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1. WSTĘP
Raport o stanie Gminy Susz został sporządzony na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie
gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Susza za 2019 r. Zakres
opracowanego dokumentu zawiera przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii,
uchwał Rady Miejskiej w Suszu w 2019 r. Informacje zawarte w raporcie posłużą Mieszkańcom
Gminy Susz do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu.
2. INFORMACJE OGÓLNE
Gmina miejsko-wiejska Susz położona jest w zachodniej części województwa warmińskomazurskiego na północno-zachodnim krańcu powiatu iławskiego. Zachodnia i północna
granica gminy jest jednocześnie granicą z województwem pomorskim. Gmina graniczy
z takim gminami jak: Iława, Zalewo, Stary Dzierzgoń, Prabuty i Kisielice. Całkowita
powierzchnia gminy wynosi 258,95 km2. Gmina Susz jest drugą pod względem terytorialnym
jednostką samorządu powiatu iławskiego.
Siedzibą gminy jest miasto Susz, położone nad Jeziorem Suskim. Gminę Susz zamieszkuje
12 733 mieszkańców (dane Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2019 r.).

Demografia
Tabela nr 1. Liczba ludności Gminy Susz.
Stan na dzień 31.12. 2018 r.
Ogółem:
w tym:

Stan na dzień 31.12.2019 r.
Ogółem:

12846
Gmina

Miasto

7345

5501

Kobiety

Gmina

Miasto

w tym:

3609

Mężczyźni
w tym:

12733

w tym:

Gmina

Miasto

7260

5473

Kobiety

Gmina

Miasto

2809

w tym:

3564

2801

Gmina

Miasto

Mężczyźni

Gmina

Miasto

3736

2693

w tym:

3696

2672

Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Suszu.
Tabela nr 2. Przemieszczania ludności.
Lata

Zameldowania

Wymeldowania

Zgony

Urodzenia

2018

436

605

149

152

2019

462

592

139

131

Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Suszu.
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Tabela nr 3. Struktura ludności.

2018

2019

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym

Ludność w wieku
produkcyjnym

Ludność w wieku
poprodukcyjnym

2787 w tym:

8103 w tym:

1956 w tym:

Gmina

Miasto

Gmina

Miasto

Gmina

1761

1026

4598

3505

986

Miasto
970

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym

Ludność w wieku
produkcyjnym

Ludność w wieku
poprodukcyjnym

2758 w tym:

7948 w tym:

2027 w tym:

Gmina

Miasto

Gmina

Miasto

Gmina

Miasto

1723

1035

4522

3426

1015

1012

Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Suszu

Działalność gospodarcza

Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzi
w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki poprzez pracowników
w urzędach. CEIDG jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Susz: 498 (stan
na 31 grudnia 2019 r.).
Największe zakłady prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Susz, to m in.:
1) Producent Drzwi „Barański” Sp. Jawna I. Barański i Z. Barański, Babięty Wielkie,
2) Jagram-Pro S.A. Susz,
3) Amex-Bączek Sp. z o.o., Falknowo,
4) Grupa INCO S. A., Warszawa, oddział Susz,
5) Agrolok Sp. z o.o. Golub Dobrzyń, oddział Susz,
6) Bioelektra Group S. A., Warszawa, oddział Różanki,
7) Novago Sp. z o. o. Warszawa, oddział Różanki,
8) Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, Wysokie Mazowieckie, oddział Susz,
9) Zakład Mięsny Kawscy Sp. Jawna, Różnowo,
10) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowo „ROLMAX” Sp. z o.o., Susz,
11) SBP Pasze Sp. z o. o., Susz,
12) Jurkop s. c., Olbrachtówko,
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13) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Wars Pol Sp. z o.o., Emilanowo,
14) PPUH Jerzy Misiak, Radosław Świgoński Sp. Jawna, Susz,
15) Ferma Piotrkowo, Sp. z o.o., Piotrkowo,
16) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KORA” sp. z o.o., Susz.

Struktura bezrobocia
Tabela nr 4. Liczba bezrobotnych.
2018

Ogółem
353,
w tym:

Gmina
ogółem: 248
kobiety
mężczyźni
168

2019

Ogółem
343,
w tym:

80

Gmina
ogółem 217
kobiety
mężczyźni
140

77

Miasto
ogółem: 105
kobiety
Mężczyźni
64

41

Miasto
ogółem 126
kobiety
Mężczyźni
81

bezrobotni
z prawem
do zasiłku
55

bezrobotni
z prawem
do zasiłku
68

45

Źródło: opracowano na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie.

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. w okresie pierwszych
90 dni posiadania prawa do zasiłku wynosił 847,80 zł (kwota netto – 730,50 zł), a w okresie
kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku wynosił 665,70 zł (kwota netto – 583,79 zł).
Od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r. w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa
do zasiłku wynosił 861,40 zł (kwota netto – 747,87 zł), a dla kolejnych dni posiadania prawa
do zasiłku - 676,40 zł (kwota netto – 596,52 zł).
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Użytkowanie gruntów
Tabela nr 5. Użytkowanie gruntów w Gminie Susz.

Nieużytki

18

1

0

6

152

38

8

265

Gmina
Susz

25 238

14 600

10 711

19

1 815

1590

131

4

330

8 484

203

831

1 120

Razem

25 905

14 804

10 871

20

1 833

1 608

132

4

336

8 636

241

839

1 385

Łąki

Grunty
orne

Źródło: opracowano na podstawie danych ze Starostwa Powiatowego w Iławie.

Tabela nr 6. Liczba i struktura indywidualnych gospodarstw rolnych w 2019 r.
Lp.
1.

Gospodarstwa rolne o powierzchni w ha
od 1,00 do 4,99

Liczba w szt.
227

2.

od 5,00 do 19,99

189

3.

od 20,00 do 49,99

53

4.

od 50,00 do 99,99

14

powyżej 100,00

5.

Razem

21
504

Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Suszu.
Tabela nr 7. Powierzchnia zasiewów w Gminie Susz.
Wyszczególnienie

w tym:

rzepak jary
rzepak ozimy
ziemniaki
buraki cukrowe
bobik

Zboża ogółem
pszenica jara
pszenica ozima
żyto
jęczmień jary
jęczmień ozimy
owies
pszenżyto ozime
mieszanki zbożowe
kukurydza na ziarno
pozostałe zboża

Powierzchnia zasiewów
w ha
9 260
340
3 550
800
1 100
300
230
1 900
890
150
X
30
1 500
140
25
200
6

Średni plon
w dt z 1 ha
308
30
34
25
30
32
25
31
31
70
X
12
12
160
400
22

Pozostałe grunty

Grunty zadrzewione
i zakrzaczone

18

Lasy

Zabudowane
grunty
rolne

1

Grunty
pod
rowami

160

Pastwiska

204

Sady

667

Ogółem

Miasto
Susz

Powierzchnia

Grunty
pod
stawami

Grunty rolne w ha
Użytki rolne w ha
w tym:
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kukurydza na kiszonkę
rośliny energetyczne
pozostałe zasiewy
zasiewy razem
Grunty czasowo nieużytkowane
Razem

230
15
X
11 400
539
11 939

580
X
X
X
X
X

Decytona (dt = 100 kg lub 1 q)
Źródło: opracowano na podstawie danych z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Iławie.

Zwierzęta gospodarskie
Tabela nr 8. Zwierzęta gospodarskie.
Zwierzęta gospodarskie

Ilość

Bydło ogółem
w tym: krowy
średnia roczna wydajność mleka od 1 krowy

4 008 szt.
2 480 szt.
5 500 l

Trzoda chlewna ogółem
w tym: lochy
Konie

11 430 szt.
960 szt.
150 szt.

Inne (kozy)

100 szt.

Źródło: opracowano na podstawie danych z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Iławie.

3. BUDŻET GMINY
W 2019 r. w ramach budżetu Gminy Susz realizowane były zadania własne, zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych
porozumień z administracją rządową i z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz
zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych.
Budżet Gminy Susz 2019 r. został

uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu

19 grudnia 2018 r., na której Rada Miejska podjęła uchwałę Nr III/21/2018 w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2019 r. Uchwałą podjętą na tej samej sesji, zgodną
w zakresie danych dotyczących 2019 r. była uchwała w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej, w której określany jest m.in. wynik budżetu, wynik budżetu bieżącego, łączna
kwota długu oraz prognozowane dochody i wydatki, w tym wydatki na przedsięwzięcia, na lata
objęte prognozą (były to lata 2019-2031).
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W toku wykonywania budżetu roku 2019 dokonywane były jego zmiany, a zmian tych
dokonywała Rada Miejska w trybie uchwał oraz Burmistrz w trybie zarządzeń, zgodnie
z przysługującymi mu kompetencjami i upoważnieniami, wynikającymi zarówno z ustawy
o finansach publicznych oraz upoważnieniami nadanymi mu przez Radę Miejską w Suszu.
Częstotliwość dokonanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami
wydawanymi przez Wojewodę w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych
z budżetu państwa, zmianami w poziomie subwencji, a także poprawą efektywności
gospodarowania limitami wydatków na poszczególne zadania zapisane w budżecie.
Rok 2019 był kolejnym rokiem maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągalności
należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących
Wykres nr 1. Dochody i wydatki.

Dochody i wydatki w 2019
75 000 000 zł
70 000 000 zł
65 000 000 zł
60 000 000 zł

Plan na początku roku

55 000 000 zł

Plan po zmianach 31.XII.2019

50 000 000 zł

Wykonanie na 31.XII.2019

45 000 000 zł
40 000 000 zł
35 000 000 zł
Dochody

Wydatki

Dochody budżetu Gminy ogółem zostały wykonane w kwocie
tj. w 101,24% planu po zmianach.
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Wykres nr 2. Struktura dochodów.

Struktura dochodów w 2019
80 000 000 zł
60 000 000 zł
40 000 000 zł
20 000 000 zł
0 zł
Dochody
bieżące

Plan na początku roku

Plan na początku roku
Plan po zmianach 31.XII.2019

Dochody
majątkowe

Dochody bieżące
60 492 216,00

Wykonanie na 31.XII.2019

Dochody majątkowe
442 000,00

Plan po zmianach 31.XII.2019

67 721 507,38

567 399,10

Wykonanie na 31.XII.2019

67 838 013,19

1 298 129,10

3.1 Wykonanie dochodów budżetu gminy
Tabela nr 9. Wykonanie dochodów gminy wg głównych źródeł.
Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

%
wykonanie Wsk.% str.

DOCHODY
OGÓŁEM

68 288 906,48

69 136 142,39

101,24

100,00

1.

Dochody własne

22 786 423,16

23 469 060,67

103,00

33,95

a)

Udział w podatkach
stanowiących dochód
państwa

6 514 537,00

6 563 251,32

100,75

9,49

b)

Podatki i opłaty

13 669 325,51

13 644 740,73

99,82

19,74

c)

Dochody z majątku
gminy

1 305 110,00

1 582 519,99

121,26

2,29

d)

Pozostałe dochody

1 297 450,65

1 678 548,63

129,37

2,43

2.

Subwencje ogółem

17 858 075,00

17 858 075,00

100

25,83

a)

Część oświatowa

10 883 479,00

10 883 479,00

100

15,74

b)

Część wyrównawcza

6 629 776,00

6 629 776,00

100

9,59

c)

Część równoważąca

330 261,00

330 261,00

100

0,48

d)

Rezerwa subwencji
ogólnej

14 559,00

14 559,00

100

0,02

I.
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3.

Dotacje ogółem

27 600 202,07

27 809 006,72

100,76

40,22

a)

Dotacje na zadania
własne gminy

3 070 850,35

2 940 506,41

95,76

4,25

b)

Dotacje na zadania
zlecone gminie

24 325 651,72

24 187 335,90

99,43

34,99

c)

Dotacje na zadania
realizowane w drodze
porozumień i umów

35 000,00

35 000,00

100

0,05

d)

Inne dotacje

168 700,00

646 164,41

383,03

0,93

4.

Środki z UE

44 206,25

-

-

Wykres nr 3. Struktura dochodów bieżących.

Struktura % dochodów bieżących w 2019

Dochody własne
33,95%

Dotacje ogółem +
srod UE
40,22%

Subwencje ogółem
25,83%

10
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Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:
Tabela nr 10. Wykonanie dochodów majątkowych.
Lp.

Wyszczególnienie

Plan 2019 r.

Wykonanie 2019
r.

Wsk.%
dyn.

Wsk.% str.

I.

DOCHODY OGÓŁEM

68 288 906,48

69 136 142,29

101,24

100

1.

Dochody bieżące

67 721 507,38

67 838 013,19

100,17

98,12

2.

Dochody majątkowe

567 399,10

1 298 129,1000

228,79

1,88

a)

dotacje i środki otrzymane na
inwestycje

145 399,10

611 223,10

420,38

0,88

b)

dochody ze sprzedaży mienia

417 000,00

641 404,75

153,81

0,93

c)

Dochody z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności

5 000,00

45 501,25

910,03

0,07

Wykres nr 4. Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe
700 000 zł
Dotacje i środki otrzymane na
inwestycje

600 000 zł
500 000 zł

400 000 zł

Dochody ze sprzedaży mienia

300 000 zł
200 000 zł
100 000 zł

Dochody z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności

0 zł
Plan 2019

Wykonanie 2019
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3.2 Wydatki budżetowe
W 2019 r. wydatki budżetowe wyniosły 69 598 065,33 zł na planowaną kwotę
73 094 148,19 zł, co oznacza, że wydatki wykorzystano w 95,22 %.
W zrealizowanych wydatkach 88,14 % stanowiły wydatki bieżące, które wyniosły
61 343 492,41 zł i były wyższe o 5 417 421,00 niż w 2018 roku. Natomiast wydatki majątkowe
stanowiły 11,86 % i wyniosły 8 254 572,92 zł.
Realizację planu wydatków przedstawiono poniżej.
Tabela nr 11. Realizacja planu wydatków.

Lp.

Wyszczególnienie

Plan na
początku

Plan po
zmianach na
31.12.2019 r.

roku 2019 r.

Wykonanie 2019 r.
% wykon.
planu
zł

Wsk. str.
%

I.

WYDATKI
OGÓŁEM

64 464 089,71

73 094 148,19

69 598 065,33

100

95,22

1.

Wydatki bieżące

56 533 089,71

64 158 918,19

61 343 492,41

88,14

95,61

a)

Wynagrodzenia i
pochodne od
wynagrodzeń

16 153 059,68

17 073 666,92

16 554 864,55

23,79

96,96

Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

21 092 723,00

24 422 437,85

24 145 064,19

34,69

98,86

5 644 631,00

6 120 186,80

5 890 340,69

8,46

96,24

b)
c)

Dotacje z budżetu

d)

Wydatki na obsługę
długu

540 000,00

540 000,00

529 308,80

0,76

98,02

e)

Wydatki jednostek
budżetowych
związanych z
realizacją ich zadań
statutowych

13 102 676,03

16 002 626,62

14 223 914,18

20,44

88,88

2.

Wydatki
majątkowe

7 931 000,00

8 935 230,00

8 254 572,92

11,86

92,38

a)

Wydatki
inwestycyjne

7 850 000,00

8 563 690,00

7 960 388,40

11,44

92,96
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Wykres nr 5. Wydatki bieżące.
Wydatki bieżące
Plan na początku roku 2019

Plan po zmianach 2019

Wykonanie 2019

30 000 000 zł
25 000 000 zł

20 000 000 zł
15 000 000 zł
10 000 000 zł
5 000 000 zł
0 zł
Wynagrodzenia i
pochodne od
wynagrodzeń

Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych

Dotacje z budżetu

Wydatki na
obsługę długu

Wydatki jednostek
budżetowych
związanych z
realizacją ich
zadań statutowych

Wykres nr 6. Struktura wykonania wydatków.

Struktura wykonanych wydatków
Wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń

11,86%

Świadczenia na rzecz osób
fizycznych
23,79%
Dotacje z budżetu

20,45%

8,46%
0,76%

34,69%

Wydatki na obsługę długu

Wydatki jednostek budżetowych
związanych z realizacją ich zadań
statutowych
Wydatki majątkowe
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3.3 Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 11,86 % i wyniosły 8 254 572,92
zł. Roczny plan wydatków został zrealizowany w 92,96% .
Wykres nr 7. Struktura wydatków majątkowych.

