-2023 

Hydrofornia Półczno 20-01-2033 
 

1.2 Wykonane remonty i planowane nowe inwestycje wodociągowe  

 

Na końcu poprzedniego roku ściany i urządzenia w hydroforniach w Rabacinie, Skwierawach 

i Kłącznie zostały odmalowane.  

W przyszłym roku planujemy wykonanie odwiertu awaryjnego i stacji uzdatniania wody w 

Kłącznie i Sominach. 
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1.3 Istniejące sieci kanalizacyjne 

 

Nazwa sieci 

Ważność operatu 

na oczyszczanie 

ścieków  

Sieć kanalizacyjna w 

miejscowości Rabacino 
-  

Sieć kanalizacyjna w 

miejscowości Studzienice 
07-11-2028 

Sieć kanalizacyjna w 

miejscowości Kłączno 
07-11-2028 

Sieć kanalizacyjna w 

miejscowości Przewóz 
07-11-2028 

Sieć kanalizacyjna w 

miejscowości Ugoszcz 
07-11-2028 

Sieć kanalizacyjna w 

miejscowości Półczno 
07-11-2028 

Sieć kanalizacyjna w 

miejscowości Czarna 

Dąbrowa 

07-11-2028 

Sieć kanalizacyjna w 

miejscowości Osława 

Dąbrowa 

07-11-2028 

 

 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku udzielił Gminie Studzienice pozwolenia 

wodnoprawnego na usługi wodne polegające na: 

- oczyszczaniu ścieków pochodzących z aglomeracji obejmującej miejscowości: Ugoszcz, 

Przewóz, Kłączno, Studzienice, Osława - Dąbrowa, Czarna Dąbrowa, Półczno w oczyszczalni 

ścieków w Ugoszczy (dz. nr 182 obr. Ugoszcz, gm. Studzienice,  p. bytowski); 

- wprowadzaniu oczyszczonych ścieków z ww. oczyszczalni do rowu melioracyjnego R-A  

(dz. nr 167 obr. Ugoszcz); 

 

1.4 Realizowane naprawy i modernizacje sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków  
 

- Remont zbiornika wstępnego na oczyszczalni ścieków w Ugoszczy. 

- Wykonywanie bieżących napraw i konserwacji pomp w przepompowniach związanych 

z nieprawidłowym użytkowaniem kanalizacji sanitarnej. Użytkownicy sieci głównie 

w miejscowościach Osława-Dąbrowa, Studzienice i Kłączno wprowadzają odpady 

nieorganiczne, takie jak odpady budowlane, odpady z tworzyw sztucznych, odpady 

kosmetyczne, odpadki organiczne, odpady chemiczne oraz pozostałe odpady, do których 

możemy zaliczyć popiół z pieca czy szkło.  
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Zatory sieci kanalizacyjnej, awarie przepompowni, powstające w wyniku wrzucania ww. 

odpadów do sieci kanalizacyjnej doprowadzić mogą do cofnięcia ścieków i zalania 

mieszkania, posesji lub ulicy. Takie zjawisko powoduje straty materialne, jest uciążliwe dla 

mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Powoduje również wzrost 

kosztów oczyszczania ścieków.  

- Zrzut ścieków do oczyszczalni wynosi obecnie od 350 do 500 m
3
 na dobę. 

- Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi 520 m
3
.
 
W związku z koniecznością 

przyłączenia kolejnych osiedli nieodzowna jest rozbudowa oczyszczalni ścieków minimum o 

200 m
3
. 

- Przystąpiono do realizacji budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Sominach. Koszty 

zrealizowania tego  przedsięwzięcia wyniosą 4.302.091,89 zł brutto. 

 

1.5 Podjęte uchwały  
 

Dnia 7 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego opublikowano 

Uchwałę Nr III/30/2019 Rady Gminy Studzienice z dnia 7 lutego 2019 r. dotyczącą 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Studzienice. 

 

1.6 Zatwierdzone taryfy opłat na lata 2018-2021 

Okres 07.06.2018 – 06.06.2019 r. 

Lp. Rodzaj usługi 
Cena za 1m

3
 

netto brutto* 

1. Dostawa wody 2,41 zł/m
3
 2,60 zł/m

3
 

2. Odprowadzanie 

ścieków 

4,48 zł/m
3
 4,84 zł/m

3
 

 Razem 6,89 zł/m
3
 7,44 zł/m

3
 

 

Okres 07.06.2019 – 06.06.2020 r. 

Lp. Rodzaj usługi 
Cena za 1m

3
 

netto brutto* 

1. Dostawa wody 2,53 zł/m
3
 2,73 zł/m

3
 

2. Odprowadzanie 

ścieków 

4,71 zł/m
3
 5,09 zł/m

3
 

 Razem 7,24 zł/m
3
 7,82 zł/m

3
 

 

Okres 07.06.2020 – 06.06.2021 r. 

Lp. Rodzaj usługi 
Cena za 1m

3
 

netto brutto* 

1. Dostawa wody 2,68 zł/m
3
 2,89 zł/m

3
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2. Odprowadzanie 

ścieków 

4,99 zł/m
3
 5,39 zł/m

3
 

 Razem 7,67 zł/m
3
 8,28 zł/m

3
 

* cena określona w taryfie jest ceną netto, do której dolicza się podatek od towarów i usług (stawka podatku zgodnie z obowiązującymi 

przepisami wynosi 8%), wartość brutto obliczona została dla 1m3 
 

 

Infrastruktura drogowa 

 

2. INFRASTRUKTURA DROGOWA 
 

2.1 Zrealizowane przedsięwzięcia w 2019 roku 

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Rodzaj finansowania i kwota przedsięwzięcia 

1. 
Budowa drogi gminnej z kostki brukowej w 

m. Sominy (centrum miejscowości) 

Koszt inwestycji – 390.000,00 zł. 

Dofinansowanie z Nadleśnictwa Bytów – 

300.000,00 zł 

2. Budowa dróg gminnych w Skwierawach  
Finansowanie w 100% z Funduszu Solidarności 

Unii Europejskiej 470.000,00 zł 

3. 
Budowa drogi gminnej Studzienice – 

Czarna Dąbrowa  
Finansowane w 100% z Funduszu Solidarności 

Unii Europejskiej 747.042,76 zł 

4. 
Budowa dróg gminnych z płyt JOMB w 

miejscowości Ugoszcz  

Całkowity koszt inwestycji 262.946,02 zł. 

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych  

5. 

Budowa drogi gminnej w miejscowości 

Sominy w kierunku Skoszewa z płyt 

JUMBO 

Całkowity koszt inwestycji 169.596,05 zł. 

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 

135.152,00 zł 

6. 
Budowa drogi gminnej w miejscowości 

Sominy w kierunku Sominek  

Dofinansowanie z Nadleśnictwa Osusznica – 

50.000,00 zł 
Wartość całkowita – 92.001,22 zł 

7. 
Przebudowa drogi na dz. nr 291, 295, 257 w 

miejscowości Skwierawy 

Dofinansowanie z Nadleśnictwa Lipusz – 

100.000,00 zł 

Wartość całkowita – 130.000,00 zł 

8. 
Przebudowa ul. Dworcowej w 

Studzienicach  

Dofinansowanie Funduszu Solidarności Unii 

Europejskiej 137.187,30 zł 

Wartość całkowita – 237.936,55 zł 

 

8. Planowanie przestrzenne 

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Półcznie dla działek nr 151, 151a, 

152, 254/2, 255, 100/1, 100/2, 101/2 zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach 

Nr VII/27/98 z 17 czerwca 1998 r. (Dz. U. Woj. Słupskiego Nr 24, poz. 170 z dn. 

05.10.1998 r.) 
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 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego działki Nr 275/4 w Studzienicach 

zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach Nr XI/46/96 z 10 grudnia 1996 r. 

(Dz. U. Woj. Słupskiego Nr 3 poz. 9 z dn. 23 stycznia 1997 r.) 

 Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zlewni jeziora 

Studzieniczno – Kłączno – Ryńskie i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego działki Nr 162 w Studzienicach zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy w 

Studzienicach Nr V/30/97 z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Woj. Słupskiego Nr 25/97 

poz. 163 z dn. 30 września 1997 r.) 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Półczno w gminie Studzienice 

zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach Nr VII/27/1998 z dnia 17 czerwca 

1998 r. (Dz. U. Woj. Słupskiego Nr 24, poz. 170 z dnia 05 października 1998 r.) 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kłączno w gminie Studzienice 

zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Studzienice Nr IV/23/2000 r. w dniu 6 września 

2000 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 115 poz. 

746 z 16 grudnia 2000 r. 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, 

letniskowej i siedliska rolnego wsi Sominy w gminie Studzienice dla działek Nr 10/2, Nr 

26/3, Nr 34, Nr 36, Nr 181/5 zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach Nr 

X/45/2001 z 30 listopada 2001 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 13 poz. 265 z 28 lutego 

2002 r.) 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Studzienice w gminie Studzienice 

zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach Nr X/46/2001 z dnia 30 listopada 

2001 r. (Dz. U. nr 30  poz. 734  z 10 maja  2001 r.) 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego działki nr 224/5 i części działki nr 

224/6 w Studzienicach zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach 

Nr IV/20/2002 z 30 sierpnia 2002 r.  

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru zlewni jeziora Studzieniczno 

– Kłączno – Ryńskie dla działki nr 20/1, nr 20/4 i części działki nr 20/10 w Przewozie 

zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach Nr IV/21/2002 z 30 sierpnia 2002 r. 

(Dz.U. Woj. Pomorskiego Nr 66 poz.1511 z dn. 3 października 2002 r.) 
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 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru zlewni jeziora Studzieniczno 

– Kłączno – Ryńskie dla działki nr 20/9 i części działki nr 20/10 w Przewozie 

zatwierdzony  Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach Nr IV/21/2002 z 30 sierpnia 2002 r. 

(Dz.U.Woj. Pomorskiego Nr 66 poz. 1512 z dn. 3 października 2002 r.) 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki 108/4 w obrębie 

Prądzonka zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach Nr VII/46/2003 z 9 lipca 

2003 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 134  poz. 2375 z dn. 3 listopada 2003 r.) 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Studzienicach dla działek nr 191/3 i 

191/4 zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach Nr VII/47/2003 z 9 lipca 

2003 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 134  poz. 2376 z dn. 3 listopada 2003 r.) 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Ugoszczy dla działki nr 457 

zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach Nr X/63/2003 z dnia 12 września 

2003 r.  

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Półcznie dla działki nr 310 

zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach Nr XXXIII/211/2006 z dnia 16 

lutego 2006 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 9, poz. 225 z dn. 08.02.2008 r.)    

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych we wsi 

Sominy w granicach działki nr 198, 52, 51/23, 51/22, 198 zatwierdzony Uchwałą Rady 

Gminy w Studzienicach Nr XXVI/229/2009 z dnia 29 października 2009 r. (Dz. U. Woj. 

Pomorskiego poz. 240 i 241) 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działek nr 26/1 i 36 w 

miejscowości Przewóz zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach Nr 

XVII/244/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego poz. 889,890) 

 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Studzienice zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach Nr XXX/265/2010 

z dnia 17 czerwca 2010 r.  

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla działki nr 101/15 położonej w 

miejscowości Sominy zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach Nr 

XXXIII/248/2014 z dnia 8 maja 2014 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego poz. 2374 z dn.9 lipca 

2014 r.) 
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 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego centrum miejscowości Kłączno 

zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach Nr XXXIV/249/2014 z dnia 3 lipca 

2014 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego poz. 2772 z dn. 13 sierpnia 2014 r.) 

 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Studzienice zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach Nr III/17/2015 z dnia 5 

lutego 2015 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego poz. 2374 z dn. 9 lipca 2014 r.) 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dwutorowej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 400 KV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo zatwierdzony 

Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach Nr IV/28/2015 z dnia 12 marca 2015 r. 

 Analiza zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego na potrzeby 

oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Studzienice oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego 

zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach Nr XVII/136/2016 z dnia 15 

września 2016r. 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru miejscowości 

Sominy tj. dla nieruchomości oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 287/2 i 60/7 

zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach Nr XIX/156/2016 z dnia 15 grudnia 

2016 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego poz. 426 z dn. 31 stycznia 2017 r.) 

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w miejscowości 

Ugoszcz zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Studzienicach Nr XXX/277/2018 z dnia 

19 lipca 2018 r. (Dz. U. Woj. Pomorskiego poz. 3383 z dn. 22 sierpnia 2018 r.) 

 

9.Oświata i wychowanie.  

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty i Kultury Gminy Studzienice jako jednostka 

organizacyjna Gminy Studzienice w 2019 roku prowadził obsługę trzech placówek 

oświatowych:  

 Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach, 

 Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy, 

 Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Półcznie.  

Przedmiotem działalności Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty i Kultury 

Gminy Studzienice jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie zadań związanych 
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z obsługą administracyjną, finansową, księgowo – rachunkową, kadrowo – płacową 

i organizacyjną jednostek oświatowych na terenie Gminy Studzienice.  

 

Placówki oświatowe  

Na terenie gminy Studzienice funkcjonują trzy szkoły podstawowe z oddziałami 

przedszkolnymi. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku, w wyniku reformy systemu oświaty z 2017 

roku, gimnazja zostały zlikwidowane. Od września 2019 roku cykl nauki był skrócony z 

dziewięciu do ośmiu lat.   

 

Struktura organizacyjna placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Studzienice  w roku 2019* 

* opracowano na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, stan na dzień  30.09.2019 r.  

 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów/dzieci 

w tym: 

0 I II III IV V VI VII  VIII 

1 

Oddział 

przedszkolny w 

Szkole 

Podstawowej  

w Studzienicach 

4 71 18       

  

2 

Oddział 

przedszkolny w 

Szkole 

Podstawowej w 

Ugoszczy 

3 31 6       

  

3 

Oddział 

przedszkolny w 

Szkole 

Podstawowej  

w Półcznie 

3 50 11       

  

4 Szkoła Podstawowa   

w Studzienicach 
11 171  20 27 22 10 26 32 21 13 

5 Szkoła Podstawowa  

w Ugoszczy 
8 104  19 17 10 7 15 16 9 11 

6 Szkoła Podstawowa  

w Półcznie 
8 99  11 10 14 13 15 14 13 9 

  Razem 37 526 35 50 54 46 30 56 62 43 33 
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Zatrudnienie nauczycieli  według stopnia awansu zawodowego w placówkach 

prowadzonych przez Gminę Studzienice w roku 2019 

Ważnym warunkiem funkcjonowania oświaty są kwalifikacje kadry pedagogicznej. Status 

zawodowy nauczycieli i ich wykształcenie mają też znaczący wpływ na wielkość środków 

finansowych w budżecie oświatowym. Zdecydowana większość nauczycieli i pedagogów 

szkół posiada pełne kwalifikacje, wielu cały czas się doskonali. Dla zabezpieczenia 

odpowiedniego poziomu nauczania w roku 2019 zgodnie z wymogami prawa i potrzebami 

poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W ramach 

posiadanych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek 

oświatowych mieli możliwość dofinansowania nauczycielom kosztów kształcenia 

pobieranych przez uczelnie wyższe na kierunkach pedagogicznych, kursów doskonalących 

warsztaty pracy nauczyciela, szkoleń Rad Pedagogicznych, zakupu materiałów 

szkoleniowych dla Rady Pedagogicznej. Realizacja zadań w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli była realizowana zgodnie z potrzebami szkoły. W roku 2019 na 

doskonalenie zawodowe nauczycieli  w szkołach wydatkowano kwotę w wysokości 

26.342,33 zł.  