Struktura wydatków majątkowych 2019
Inne
2,8%

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
11,9%

Kultura i sport
17,4%
Budowa dróg i
ulic
62,1%

Ochrona
przeciwpożarowa
i bezpieczeństwo
publiczne
4,3%
Wodociągi i
kanalizacja
1,5%

14

RAPORT O STANIE GMINY SUSZ ZA 2019 R.

3.4 Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2019 r.
Nazwa zadania inwestycyjnego i zakres prac

Plan w zł

Wykonanie
w zł

1.

Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie
- ramach realizacji zadania opracowano projekt budowlany UW.

95 500,00

25 215,00

2.

Budowa spinki wodociągowej Redaki – Różanki – Falknowo
- Januszewo - w ramach realizacji zadania zaktualizowano
specyfikację, przedmiary i kosztorys inwestorski.
Wykonanie dokumentacji spinek wodociągowych na terenie
gminy - w ramach zadania opracowano dokumentacje sieci
wodociągowej w Adamowie.
Opracowanie dokumentacji sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach zadania opracowano dokumentację dla sieci wod.-kan.
w miejscowości Bronowo.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
w Karolewie - w ramach zadania zakupiono i wbudowano
materiały na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
w Karolewie m.in.: studnie – 9 kpl., rur kanalizacyjnych – 257 mb,
rur wodociągowych – 251 mb.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jawtach
Wielkich – w ramach zadania wykonano aktualizacje projektu
budowlanego sieci kanalizacyjnej z przyłączami.
Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515
-ul. Pieniężnego – w ramach zadnia wykonano przebudowę
chodnika na ulicy Pieniężnego dla pieszych o długości ok. 235,90
mb wraz ze zjazdami z kostki brukowej o łącznej powierzchni ponad
660 m2. Murek oporowy z gazonów o długości prawie 115 mb.
II etap ścieżki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 - ścieżka
pieszo - rowerowa Susz - Bronowo odcinek Susz - ul. Prabucka
- w ramach zadania wykonano dokumentację projektową.
Projekt przebudowy skrzyżowania
drogi wojewódzkiej
nr 521 - zjazd do miejscowości Adamowo - w ramach zadania
wykonano dokumentację projektową.
Projekt przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 515 -ul. Pieniężnego - w ramach zadania wykonano
dokumentację projektową.
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 520 w zakresie budowy
chodnika w msc. Lubnowy - w ramach zadania wykonano
dokumentację projektową.
Zadanie - odwodnienie terenu ul. Mickiewicza 16, 18, 20 –
w ramach zadania wykonano główną sieć kanalizacji deszczowej
o długości 64 mb oraz 4 studnie rewizyjne z kręgów betonowych.
Dodatkowo wykonane zostało odwodnienie i włączenie do
wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej budynków położonych
w Suszu przy ul. Mickiewicza nr 16, 18 i 20 ( kanały z rur PVC,
studzienki kanalizacyjne systemowe „WAVIN”, montaż
czyszczaków wraz z podejściem pod rynny – 12,0 szt., wymiana
gruntu po wykopach).

5 000,00

5 000,00

17 000,00

16 912,50

50 200,00

32 595,00

40 000,00

39 991,56

10 000,00

7 380,00

150 000,00

132 644,52

50 000,00

24 600,00

20 000,00

18 450,00

21 000,00

19 680,00

25 000,00

24 600,00

80 000,00

79 992,11

L.p.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

15

RAPORT O STANIE GMINY SUSZ ZA 2019 R.

13.

14.

15.

16.

Budowa parkingu w miejscowości Bałoszyce - w ramach zadania
wykonano: kanalizację deszczową - studzienki ściekowe
z gotowych elementów betonowe z osadnikiem z pierścieniem
odciążającym i kratą żeliwną - 3 szt. Studnie rewizyjne z kręgów
betonowych z pierścieniem odciążającym i włazem - 1 szt. Kanały
z rur PVC– przykanaliki -22 mb, Kanały z rur PVC - przykanaliki 17 mb.
Parking, zatoka i chodniki na parkingu z kostki betonowej:
krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm - 344,00
mb, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
- wydzielenie stanowisk postojowych - kolor grafitowy- 1 135,00
m2, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm zjazdy
z DP 1910N - kolor czerwony - 41,00 m2, nawierzchnie
z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm kolor szary - 77,60 m2,
Chodnik z kostki betonowej - obrzeża betonowe o wymiarach 30
x 8 cm - 111,00 mb, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubość 6 cm - 133,00 m2,
schody terenowe - obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm
- 30,00 mb, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm
(100% kolor) - 9,0 m2; Poręcze schodów z rur stalowych - 13,80 mb
Przebudowa ul. Słowackiego i Wybickiego w Suszu
- w ramach zadania wykonano: przebudowę ul. Wybickiego
- roboty przygotowawcze (mechaniczne wykonanie koryta,
wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej,
krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm – 36,50 mb,
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfrezowej grubość cm
kolor
szary
–
331,00
m2,
przebudowa
ul. Słowackiego 1) kanalizacja deszczowa - studzienki ściekowe
z gotowych elementów betonowe z osadnikiem bez syfonu
z pierścieniem odciążającym - 6 szt., podłącz. instalacji do sieci
kanalizacyjnej – przykanaliki - 39,90 mb, 2) jezdnia o nawierzchni
z kostki betonowej, krawężniki betonowe wtopione o wymiarach
15x22 cm - 331,80 mb, oporniki betonowe wtopione o wymiarach
12x25 cm - 10,80 mb, podbudowa betonowa z dylatacją - grubość
warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 985,7 m2, nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej grubość 8 cm - 985,70 m2, 3) chodniki, dojścia
i zjazdy do posesji z kostki betonowej, obrzeża betonowe
o wymiarach 30x8 cm -72,4 mb, podbudowa betonowa z dylatacją grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 96,5 m2, nawierzchnie
z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm - 96,50 m2.
Przebudowa Ulicy Prabuckiej od nr 37 do nr 45 - w ramach
zadania wykonano: krawężniki betonowe wtopione o wymiarach
15x22, 15x30 cm i opornik - 182,00 mb, obrzeża betonowe
o wymiarach 30x8 - 63,00 mb, nawierzchnie z kostki betonowej
grub. 6 cm kolor czerwony (zjazdy) + 22,00 m2, nawierzchnie
z kostki betonowej grub. 8 cm szara (jezdnia) - 412,00 m,
nawierzchnie z kostki betonowej grub. 6 cm 10% kolor (chodnik) 7,00 m2, Montaż płyt z rozbiórki na ul. 11 Listopada w Suszu na
podsypce piaskowej o grubości 10 cm o pow. 374,25 m2.
Zadanie – „Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B)
- w ramach zadania wykonano: przyłącza kanalizacji sanitarnej
z rur - 114,5 mb, przyłącza wodociągowe z rur PE SDR11 Tytan 115,40 mb, przepusty rurowe pod drogą – rury z tworzywa
16
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17.

18.

19.

20.

21.

sztucznego karbowane - 10,18 mb, przepusty rurowe pod drogą rury z tworzywa sztucznego -22,01 mb, krawężniki betonowe
wystające o wymiarach 15x30 cm - 1 908,00 mb, krawężniki
betonowe wtopione i skośne o wymiarach 15x22 cm - 639,00 mb,
obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - 1 137,00 mb, - warstwa
wiążąca z asfaltobetonu - 6 223,00 m2, warstwa ścieralna
z asfaltobetonu 6 223,00 m2, nawierzchnie zjazdów z kostki
betonowej - 543,00 m2; Nawierzchnie chodników z kostki
betonowej - 1 457,00 m2, montaż barier chodnikowych - 14,00 mb,
lampa solarna - 1 szt., hydranty pożarowe nadziemne - 2 kpl.
Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości
Emilianowo - w ramach zadania wykonano: 1) odwodnienie:
przepusty rurowe pod jezdnią rury karbowane - 19 mb, przepusty
rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur - 4 ścianki, kominy
włazowe z kręgów betonowych -11 szt.,2) jezdnia z nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa
- 7 923,00 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
- warstwa ścieralna asfaltowa - 7 923,00 m2, 3) zjazdy:
nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa
wiążąca asfaltowa - 383,00 m2, nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - 383,00 m2,
4)
prace
uzupełniające:
umocnienie
skarp
płytami
prefabrykowanymi typu MEBA 60x40x8 - 73,00 m2, bariery
ochronne stalowe jednostronne - 16,00 mb, zakończenia barier
ochronnych stalowych jednostronnych - 32,00 mb, ustawienie
krawężnika drogowego 15x30x100- 364,00 mb, ułożenie kostki
polbruk gr. 8 - 29,00 m2.
Wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Lubnowy
Małe - w ramach zadania wykonano, profilowanie podłoża,
poszerzenie istniejącego pasa drogowego oraz wykonano nowe
zjazdy wzdłuż nowych nakładek bitumicznych w miejscowości
Lubnowy Małe o łącznej pow. 4 377,28 m2.
Przebudowa drogi dojazdowej do posesji Św. Floriana 11
w Suszu - w ramach zadania wykonano: krawężniki betonowe
wtopione o wymiarach 15x22 cm - 19,00 mb, obrzeża betonowe
o wymiarach 30x8 cm - 55 mb, obrzeża betonowe o wymiarach 30x6
cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 18 mb,
montaż wpustów ulicznych śr. 500mm z płytą denną
i pierścieniem odciążającym - 2 kpl., kanały z rur z tworzywa
sztucznego -10 mb, nawierzchnie z kostki betonowej - 53 m2,
nawierzchnie z kostki betonowej - 281,00 m2.
Utwardzenie drogi nr 4/18 w miejscowości Jawty Wielkie
- w ramach zadania wykonano: ustawione zostały oporniki
betonowe o wym. 12 x25 cm - 236,00 mb, oraz krawężniki
betonowe wystające o wym. 15 x 22 (najazdowy) - 38,00 mb,
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - 645,00 m2,
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej- dotyczy wykonania
nawierzchni na zjeździe 8,8 m2.
Przebudowa ulicy Konarskiego w Suszu - w ramach zadania
dokończono przebudowę ul. Konarskiego. Łączna powierzchnia
utwardzonych pow. 831,50 m2 z kostki brukowej.
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22.

23.

24.

25.

26.

Przebudowa drogi gminnej Nr 143010N na odcinku Redaki
Babięty M. oraz 143011N na odcinku Babięty W. - Babięty Małe
- w ramach zadania wykonano: roboty przygotowawcze – pomiary
geodezyjne, roboty ziemne wykonane wykopy, całkowite
wykorzystanie urobku w dolne warstwy nasypu. Inwestycja
wieloletnia 2019-2020 r.
Przebudowa drogi gminnej do Szkoły w Babiętach Wielkich
- w ramach zadania wykonano: roboty przygotowawcze korytowanie,
usuwanie
humusów,
wykonanie
warstw
odsączających, wykonanie częściowej podbudowy z kruszywa
łamanego. Inwestycja wieloletnia 2019-2020 r.
Termomodernizacja
budynku
przy
ul.
Wybickiego
(Przychodnia Zdrowia) - w ramach zaplanowanych środkach
wykonano następujące roboty: 1) rozebranie rynien z blach nie
nadającej się do użytku – 86,50 mb. 2) rozebranie rur spustowych
z blach nie nadającej się do użytku - 64 mb, 3) rozebranie obróbek
blacharskich murów ogniowych, okapów, gzymsów z blach nie
nadającej się do użytku -107 m2, 4) wykonanie obróbek z blachy
powlekanej o szer. w rozwinięciu pow. 25 cm- 120 m2, 5) montaż
stelażu z płyty OSB gr. min 15 cm na murkach ogniowych pod
obróbkę blachy powlekanej 38 mb x 0,40 - 15 m2, 6) ułożenie
izolacji powierzchni dachu papowego styropapą gr. 15 cm
dwustronnie laminowaną – 60 m2, 7) docieplenie stropodachu
wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. warstwy
ocieplenia16 cm - 527 m2, 8) ułożenie papy termozgrzewalnej
gr. 5,2 mm wierzchniego krycia - 627 m2, 9) montaż rur spustowych
z blachy tytanowo-cynkowej - 64 mb, 10) montaż rynien z blachy
tytanowo-cynkowej – 86,50 mb, 110 montaż siatki o oczkach 15x15
mm – zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych – 23 m2,
12) demontaż nakryw betonowych ( czapki kominowe) gr. 5 cm
– 6 m2, 13) zabetonowanie nakryw betonowych/ czapki kominowe/
gr. 5 cm– 6 m2, 14) uzupełnienie tynków kat. III cementowowapiennych na kominach – 10 m2, 15) przygotowanie podłoża
kominów- jednokrotne gruntowanie emulsją – 134 m2, 16) ochrona
narożników kominów wypukłych kątownikiem metalowym – 170
mb, 17) przyklejenie siatki na klej na pow. kominów – 134 m2, 18)
wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z malowaniem farbą
silikonową pow. kominów– 134 m2, 19) izolacja pozioma z papy
termozgrzewalnej gr. 5,2 mm czapek kominowych – 25 m2, 20)
obróbka blacharska z blach powlekanej czapek kominowych – 22
m2, 21) malowaniem farbą olejną 2 x elementów stalowych drabiny,
uchwytów instalacji odgromowe, wentylatorów- 25 szt.
Nadbudowa budynku urzędu w Suszu - wykonano ekspertyzę
p.poż dotyczącą planowanej nadbudowy oraz całego budynku
Urzędu Miejskiego.
Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz - ramach zadania
sporządzono studium wykonalności dla wniosku o dofinansowanie
przedsięwzięcia inwestycyjnego dot. informatyzacji Gminy Susz
w obszarze wdrożenia e-usłg publicznych, współfinansowanego
w ramach RPO na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu
-1 118 685,00 zł, dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowanych
tj. - 867 312,84 zł , wkład własny Gminy – 251 372,16 zł.
Zakończenie realizacji projektu 31.12.2020 r.
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Zakup średniego samochodu pożarniczego ratowniczogaśniczego – w ramach wydatkowanych środków zakupiono
samochód dla OSP Babięty Wielkie, używany, marki STAR 244,
rok produkcji 1982.
Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie
Kisielickim - w ramach zaplanowanych środkach wykonano
następujące roboty: roboty ziemne i fundamenty, ściany, kominy,
strop żelbetowy nad częścią socjalną, słupy, filarki, trzpienie
żelbetowe, wieńce i nadproża żelbetowe, dach, posadzki, stolarka
okienna i drzwiowa (w tym bramy), zbrojenie konstrukcji
żelbetowych, przyłącze sieci wodociągowej, instalację poziomą
sieci kanalizacji sanitarnej, opłata przyłączeniowa.
Projekt odwodnienia SP w Lubnowych - w ramach zadania
opracowano dokumentację dla sieci kanalizacji deszczowej przy SP
w miejscowości Lubnowy Małe.
Modernizacja kotłowni SP w Lubnowych - w ramach zadania
zakupiono piec.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wybickiego
w Suszu - w ramach zaplanowanych środkach wykonano
następujące roboty: roboty ziemne, sieć kanalizacji sanitarnej z rur
PVC i PE Ø 200 mm – 280 mb, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC
Ø 250 mm – 27,20 mb, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 400
mm – 27,40 mb, sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 400 mm
– 5,80 mb, studnia z tworzywa sztucznego DN 600 mm – 1 szt.,
studnie z kręgów betonowych DN 1200 mm – 12 szt., studnie
z kręgów betonowych DN 1500 mm – 3 szt., inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza.
Opracowanie dokumentacji spinek wodociągowych na terenie
miasta – w ramach zadania opracowano dokumentację spinki
wodociągowej przy ul. Wiejskiej, Klonowej i Pieniężnego.
Opracowanie dokumentacji przebudowy sieci kanalizacji
deszczowej w Suszu - w ramach realizacji zadania opracowano
projekty budowlane sieci deszczowej przy ul. Dworcowej
i Słowiańskiej.
Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Suszu – w ramach zadania opracowano projekt budowlany
rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu.
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Susza –
w ramach zadania wykonano kolektor deszczowy przy ul.
Wyszyńskiego z rur PP Ø 500 mm - 215,9 m, z rur PE HD 100RC/PP Ø 500 mm (w tym przecisk 5,5 m) - 12,2 m, studnie
rewizyjne z kręgów betonowych z włazem – 4 szt. oraz osadnik
i separator – 1 szt.
Budowa
oświetlenia
ulicznego,
budowa
przyłączy
energetycznych - w ramach zadania wykonano: 1) przebudowę
sieci oświetleniowej na Starym Mieście w Suszu, wymiana kabla
z ułożeniem w rurach osłonowych na odcinku 192 m, montaż lamp
solarnych w miejscowościach Karolewo, Dąbrówka, w Suszu przy
ul. Leśnej 14 oraz wymiana opraw i paneli solarnych
w miejscowościach Różnowo i Zieleń, oświetlenie uliczne przy
ul. 11-go Listopada w Suszu, ułożenie 640 mb. linii kablowej,
montaż szafy sterowniczej, oświetlenie na plaży miejskiej. Zakres
rzeczowy zadania: przeniesienie słupa oświetleniowego w okolicę
parkingu przy nowo wybudowanej scenie, montaż 7 opraw
19
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37.