* opracowano na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, stan na dzień 30.09.2019 r.  

Zatrudnienie nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej  

w Ugoszczy według stopnia awansu zawodowego w roku 2019 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

17 0 1 0 7 9 

zatrudnieni w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 

osób 

3 0 0 0 2 1 

liczba 

etatu 

0,61 0 0 0 0,33 0,28 

Razem etaty 17,61 0 1 0 7,33 9,28 

Zatrudnienie nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach 

według stopnia awansu zawodowego w roku 2019 

zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

25 0 0 4 7 14 

zatrudnieni liczba 2 0 0 0 2 0 
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  * opracowano na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, stan na dzień 30.09.2019 r. 

 

* opracowano na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, stan na dzień 30.09.2019 r.  

 

Ponadto zgodnie z potrzebami placówek oświatowych zatrudnieni są również pracownicy 

administracji i obsługi:  

 w Szkole Podstawowej im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach - 14 osób 

(12,5 etatu), 

 w Szkole Podstawowej im. Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy - 7 

osób (7 etatów), 

 w Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w 

Półcznie - 8 osób (8 etatów).  

 

Programy edukacyjne i dotacje celowe 

W roku 2019 uczniowie klas I – VIII szkół podstawowych bez względu na realizowaną 

podstawę programową zostali wyposażeni w darmowe podręczniki i materiały edukacyjne lub 

materiały ćwiczeniowe.  Z tej formy wsparcia skorzystało 369 uczniów, na co przeznaczono 

dotację celową w kwocie  31.791,38 zł.  

Szkoły Podstawowe w Studzienicach, Półcznie i Ugoszczy uczestniczyły w budowie 

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska 

w niepełnym 

wymiarze 

osób 

liczba 

etatu 

1,18 0 0 0 1,18 0 

Razem etaty 26,18 0 0 4 8,18 14 

Zatrudnienie nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf 

Pomorski” w Półcznie według stopnia awansu zawodowego w roku 2019 

zatrudnieni w 

pełnym wymiarze 

ogółem bez 

stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

20 0 1 1 5 13 

zatrudnieni 

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 

osób 

3 0 0 0 1 2 

liczba 

etatu 

1,39 0 0 0 0,35 1,04 

Razem etaty 21,39 0 1 1 5,35 14,04 
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Cyfrowa na lata 2014 – 2020, której celem jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego 

internetu każdej szkole w Polsce, co zagwarantuje wyrównanie dostępu do wiedzy, rozwój 

nowych form kształcenia oraz zdobywanie kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i 

nauczycieli.  

Ponadto placówki oświatowe na terenie Gminy Studzienice biorą udział w „Programie dla 

szkół”, w ramach którego uczniowie z klas I – V otrzymali nieodpłatnie owoce i warzywa 

oraz mleko i przetwory mleczne. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i 

młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i 

przetworów mlecznych oraz trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci, zwiększenie 

udziału owoców i warzyw w codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania 

poprzez działania o charakterze edukacyjnym. Jest to kontynuacja programów „Owoce i 

warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”.  

 

Pomoc materialna dla uczniów  

Pomoc materialna dla uczniów udzielana jest na podstawie przepisów art. 90 b i art. 90 n 

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. Z tej formy wsparcia korzystali 

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.   

W 2019 roku z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w okresie od stycznia  

do czerwca skorzystało 30 uczniów, zaś w okresie od września do grudnia również  

30 uczniów. Na pomoc materialną w 2019 roku przeznaczono kwotę  26.354,52 zł.  

Wykazana powyżej kwota stypendiów wypłacana jest w 80% z budżetu państwa, natomiast 

20% całkowitych kosztów realizacji zadania stanowią środki własne Gminy Studzienice.   

 

Dowóz uczniów  

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego 

transportu i opieki uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci 5 i 6-letnich 

uczęszczających do przedszkoli albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji 

publicznej. Obowiązkiem Gminy jest również zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, 

gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do 

najbliższej szkoły ponadpodstawowej. Gmina Studzienice zapewnia dowóz dzieciom 

niepełnosprawnym do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie. W roku 
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2019 na dowóz dzieci do szkół, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 

w wysokości 195.417,70 zł.  

 

Wydarzenia w szkołach podstawowych  

Wydarzenia w szkołach podstawowych w roku 2019 

 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Ks. Antoniego 

Peplińskiego w 

Studzienicach 

- program profilaktyczny dla dzieci 5- 6-letnich – „Czyste powietrze wokół 

nas”; 

- program profilaktyczny dla klas I-III szkoły podstawowej – „Nie pal przy 

mnie proszę”; 

- program profilaktyczny dla klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz III klasy 

gimnazjum – „Znajdź właściwe rozwiązanie”; 

- program Antynikotynowej Edukacji Zdrowotnej dla klas IV i V szkoły 

podstawowej; 

- program „Trzymaj formę”; 

- program o bezpieczeństwie dla klasy I szkoły podstawowej - „Bezpieczna 

szkoła Puchatka”; 

- program dla kasy V szkoły podstawowej - „Stop udarom”; 

- przedszkolna uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka; 

- żywa lekcja historii – zaprezentowanie przez aktorów teatru historycznego 

z Malborka dziejów polskiej husarii. Dzieci pod okiem prowadzącego 

zakładały kostiumy, demonstrowały husarską zbroję oraz XVII – wieczną 

broń; 

- bal karnawałowy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 

I-VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum; 

- poczta walentynkowa – roznoszenie kartek walentynkowych przez 

uczennice SP; 

- przeprowadzono projekt czytelniczy dotyczący  wiedzy na temat serii 

książek A. Maleszki „Magiczne Drzewo”. Konkurs zorganizowali 

nauczyciele biblioteki szkolnej dla uczniów klas IV -VI szkoły podstawowej 

i zakończył się „poszukiwaniem skarbu” i nocowaniem w szkole; 

- apel z okazji Dnia Kobiet w szkole oraz występy artystyczne dzieci  

z oddziałów przedszkolnych; 

- Pierwszy Dzień Wiosny – pożegnanie Pani Zimy i przywitanie Pani 

Wiosny w oddziałach przedszkolnych oraz symboliczne topienie Marzanny 

przez uczniów klas I-III szkoły podstawowej; 

- Szkolny Festiwal Talentów – zaprezentowanie swoich talentów przez 

uczniów klas I –VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum; 

- apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja; 

- Dzień Dziecka w oddziałach przedszkolnych – gry i zabawy; 

- udział w akcji „I Ty możesz pomóc Kubie w leczeniu i rehabilitacji”  

– zbiórka nakrętek, zużytych baterii, telefonów komórkowych itp.; 

- spotkanie z policjantem – pogadanka na temat: „Bezpieczne wakacje”; 

- pasowanie na ucznia klasy I; 

- akcja „Pomagamy bezdomniakom” – zbiórka karmy oraz akcesoriów na 

rzecz schroniska dla zwierząt; 

- „XIV Bieg Studzienicki” – biegi przełajowe z cyklu Cross Festival;  

w których uczestniczą nie tylko uczniowie Szkoły Podstawowej  
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w Studzienicach, ale również dzieci i młodzież z terenu Powiatu 

Bytowskiego; 

- spotkanie z leśnikiem – poznawanie przez dzieci z oddziałów 

przedszkolnych zasad panujących w lesie, rodzajów drzew oraz zwierząt 

żyjących w lesie; 

- warsztaty na temat bezpieczeństwa „Bezpieczna praca i zabawa  

w gospodarstwie wiejskim” przeprowadzone przez Okręgową Inspekcję 

Pracy w Gdańsku; 

- dyskoteka połączona z pasowanie uczniów klasy szkoły podstawowej IV  

 i złożeniem przez nich przysięgi w związku z przyjęciem ich do starszej 

braci uczniowskiej; 

- Andrzejki -  Komnata wróżb – przygotowanie wróżb przez uczniów szkoły 

podstawowej; 

- udział w akcji „Serce dla serca” – szycie poduszek dla kobiet  

po mastektomii; 

- wielka zbiórka artykułów higienicznych na rzecz Hospicjum Pomorze 

Dzieciom; 

- apel z okazji Światowego Dnia Oszczędzania – spotkanie  

z przedstawicielem Banku PKO Bank Polski; 

- apel z okazji Dnia Niepodległości; 

- udział w akcji „I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”; 

- w grudniu zorganizowano Powiatowy Festiwal Kolęd  

  i Pieśni Ks. Antoniego Peplińskiego; 

- udział w przedstawieniu cyrkowym – Cyrk LUNA; 

- apel z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Obrońców 

Polskości na 

Ziemi Ugoskiej w 

Ugoszczy 

- realizacja projektu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi 

pt. „Mały czy duży rozwojowi kultury służy”, w ramach którego szkoła 

pozyskała stroje kaszubskie dziewczęce i chłopięce, projekt był  

współfinansowany ze  środków unijnych z programu PROW 2014-2020 

LEADER; 

- udział w ogólnopolskim konkursie „Wielka Liga Czytelników”; 

- projekty innowacyjne:  Kinezjologia edukacyjna Paula Dennisona, 

ClassDojo – Szczęśliwe szkoły; 

- projekt ogólnopolski – „Ratujemy i uczymy ratować” Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy  (co roku szkoła przystępuje do projektu); 

- projekt szkolny – „Dorośli czytają dzieciom”; 

- projekt szkolny „Dzień Pluszowego Misia” – wersja angielska – w ramach 

tego projektu dzieci przedstawiają społeczności szkolnej bajki w wersji 

angielskiej; 

- realizacja szkolnego projektu „Trzymaj Formę”; 

- realizacja programu sportowego SKS – grupa chłopców i dziewcząt; 

- Projekt Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, pt. 

„Trzymamy formę na wesoło i bezpiecznie” – projekt w trakcie realizacji dla 

szkoły, pozyskany zostanie kompleksowy zestaw rekreacyjno-sportowy  na 

plac zabaw; 

- organizacja imprez i uroczystości szkolnych: bal karnawałowy, Dzień 

Seniora, Dzień Kobiet, Święto Szkoły, apel z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych, Dzień Wiosny/Happening odnoście Przemocy i Bezpieczeństwa, 

Święto Ziemi, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Ojca i Matki, Dzień 

Dziecka – otwarcie nowej części placu zabaw w Przedszkolu, Dzień 
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języków, Festyn na „Powitanie Lata”, pasowanie pierwszoklasistów, Dzień 

Nauczyciela, Święto Niepodległości, Andrzejki, Ogólnoszkolna akcja „I Ty 

możesz zostać Św. Mikołajem!”; 

- kiermasz bożonarodzeniowy- na rzecz dzieci potrzebujących w Brazylii, 

Syrii, hospicjum pomorskie dla dzieci; 

- konkurs kolęd; 

- ogólnoszkolna akcja pomoc dla schroniska. 

Szkoła 

Podstawowa im. 

Tajnej 

Organizacji 

Wojskowej „Gryf 

Pomorski” w 

Półcznie 

- spotkanie profilaktyczne pod hasłem „Bezpieczne ferie”  

z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Bytowie;  

- warsztaty dla uczniów przeprowadzone przez pracowników Muzeum 

Zachodniokaszubskiego w Bytowie; 

- warsztaty dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego przeprowadzone 

przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bytowie; 

- bal karnawałowy dla uczniów szkoły; 

- współpraca z nadleśnictwem – pogadanki na zajęciach dla przedszkolaków 

i uczniów klas I – III szkoły podstawowej; 

- wystawa „Ojcowie Niepodległości” – ekspozycja udostępniona uczniom;  

- uczestnictwo w Ogólnopolskim Programie Edukacji Stomatologicznej  

– „Niesamowity Świat Higieny Jamy Ustnej” ; 

- Święto Wiosny – na sportowo;  

- wyjazd na mecz koszykówki do Gdańska; 

- gminny konkurs języka angielskiego i języka niemieckiego organizowany 

przez  szkołę; 

- udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy Pożarniczej; 

- udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2019”;  

- udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych; 

- przygotowanie części artystycznej na obchody Dnia Kobiet w naszym 

sołectwie; 

- udział w wojewódzkim etapie konkursu wiedzy pożarniczej; 

- udział w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Wiosna w Powiecie 

Bytowskim”; 

- organizacja Gminnego Konkursu Wiedzowego „Omnibus 2019”; 

- udział w konkursie plastycznym „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwie 

rolnym”; 

- Dzień Matki; 

- Piknik Rodzinny w przedszkolu; 

- organizacja Gminnego Konkursu Ortograficznego; 

- udział w powiatowym etapie konkursu „Ptaki ptaszki polne”; 

- wizyta w Komendzie Powiatowej Policji – dla uczniów klas młodszych  

i przedszkolaków; 

- udział w XXXV Wojewódzkim Turnieju Zespołów Teatralnych 

,,Niebieskie Tarcze" w Gdańsku;  

- Tydzień Profilaktyki – cykliczne wydarzenie w  szkole: pogadanki  

i spotkania z psychologami, pedagogami, przedstawicielami policji, straży 

pożarnej, dietetykami i innymi; 

- piknik edukacyjny (przedmioty ścisłe) w szkole; 

- wizyta w Naukobusie z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy; 

- udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” promującej 

czytelnictwo; 

- aktywne i emocjonujące Dni z Wychowawcą – atrakcje sportowe  
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i rekreacja; 

- udział w akcji „Sprzątanie świata” ; 

- upamiętnienie 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej – hołd dla 

poległych w obronie Ojczyzny; 

- akcja pomocy Pomorskiemu Hospicjum dla Dzieci; 

- pasowanie w przedszkolu i w szkole; 

- warsztaty garncarskie dla uczniów szkoły podstawowej; 

- Oceanarium 3D w sali gimnastycznej szkoły - dodatkowa atrakcja 

edukacyjna;  

- dział w VIII Konkursie Piosenki Patriotycznej. Podium dla uczennic 

szkoły; 

- udział w Powiatowych zawodach Tenisa Stołowego w Miastku. Chłopcy 

wicemistrzami powiatu; 

- udział w Konkursie Matematycznym dla szkół podstawowych „Chcesz być 

jak Pitagoras, weź długopis, dołącz do nas” – uczeń szkoły uplasował się na 

IV miejscu; 

-warsztaty artystyczne rękodzieła kaszubskiego; 

- Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego; 

- udział w charytatywnej akcji „Dobro powraca” – pomoc dla dzieci 

spędzających święta w bytowskim szpitalu; 

- jasełka przedszkolaków dla zaproszonych gości; 

- konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych – „Boże Narodzenie 2019”;  

- udział w powiatowym konkursie kolęd i pieśni Ks. Antoniego Peplińskiego 

w Studzienicach.  Uczennica szkoły zajęła II miejsce; 

- warsztaty z mediacji oraz sposobów rozwiązywania konfliktów  

dla uczniów klas starszych.  