38.
39.

40.

41.

42.

ulicznych LED o mocy 83W na 4 wysięgnikach dwuramiennych,
przeniesienie i rozbudowa dwóch szafek elektrycznych: wymiana
szafki elektrycznej, instalacja nowej szafki elektrycznej, 2) budowa
oświetlenia przy budynku SOK w tym: ułożenie zasilającej linii
kablowej YAKXS 4x25 mm2 - 80 m, montaż postumentów pod,
słupy oświetleniowe - 3 szt., montaż słupów oświetleniowych
L-8m - 3 sz., montaż opraw LED - 3 szt.
Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych - w ramach
zadania zainstalowano trzy kamery na terenie plaży miejskiej
w Suszu przy ul. Wybickiego, wykonano instalację komputera do
obsługi serwera Monitoringu Miejskiego w Suszu i wybudowano
linię telefoniczną między centralą telefoniczną (Wybickiego 6),
a budynkiem Suskiego Ośrodka Kultury (Wybickiego 10),
zainstalowano trzy kamery na terenie parku miejskiego – przy
alejce na wysokości fontanny.
Zakup iluminacji świątecznych – w ramach zadania zakupiono
20 szt. elementów latarniowych.
Przebudowa pokrycia dachu budynku świetlicy w Żakowicach w ramach zaplanowanych środkach wykonano następujące roboty:
rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowych – 110 m2, rozebranie łat,
110 m2, rozebranie rynien – 14,60 mb, rozebranie rur spustowych - 8 mb,
ułożenie izolacji z membramy -110 m2 , przybicie kontrłat i łat - 110 m2,
ułożenie blachodachówki na połaci -110 m2, montaż gąsiorów z blachy,
7,30 mb, obróbki blacharskie blachą ocynkowaną murków ogniowych i
pasa podrynnowego ponad 25 cm – 18 m2, montaż włazu kominowego
- 1 szt., montaż rynien - 14,60 mb, montaż rur spustowych - 8 mb,
montaż płotków przeciwśniegowych – 14 mb, montaż ławy
kominiarskiej – 1,50 mb, otynkowanie, ocieplenie komina styropianem
gr. 5 cm, obróbka tynkarska oraz nakrywa betonowa – 3,0 m2, wywóz
elementów z rozbiórki pokrycia dachu z utylizacją.
Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie - w ramach
zaplanowanych środkach wykonano następujące roboty: 1) roboty
budowlane, stolarka wewnętrzna, okładziny ścian i sufitów, roboty
malarskie, roboty zewnętrzne (nawierzchnia z kostki betonowej
i ogrodzenie), elewacja, 2) roboty elektryczne, zasilenie WLZ
i rozdzielnia TE, instalacje elektryczne, instalacja gniazdowa,
instalacja wyrównawcza i odgromowa, oświetlenie zewnętrzne,
pomiary instalacji elektrycznej, 3) roboty sanitarne, instalacja
kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociągowa, instalacja
centralnego ogrzewania, instalacja wentylacyjna. Budynek świetlicy
odebrano 19.08.2019 r.
Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie - inwestycja wieloletnia
2019-2020 r. W ramach zaplanowanych środkach 2019 r.
wykonano – 1) roboty budowlane: roboty ziemne ( w tym wymiana
gruntu pod budynkiem), fundamenty, ściany fundamentowe,
izolacja ścian fundamentowych, ściany parteru, dach ( konstrukcja
dachu i odeskowanie), posadzki( podbudowa), stolarka zewnętrzna,
2) roboty sanitarne: przebudowa rurociągu melioracji, przyłącze
wodociągowe. Planowane oddanie budynku do użytkowania
15.09.2020 r.
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kamieńcu w ramach zaplanowanych środkach wykonano projekt
zagospodarowania oraz następujące roboty: wykonano wiatę
rekreacyjną drewnianą o wymiarach średnicy 5m , wys. w kalenicy –
3,50 m, konstrukcja drewniana: słupy drewniane okrągłe - szt. 8,
konstrukcja (podciągi , krokwie, zastrzały z drewna sosnowego),
20
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70 000,00
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RAPORT O STANIE GMINY SUSZ ZA 2019 R.

odeskowanie połaci dachowych deskami gr. 22 mm – m2 25,
pokrycie wiaty gontami bitumicznymi – m2 25, płoty osłonowe
(słupki, pełne deskowanie) – dł. 18 mb, korytowanie, podsypka
piaskowa i kostka betonowa na podbudowie piaskowo-cementowej
– m2 24, ustawienie obrzeży chodnikowych 6 x 25 cm – 18 mb,
ławostoły - szt. 2, impregnacja całej konstrukcji wiaty
i ławostołów, wykonanie i montaż ławostołów długości 250 cm
z zadaszenie – 3 szt., mechaniczne rozplantowanie nawiezionego
gruntu w ilości -300 m2, mechaniczne wyrównanie terenu - 1500
m2, przewiezienie części gruntu nawiezionego na odległość do 50
m, ogrodzenie systemowe z panela na słupkach profila zamkniętego
zabetonowanych, w gruncie wysokości 100 cm, pręt powlekany - 163
mb, montaż furtki w ramie z kształtowników profil zamknięty
wypełnionej panelem, zgrzewanym wysokość 94 cm szerokość 120
cm – 1szt., montaż bramy w ramie z kształtowników profil
zamknięty wypełnionej panelem zgrzewanym wysokość – 1szt.,
montaż ławek na stelażu stalowym, siedzisko drewniane - 2 szt.,
montaż koszy na śmieci, na słupku stalowym, obudowa kosza
blaszana- 2 szt., ułożenie kostki betonowej pod ławkami,
w obrzeżu 20 x 6 cm na podbudowie z betonu – 5 m2,
zagospodarowanie terenu zielonego (nawóz, zasiew trawy,
wałowanie) - 1400 m2, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
43.

44.

45.

Projekt i budowa sceny z zapleczem technicznym na plaży
miejskiej Suszu – w ramach zadania wykonano projekt oraz
następujące roboty: 1) roboty budowlane: roboty rozbiórkowe
(rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego), roboty ziemne,
fundamenty, słupy, strop i schody, stolarka drzwiowa zewnętrzna,
posadzka, okładziny ścian i słupów, zagospodarowanie terenu
z utwardzeniem, 2) roboty elektryczne: zasilenie WLZ, układanie
kabli nn-0,4 KV, instalacje elektryczne w pomieszczeniu
technicznym sceny, osprzęt elektroinstalacyjny (gniazdka,
okablowanie, oprawy oświetleniowe), pomiary elektryczne.
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Michałowie - w ramach
zaplanowanych środkach wykonano następujące roboty:
- montaż ogrodzenia z panela zgrzewanego na słupkach stalowych
zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 100 cm kolor
zielony– długość 65 mb
- montaż furtki w ramie z kształtowników profil zamknięty
wypełnionej panelem
zgrzewanym wysokość 94 cm szerokość 100 cm – 1szt.
Budowa wiat rekreacyjnych na terenie gminy - inwestycja
współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego w kwocie
20 500,00 zł. Łączna wartość zadania 87 200,00 zł. W ramach
zadania wykonano projekty wiat i następujące wiaty i altany:
1) budowa altany rekreacyjnej w Brusinach - wykonanie wiaty
rekreacyjnej drewnianej o wymiarach dł. 1x 6,10 m,1x9,10, szer. 3,70
m, wys. w kalenicy – 3,50 m, konstrukcja drewniana - słupy drewniane
o przekroju 180x180 mm - szt. 7, konstrukcja (podciągi , krokwie,
zastrzały z drewna sosnowego), odeskowanie połaci dachowych
deskami gr. 22 mm – m2 52, pokrycie wiaty gontami bitumicznymi
– m2 52, płoty osłonowe (słupki, pełne deskowanie) wys. 100 cm –
dł. 15 mb, ławostoły 200x 180 cm szt. 3, impregnacja całej
konstrukcji wiaty i ławo stołów, inwentaryzacja geodezyjna, 2)
budowa wiaty rekreacyjnej w Januszewie -wykonanie wiaty
rekreacyjnej drewnianej o wymiarach dł. 1x 6,10 m,1x9,10 szer. 3,70 m
wys. w kalenicy – 3,50 m, konstrukcja drewniana: słupy drewniane
21

297 000,00

296 620,45

10 500,00

9 741,60

67 000,00

66 700,00

RAPORT O STANIE GMINY SUSZ ZA 2019 R.

o przekroju 180x180 mm - szt. 7, konstrukcja (podciągi , krokwie,
zastrzały z drewna sosnowego), odeskowanie połaci dachowych
deskami gr. 22 mm – m2 52, pokrycie wiaty gontami bitumicznymi
– m2 52, płoty osłonowe (słupki, pełne deskowanie) wys. 100 cm –
dł. 15 mb, ławostoły 200x 180 cm szt. 3, impregnacja całej
konstrukcji wiaty i ławostołów, inwentaryzacja geodezyjna, 3)
budowa wiaty rekreacyjnej w Suszu - wykonanie wiaty rekreacyjnej
drewnianej o wymiarach dł. 1x 6,10 m,1x9,10 szer. 3,70 m ,wys.
w kalenicy – 3,50 m, konstrukcja drewniana: słupy drewniane
o przekroju 180x180 mm - szt. 7, konstrukcja (podciągi , krokwie,
zastrzały z drewna sosnowego), odeskowanie połaci dachowych
deskami gr. 22 mm – m2 52, pokrycie wiaty gontami bitumicznymi
– m2 52, płoty osłonowe (słupki, pełne deskowanie) wys. 100 cm –
dł. 15 mb, ławostoły 200 x 180 cm szt. 3, impregnacja całej
konstrukcji wiaty i ławostołów, inwentaryzacja geodezyjna, 4)
budowa altany rekreacyjnej w Ulnowie - wykonanie wiaty
rekreacyjnej drewnianej o wymiarach średnicy 5 m, wys. w kalenicy –
3,50 m, konstrukcja drewniana: słupy drewniane o przekroju 180 x180
mm - szt. 8, konstrukcja (podciągi, krokwie, zastrzały z drewna
sosnowego), odeskowanie połaci dachowych deskami gr. 22 mm –
m2 25, pokrycie wiaty gontami bitumicznymi – m2 25, płoty
osłonowe (słupki, pełne deskowanie) wys. 100 cm – dł. 18 mb,
korytowanie, podsypka piaskowa i kostka betonowa na podbudowie
piaskowo-cementowej – m2 24, ustawienie obrzeży chodnikowych
6x25 cm – 18 mb, ławostoły 200 x 180 cm szt. 2, impregnacja całej
konstrukcji wiaty i ławostołów, inwentaryzacja geodezyjna.
46.

47.

Budowa otwartej strefy aktywności wariant rozszerzony
– 1 obiekt przy ul. Polnej w Suszu - inwestycja współfinansowana
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50 000,00 zł.
W ramach zaplanowanych środkach wykonano następujące roboty
i wbudowano elementy: ogrodzenie i nawierzchnię strefy workout,
otwarta strefa aktywności street workout i wiaty biesiadnej,
ogrodzenie i nawierzchnię strefy relaksu, siłowni plenerowej
i placu zabaw, otwartej strefy aktywności siłownie plenerowe i plac
zabaw.
Zakup urządzenia – klatki Combo OCR i kosiarki ciągnika w ramach zadania zakupiono: klatkę Combo OCR – 49 953,33 zł,
kosiarkę – 11 776,29 zł.

190 000,00

189 780,03

74 000,00

61 729,62

Gmina Susz w 2019 r. realizowała zadania przy współudziale środków zewnętrznych i były to:
1) budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Polnej w Suszu - inwestycja
współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50 000,00 zł,
Całkowita wartość inwestycji 189 780,03 zł,
2) rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz – inwestycja współfinansowana w ramach
RPO na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu – 1 118 685,00 zł,
dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowalnych. W 2019 r. wykonano studium
wykonalności dla wniosku do przedsięwzięcia inwestycyjnego na kwotę 9 840,00 zł,
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3) przebudowa drogi gminnej do szkoły w Babiętach Wielkich zadania wieloletnie
2019-2020, dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości
60% kosztów kwalifikowalnych. Całkowita wartość inwestycji – 826 611,00 zł.
W 2019 r. na zadanie wydatkowano 49 999,99 zł,
4) przebudowa drogi gminnej na odcinku Redaki - Babięty Małe oraz na odcinku Babięty
Wielkie - Babięty Małe - zadania wieloletnie 2019-2020, dofinansowane ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych.
Całkowita wartość inwestycji – 4 031 210,00 zł. Wykonanie roku 2019 r.
-100 000,00 zł,
5) przebudowa pomieszczeń na potrzeby opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zadanie
realizowane w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 ,,Maluch+” Dofinansowanie wyniosło – 359 590,38 zł. Całkowita
wartość inwestycji 449 487,97 zł.

3.5 Fundusz sołecki
Sołectwa są najliczniejszą grupą jednostek pomocniczych gminy silnie zakorzenioną w tradycji
społeczności wiejskiej, posiadającą największe potencjalne możliwości efektywnego działania.
W 2009 r. Rada Miejska w Suszu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2010 r. Od tamtej chwili mieszkańcy wsi wspólnie z samorządem decydują
o przeznaczeniu środków na realizację przedsięwzięć.
W 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Suszu wydatkowano kwotę 588 902,11 zł.
Wydatki na realizację funduszu sołeckiego w 2019 r. przedstawiały się następująco:
L. p.

Sołectwo

Wykonanie w zł

Adamowo
Babięty Wielkie
Bałoszyce
Bornice
Bronowo
Brusiny

Planowane wydatki w
zł
20 265,62
22 448,80
33 554,55
16 231,48
20 313,08
14 190,68

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chełmżyca

14 048,30

12 762,99

8.

Czerwona Woda

13 051,63

12 661,63

9.

Dąbrówka

16 848,47

16 782,59

10.

Emilianowo

21 119,91

18 127,11

11.

Falknowo

15 567,04

15 465,28

12.

Grabowiec

13 383,85

12 982,36
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19 257,83
22 352,82
32 540,28
16 203,21
19 546,60
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13.

Jakubowo Kisielickie

19 174,03

19 118,14

14.

Januszewo

21 689,44

21 621,73

15.

Jawty Małe

14 665,29

14 167,41

16.

Jawty Wielkie

23 300,00

22 906,06

17.

Kamieniec

38 015,84

34 879,02

18.

Krzywiec

16 943,39

16 373,98

19.

Lubnowy Małe

37 920,92

37 654,40

20.

Michałowo

19 458,79

19 124,66

21.

Nipkowie

28 855,97

28 246,33

22.

Olbrachtowo

10 963,37

10 126,67

23.

Olbrachtówko

20 502,92

20 167,01

24.