 

10. Pomoc społeczna.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Studzienicach realizował zadania określone w 

statucie, ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustawach mających na celu pomoc w 

rozwiązywaniu problemów.  

W roku 2019 ośrodek dysponował budżetem 7 101.109,00 zł. z czego zrealizował 6 

905.532,80 zł., tj. 97,24%.  

Wydatki ośrodka realizowane były z różnych źródeł: 

Źródło Plan Wykonanie % budżetu 

Dotacja państwowa 6 314.060,00 6 234.180,04 90,28 % 

Budżet gminy    787.049,00    671.352,76 9,72 % 

Ogółem 7 101.109,00 6 905.532,80  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone.  

Zadania zlecone: 

1. Usługi specjalistyczne          dla 1 osoby    120 godzin        na kwotę  4.800,00 zł. 
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2. Świadczenia rodzinne. 

W 2019 roku przyznano świadczenia na kwotę   1 873.544,00 zł., w tym: 

- 4.144 zasiłków rodzinnych na kwotę   469.474,00 zł. 

- 2.417 dodatków do zasiłków rodzinnych   259.018,00 zł. 

- 1.786 zasiłków  pielęgnacyjnych    337.740,00 zł. 

- 266 świadczeń pielęgnacyjnych    417.444,00 zł. 

- 96 zasiłków dla opiekunów     59.520,00 zł.  

- 322 składki emerytalno rentowych    78.147,00 zł.  

- 80 składek zdrowotnych6.544,00 zł.   

- 131 specjalnych zasiłków opiekuńczych   80.061,00 zł. 

- 160 świadczeń rodzicielskich    131.596,00 zł. 

- 1 świadczenie „Za życiem”     4.000,00 zł. 

 

 W związku z narodzinami 34 dzieci wypłacono becikowe w kwocie 34.000 zł. 

Świadczenia rodzinne w podziale na ich rodzaj i wysokość obowiązującą w 2019 i 2020r.  

Typ świadczeń  Kwota świadczeń obowiązująca w 2019r. 

Zasiłek rodzinny  - 95 zł. m-nie na dziecko do 5 lat 

 - 124 zł. m-nie na dziecko w wieku 6-18 lat 

 - 135 zł. m-nie na dziecko w wieku 18-24 lat 

Urlop wychowawczy  - 400 zł. miesięcznie 

Dodatek z tytułu samotnego 

wychowania 

- 193 zł. m-nie nie więcej  niż 386 zł. na wszystkie 

dzieci, w przypadku dziecka niepełnosprawnego 

kwotę dodatku zwiększa się o 80 na dziecko, nie 

więcej niż 160 zł. na wszystkie dzieci 

Kształcenie i rehabilitacja dziecka 

niepełnosprawnego  

 - 90 zł. m-nie na dziecko wieku do 5 lat  

 - 110 zł. m-nie na dziecko w wieku powyżej 5 lat 

Rozpoczęcie roku szkolnego  - 100 zł. jednorazowo 

Nauka w szkole poza miejscem 

zamieszkania 

 - 69 zł. m-nie (dojazd) do szkoły poza miejscem 

zamieszkania 

 - 113 zł. m-nie (zamieszkanie w internacie) na 

dziecko 

Wychowanie dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

 - 95 zł. m-nie  

Zasiłek pielęgnacyjny  - 184,42 zł.  m-nie od 01.11.2019r. 215,84 zł. 

Świadczenie pielęgnacyjne  - 1.583 zł. m-nie od 01.01.2020r. 1.830 zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy  - 620 zł. 
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Zasiłek dla opiekuna  - 620 zł. 

Becikowe  - 1.000 zł. jednorazowo 

Świadczenie rodzicielskie   - 1.000 zł. m-nie  

 Świadczenie „Za życiem”  - 4.000 zł. jednorazowo  

  

Prawo do zasiłków rodzinnych przysługuje rodzinie, jeżeli spełnia obowiązujące kryteria. 

Według kryterium dochodowego  - dochód nie może przekroczyć 674 zł oraz kwoty 764 zł w 

przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. W przypadku 

przekroczenia dochodu możliwe jest zastosowanie tzw. „mechanizmu złotówka za złotówkę”, 

który pozwala podwyższyć kryterium dochodowe przy jednoczesnym zmniejszeniu 

pobieranych zasiłków.  

Fundusz alimentacyjny 

Świadczenie alimentacyjne przysługuje dzieciom uprawnionym do alimentów zasądzonych 

od rodzica, jeżeli ich egzekucja okazała się bezskuteczna.  W 2019 roku przyznano 124 

świadczenia na kwotę 52.280,00 zł. Świadczenie alimentacyjne przyznane zostało dla 9 

rodzin, w których znajdowało się 15 dzieci.  

W ramach postępowań prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 

12.839,57 zł. z tego 9.083,75 zł. przekazano na dochody budżetu państwa a 3.755,82 zł. na 

dochody własne organu właściwego wierzyciela.  

Karta Dużej Rodziny 

W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy program dla rodzin 

wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. W ramach programu w 2019 roku 81 rodzinom 

wydano Karty. Od stycznia 2019 roku możliwe jest składanie wniosków o przyznanie karty 

dużej rodziny dla rodziców, którzy mieli 3 lub więcej dzieci. 

Świadczenie wychowawcze 500+ 

Od kwietnia 2016r. GOPS realizuje ustawę pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. W 

ramach jej realizacji w 2019 roku przyznano 7289 świadczenia na łączną kwotę 3 791.832,80 

zł.  

Podczas realizacji programu w 2019 roku złożonych zostało 446 wniosków  na świadczenia 

dla 807 dzieci.  

Wypłata wynagrodzenia dla opiekunów prawnych 
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Sąd opiekuńczy przyznaje opiekunowi prawnemu na jego wniosek wynagrodzenie za 

sprawowanie opieki. W 2019 wypłacono 12 świadczeń na łączną kwotę 5.040,00 zł. 

Dobry Start 

W 2019 roku GOPS  realizował zadanie w postaci wypłaty świadczenia „Dobry Start”. 

Świadczenie to dotyczyło wypłaty zasiłku 300 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. W 

ramach działania wypłacono 519 świadczeń dla dzieci rozpoczynających rok szkolny, na 

łączną kwotę 155.700,00 zł.  

Zadania własne: 

1. Zasiłki stałe:  dla 15 osób 172 świadczenia na kwotę 93.903,00 zł. 

2. Składka zdrowotna  dla 13 osób 148 składek  na kwotę 8.009,00 zł. 

3. Zasiłki okresowe  dla 9 rodzin 22 świadczenia na kwotę 6.966,00 zł. 

4. Dożywianie dzieci w szkole. 

W 2019 GOPS realizował Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który 

obejmował pomoc dla: 

- dzieci od 0 do 7 lat       25 osób 

- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów   91 osób 

- liczba rodzin objętych pomocą     46 rodzin 

Koszty programu wyniosły 62.445,00 zł. w tym ze środków własnych wydano 12.489,00 zł., 

z dotacji  49.956,00 zł.  

Pomoc celowa 

Zasiłki celowe przyznano dla 41 osób na kwotę 51.080,00 zł.  

Koszty schroniska dla 1 bezdomnego z terenu gminy wyniosły 15.820,00 zł. 

Usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne 

Koszt usług opiekuńczych w 2019r. wyniósł 232.096,39 zł. 

Usługi opiekuńcze realizowane były przez 8 opiekunek (6,5 etatu) oraz 1 osobę pracującą w 

ramach prac społecznie użytecznych. W 2019r. usługi opiekuńcze były wykonywane u 

dziewiętnastu samotnych i chorych osób.  

W 2019 gmina przystąpiła do programu Opieka 75+ na realizację którego otrzymała dotacje 

w wysokości 7.584,00 zł. 

GOPS ponosi również koszty związane z pobytem czterech podopiecznych w Domu Pomocy 

Społecznej w wysokości 86.069,00 zł. 
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Utrzymanie ośrodka  

Utrzymanie ośrodka finansowane było z dotacji celowej i środków gminy i w 2019r. wyniosło 

368.471,77 zł, z tego 64.800,00 zł pochodziło z dotacji zaś 303.671,77 zł ze środków gminy.  

Pomoc żywnościowa  

Program operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 jest programem polegającym 

na dostarczaniu najuboższym osobom w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek lub 

posiłków. Pomoc adresowana jest do najuboższych osób i rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej 

(bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka choroba…), których dochód nie przekracza 

odpowiednio 1.056 zł. na osobę w przypadku rodzin oraz 1.402 zł. w przypadku osób 

samotnych.  

Rolą ośrodka jest współpraca z organizacjami pełniącymi rolę operatorów lokalnych 

programu. Funkcję taką pełni w naszej gminie Caritas Parafii w Ugoszczy.  

W 2019 odbyły się trzy wydanie żywności dla 87 rodzin (219 osób) wydano 17.452 

produktów, ich wartość wynosiła 34.483,55 zł. Na rok 2020 do programu zgłosiło się 90 

rodzin (246 osób).  

Od 01 stycznia 2012 roku ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

wprowadziła na gminy obowiązek organizowania form wspierania rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W 2019 roku wsparcie dla 

rodzin przeżywających trudności udzielane było przez dwóch pracowników socjalnych oraz 

dwóch asystentów rodziny. W ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej 

pieczy zastępczej na rok 2019” otrzymano na ten cel dotację w kwocie 2.970,00 zł. W 

związku z pobytem 3 dzieci z terenu gminy Studzienice w pieczy zastępczej poniesiono 

koszty w wysokości 11.035,73 zł.  

Rodzinom z terenu gminy umożliwiono dostęp do poradnictwa specjalistycznego (radca 

prawny oraz psycholog). 

Do działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przemocy w Rodzinie wpłynęło pięć Niebieskich Kart dotyczyły one 5 rodzin z terenu 

Gminy Studzienice. W rodzinach tych podjęto działania mające zapobiec występowaniu 

przemocy w rodzinie.    

 



38 
 

Struktura wydatków w 2019 roku na zadania w zł.  

Lp. Formy świadczeń 

wg rozdziałów 
Zadania zlecone Dotacje celowe Zadania własne ze 

środków własnych 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

1. Rozdział 85195 

świadczenia 

zdrowotne  

67,00 67,00 0 0 0 0 

2. Rozdział 85213 

ubezpieczenie 

zdrowotne 

0 0 8.600,00 8.008,55 0 0 

3.  Rozdział 85214 

Zasiłki i pomoc w 

naturze 

0 0 14.000,00 6.959,16 127.000,00 122.413,37 

4. Rozdział 85215 

Dodatki 

mieszkaniowe 

0 0 0 0 3.000,00 0 

5. Rozdział 85216 

Zasiłki stałe 

0 0 98.620,00 93.902,89 0 0 

6. Rozdział 85219 

Utrzymanie 

ośrodka 

5.040,00 5.040,00 64.800,00 64.800,00 352.219,00 303.671,77 

7. Rozdział 85228 

usługi opiekuńcze 
7.000,00 4.800,00 7.584,00 5.553,50 267.330,00 221.742,89 

8. Rozdział 85230 

Dożywianie 

0 0 55.000,00 49.956,00 25.000,00 12.489,00 

9. Rozdział 85501 

500+ 
3 865.000,00 3 842.124,65 0 0 0 0 

10. Rozdział 85502 

Świadczenia 

rodzinne 

1 997.874,00 1 981.934,72 0 0 0 0 

11 Rozdział 85503 

Karta Dużej 

Rodziny 

705,00 609,49 0 0 0 0 

12 Rozdział 85504 

Dobry Start 
179.800,00 160.910,00 2.970,00 2.970,00 12.500,00 11.035,73 

13 Rozdział 85513 

ubezpieczenie 

zdrowotne 

7.000,00 6.544,08 0 0 0 0 

Razem 6 062.486,00 6 002.029,94 251.574,0 232.150,10 787.049,00 671.352,76 

Ogółem Plan – 7 101.109,00 Wykonanie  - 6 905.532,80 
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11.  Ochrona środowiska naturalnego.  

 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej  
 

1.1 Odnawialne źródła energii 

 

W 2019 roku został zrealizowany projekt pn.: „Ochrona powietrza poprzez montaż 

odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Lipnica i Studzienice.” Zarówno na 

budynkach mieszkańców Gminy Studzienice jak i budynkach użyteczności publicznej zostały 

zamontowane kolektory słoneczne, kotły na biomasę oraz instalacje fotowoltaiczne.  Łącznie 

przedsięwzięcie zostało zrealizowane u 72 mieszkańców. Na 4 budynkach użyteczności 

publicznej tj. Szkole Podstawowej w Półcznie, Szkole Podstawowej w Ugoszczy, Szkole 

Podstawowej w Studzienicach oraz Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice, zostały 

zamontowane instalacje fotowoltaiczne. Koszt realizacji zadania wyniósł  1.842.914,69 zł. 

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania10.3 

Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie 

dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

1.2 Przeprowadzone postępowania o uwarunkowaniach środowiskowych 

 

W 2019 roku nie zostały wydane żadne decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

12. Gospodarka komunalna 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Studzienice od dnia 1 lipca 2013 

r. odbywa się na nowych zasadach, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Oprócz gospodarstw domowych stale 

zamieszkałych od 2017 r. odpady odbierane są także z nieruchomości niezamieszkałych, 

nieruchomości mieszanych (w części zamieszkiwanych, a w części wykorzystywanych 

do celów użytkowych) oraz z domków letniskowych i innych nieruchomości 

wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

Odbiorem i transportem odpadów od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 

zajmuje się głównie podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – od 2013 r. 

jest to firma Elwoz Sp. z o.o. Poza ww. firmą zezwolenie na działalność w zakresie odbioru 

i transportu odpadów na terenie gminy ma jeszcze pięć podmiotów. Wszelkie odpady z terenu 
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gminy przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

w Sierznie.  

Od 2015 r. mieszkańcy gminy Studzienice mają możliwość oddania odpadów zebranych 

selektywnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego 

na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie. Dużą popularnością cieszą się 

również zbiórki zużytego sprzętu RTV i AGD oraz odpadów wielkogabarytowych, 

organizowane wiosną i jesienią w poszczególnych sołectwach na terenie gminy. Ilość 

odpadów zbieranych w sposób selektywny stale rośnie, w związku z powyższym Gmina 

Studzienice nie ma problemu z osiągnięciem wszelkich wymaganych poziomów odzysku i 

recyklingu odpadów.  