Piotrkowo

27 052,47

24 866,42

25.

Redaki

25 723,58

23 292,46

26.

Różnowo

26 055,80

21 384,18

27.

Rudniki

16 753,55

16 383,67

28.

Ulnowo

32 791,86

32 557,38

29.

Żakowice

13 716,08

13 375,89

614 606,71

588 902,11

OGÓŁEM:

Wykonanie budżetu obrazuje pozytywne efekty prowadzonej polityki finansowej gminy. Dobra
realizacja dochodów przy jednoczesnym racjonalnym wydatkowaniu środków finansowych
pozwoliły na osiągnięcie w 2019 roku nadwyżki operacyjnej, stanowiącej różnicę pomiędzy
dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości - 6 494 520,78 zł. Poziom
nadwyżki operacyjnej na przestrzeni ostatnich lat rośnie, co pośrednio wpływa na zmniejszenie
zapotrzebowania na finansowanie dłużne.

4. OŚWIATA I EDUKACJA
Gmina Susz jest organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych z oddziałami
przedszkolnymi: w Suszu, Babiętach Wielkich i Jawtach Wielkich. Rok 2019 był ostatnim
rokiem, w którym w Szkole Podstawowej w Suszu prowadzone były klasy gimnazjalne.
Na terenie gminy działają podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych,
prowadzące szkoły tj. w Kamieńcu, Piotrkowie i Lubnowych. Na terenie gminy prowadzone są
dwa przedszkola w Suszu w tym jedno niepubliczne.
W 2019 roku w dziale tym plan finansowy wynosił 16 949 627,24 zł, a wydatkowano kwotę
16 369 426,59 zł tj. 96,58% co stanowiło 23,52% ogółu wykonania wydatków (subwencja
oświatowa wynosiła 10 898 038,00 zł).
24
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Środki finansowe zostały przeznaczone m. in. na: wydatki bieżące, z tego na:
1) gminne szkoły podstawowe - 8 564 515,00 zł w tym m.in. płace i pochodne od płac

pracowników, ryczałty, zakup węgla, drewna, środków czystości, materiałów biurowych,
farb, papieru do drukarek, programów i licencji, czasopism, wyposażenie klas, energia
elektryczna, woda, gaz, energia cieplna, naprawa i konserwacje kserokopiarek,
komputerów, wywóz nieczystości, opłaty za odpady , usługi kominiarskie, rozmowy
telefoniczne, Internet, opłaty RTV, badania lekarskie, szkolenia, koszty wyjazdu uczniów
na wycieczki, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, przegląd gaśnic, ubezpieczenie
budynków szkół, zakup pomocy naukowych i książek, materiały remontowe w szkołach
podstawowych.
Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Suszu wyniosły
223 100,20 zł, które wydatkowano m.in. na: płace i pochodne od płac nauczycieli świetlicy,
materiały biurowe, gry świetlicowe.
− oddziały przedszkolne w gminnych szkołach podstawowych - 231 935,96

zł środki

wydatkowano na m. in. na: płace i pochodne od płac nauczycieli, zakup materiałów
i pomocy naukowych.
− przedszkole - 2 380 752,26 zł w tym m. in: płace i pochodne od płac, zakup mebli
i środków czystości, zakup produktów żywnościowych, pomoce naukowe, energia
elektryczna, woda i gaz, energia cieplna, ubezpieczenie majątku, opłata za ścieki, odpady,
badania lekarskie, usługi telefoniczne, internetowe, szkolenia, dozór i konserwacja
dźwigów.
− gimnazjum - 1 154 727,73 zł w tym m. in: płace i pochodne od płac pracowników, podróże
służbowe, ryczałty samochodowe nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne,
zakup materiałów biurowych, remontowych, papieru do drukarek, programów i licencji,
czasopism, zakup pomocy, energia elektryczna, woda, gaz, energia cieplna, naprawy
i konserwacja kserokopiarek, komputerów, opłaty za odpady, rozmowy telefoniczne, opłaty
pocztowe i RTV badania lekarskie, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, szkolenia,
Internet, przeglądy gaśnic.
Gmina Susz w 2019 r. wydatkowała również środki finansowe na: dowóz dzieci do szkół
z terenu Gminy w kwocie 411 816,08 zł, transport do szkół dzieci niepełnosprawnych
z Prabut, Kisielic w kwocie 142 128,70 zł, zwrot kosztów rodzicom (opiekunom) za dowóz
dzieci niepełnosprawnych do szkół w kwocie 11 212,80 zł.
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W 2019 r. Szkoła Podstawowa im gen J. Bema w Suszu pozyskała środki zewnętrzne
w wysokości:
− 2 000,00 zł - darowizna za zdobycie nagrody w konkursie „Planeta Energii"
organizowanym dla klasy I,
− 27 800,00 zł - darowizna z mBanku dotycząca projektu "Zakręceni na matematykę”,
− 8 000,00 zł - darowizna za zdobycie nagrody w konkursie "Być jak Ignacy"
dla klasy III,
− 23 180,00 zł - środki z Fundacji Polska-Niemieckiej na wymianę młodzieży szkolnej,
− 2 000,00 zł - środki z Fundacji Polska-Niemieckiej na promocję wymiany
w środowiskach lokalnych.
Wydatki w 2019 r. w ramach dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów
publicznych wyniosły:
− Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowych - 765 263,84 zł,
na oddziały przedszkolne - 55 886,30 zł
− Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kamieńcu - 789 491,92 zł,
na oddziały przedszkolne - 142 389,06 zł
− Szkoła Podstawowa w Piotrkowie - 881 250,56 zł,
na oddziały przedszkolne - 92 800,96 zł
− Przedszkole Niepubliczne w Suszu - 293 811,70, zł,
Liczba uczniów w placówkach oświatowych Gminy Susz w poszczególnych latach
przedstawia się następująco:
Nazwa placówki

Rok
szkolny
2018/2019

Szkoła Podstawowa
im. gen. Józefa Bema
w Susz

737
+142
III klasa
gimnazjum
90

Rok
szkolny
2019/2020

Poniżej
„0”
2018/2019

„0”
2018/2019

Poniżej
„0”
2019/2020

„0”
2019/2020

Placówki publiczne

Szkoła Podstawowa im.
Ziemi Suskiej w Babiętach
Wielkich
Szkoła Podstawowa
w Jawtach Wielkich
Przedszkole w Suszu

729

0

0

X

X

91

18

15

20

12

86

81

14

12

21

1

0

0

163

80

155

74
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Szkoła Podstawowa
w Lubnowych
Szkoła Podstawowa
w Kamieńcu
Szkoła Podstawowa
w Piotrkowie
Przedszkole Niepubliczne
w Suszu

Placówki niepubliczne
69
9

76

8

7

10

72

69

11

18

12

10

63

66

15

6

17

7

-

-

28

11

29

5

Źródło: opracowano na podstawie SIO (System Informacji Oświatowej) na 30.09.2019 r.
Liczbę oddziałów w placówkach przedstawiono w poniższej tabeli.
Nazwa placówki

Rok szkolny
2018/2019

Gimnazjum

6

Szkoła Podstawowa
im. gen. Józefa Bema
w Susz
Szkoła Podstawowa im.
Ziemi Suskiej w Babiętach
Wielkich
Szkoła Podstawowa
w Jawtach Wielkich
Przedszkole w Suszu
Szkoła Podstawowa
w Kamieńcu
Szkoła Podstawowa
w Lubnowych
Szkoła Podstawowa
w Piotrkowie
Przedszkole Niepubliczne
w Suszu

Rok szkolny
2019/2020

Placówki publiczne
0

Oddziały
przedszkolne
2018/2019

Oddziały
przedszkolne
2019/2020

0

0

34

33

0

0

8

8

2

2

8

8

2

2

0

0

10

10

2

2

8

Placówki niepubliczne
8

7

7

2

2

8

8

2

2

0

0

3

2

Źródło: opracowano na podstawie danych UM w Suszu.
We wrześniu 2019 r. naukę w klasie pierwszej w poszczególnych szkołach rozpoczęło:
Nazwa Szkoły

Liczba dzieci

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Susz

84

Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich

10

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich

11

Szkoła Podstawowa w Kamieńcu

9

Szkoła Podstawowa w Lubnowych

7

Szkoła Podstawowa w Piotrkowie

8

Źródło: opracowano na podstawie danych UM w Suszu.
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Liczba nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych placówkach.
Nazwa placówki

Szkoła Podstawowa
im. gen. Józefa Bema
w Susz
Szkoła Podstawowa
im. Ziemi Suskiej
w Babiętach Wielkich
Szkoła Podstawowa
w Jawtach Wielkich
Przedszkole
w Suszu
Szkoła Podstawowa
w Lubnowych
Szkoła Podstawowa
w Kamieńcu
Szkoła Podstawowa
w Piotrkowie
Przedszkole Niepubliczne
”Przedszkolak”

Bez
stopnia

Stażysta

Kontrakto
wy
Rok szkolny 2018/2019

Mianowany

Dyplomowany

Razem

0

0

8

8

59

75

0

2

2

5

14

23

0

1

7

5

3

16

0

0

6

4

9

19

0

0

5

2

7

14

5

3

2

2

13

25

0

3

8

2

3

16

0

0

3

0

1

4

Rok szkolny 2019/2020
Szkoła Podstawowa
im. gen. Józefa Bema
w Susz
Szkoła Podstawowa
im. Ziemi Suskiej
w Babiętach Wielkich
Szkoła Podstawowa
w Jawtach Wielkich
Przedszkole w Suszu

0

0

6

5

55

66

0

5

1

4

14

24

0

3

4

3

7

17

0

1

5

4

10

20

Źródło: opracowano na podstawie danych UM w Suszu oraz SIO na 30.09.2019 r.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych szkołach przedstawiał się następująco:

Liczba
zdających
Średni wynik
w szkole
Średni wynik
w gminie
Średni wynik
w powiecie
Średni wynik
w województwie
Średni wynik
w kraju

Szkoła
Podstawowa
im. Gen.
Józefa
Bema
w Susz

Szkoła
Podstawowa
im. Ziemi
Suskiej
w Babiętach
Wielkich

81

12

56

64

Szkoła
Podstawowa
w Jawtach
Wielkich

Szkoła
Podstawowa
w
Lubnowych
Małych

Szkoła
Podstawowa
w Kamieńcu

Szkoła
Podstawowa
w Piotrkowie

Język polski
10

14

10

6

44

60

44

60

56
57
58
63 
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Liczba
zdających
Średni wynik
w szkole
Średni wynik
w gminie
Średni wynik
w powiecie
Średni wynik
w województwie
Średni wynik
w kraju
Liczba
zdających
Średni wynik w
szkole
Średni wynik
w gminie
Średni wynik
w powiecie
Średni wynik
w województwie
Średni wynik
w kraju

81

12

Matematyka
10

14

10

6

42

50

21

44

38

27

40
40
41
45

78

12

Język angielski
10

14

10

6

47

43

28

44

22

47

44
51
54
59

Źródło: opracowano na podstawie informacji z OKE w Łomży (Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna).
Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawiał się następująco:
Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Suszu
Część humanistyczna
język polski
średni wynik w:

liczba
zdających
gminie

140

historia i wiedza o społeczeństwie

powiecie

województwie

średni wynik w:

liczba
zdających
kraju

gminie

powiecie

53

56

województwie

Kraju

140
56

60

60

63

56

59

Część matematyczno-przyrodnicza
matematyka

przedmioty przyrodnicze

średni wynik w:

liczba
zdających
gminie

powiecie

województwie

średni wynik w:

Liczba
zdających
kraju

140

gminie

powiecie

województwie

kraju

45

48

47

49

140
32

38

39

43
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Języki nowożytne
Język angielski poziom podstawowy

Język angielski poziom rozszerzony

średni wynik w:

liczba
zdających
gminie

powiecie

województwie

kraju

54

62

64

68

liczba
zdających

średni wynik:

123

38

123

Język niemiecki poziom podstawowy
liczba zdających

średni wynik w:
gminie

województwie

powiecie

kraju

17
31

44

46

51

Źródło: opracowano na podstawie informacji z OKE w Łomży (Okręgowa Komisja
Egzaminacyjna).
Żłobek
W 2019 r. zrealizowano zadanie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+” Dofinansowanie wyniosło – 359 590,38 zł,
a wykonanie było na poziomie 449 487,97 zł.
W ramach zadania wykonano m. in. przebudowę pomieszczeń przedszkola na potrzeby opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym: dwa pomieszczenia z wydzielonymi pomieszczeniami
sanitarnymi,

przebudowę

pomieszczenia

administracyjno-biurowego,

przebudowę

pomieszczenia na kuchnie mleczną, przebudowę pomieszczenia korytarza na pomieszczenia na
wózki i zaplecze gospodarcze, wentylację i klimatyzacje w pomieszczeniu kuchni, wymianę
wykładzin podłogowych na posadzki tarkett, licowanie ścian płytkami, gładź gipsową sufitów
i ścian, malowanie farbą emulsyjna sufitów i ścian farbami, wymianę oświetlenia na oprawy
LED, wymianę oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego na oprawy LED, montaż nowych
i wymiana brodzików, muszli, mieszaczy wody i baterii. W ramach programu zakupiono
również wyposażenie do żłobka.
5. MIENIE KOMUNALNE
Komunalizacja mienia Skarbu Państwa została przeprowadzona w okresie od sierpnia
do listopada 1990 r. wg stanu na dzień 27.05.1990 r. na podstawie ustawy z dnia 10.05.1990 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach
samorządowych.
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Komunalizacją objęto nieruchomości Skarbu Państwa znajdujące się na terenie miasta Susz
w 5 obrębach ewidencyjnych oraz na terenie 38 miejscowości wiejskich. Z mocy prawa
inwentaryzacja została wykonana w całości. Ogólnie skomunalizowano 587,78 ha gruntów.
Wszystkie skomunalizowane nieruchomości posiadają Księgi Wieczyste.

Wartość środków trwałych Gminy Susz wg stanu na dzień 31.12.2019 roku.
Stan na 31.12.2018 r.

Stan na 31.12.2019 r.

Grunty

19 839 359,06

19 816 908,20

2.

Budynki i lokale oraz spółdzielcze
prawo do lokalu użytkowego
i spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu mieszkalnego

20 768 154,45

21 914 273,11

3.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
w tym: drogi i mosty

59 023 186,38

66 530 329,80

4.

Kotły i maszyny energetyczne

369 456,74

369 456,74

5.
6.

Maszyny, urządzenia
i aparaty ogólnego zastosowania
Urządzenia techniczne

347 502,06

345 026,63

429 419,70

481 667,30

Lp.

Opis majątku trwałego wg KŚT

1.

1 384 428,87
7.

Środki transportu

1 020 627,13

8.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie gdzie indziej
niesklasyfikowane

767 367,05

737 392,69

102 565 072,57

111 579 483,34

RAZEM

Nieruchomości gruntowe stanowiące zasoby gminne przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 12. Nieruchomości gruntowe stanowiące zasoby gminy.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaj gruntów
Zasoby
1
gruntów stanowiące użytki rolne
Zasoby
2
gruntów stanowiące łąki
Zasoby
3
gruntów stanowiące pastwiska
Zasoby
4
gruntów zalesione
Zasoby
5
gruntów zadrzewione i zakrzaczone
Tereny
6
mieszkaniowe zabudowane
Tereny
7
przemysłowe zabudowane
Tereny
8
zabudowane pozostałe (ujęcia wody, oczyszczalnie
ścieków)
31

Powierzchnia
w ha

Wartość gruntów
w zł

69,0268
2,9061
6,0020
2,6463
7,9711
23,4604
14,6250
15,3420

834 588,20
2 474,15
6 453,67
52 778,86
79 460,32
3 479 666,60
957 122,80
690 902,42
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9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Tereny
9
niezabudowane przeznaczone pod zabudowę
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
(1w tym: boiska w Redakach, Kamieńcu, Januszewie oraz place
wykorzystywane
0
na boiska w Michałowie, Olbrachtówku,
Żakowicach, Jawtach Wielkich)
Tereny
1
komunikacyjne (grunty pod drogami)
1
Tereny
1
różne ( nieczynne wyrobiska piasku)
2
Nieużytki
1
3
Grunty
1
pokryte wodami powierzchniowymi (rowy)
4
Razem

43,1890
17,6620

3 537 820,74
1 106 301,59

255,3881

8 652 277,58

2,6753

29 455,29

58,1171

379 343,33

32,1982

8 262,65

551,2094

19 816 908,20

Nieruchomości znajdujące się w użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie:

1) grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych -

pow.