 

Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Studzienice w 2019 roku  

 

 Rodzaj Odpadu Zebrana 

ilość w tonach 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 19,96 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 132,64 

15 01 07 Opakowania ze szkła 70,92 

16 01 03  Zużyte opony 0,81 

16 81 02 Odpady inne niż wymienione w w 16 81 01 7,84 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 0,83 

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 6,17 

19 08 01 Skratki 20,94 

20 01 10 Odzież 0,24 

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje 0,06 

20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 7,79 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 517,76 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 34,52 

Ex 20 03 99 Odpady komunalne w innych podgrupach (popiół)  61,44 

 RAZEM 881,92 

 

13. Kultura, sport i rekreacja.  

Kultura  

W Gminie Studzienice w 2019 roku funkcjonowała jedna samorządowa instytucja kultury - 

Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice, w skrócie CKiB. Gmina Studzienice jest 

organizatorem instytucji kultury i przekazuje środki finansowe na jej funkcjonowanie.  

CKiB tworzy i organizuje działalność kulturalną na terenie Gminy Studzienice poprzez 

zajęcia animacyjne i muzyczne. Są to między innymi zajęcia z gry na instrumentach, nauki 
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śpiewu, a także plastyczne. W ciągu całego roku odbywają się imprezy i wydarzenia o 

charakterze cyklicznym, są to między innymi: Noc Świętojańska, Dni Studzienic, Jarmark w 

Sominach, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Ziemniaka, Andrzejki, Gminny Konkurs 

Kolęd, Turniej Kaszubskiej Baśki. Organizowane są również wydarzenia jednorazowe, takie 

jak wystawy, przedstawienia teatralne oraz koncerty.  

Ponadto CKiB w ramach podległych Świetlic stwarza mieszkańcom warunki do spotkań 

o charakterze integracyjnym, a także zaplecze do tworzenia się amatorskich ruchów 

artystycznych i kół zainteresowań w tym również Koła Gospodyń Wiejskich.  

CKiB to także Biblioteka Publiczna w Ugoszczy i Filia w Studzienicach. Biblioteki 

udostępniają mieszkańcom zbiory biblioteczne oraz organizują takie przedsięwzięcia jak 

lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży.  

Rezultaty działalności kulturalnej to między innymi: integracja środowiska, zdobywanie przez 

dzieci, młodzież i dorosłych nowych umiejętności, uczestnictwo mieszkańców w 

wydarzeniach o charakterze kulturalnym, poznawanie przez mieszkańców walorów Gminy 

Studzienice, jej historii i tradycji, w tym tradycji kaszubskich, poszerzanie wiedzy i 

wyobraźni mieszkańców poprzez czytelnictwo. 

Poza Centrum Kultury i Biblioteką na terenie Gminy Studzienice w sferze kultury działają 

organizacje pozarządowe. Do wiodących zaliczają się Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Gminy Studzienice, „Naju Checz”, KGW „Kłączynianki”. Organizacje te biorą udział w 

otwartym konkursie na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury, turystyki i 

krajoznawstwa. Oprócz tego realizują inne przedsięwzięcia i projekty o charakterze 

kulturalnym. Do takich przedsięwzięć można zaliczyć „Koncert Na Dachu” organizowany 

cyklicznie  przez „Naju Checz”. Ponadto wspomniane stowarzyszenia są beneficjentami 

środków unijnych na realizacje projektów o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym.  

Wspomniane przedsięwzięcia i projekty są realizowane przy aprobacie i wsparciu Gminy 

Studzienice. Rozwijającym się stowarzyszeniem jest Stowarzyszenie Sominy, które 

podejmuje się organizacji imprez o charakterze kulturalnym. Pozyskuje także środki 

zewnętrzne na ich realizację. Ponadto organizacja jest zaangażowana w działania dotyczące 

renowacji zabytkowego kościoła w Sominach.  

Poza  kościołem w Sominach, te zabytkowe znajdują się również w Ugoszczy i Półcznie. 

Gmina w trosce o zabytki sakralne utworzyła możliwość dotowania przedsięwzięć z tego 

zakresu w formie dotacji do 30% kosztów danego przedsięwzięcia. Poza zabytkowymi 

kościołami ważnym miejscem na mapie gminy jest zabytkowa Chata Owczarza i  Owczarnia 

w Sominach oraz dawna Szkoła, które są dostępne bezpłatnie dla turystów przez cały rok.  
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Sport 

Gmina Studzienice wspiera i upowszechnia aktywność sportową między innymi poprzez 

dotowanie istniejących na terenie gminy klubów sportowych. Dzięki dotacji kluby w 2019 

roku mogły funkcjonować i realizować swoje cele w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu. Najważniejsze kluby sportowe w gminie to Kaszubia Studzienice, UKS 

Juvenia oraz ULKS Huragan. Działalność klubów jest całoroczna i dotyka takich dyscyplin 

jak piłka nożna, tenis stołowy, piłka siatkowa, tenis ziemny oraz biegi. 

Ponadto Gmina Studzienice wspiera organizację imprez sportowych. Największe imprezy, 

które w 2019 roku to: Huragan Orlik Cup, turniej siatkówki na piasku, studzienicki bieg Cross 

Festival, zawody wędkarskie, rajd kolarski i rajd rowerowy, KaszubiaCup. 

Działalność gminy w sferze sportu to również tworzenie, wyposażanie i utrzymywanie 

licznych obiektów sportowych. Warto zaznaczyć, że w Studzienicach znajduje się jeden z 

lepszych w powiecie stadionów sportowych z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej 

oraz bieżnią. Ponadto istnieją trzy hale sportowe, dwa orliki i trzy boiska wielofunkcyjne oraz 

sześć boisk do piłki plażowej. Wszystkie te obiekty są dobrze utrzymane i dostępne 

bezpłatnie dla mieszkańców.  

Rekreacja 

Gmina Studzienice w sferze rekreacji położyła nacisk na stworzenie bogatej infrastruktury 

rekreacyjnej. Zdecydowana większość stworzonych miejsc do rekreacji znajduje się przy 

pięknych jeziorach, w które obfituje Gmina Studzienice. Należy tu wyróżnić Słoneczną 

Przystań w Studzienicach, która wyposażona jest w sprzęt wodny umożliwiający uprawianie 

takich dyscyplin jak: wędkarstwo, kajakarstwo, pływanie rowerkiem wodnym, siatkówka 

wodna, windsurfing. W miejscowościach, które mają dostęp do jeziora istnieją 

zagospodarowane kąpieliska zwyczajowe – niestrzeżone, które cieszą się dużą popularnością. 

Ważnym punktem na mapie gminy w sferze rekreacji są również wyznaczone i oznakowane 

szlaki rowerowe. Gminę obejmuje tzw. Pętla kaszubska- szlak rowerowy w formie pętli, 

łączący gminy powiatu bytowskiego położone na obszarze Partnerstwa Dorzecze Słupi.  

 

 

 

 

 



43 
 

35 

30 

21 

6 5 

9 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Studzienice Półczno Ugoszcz Skwierawy Sominy Kłączno

Ilość interwencji,  

w których uczestniczyły jednostki OSP  

z terenu gminy Studzienice 

Interwencje

14. Ochrona przeciwpożarowa.  

Informacje podstawowe 

Na terenie gminy Studzienice funkcjonuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (dalej 

zwanych OSP) 

1. OSP Studzienice 

2. OSP Ugoszcz 

3. OSP Półczno 

4. OSP Kłączno 

5. OSP Sominy 

6. OSP Skwierawy 

Jednostki OSP w Studzienicach, Ugoszczy oraz Półcznie włączone są do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego.  