5,5622 ha

2) grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych -

pow.

5,2734 ha

3) grunty w trwałym zarządzie

pow.

0,56 ha

-

Trwały zarząd - Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu - 8 510 250,02 zł
w tym: działki stanowiące boiska w Nipkowie, Ulnowie, Bałoszycach, Lubnowych Wielkich,
stadion ul. Leśna w Suszu, budynek hali, budynek sportowy, toalety plaża, urządzenia boisk
sportowych, ogrodzenia boisk, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, drogi dojazdowe, skatepark,
kosiarka, szczotka, traktor kosiarka-odśnieżacz, monitoring hali sportowej, nagłośnienie,
system wentylacji, monitoring miejski, kajak, rower wodny, kamizelki asekuracyjne, samochód
Opel Vivaro, kserokopiarka Panasonic oraz inne wyposażenie.
Udział w spółkach - Gmina Susz posiada 108956 udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych
Spółka z o.o. Susz o wartość 54 478 000,00 zł t.j. 100% udziałów.
Zmiany w posiadanym mieniu
W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:
1) sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych o pow.

-

2) sprzedaży działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową o pow.

- 12 000 m2

3) sprzedaży 4 lokali mieszkalnych w Suszu o pow. użytkowej

-

172 m2

4) zamiany gruntów niezabudowanych z osobą fizyczną

-

161 m2

103 m2

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:
1) nabycia gruntów na cele infrastruktury komunalnej
w Lubnowych Wielkich,
32
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2) nabycie w formie zamiany z osobą fizyczną pod drogę gminną

-

40 m2

w Różnowie
Uzyskane dochody z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym
Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 31.12.2019 r. wykonano dochody
w następującej wysokości:
1) za sprzedaż składników mienia komunalnego – za kwotę

641 404,75 zł, (lokali

mieszkalnych, garaży, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych
i gruntów, zwrot bonifikat kosztów przygotowania) w tym:
a) 4 lokali mieszkalnych za kwotę - 85 140,30 zł
b) 12 działek pod zabudowę mieszkaniową oraz pod usługi za kwotę - 460 662,00 zł
c) spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości na kwotę
- 95 602,45 zł,
2) dzierżawy składników mienia komunalnego na kwotę – 640 551,14 zł, w tym:
a) dzierżawy gruntów pod obiekty gospodarcze, garaże, kioski, stacje paliw i inne
obiekty, a także dzierżawy urządzeń wytwarzania energii cieplnej, wynajęcie
świetlic na kwotę - 119 074,58 zł,
b) czynsz najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, szopek i garaży zarządzanych
przez ZUK na kwotę - 521 476,56 zł,
c) najmu lokali w budynkach oświaty na kwotę - 100,00 zł,
d) najmu pomieszczeń w obiekcie urzędu miejskiego dla TP SA na kwotę - 7 203,43 zł,

e) najmu

pomieszczeń

i

obiektów

świetlic

(opłaty

jednorazowe)

na kwotę - 34 832,38 zł,
f) najmu pomieszczeń w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji na kwotę
- 143 981,76 zł.
3) opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów na kwotę - 38 089,90 zł,
4) opłatę za odpłatną służebność gruntową na kwotę - 9 429,00 zł
5) należności z tytułu kar umownych za nieterminowe rozpoczęcie zabudowy na kwotę
- 21 597,64 zł,
6) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów na kwotę - 45 501,25 zł,
7) odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty na kwotę - 2 654,75 zł
8) odsetki za nieterminową spłatę należności na kwotę - 14 744,81 zł,
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9) świadczenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez
ZUK na kwotę - 341 926,36 zł

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na dzień 31.XII.2019 r.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności zasobu mienia komunalnego
zostało przeprowadzone w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wg stanu
na dzień 31.12.2018 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów.
Przekształceniem objęto nieruchomości Gminy Susz położone w 5 obrębach na terenie miasta
Susz w oraz w 2 obrębach ewidencyjnych na terenie wiejskim tj. w obrębie Redaki
i Falknowo.
Przekształceniu podlegały zabudowane działki budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
oraz zabudowane działki budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.
Według stanu na dzień 31.12.2018.r grunty mienia komunalnego będące w użytkowaniu osób
fizycznych wynosiły powierzchnię-13,68 ha, a po przekształceniu grunty z użytkowania
wieczystego w prawo własności, powierzchnia ta wynosi na dzień 31.12.2019 r. - 5,5622 ha.
Na przestrzeni roku 2019 wydano 423 zaświadczenia, przekształcając 125 nieruchomości
zabudowanych

w

tym:

54

nieruchomości

zabudowane

wielorodzinnymi oraz 71 nieruchomości zabudowanych

budynkami

mieszkalnymi

budynkami mieszkalnymi

jednorodzinnymi.
Zaświadczenia powyższe były przesłane do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Iławie oraz ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Iławie, stanowiące
podstawę wpisu własności w księgach wieczystych i w ewidencji gruntów i budynków. Łączne
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
w 2019 r. wyniosły kwotę - 45 501,25 zł.
6. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA
6.1 System gospodarki odpadami
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych ustaw nałożyła na samorządy władztwo nad odpadami
wytworzonymi na terenie gminy. Każdy właściciel nieruchomości, na której powstają
odpady komunalne z mocy ustawy obciążony jest tzw. „opłatą śmieciową”.
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Do sierpnia 2019 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły za
odpady segregowane - 10,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca, a za odpady
niesegregowane –16,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.
Miesięczna stawka opłaty za pojemnik na odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na
których nie zamieszkują mieszkańcy, wynosiła:
1) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) za pojemnik o pojemności 110 l - 28,50 zł,
b) za pojemnik o pojemności 120 l - 31,10 zł,
c) za pojemnik o pojemności 240 l - 62,30 zł,
d) za pojemnik o pojemności 1100 l - 285,50 zł,
e) za pojemnik o pojemności 4000 l – 1 038,10 zł,
f) za pojemnik o pojemności 5000 l – 1 297,70 zł,
g) za pojemnik o pojemności 7000 l – 1 816,80 zł,
2) jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) za pojemnik o pojemności 110 l - 42,80 zł,
b) za pojemnik o pojemności 120 l - 46,70 zł,
c) za pojemnik o pojemności 240 l - 93,40 zł,
d) za pojemnik o pojemności 1100 l - 428,20 zł,
e) za pojemnik o pojemności 4000 l –1557,20 zł,
f) za pojemnik o pojemności 5000 l –1946,50 zł,
g) za pojemnik o pojemności 7000 l –2725,10 zł.
Ryczałtowa stawka opłaty na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub
są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, wynosi:
42,00 zł na rok jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz
63,00zł na rok jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.
Od września 2019 r. uchwałą nr IX/94/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 14 sierpnia 2019 r
stawki opłaty za odpady uległy zmianie i obecnie wynoszą za odpady segregowane - 17,00 zł
miesięcznie za jednego mieszkańca, a za odpady niesegregowane - 34,00 zł miesięcznie za
jednego mieszkańca.
Miesięczna stawka opłaty za pojemnik na odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na
których nie zamieszkują mieszkańcy, wynosi:
1) jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
35

RAPORT O STANIE GMINY SUSZ ZA 2019 R.

a) za pojemnik o pojemności 110 l - 57,00 zł,
b) za pojemnik o pojemności 120 l - 57,100 zł,
c) za pojemnik o pojemności 240 l - 114,00 zł,
d) za pojemnik o pojemności 1100 l - 400,00 zł,
2) jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) za pojemnik o pojemności 110 l - 84,00 zł,
b) za pojemnik o pojemności 120 l - 84,00 zł,
c) za pojemnik o pojemności 240 l - 168,00 zł,
d) za pojemnik o pojemności 1100 l - 600,00 zł,
6.2 Źródła odpadów
Odpady

komunalne

zgodnie

z

ustawą

o odpadach są

to

odpady

powstające

w gospodarstwach domowych z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także
odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych.
Gmina Susz postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (obiekty użyteczności
publicznej, handel, usługi, szkolnictwo, targowiska itp.).
Źródłami odpadów komunalnych są:
− gospodarstwa domowe - 2 671 punkty adresowe, z których 2259 deklaruje segregację,
− nieruchomości niezamieszkałe - 241 punktów, z których 148 zadeklarowało
segregację.

6.3 Postępowanie z odpadami
Odpady komunalne z terenu Gminy Susz w 2019 r. odbierane i zagospodarowane były przez
REMONDIS Olsztyn sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Olsztynie. Przedsiębiorstwo wpisane jest
do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy
Susz.
Odpady komunalne od mieszkańców odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej.
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Segregacji podlegają:
1) tworzywa sztuczne (w tym odpady wielomateriałowe, metale),
2) szkło,
3) papier i tektura,
4) odpady ulegające biodegradacji.
Odbiór odpadów zmieszanych oraz zebranych selektywnie następuje z częstotliwością
określoną

w

Uchwale

Nr

V/37/2015

Rady

Miejskiej

w

Suszu

podjętej

w dniu 21 kwietnia 2015 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Susz i zagospodarowania tych odpadów, oraz zgodnie

z

harmonogramem

dostępnym

w Urzędzie Miejskim w Suszu i opublikowanym na stronie internetowej: www.susz.pl.
Tabela nr 13. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy.
Selektywnie

Rodzaj nieruchomości

Zmieszane

Budynki jednorodzinne

co 2 tygodnie

co 2 tygodnie

co 2 tygodnie

Budynki wielorodzinne

co 1 tydzień

co 1 tydzień

co 1 tydzień

Nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy

co 2 tygodnie

co 2 tygodnie

co 2 tygodnie

Zbiórka choinek

-

-

1 raz na rok

Odpady komunalne z cmentarzy

co 2 tygodnie

-

-

zebrane

Biodegradowalne

Źródło: opracowano na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Suszu.

Na terenie Gminy Susz funkcjonuje jeden stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów (PSZOK) położony w Suszu, na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ulicy
Kajki 9. PSZOK w 2019 r. czynny był we wtorki w godzinach 12.00 do 18.00, czwartki
w godzinach 6.00 do 12.00 oraz w soboty od godziny 8.00 do 14.00. Do punktu właściciele
nieruchomości z gminy Susz mogli bezpłatnie przekazywać następujące frakcje odpadów
komunalnych:
1) odpady wielkogabarytowe,
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
3) zużyte baterie i akumulatory,
4) chemikalia,
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5) przeterminowane leki,
6) odpady zielone,
7) odpady budowlano-remontowe,
8) zużyte opony.
Baterie mieszkańcy mogli wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się
w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w placówkach oświatowych i handlowych,
a przeterminowane leki do pojemników ustawionych w aptekach.
Tabela nr 14. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2019 r. na terenie gminy.
Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odpadów odebranych [Mg]

200301

Niesegregowane (zmieszane) odpady kom.

2 717,42

150102

Opakowania z tworzyw sztucznych

110,29

150107

Opakowania ze szkła

119,58

150101

Opakowania z papieru i tektury

44,115

200201

Odpady ulegajace biodegradacji

103,10

Źródło: Opracowano na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Suszu.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie masy odpadów przyjętych w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Suszu w 2019 r.
Tabela nr 15. Masa odpadów przyjęta do PSZOK.
Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odpadów odebranych (Mg)

150101

Opakowania z papieru i tektury

0,100

160103

Zużyte opony

17,806

160214

Zużyte urzadzenia

2,125

160604

Baterie alkaliczne

0,010

170101

Odpady betonu i gruz betonowy

41,260

17101

Gruz ceglany

0,10

200121*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierajace rtęć

0,040
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200123*

Urzadzenia zawierające freony

4,270

200132

Leki

0,193

200134

Baterie i akumulatory

0,177

200135*

Zużyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne
zawierające niebezpieczne składniki

2,643

200136

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

2,550

200307

Odpady wielkogabarytowe

52,075

Źródło: opracowano na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Suszu.

Przetwarzanie

zmieszanych

odpadów

komunalnych,

odpadów

zielonych oraz

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Przez przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym
przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Na podstawie obowiązującego
w Polsce prawa podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest
obowiązany do

przekazywania

zmieszanych

odpadów komunalnych, ulegających

biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Informację
o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych przedstawia tabela.
Tabela nr 16. Zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych.
Kod
odpadów
200301

Rodzaj
odpadów
Zmieszane odpady
komunalne

Nazwa i adres instalacji do której zostały przekazane
odpady komunalne
Bioelektra Group SA - Różanki

150102

Opakowania z tworzyw
sztucznych

150107

Opakowania ze szkła

MOBO Zakład Usługowo-Handlowy
D. Modrzewski – Prabuty,
Bioelektra Group SA, Różanki
Krynicki Recykling S.A. Sortownia Wyszków,
Bioelektra Group SA - Różanki

WARTER Sp. jawna Oddział Tarnówka,
Tarnowski Młyn,
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
„Rudno” Sp. z o.o.
200201
Odpady ulegające
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
biodegradacji
„Rudno” Sp. z o.o.
Bioelektra Group SA, Różanki
Źródło: opracowano na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Suszu.
150101

Opakowania z papieru
i tektury
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6.4 Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych
Gmina Susz liczy 12 733 mieszkańców (stan na 31.12.2019 r.), z czego 7260 osób
to mieszkańcy 44 wsi zebranych w 29 sołectwach, natomiast 5473 zamieszkuje miasto.
W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych
w Urzędzie Miejskim ujętych zostało 9 992 mieszkańców (stan na 31.12.2019 r.),
wieś:

5427, miasto - 4565. Różnica w podanej liczbie ludności wynika m.in. z tego,

że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania.
Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na
wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy, jak również poza granicami kraju.
Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych
w deklaracjach i sprawdzanie ich ze stanem faktycznym. W 2019 r. wysłano 132 wezwania
do aktualizacji danych.
Na koszt obsługi systemu składają się koszty poniesione przez Gminę w związku z:
1) odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
2) kosztami związanymi z prowadzeniem PSZOK,
3) kosztami administracyjnymi,
4) utrzymaniem czystości i porządku w gminie, w tym likwidacją nielegalnych
składowisk odpadów.
Tabela nr 17. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na dzień 31.12.2019 r.

Kwota (zł)

Wpłaty i należności ściągnięte w drodze egzekucji
Koszty upomnienia i odsetki

1 966 195,36
13 235,57

Razem:

1 979 430,93

Źródło: opracowano na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Suszu.

W 2019 r. wystawiono 1134 upomnienia na kwotę 107 063,73 oraz 849 tytułów wykonawczych
na kwotę 84 301,50
Wszyscy właściciele nieruchomości w gminie Susz, na których powstają odpady są obowiązani
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. W 2019 r.
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wydano 33 wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
W 2019 roku koszt systemu gospodarki odpadami w Gminie Susz wyniósł 2 144 663,86 zł
6.5 Opieka nad zwierzętami bezdomnymi
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Susz został podjęty uchwałą Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 21 lutego 2019 roku. Program przewidywał m.in. finansowanie zabiegów
sterylizacji/kastracji psów i kotów posiadających właścicieli, co stawia Gminę Susz jako lidera
w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. Gmina jako pierwsza w powiecie iławskim
oraz jako jedna z nielicznych gmin w Polsce, zdecydowała się na finansowanie zabiegów
czipowania psów oraz kotów posiadających właściciela. Zabiegi te miały na celu zmniejszenie
populacji zwierząt, co w efekcie długookresowym ma wpłynąć na zmniejszenie ilości zwierząt
bezdomnych na terenie gminy. W 2019 roku zostało wykonane 20 zabiegów
sterylizacji/kastracji kotów i 30 zabiegów sterylizacji/kastracji psów posiadających właścicieli
oraz zostało zaczipowane ogółem 282 sztuki psów i kotów, dokładnie 23 koty oraz 259 psów.
Mieszkańcy z chęcią brali udział w programie i decydowali się na zbiegi sterylizacji/kastracji
oraz czipowania.
W ciągu roku 2019 przeprowadzono 39 przyjęć psów do schroniska oraz zostało
przeprowadzonych 36 adopcji oraz odbiorów psów przez właścicieli. Największy wzrost
przyjęć psów do schronisk współpracujących z Gminą Susz zaobserwowano na początku roku
w miesiącach styczeń i luty oraz na początku wakacji w miesiącach czerwiec i lipiec.
W 2019 r. skierowano 9 wniosków do organów ścigania o podejrzeniu znęcania się nad
zwierzętami.
Na realizację programu w budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano kwotę 99 500,00 zł
(92 000,00 zł – 2018 r.), a wykonanie było na poziomie 88 550,07 zł (72 033,40 zł – 2018 r.).

6.6 Usuwanie wyrobów azbestowych
Gmina Susz w 2019 roku po raz kolejny przystąpiła do usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy w oparciu o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie
azbestu z terenu Gminy Susz” WFOŚiGW w Olsztynie na wniosek gminy udzielił dotacji
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w kwocie 15 160,41 zł. Z dotacji mogły skorzystać podmioty niezaliczone do sektora finansów
publicznych, w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne,
przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi
osobami prawnymi.
Właściciele nieruchomości, którzy przystąpili do zadania nie ponieśli kosztów związanych
z załadunkiem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu. Przy realizacji zadania azbest
odebrano z 22 nieruchomości na terenie gminy Susz. Łącznie odebrano i unieszkodliwiono
50,96 Mg odpadów zawierających azbest (w 2018 r. było to 7 nieruchomości i 13,819 Mg
odpadów zawierających azbest).
Z roku na rok widać jak wzrasta świadomość mieszkańców w zakresie szkodliwości
azbestu, coraz więcej osób decyduje się zdjąć go z dachów swoich budynków co jest powodem
do zadowolenia. W związku z tym planowana jest kontynuacja pomocy w zakresie
unieszkodliwiania wyborów azbestowych przez Gminę Susz w kolejnych latach.

6.7 Czyste powietrze
W kwietniu 2019 roku na terenie Gminy Susz zostały zamontowane czujniki jakości powietrza.
Czujniki zamontowano na budynkach szkół podstawowych w: Piotrkowie, Babiętach Wielkich,
Jawtach Wielkich, Kamieńcu, Lubnowych Małych oraz w Suszu, a także na budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu przy ul. Polnej. Czujniki działają całą dobę i monitorują
aktualną jakość powietrza, którą każdy z mieszkańców może sprawdzić na stronie internetowej
https://airly.eu/map/pl/. Czujniki jakości powietrza badają przede wszystkim stężenie pyłów
zawieszonych w powietrzu, w tym PM10, PM2.5 oraz PM1 ( PM2.5 to aerozole atmosferyczne,
których średnica jest równa lub mniejsza niż 2.5 mikrometra, PM10 to mieszanina
zawieszonych w powietrzu cząsteczek, których średnica jest równa lub mniejsza
niż 10 mikrogramów. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość takich elementów jak benzopireny,
furany, dioksyny. PM10 to pył zawieszony, który przede wszystkim wpływa negatywnie na
układ oddechowy). Dodatkowo z wyżej wspomnianej strony możemy odczytać wysokość
temperatury powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza oraz siłę wiatru. Wyniki
pomiarów przedstawiane są liczbowo i kolorystycznie od zielonego do ciemno bordowego, tak
by każdy, nawet najmłodszy mógł odczytać wynik. Osoby chętne mają również możliwość
zainstalowania aplikacji Airly na swoich smartfonach by móc na bieżąco kontrolować jakość
powietrza w swoim otoczeniu.
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Na załączonych na następnych stronach wykresach przedstawiono ilość pyłów zawieszonych
w poszczególnych miesiącach (wykres 1-7) oraz dobowe stężenie pyłów zawieszonych
w miesiącu grudniu z sensora umieszczonego na ul. Polnej. Analizując wykresy można
jednoznacznie stwierdzić, że w miesiącu grudniu stan jakości powietrza był najmniej
zadawalający, niewątpliwie na stan powietrza miały wpływ paleniska domowe, których
aktywność jest wzmożona przy spadku temperatury, co wyraźnie widać na załączonych
wykresach.
Wykres .1

Dane miesięczne
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Wykres 2.Jawty Wielkie

Dane miesięczne

Wykres 3.

Dane miesięczne
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Wykres 4

Dane miesięczne
Wykres 5.

Dane miesięczne
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Wykres 6.

Dane miesięczne
Wykres 7

Dane miesięczne
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Wykres 8

Dane dobowe
Z siedmiu zamontowanych sensorów na terenie gminy największe zanieczyszczenie zostało
wskazane 26.12.2019 r. przez sensor umieszczony na ulicy Polnej w Susz (wykres 8).
Program „Czyste powietrze”
We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program „Czyste Powietrze”, przewidywany termin
realizacji do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery
szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej
jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Program oferuje dofinansowanie
wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła
spełniające najwyższe normy
Ogólnopolski Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” organizowany przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wzbudził zainteresowanie mieszkańców
gminy Susz. Udział w Programie to możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie
dotacji i/lub pożyczki przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie
domu, wymianę okien czy na wymianę starego kotła grzewczego. Warunkiem otrzymania
dotacji na ocieplenie domu czy wymianę okien było posiadanie pieca spełniającego co najmniej
5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej. Cel projektu to zmniejszenie lub
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uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Program
skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji
budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą
chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom
finansowym. Osoby, które chciały skorzystać z pomocy finansowej na zakup nowego źródła
ciepła lub wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i termomodernizację domu
w ramach Programu „Czyste Powietrze” zgłaszały się do urzędu gdzie uzyskały informacje
o procedurach składania wniosków oraz przyznawania dotacji. Zainteresowani mieszkańcy
otrzymywali od pracowników urzędu ulotki informacyjne oraz mogli skorzystać z pomocy
w wypełnieniu wniosku oraz w rozliczeniem zadania.

6.8 Program „Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2019 r. uruchomił program
na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej między
innymi siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz folii
rolniczej. Chętni rolnicy w terminie do 10 grudnia 2019 r. składali w urzędzie deklaracje
o ilości posiadanych odpadów. Gmina Susz złożyła wniosek w celu ubiegania się o dotację
(wniosek został zaakceptowany przez NFOŚiGW).
6.9 Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Pomoc w formie dotacji udzielana były na podstawie Uchwały Nr XXVII/294/2018
z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Susz. Z dofinansowania skorzystać mogły osoby
fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora
finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. W gminie
z datacji skorzystało siedmioro mieszkańców gminy, po jednym z Redak, Olbrachtowa, Jawt
Wielkiech, dwóch mieszkańców z Jakubowa Kisielickiego oraz dwóch mieszkańców
z Lubnowych Małych, (w 2018 roku udzielono 4 dotacji na kwotę 12 000,00 zł,
a zaplanowanych środków było 21 000,00 zł). W 2019 roku w budżecie gminy zaplanowano
21 000,00 zł na finansowanie ww. zadania, i środki zostały wydatkowane w całości.
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6.10 Edukacja ekologiczna
W 2019 roku gmina postawiła na edukację ekologiczną dzieci. Na przełomie listopada i grudnia
dla szkół podstawowych z Gminy Susz organizowane zostały spektakle ekologiczne pod
tytułem „Dusza lasu”, podczas których poruszone zostały tematy emisji zanieczyszczeń
i smogu, jakie niosą ze sobą zagrożenia i jak im zapobiegać, a także jak ważna dla naszego
środowiska jest segregacja odpadów. Spektakl miał formę wesołej, interaktywnej zabawy
z dziecięcą publicznością. Podczas spektakli odbywały się konkursy oraz zabawy z udziałem
dzieci. Wszystkiemu towarzyszyła wesoła muzyka, barwne kostiumy i leśna scenografia.
Kolejnym z punktów na edukacyjnej mapie były warsztaty pod nazwą „Makulatura jako
surowiec wtórny”. Warsztaty zostały przeprowadzone w szkołach wiejskich z Gminy Susz,
wzięło w nich udział około 121 uczniów klas I – III oraz nauczyciele i opiekunowie grup.
Głównym celem warsztatów było wskazanie możliwości ponownego wykorzystania
makulatury jako surowca wtórnego, poprzez odwołanie się do zasad selektywnej zbiórki
surowców wtórnych oraz idei recyklingu. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość w sposób
kreatywny i twórczy stworzyć samodzielnie niepowtarzalny przedmiot, jakim był arkusz
papieru czerpanego. Jako drugi cel warsztatów można wskazać świetną zabawę dzieci. Podczas
warsztatów wykorzystane zostały naturalne materiały pozyskiwane z otaczającej przestrzeni,
między innymi roślinne ozdoby: liście, nasiona kwiatów oraz drobne gałązki, które wzbogaciły
i urozmaiciły wykonane prace. Każdy uczeń samodzielnie wykonał arkusz papieru czerpanego,
wykorzystując do tego wcześniej zmieloną pulpę pochodzącą z makulatury. Czerpanie sitem
oraz wielokrotne odsączanie pozyskanego arkusza papieru za pomocą wałków i prasy były
kolejnymi etapami zajęć. Gotowe wysuszone prace uczestnicy zabrali ze sobą. Uczestnikom
zostały zapewnione materiały oraz przyrządy i przedmioty potrzebne do wytworzenia papieru
czerpanego. Zajęcia były krótką lekcją historii papiernictwa połączone z zabawą oraz nauką
racjonalnej gospodarki surowcami wtórnymi w życiu codziennym. Uczestnicy wykazali się
dużym zaangażowaniem i aktywnie uczestniczyli w warsztatach stosując się do wskazówek
prowadzących zajęcia.
W październiku 2019 roku pracownicy urzędu przygotowali zamówienie na zakup
kolorowanek, zeszytów zadań oraz gier planszowych i karcianych, które poruszały tematykę
segregacji odpadów, niskiej emisji i szkodliwości smogu. W grudniu 2019 roku pracownicy
urzędu udali się wraz z przygotowanymi pakietami gier i kolorowanek do szkół i przedszkoli
na terenie gminy Susz.
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W związku z dużym zainteresowaniem segregacją odpadów przez mieszkańców gminy, został
przygotowany informator dla mieszkańców w sprawie odbioru odpadów komunalnych.
W informatorze poruszone zostały kwestie takie jak: zalety segregacji odpadów, zasady
segregacji, wyjaśnienie czym jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i jakie
uciążliwe odpady można do niego oddać. Dodatkowo znalazły się w nim informacje
o godzinach otwarcia PSZOK-u, nowym numerze konta do uiszczania opłat za odpady
komunalne, czy też przyczyny wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami. Równolegle do
powstawania informatora opracowywano książeczki i zeszyty zadań dla dzieci. Książeczka
„Ekologiczna wyprawa z Rozalką” opowiada historię Rozalii, która jest patronką Susza.
W książeczce wykorzystane zostały charakterystyczne obiekty z Gminy Susz takie jak: Pałac
w Kamieńcu, Sanktuarium Świętego Antoniego, Kościół Świętej Rozalii budynek Urzędu
Miejskiego w Suszu, budynek Suskiego Ośrodka Kultury.

Książeczka miała na celu

uświadomienie dzieciom jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne i otaczający nas
krajobraz. Zeszyt zadań jest dalszą przygodą, którą dzieci mogły przeżyć wraz z Rozalką, miał
na celu edukację poprzez zabawę. Jednym z zadań było piętnastodniowe wyzwanie, każde
z dzieci miało po przyjściu do szkoły sprawdzać kolor, który pokazany był na czujniku jakości
powietrza i kolorować kółeczko przeznaczone na dany dzień w barwie odpowiadającej tej na
czujniku. Zeszyt zadań zawierał również kolorowanki, rebusy, zadanie z odnajdowaniem różnic
oraz krzyżówki i wiele innych ciekawych zadań.
Z informacji otrzymanych ze szkół książeczki, zeszyty zadań, kolorowanki oraz gry
edukacyjne,

wzbudziły

duże

zainteresowanie

oraz

zadowolenie

wśród

uczniów

i przedszkolaków. Dzieci przy pomocy opiekunów grup chętnie rozwiązywały zadania i grały
w gry.
7. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W 2015 r. Rada Miejska w Suszu podjęła uchwałą Nr XI/112/2015 z dnia 17 grudnia w sprawie
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2016-2020.
Program

gospodarowania

mieszkaniowym

zasobem

określa

podstawowe

zasady

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz ustala strategię działania w zakresie
polityki

mieszkaniowej,

która

winna

tworzyć

warunki

do

zaspokajania

potrzeb

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Susza stawka
bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego do końca lutego 2019 r.
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wynosiła 1,21 zł, a od 1 marca 2019 r. jest to 1,33 zł. Stawka bazowa stanowi podstawę
do obliczenia stawki czynszu za najem lokalu z uwzględnieniem czynników podwyższających
i obniżających wartość użytkową lokalu zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale
Nr XI/112/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2016-2020.
Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Susz na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się
następująco:

1) 277 lokali mieszkalnych, w tym:
− 1 lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym w Suszu przy ul. Bałtyckiej 2;
− 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Bałtyckiej 3;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Bałtyckiej 4;
− 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Bałtyckiej 7;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Bałtyckiej 11;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Bałtyckiej 13;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Bałtyckiej 15;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Bałtyckiej 17;
− 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Iławskiej 8;
− 6 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Iławskiej 26;
− 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Iławskiej 29;
− 5 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Iławskiej 31;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Kajki 1;
− 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Kajki 3;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Kajki 4;
− 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Koszarowej 13;
− 5 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Koszarowej 13A;
− 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Koszarowej 13B;
− 16 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Koszarowej 15;
− 6 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Koszarowej 15A;
− 5 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Koszarowej 15B
− 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Koszarowej 15C;
− 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Koszarowej 17;
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− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Koszarowej 17A;
− 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Krótkiej 2;
− 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Leśnej 4a;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Mickiewicza 9;
− 5 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Mickiewicza 17;
− 8 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Mickiewicza 22;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy Os. Brzostowym 12;
− 6 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy Os. J. Korczaka 5;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Parkowej 1;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 1;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 6;
− 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 13;
− 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 17;
− 7 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 19;
− 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 19A;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 19B;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 22;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 25a;
− 5 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 27;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 34;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 40;
− 5 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 41;
− 1 lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym w Suszu przy ul. Podmurze 2;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Podmurze 4;
− 10 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Prabuckiej 5;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Prabuckiej 6;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Prabuckiej 7;
− 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Prabuckiej 15;
− 5 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 9;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 11;
− 1 lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 12a;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 12;
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− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 14;
− 6 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 16;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 20;
− 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 27;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 28;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 34;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 34a;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Stare Miasto 1;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Stare Miasto 4;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Szewskiej 4;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Św. Floriana 2;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Św. Floriana 3;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Św. Floriana 5;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Św. Floriana 7;
− 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Św. Floriana 9;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Św. Floriana 11;
− 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Wiejskiej 4;
− 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Wodnej 1;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Wodnej 6;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Wybickiego 3;
− 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Babięty Małe 1;
− 1 lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym w miejscowości Babięty Wielkie 30;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Bornice 2;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Brusiny 10;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Dolina 1;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Dolina 2;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Emilianowo 4a;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Emilianowo 7;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Huta 5;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Januszewo 8;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Jawty Małe 13;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Jawty Wielkie 55;
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− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Jawty Wielkie 55a;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Karolewo 17;
− 1 lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym w miejscowości Krzywiec 3;
− 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Lubnowy Małe 22;
−

2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Lubnowy Wielkie 25;

−

3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Lubnowy Wielkie 28;

− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Olbrachtówko 1;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Olbrachtówko 17;
− 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Olbrachtówko 18;
− 6 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w miejscowości Redaki 17;
− 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Różnowo 42;
− 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Stawiec 2.