Zgodnie z informacjami z Walnych zebrań sprawozdawczych członków OSP za 2019 r. 

w jednostkach OSP zrzeszonych jest 225 członków, w tym: 

 członków zwyczajnych      - 216 

o w tym członków zwyczajnych mogących  

brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych   - 119 

 członków honorowych      - 7 

 członków wspierających      - 2. 
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Statystyka zdarzeń, w których interweniowały jednostki OSP  w 2019 r. 

Na powyższym wykresie przedstawiono liczbę zdarzeń w 2019 r., w których interweniowały 

jednostki OSP w Studzienicach, Ugoszczy, Półcznie, Sominach, Kłącznie oraz Skwierawach. 

W trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych żaden strażak nie doznał uszczerbku 

na zdrowiu. 

Na terenie gminy Studzienice w 2019 r. odnotowano 37 pożarów oraz 69 miejscowych 

zagrożeń. Przez miejscowe zagrożenia rozumie się inne niż pożar zdarzenia wynikające z 

rozwoju cywilizacyjnego, działań człowieka lub naturalnych sił przyrody, stwarzające 

zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, takie jak wypadki komunikacyjne, czy 

utylizacja gniazd szerszeni.  

Wyposażenie w sprzęt ochrony przeciwpożarowej 

W 2019 r. Gmina Studzienice pozyskała następujący sprzęt ochrony przeciwpożarowej: 

Lp. Sprzęt/wyposażenie Przeznaczenie 

 

1 Motopompa Tohatsu  OSP Półczno 

2 2 radiotelefony nasobne OSP Sominy 

3 Umundurowanie bojowe (5 nomexów, 6 par butów 

skórzanych sznurowanych oraz 6 hełmów Galleta) 

– wydatek w części pokryty z dotacji Urzędu 

Marszałkowskiego 

OSP Studzienice 

4. Rozpieracz ramieniowy (wydatek pokryty w części 

z dotacji Powiatu Bytowskiego i KSRG) 

OSP Studzienice 

5. Umundurowanie bojowe (1 nomex, 2 pary obuwia) 

- wydatek w części pokryty z dotacji Urzędu 

Marszałkowskiego 

OSP Sominy 

6. Prądownica turbo, zestaw klinów i podkładów do 

stabilizacji pojazdów, kurtyna wodną, węże W52 i 

W75 oraz 2 kpl woderów – wydatek w części 

pokryty z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku 

OSP Ugoszcz 

 

 

7. Umundurowanie koszarowe (2 mundury koszarowe 

oraz 2 pary obuwia) 

OSP Skwierawy 

 

Remonty strażnic: 

W 2019 r. rozpoczęto remonty strażnic w Kłącznie oraz w Sominach. OSP w Kłącznie w 

ramach prac remontowych wykonała przyłącze wodociągowe oraz odnowiła posadzkę. 

Natomiast jednostka OSP w Sominach wymieniła instalację elektryczną w strażnicy oraz 

odnowiła część pomieszczeń poprzez odmalowanie ścian.  
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15. Promocja gminy.   

Gminę Studzienice charakteryzuje szeroka gama walorów przyrodniczych i turystycznych 

koncentrująca się i oscylująca głównie wokół potencjału środowiska przyrodniczego oraz 

wartości kulturowych Kaszub. Istotne są lokalne tradycje, obrzędy i zwyczaje oraz obecność 

regionalnego języka, który powoduje, iż obszar jest unikatowy kulturowo w kontekście 

zabytkowej architektury jak i zwyczajów przekazywanych z pokolenia na pokolenia. 

Kluczowe znaczenia ma również aspekt historyczny Gminy Studzienice, z którym 

nierozerwalnie jest związana nie tylko kaszubszczyzna, ale również krzewienie i 

propagowanie polskości głównie w zakresie edukacji szkolnej w okresie powojennym na 

terenie Gminy Studzienice.  

Na terenie Gminy Studzienice znajdują się ośrodki wypoczynkowe oraz liczne kwatery 

agroturystyczne. Większość terenu pokrywają lasy i wyjątkowe jeziora, jest więc to wspaniała 

propozycja dla osób tęskniących za ciszą, spokojem, kontaktem z przyrodą, z dala 

od uciążliwości terenów miejskich. Jeziora stanowią dobro niepowtarzalne, charakteryzujące 

się krystalicznie czystą wodą, rozpiętością akwenów, ukształtowaniem i usytuowaniem jezior 

wśród lesistych terenów jak i optymalną infrastrukturą rekreacyjną, sprzyjającą 

wypoczywaniu. Potencjał zasobów wodnych gminy zapewnia optymalne połączenie 

dziewiczej natury z komfortem współczesnej techniki, co czyni ten obszar z perspektywą na 

dynamiczny rozwój turystyki.  Nad brzegami jezior zlokalizowano wiele atrakcji: imprezy na 

wolnym powietrzu, koncerty, dancingi, wypożyczalnie sprzętu wodnego. Turyści mają wiele 

możliwości uprawiania aktywnego wypoczynku:  

• żeglarstwo,  

• sporty wodne,  

• jazda na rowerze,  

• jazda konna,  

• myślistwo,  

• spacery po lesie połączone z grzybobraniem. 

 

Na terenie gminy jest ponad 80 km oznakowanych tras rowerowych, które zachęcają 

do aktywnego spędzania czasu. Trasy prowadzą przez malownicze tereny wzdłuż jezior 

i przez lasy.  
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W kategorii imprez Gmina Studzienice nie ma sobie równych. W lipcu odbywają się 

popularne w całym regionie „Dni Studzienic” z występami największych gwiazd polskiej 

estrady. Co roku organizowany jest Jarmark Somiński nad jeziorem w Sominach oraz 

tradycyjna Noc Świętojańska nad jeziorem Studzieniczno. Ważnym punktem kulturalnym w 

Gminie Studzienice jest impreza pn. Koncert Na Dachu przy dźwiękach muzyki kaszubskiej, 

ukraińskiej, białoruskiej i żydowskiej.  

Dużą popularnością cieszy się rajd rowerowy Kaszebe Runda, organizowany w ostatni 

weekend maja oraz Rodzinny Rajd Rowerowy organizowany w miesiącu czerwcu. 

Promocję miejscowości, gminy i regionu w Internecie możemy traktować jako nowy sposób 

prezentacji walorów danego obszaru. Nowy, bo wykorzystujący medium, które jeszcze nie 

upowszechniło się na terenie naszego kraju w stopniu takim, jak radio czy telewizja, a które 

niesie nasz przekaz w dowolne miejsce świata.  

Media społecznościowe to media w postaci rozbudowanego zestawu narzędzi 

komunikacyjnych wykraczających poza dotychczasową komunikację społecznościową. 

Dzięki wszechobecnej dostępności i skalowalności technik komunikacyjnych, media 

społecznościowe diametralnie zmieniły sposób komunikacji zarówno organizacji, 

społeczności, jak i indywidualnych użytkowników, oraz stały się naturalnym miejscem 

wymiany informacji. Promujemy Gminę Studzienice poprzez informacje zamieszczane na 

stronie internetowej. Prowadzimy stronę na Facebooku oraz fanpagu, który jest jednym z 

głównych środków komunikacji. Wprowadzono kolejną usługę komunikacji czyli SMSAPI, 

gdzie każdy mieszkaniec naszej gminy może zarejestrować się w usłudze bezpłatnie. W taki 

sposób informujemy mieszkańców, turystów o najważniejszych wydarzeniach oraz imprezach 

na terenie naszej gminy. Kolejnym naszym zamierzeniem jest prowadzenie Instagrama, który 

będzie miał na celu promowanie naszej małej ojczyzny. 