2) 7 lokali socjalnych, w tym:
−

1 lokal socjalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Iławskiej 8;

−

1 lokal socjalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Iławskiej 29;

−

1 lokal socjalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Koszarowej 17A;

−

1 lokal socjalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 16;

−

1 lokal socjalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Dolina 1;

−

1 lokal socjalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Olbrachtówko 17;

−

1 lokal socjalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Redaki 17.

Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosiła 12 563,22 m2. Łączna
powierzchnia użytkowa lokali socjalnych wynosiła 228,36 m2. W 2019 r. poza wykonywaniem
bieżących napraw, konserwacji i usuwaniem awarii wykonano niżej wymienione prace
remontowe:
−

wymiana drzwi wejściowych do mieszkania gminnego położonego w Suszu przy
ul. Prabuckiej 5,

−

wymiana 6 sztuk stolarki okiennej w trzech gminnych lokalach mieszkalnych
położonych w Suszu,

−

wymiana stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym położonym w Suszu przy
ul. Prabuckiej 5,

−

wymiana 4 sztuk stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym położonym
w Suszu przy ul. Św. Floriana 7,
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−

przebudowa (przestawienie) 11 szt. pieców kaflowych w gminnych lokalach
mieszkalnych,

−

remont stropu nad lokalem mieszkalnym w miejscowości Dolina nr 1,

−

wymiana rynien dachowych nad dwoma gminnymi lokalami mieszkalnymi
w budynku Dolina nr 1,

−

montaż zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe wraz z przyłączem
kanalizacyjnym do gminnego lokalu mieszkalnego Dolina 2.

W 2019 roku sprzedano z zasobu gminy 4 lokale mieszkalne za kwotę 85 140,30 zł. Poprawę
wykorzystania i racjonalizację gospodarki mieszkaniowej zakłada się poprzez planowaną
sprzedaż lokali położonych w budynkach, w których właścicielem jest gmina. Pierwszeństwo
w nabyciu lokalu przysługuje jego najemcy. Zbycie wszelkich lokali gminy w budynkach,
szczególnie w tych, w których udział gminy jest niewielki, pozwoli na pełne przyjęcie
zarządzania przez wszystkich jego mieszkańców. Mieszkańcy będący jednocześnie
właścicielami, będą bardziej zainteresowani niż najemcy utrzymaniem właściwego stanu
budynku i jego otoczenia.
8. STRATEGIA ROZWOJU GMINY NA LATA 2015-2025
Strategia Rozwoju Gminy Susz na lata 2015-2025 została podjęta Uchwałą Rady Miejskiej
w Susz Nr XI/113/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.
Strategia Rozwoju Gminy Susz została opracowana przy współudziale mieszkańców gminy
i skupia się na poniższych celach strategicznych:
1) rozwój infrastruktury technicznej,
2) tworzenie optymalnych warunków do rozwoju turystyki i kultury oraz
pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego,
3) przyśpieszenie rozwoju gospodarczego poprzez kreowanie przyjaznego klimatu dla
rozwoju przedsiębiorczości,
4) wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz dochodów rolników,
5) poprawa jakości infrastruktury kulturalno-oświatowej.
Cele strategiczne nr 1- rozwój infrastruktury technicznej
Rok 2019 był kolejnym rokiem, w którym położono nacisk na rozbudowę infrastruktury
technicznej. Zostały zrealizowane takie zadania/inwestycje jak: opracowano projekt budowy
kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie, zaktualizowano specyfikację, przedmiar
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i kosztorys inwestorski w zakresie budowy spinki wodociągowej Redaki-Różanki-Falknowo,
opracowano dokumentację spinek wodociągowych na terenie miasta: ul. Wiejska, Klonowa,
Pieniężnego, opracowano dokumentację sieci wodociągowej w Adamowie,

opracowano

dokumentację dla sieci wodno-kanalizacyjnej w Bronowie, wykonano aktualizację projektu
budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Jawtach Wielkich, wybudowano sieć kanalizacji
sanitarnej przy ul. Wybickiego, wybudowano kolektor deszczowy przy ul. Wyszyńskiego,
opracowano dokumentację rozbudowy oczyszczalni ścieków, przebudowano chodnik w ciągu
drogi wojewódzkiej 515 – ul. Pieniężnego, wykonano dokumentację projektową II etapu
ścieżki pieszo-rowerowej Susz-Bronowo odcinek Susz - ul. Prabucka, wykonano dokumentację
projektową przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 521 – zjazd do miejscowości
Adamowo, wykonano dokumentacje projektową w zakresie budowy chodnika w Lubnowych,
wykonano odwodnienie terenu ul. Mickiewicza 16, 18, 20, wybudowano parking wraz
z kanalizacją deszczową, zatoką, chodnikami na parkingu w miejscowości Bałoszyce,
wykonano przebudowę ul. Słowackiego, przebudowano część ulicy Prabuckiej od nr 37 do nr
45, przebudowano drogę w Adamowie, Emilianowie, wykonano nakładkę bitumiczną
w miejscowości Lubnowy Małe, przebudowano drogę dojazdową do posesji przy
ul. św. Floriana 11, utwardzono drogę w Jawtach Wielskich, przebudowano ulicę Konarskiego,
przebudowano drogi gminne na odcinku Redaki – Babięty Małe oraz Babięty Wielkie – Babięty
Małe, dokonano przebudowy sieci oświetleniowej na Starym Mieście, zamontowano lampy
solarne w Karolewie, Dąbrówce, Suszu, wykonano termomodernizacje budynku przy
ul. Wybickiego – Przychodnia Zdrowia, opracowano studium wykonalności dla wniosku
o dofinansowanie rozwoju e-usług w Gminie Susz, zakupiono średni samochód pożarniczy dla
OSP w Babiętach Wielkich, wybudowano zaplecze garażowo-socjalne dla OSP w Jakubowie
Kisielickim, zmodernizowano kotłownię w SP w Lubnowych. W ramach tego celu
zabezpieczono również w budżecie roku 2019 środki na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Cel strategiczny nr 2 – tworzenie optymalnych warunków do rozwoju turystyki i kultury oraz
pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego oraz cel strategiczny nr 5 – poprawa jakości
infrastruktury kulturalno-oświatowej uzupełniają się, w związku z czyn zostały przedstawione
łącznie.
W ramach celów podjęto działania polegające na uzupełnieniu oraz remontowaniu
infrastruktury w istniejących miejscach rekreacji np. place zabaw, budowa wiat rekreacyjnych
na terenie gminy, wybudowano otwartą strefę aktywności przy ul. Polnej, zakupiono
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urządzenie do ćwiczeń – klatkę Combo, zabezpieczono warunki do powstawania inicjatywy
wśród mieszkańców w postaci aktywizacji Kół Gospodyń Wiejskich poprzez budowę świetlicy
wiejskiej w Michałowie, rozpoczęto prace przy budowie świetlicy wiejskiej w Bronowie,
zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej w Kamieńcu, przebudowano pokrycie dachu
na budynku świetlicy w Żakowicach, wybudowano scenę z zapleczem technicznym na plaży
miejskiej w Suszu.
Cel strategiczny nr 3 – przyśpieszenie rozwoju gospodarczego poprzez kreowanie przyjaznego
klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości.
W ramach tego działania stworzono warunki administracyjno-organizacyjne dla rozwoju
lokalnej przedsiębiorczości m. in. poprzez utworzenie w urzędzie Punktu Obsługi Inwestora.
Cel strategiczny nr 4 – wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz dochodów rolników.
W ramach działań gmina współpracowała z podmiotami zewnętrznymi (np. z Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego Biuro Doradcze w Suszu), w zakresie rozpropagowania informacji
wśród rolników o organizowanych bezpłatnych specjalistycznych szkoleniach oraz udzielała
pomocy organizacyjnej w zakresie szkoleń.
Realizację Strategii Rozwoju Gminy Susz w roku 2019 pod względem osiągania
poszczególnych celów można określić jako dobrą, biorąc pod uwagę złożoność potrzeb
mieszkańców. Realizacja niektórych zadań odbyła się przy udziale zewnętrznych źródeł
finansowania. W kolejnych latach gmina również będzie aplikować o środki zewnętrzne. Rok
2019 był rokiem, w którym mieszkańcy gminy byli zaangażowani w aktywne formy spędzania
wolnego czasu o charakterze integracyjnym m.in. kół wiejskich, działania stowarzyszeń, szkół,
instytucji kultury. Część z tych działań miała charakter cykliczny co sprzyja procesowi
integracji mieszkańców. Każda podejmowana inicjatywa pozwala na zrealizowanie założonych
celów w perspektywie do roku 2025.
Strategia Rozwoju Gminy Susz jest dokumentem, z którego wynika, że władze gminy dążą do
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy z zachowaniem środowiska
w niepogorszonym stanie dla przyszłych pokoleń.
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9. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Obowiązujące studium zostało przyjęte Uchwałą Nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz.
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym – zostały
uchwalone i wciąż obowiązują (w całości lub w części) trzy (jeden w mieście, dwa w gminie)
następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wymienione poniżej:
Nr
rejestru
Urzędu
Miejskiego
w Suszu

001

002

003

Tytuł planu

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego miasta Susz
pow. ok. 15 ha
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy Susz
(części obrębów Adamowo,
Januszewo, Bronowo,
Piotrkowo, Emilianowo,
Jawty Wielkie, Ulnowo,
Bronowo, Karolewo,
Kamieniec, Olbrachtówko,
Różnowo, Falknowo,
Grabowiec, Chełmżyca.
Michałowo, Wiśniówek,
Różanki)
pow. ok. 385 ha
(w Bronowie obowiązuje
plan nr 013, a w Adamowie
obowiązuje plan nr 015)
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy Susz,
obręb Różanki, część
działki nr 12/5
(obecnie nr 12/13)
pow. ok. 0,03 ha

Uchwały Rady
Miejskiej w Suszu

Publikacja

Nr XVI/152/2000
z dnia 15 czerwca 2000 r.

Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko -Mazurskiego Nr 48
poz. 647 z dnia 10 sierpnia 2000 r.

Nr XVI/153/2000
z dnia15 czerwca 2000 r.

Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Nr 48
poz. 648 z dnia 10 sierpnia 2000 r.

Nr V/33/2003
z dnia 6 marca 2003 r.

Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko -Mazurskiego Nr 66
poz. 931 z dnia 20 maja 2003 r.

58

RAPORT O STANIE GMINY SUSZ ZA 2019 R.

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym zostały uchwalone i wciąż obowiązują (w całości lub w części) następujące
miejscowe planów zagospodarowania przestrzennego wymienione poniżej:
Nr
rejestru
Urzędu
Miejskiego
w Suszu

004

005

006

007

008

009

010

011

012

Tytuł planu

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Susz Adamowo
pow. ok. 74 ha
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Susz dz. 41/4, 44, 176/4
obręb 4 pow. ok. 5 ha
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego „Starego
Miasta” w Suszu
pow. ok. 10 ha
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Susz (prawa strona
ul. Prabuckiej)
pow. ok. 32 ha
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Susz (obręb 1, 3, 4 i 5)
pow. ok. 80 ha
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego w
obszarze miasta Susz
obręb 5 pow. ok. 12 ha
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego części wsi
Chełmżyca,
pow. ok. 7 ha
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego dla dz. nr
16/4, 16/5 obręb
Bronowo,pow. ok. 3,5 ha
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Susz (zmiana)

Uchwały Rady
Miejskiej w Suszu

Publikacja

Nr XXXV/210/2006
z dnia 19 stycznia 2006 r.

Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko Mazurskiego Nr 33 poz.
711 z dnia 6 marca 2006 r.

Nr XXXV/211/2006
z dnia 19 stycznia 2006 r.

Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko Mazurskiego Nr 33 poz.
712 z dnia 6 marca 2006 r.

Nr III/22/2007
z dnia 23 lutego 2007 r.

Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko Mazurskiego
Nr 57 poz. 920
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Nr XII/103/2007
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko Mazurskiego
Nr 35 poz. 770 z dnia 28 lutego 2008 r.

Nr XIX/155/2008
z dnia 25 września 2008 r.

Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko Mazurskiego Nr 185 poz.
2716 z dnia 8 grudnia 2008 r.

Nr XXVII/195/2009
z dnia 23 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko Mazurskiego
Nr 76, poz. 1263
z dnia 8 czerwca 2009 r.

Nr XXXIII/216/2009
z dnia 3 września 2009 r.

Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko Mazurskiego Nr 172, poz.
2373 z dnia 16 listopada 2009 r.

Nr XLII/253/2010
z dnia 26 marca 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko Mazurskiego
z 9 maja 2014 r., poz. 1861

Nr XIII/103/2012
z dnia 8 lutego 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
z dnia 30 marca 2012 r., poz. 1173
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013

014

015

016

017

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
obręb Bronowo
pow. ok. 37 ha
(na pow. ok. 20 ha zmiana
części planu nr 002)
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Susz (obręb 1)
pow. ok. 7,5 ha
(zmieniony planem nr 17)
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
obręb Adamowo
pow. ok. 9 ha
(na pow. ok. 9 ha zmiana
części planu nr 002)
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
obręb Redaki
pow. ok. 3 ha
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
obręb 1 m. Susz
(zmiana planu nr 014)

Nr XXXVII/287/2014
z dnia 12 czerwca 2014 r.

Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
z dnia 8 października 2014 r., poz. 3197

Nr XL/299/2014
z dnia 24 września 2014 r.

Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
z dnia 17 listopada 2014 r., poz. 3760

Nr XIII/146/2016
z dnia 31 marca 2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
z dnia 6 czerwca 2016 r., poz. 2371

Nr XIII/147/2016
z dnia 31 marca 2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
z dnia 31 maja 2016 r., poz. 2279

Nr XXI/226/2017
z dnia 30 marca 2017 r.

Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko – Mazurskiego
z dnia 25 maja 2017r., poz. 2459

Łączne pokrycie obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
wynosi: dla miasta Susz – ok.161,5 ha, co stanowi ok. 24 % pow. miasta (667 ha), dla gminy
Susz – ok. 490,5 ha, co stanowi ok. 2 % pow. gminy (25 238 ha), razem dla miasta i gminy
Susz – ok. 652 ha, co stanowi ok. 2,5 % pow. miasta i gminy (25 895 ha).
Obecnie (stan na grudzień 2019 r.) – zostały podjęte uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie Chełmżyca, obręb
4 m. Susz w rejonie ul. Piastowskiej, obręb Stare Miasto Susz oraz w rejonie ul. Wiejskiej,
Prabuckiej i Dworcowej. W obrębie Chełmżyca i w obrębie m. Susz w rejonie ul. Piastowskiej
miejscowe plany zostały uchwalone i opublikowane (marzec 2020 r.). Pozostałe plany są
w trakcie realizacji.
W 2019 r. zostało wydanych 56 decyzji o warunkach zabudowy. W tym wydano 6 decyzji na
budowę farm fotowoltaicznych, 2 decyzje na budowę elektrociepłowni na biogaz, 3 decyzje
w

zabudowie

produkcyjnej.

Pozostałe

decyzje

ustalały

warunki

zabudowy

w zabudowie rolnej i mieszkaniowej. Wydano 32 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
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publicznego ustalające

lokalizację

budowy sieci

wodociągowych, kanalizacyjnych,

deszczowych, gazowych oraz sieci energetycznych.
Opieka nad zabytkami
Do zadań własnych gminy należy m. in. ochrona zabytków i opieki nad zabytkami. Zgodnie
z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz
ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub zawiązane z jego działalnością
i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie
społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
W 2019 r. w ramach realizacji opieki nad zabytkami udzielono dotacji na zakup materiałów do
remontu posadzki w Kościele p.w. Matki Boskiej Królowej Świata w Kamieńcu. W ramach
udzielonej dotacji w wysokości 30.000,00 zł. sfinansowano częściowo zakup płyt z piaskowca
i oktagonów do drugiego etapu remontu posadzki w kościele. Zostało zakupionych 38 m 2
oktagonów i 18 mb płyt z piaskowca o wym. 1 x 0,4 m oraz 15 mb płyt z piaskowca
o wym. 0,5 x 0,11 m. Płytki zostaną wykorzystane do II etapu prac związanych z remontem
posadzki w kościele.
10. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNALNA
10.1 Infrastruktura drogowa
Na terenie miasta i gminy Susz łączna długość dróg wynosi 247 km, w tym:
− drogi wojewódzkie - 34,18 km,
− drogi powiatowe -95,72 km,
− drogi gminne - 117,10 km.
Większość stanowią drogi o nawierzchni twardej i ulepszonej (bitumiczne asfaltowe, kostka
brukowa itp.), których długość wynosi 144,26 km w tym:
− drogi wojewódzkie - 34,18 km,
− drogi powiatowe - 84,52 km,
− drogi gminne - 25,56 km.
Natomiast drogi gruntowe na terenie gminy o długości 102,74 km, służą głównie jako drogi
dojazdowe do pól lub pojedynczych nieruchomości, w tym:
− drogi powiatowe -11,20 km,
− drogi gminne - 91,54 km.
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W roku 2019 wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na odcinku prawie 3,5 km, o łącznej
powierzchni ponad 18 500 m2 dróg asfaltowych w miejscowościach: Lubnowy Małe,
Emilianowo i Adamowo. Jak również wbudowano ponad 7 500 m2 nawierzchni z kostki
betonowej na terenie gminy i miasta Susz. Obecnie trwają prace mające na celu wykonanie
nowych nawierzchni w miejscowościach Babięty, Babięty Wielkie - Redaki dzięki, którym
w 2020 r. gmina zyska ok 3,91 km nowych dróg z nawierzchnią bitumiczną.
10.2 Infrastruktura komunalna
Zaopatrzenie w wodę
Na obszarze gminy długość sieci wodociągowej wynosi około 207,2 km sieci magistralnej oraz
około 35 km sieci rozdzielczej. Stopień zwodociągowania na terenie miasta wynosi 100%, a na
terenach wiejskich około 99%. Większość miejscowości w gminie posiada wodociąg (nie ma
jej tylko miejscowość Dolina). Źródłem wody pitnej na terenie gminy są wody podziemne.
Istniejące urządzenia wodociągowe obejmowały: 3 studnie w Suszu do poboru wód
podziemnych, po 2 studnie w Jawtach Małych, Januszewie, Lubnowych Wielkich, Falknowie
i Redakach oraz 1 studnia w miejscowości Dolina.
Odprowadzenie ścieków
Na obszarze gminy długość sieci kanalizacyjnej wynosi około 118,5 km, w tym około 5 km
sieci ogólnospławnej oraz około 30 km sieci rozdzielczej. Miasto Susz skanalizowane jest
w 100 %, a gmina w 62 %. Na obszarze gminy Susz znajduje się jedna biologiczno-chemiczna
oczyszczalnia ścieków.
Zaopatrzenie w energię elektryczną
Gmina Susz zasilana jest w energię elektryczną za pośrednictwem linii wysokiego napięcia
110 kV, biegnącej poprzez Lubnowy Małe, Lubnowy Wielkie, Dąbrówkę, Susz, Emilianowo
i Jakubowo Kisielickie. W Suszu znajduje się Główny Punkt Zasilania (GPZ), w którym
następuje transformacja wysokiego napięcia 110 kV na napięcie średnie 15 kV. Transformacja
napięcia z 15 kV na 0,4 kV odbywa się w stacjach transformatorowych, rozmieszczonych na
obszarze całej gminy (113 stacji). Energia elektryczna dostarczana jest do odbiorców siecią
średniego i niskiego napięcia, którą tworzą głównie linie napowietrzne, a około 30% sieci
stanowią linie podziemne – kablowe.
Zaopatrzenie w paliwa gazowe
Na obszarze gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia z kierunku Grudziądza do Susza.
W Suszu znajduje się jedna stacja redukcyjno-pomiarowa wysokiego ciśnienia, której zadaniem
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jest redukcja ciśnienia wysokiego do ciśnienia średniego, oraz dwie stacje redukcyjnopomiarowe średniego ciśnienia, których zadaniem jest redukcja ciśnienia średniego,
doprowadzanego ze stacji I stopnia, do ciśnienia niskiego, a następnie rozprowadzenie gazu
siecią niskiego ciśnienia do odbiorców. Na terenie Susza do sieci gazowej podłączonych jest
604 budynków, natomiast tereny wiejskie nie są zgazyfikowane, a ich mieszkańcy korzystają
z gazu propan-butan.
Zaopatrzenie w ciepło
Na obszarze gminy ciepło dostarczane jest przez kotłownię gminną, kotłownie
osiedlowe oraz paleniska indywidualne. Według sprawozdania SG-01 na koniec 2019 r.
w mieście podłączonych było do sieci ciepłowniczej 15 budynków, natomiast na terenach
wiejskich do sieci ciepłowniczej podłączono 24 budynki w Kamieńcu, Ulnowie i Bałoszycach.
Istniejące źródła ciepła systematycznie odchodzą od opalania węglem kamiennym i przechodzą
na opalanie olejem opałowym, drewnem lub gazem. Ograniczeniem w tym zakresie na terenach
wiejskich jest brak ich zgazyfikowania.
11. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W SUSZU
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz jest organem wykonawczym.
Jednym z zdań Burmistrza jest wykonywanie uchwał Rady Miejskiej. Wykonując obowiązki
nałożone przepisami ustawy Burmistrz realizował uchwały podjęte przez Radę Miejską
w Suszu. Podejmowane przez Radę uchwały dotyczyły przede wszystkim spraw z zakresu
finansów publicznych, oświaty, ochrony środowiska, gospodarowania mieniem komunalnym,
gospodarki odpadami, pomocy społecznej. Realizację uchwał przedstawiono w tabeli na
następnej stronie.
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Tabela nr 18. Wykaz realizowanych uchwał Rady Miejskiej w Suszu.
L. p.

Numer uchwały i data podjęcia

Uchwała w sprawie

1.

Nr III/20/2018 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz

2.

Nr III/21/2018 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2018 r.

uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2019r.

3.

Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

4.

Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.
Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego
w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
zmiany Statutu Suskiego Ośrodka Kultury

5.

6.

Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

uchwalenia
Gminnego
Programu
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2019-2024
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Susz na lata 2019-2021.

7.

Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

ustanowienia
programu
osłonowego
w szkole i w domu” na lata 2019-2023

8.

Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023

9.

Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10.

Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

nadania nazw ulic w mieście Susz

11.

Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

nadania nazwy ulicy w mieście Susz.

12.

IV/35/2019
Rady
Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

nadania nazwy osiedla w mieście Susz.

13.

Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

14.

Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

zmiany uchwały Nr X/37/79 Rady Narodowej Miasta
i Gminy w Suszu z dnia 8 czerwca 1979 r. w sprawie nadania
nazwy osiedlu i ulicom w mieście Susz.
zmiany uchwały Nr VIII/43/85 Rady Narodowej Miasta
i Gminy w Suszu z dnia 26 września 1985 r. w sprawie
nadania nazw nowym ulicom w mieście Susz .

15.

Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

„Posiłek

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz
w 2019 r.
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16.

Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz

17.

Nr IV/40/2019
Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz

18.

Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz

19.

Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie
Gminy Susz.

20.

Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

21.

Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

22.

Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

23.

Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

24.

Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 lutego 2019 r.

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T w Olsztynie
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej
w Piotrkowie, gmina Susz.
zmiany uchwały Nr XXV/266/2017 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 30.11.2017r.w sprawie stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowych
publicznych
sześcioletnich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz
w publiczne ośmioletnie Szkoły Podstawowe na terenie
Gminy Susz
zmiany uchwały Nr XXV/267/2017 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowych
publicznych
sześcioletnich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz
w publiczne ośmioletnie Szkoły Podstawowe na terenie
Gminy Susz.
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie
miasta Susz.
zmiany uchwały Nr XXV/268/2017 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowych
publicznych
sześcioletnich Szkół Podstawowych na terenie Gminy Susz
w publiczne ośmioletnie Szkoły Podstawowe na terenie
Gminy Susz.

25.

Nr V/48/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 28 marca 2019 r.

26.

Nr V/49/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 28 marca 2019r.
Nr V/50/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 28 marca 2019 r.

27.

28.

Nr V/51/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 28 marca 2019 r.

29.

Nr V/52/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 28 marca 2019 r.

określenia
wysokości
stawek
procentowych
i warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości stanowiących własność Gminy
Susz, zabudowanych na cele mieszkaniowe.
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz
wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz.
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia
za inkaso.
przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla Parafii
Rzymskokatolickiej Matki Boskiej Królowej Świata
w Kamieńcu.
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30.

Nr V/53/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 28 marca 2019 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie
geodezyjnym Chełmżyca.

31.

Nr V/54/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 28 marca 2019 r.

32.

Nr V/56/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 28 marca 2019 r.

33.

Nr V/57/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 28 marca 2019 r.

34.

Nr V/58/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 28 marca 2019r.
Nr V/59/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 28 marca 2019 r.
Nr V/60/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 28 marca 2019 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Susz
w obrębie geodezyjnym Susz -4 w rejonie ul. Piastowskiej.
zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/304/2018 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli oraz dla nauczycieli realizujących w ramach
etatu zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze.
zmieniająca uchwałę Nr XXVI/287/2017 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla placówek wychowania
przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na
terenie Gminy Susz oraz trybu
i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz

35.
36.

zmiany budżetu Gminy Susz na 2019 r.
określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na
terenie Gminy Susz w roku 2019.

37.

Nr V/61/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 28 marca 2019 r.

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Susz oraz określenia granic
obwodów
publicznych
szkół
podstawowych
od dnia 1 września 2019 roku.

38.

Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 29 maja 2019 r.
Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 29 maja 2019 r.
Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 29 maja 2019 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz

39.
40.

zmiany budżetu Gminy Susz na 2019 r.
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Warmińsko Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia
pn. ” Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 515 – ul. Pieniężnego”
wniesienia wkładu niepieniężnego do ZUK Spółka z o.o.
w Suszu w postaci niezabudowanych nieruchomości
stanowiących własność Gminy Susz

41.

Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 29 maja 2019 r.

42.

Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 29 maja 2019 r.

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Susz.

43.

Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 29 maja 2019 r.

wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz.

44.

Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 29 maja 2019 r.
Nr VI/70/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 29 maja 201 9r.

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz.
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz

Nr VI/71/2019 w sprawie Rady
Miejskiej w Suszu z dnia 29 maja 2019r

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz.

45.

46.
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47.
48.

49.
50.

51.
52.

53.
54.
55.

Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 29 maja 2019 r.
Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej
w
Suszu z dnia 29 maja 2019 r.

określenia zasad finansowania kosztów unieszkodliwienia
azbestu z terenu Gminy Susz.
zmieniająca uchwałę Nr XXXII/343/2018 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu
bezpłatnego
nauczania,
wychowania
i
opieki
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz ustalenia wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Susz.

Nr VI/74/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 29 maja 2019 r.
Nr VI/75/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 29 maja 2019 r.

pozbawienia statusu pomnika przyrody

Nr VII/76/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r.
Nr VII/77/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r.

nieudzielenia Burmistrzowi Susza wotum zaufania.

Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r.
Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r.
Nr VII/81/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r.

odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie Gminy Susz

zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Susz
za 2018 rok
udzielenia
Burmistrzowi
Susza
absolutorium
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok
przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok.
przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu
2019 rok.

Nr VII/82/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r.
Nr VII/83/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r.

powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na
ławników.
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz

Nr VII/84/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r.
Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r.
Nr VII/86/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r.

pozbawienia statusu pomnika przyrody.

61.

Nr VII/87/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r.

62.

Nr VIII/88/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 6 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/343/2018 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu
bezpłatnego
nauczania,
wychowania
i
opieki
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych
oraz
ustalenia
wysokości
opłaty
za
korzystanie
z
wychowania
przedszkolnego
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Susz.
zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Olsztynie informacji o kandydacie na ławnika.

63.

Nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 6 sierpnia 2019 r.

56.
57.

58.
59.
60.

wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
zgłoszenia sołectwa Jakubowo Kisielickie i Gminy Susz do
podjęcia współpracy z Samorządem Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, dotyczącej Odnowy Wsi
Województwa Warmińsko - Mazurskiego od 2019 roku,
z wykorzystaniem metody odnowy wsi.

przyjęcia do realizacji w roku 2019 przez Gminę Susz
zadania pt. „Asystent rodziny” dofinansowanego w ramach
Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
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64.
65.

66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.

Nr VIII/90/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 6 sierpnia 2019 r.
Nr VIII/91/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 6 sierpnia 2019 r.
Nr VIII/92/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 6 sierpnia 2019 r.
Nr VIII/93/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 6 sierpnia 2019 r.
IX/94/2019 Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Nr IX/95/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 14 sierpnia 2019 r.
Nr IX/96/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 14 sierpnia .
Nr X/97/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 26 września 2019 r.
Nr X/98/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 26 września 2019 r.
Nr X/99/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 26 września 2019 r.

74.

Nr X/100/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 26 września 2019 r.

75.

Nr X/101/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 26 września 2019 r.

76.

Nr X/102/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 26 września 2019 r.

77.

Nr X/103/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 26 września 2019 r.

78.

Nr X/104/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 26 września 2019 r.
Nr X/105/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 26 września 2019 r.
Nr X/106/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 26 września 2019 r.

79.
80.
81.

Nr XI/107/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r.

zastępczej za rok 2019 wdrażanego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Susz, położonych w Jakubowie Kisielickim.
skargi na działalność Burmistrza Susza.
skargi na działalność Burmistrza Susza.
zmiany uchwały Nr VII/65/2015 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie określenia
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie
Gminy Susz oraz ustalenia stawki tej opłaty.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.
zmiany budżetu Gminy Susz na 2019 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz
zmiany budżetu Gminy Susz na 2019 r.
zmieniająca Uchwałę nr XXVII/189/2009 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad
wynagradzania
nauczycieli,
ustalania
regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego.
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Susz.
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne
udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy
Susz.
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Susz.
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Susz.
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz
wyboru ławnika.
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie Susz.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.
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82.
83.
84.
85.
86.

Nr XI/108/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r.
Nr XI/109/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r.
Nr XI/110/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r.
Nr XI/111/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r.
Nr XI/112/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r.

87.

Nr XI/113/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r.

88.

Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r.
Nr XI/115/2019
Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r.

89.

zmiany budżetu Gminy Susz na 2019 r.
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
stwierdzenia
zakończenia
działalności
Gimnazjum
im. Kawalerii Polskiej w Suszu.
utworzenia jednostki budżetowej Żłobka w Suszu oraz
nadania jej statutu.
ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Suszu,
maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków
obniżenia opłat.
zmiany załącznika nr 4 do uchwały Nr VII/81/2019 Rady
Miejskiej w Suszu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie
przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na
2019 rok.
wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz.
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne
udostępnienie nieruchomości stanowiącej współwłasność
Gminy Susz.
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Susz.

90.

Nr XI/116/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r.

91.

Nr XI/117/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r.
Nr XI/118/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r.

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz
przyjęcia
„Programu
współpracy
Gminy
Susz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2020 rok”.

93.

Nr XI/119/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r.

przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Susz
na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” wraz
z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Susz na lata 2019-2020
z perspektywą do roku 2026”.

94.

Nr XI/120/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r.

zmiany w składzie osobowym
Przedsiębiorczości i Handlu.

95.

Nr XI/121/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r.
Nr XI/122/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r.

zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

92.

96.

97.

Nr XI/123/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 07 listopada 2019 r.

98.

Nr XII/124/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 29 listopada 2019 r.
Nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.

99.

100. Nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.

Komisji

Budżetu,

zmiany w składzie osobowym Komisji Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ochrony
Środowiska.
wyrażenia
zgody
na
zamianę
nieruchomości
niezabudowanych,
położonych
w
mieście
Susz
i w miejscowości Różnowo, gmina Susz z przeznaczeniem
na drogę gminną.
zmiany budżetu Gminy Susz na 2019 r.
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.
zmiany budżetu Gminy Susz na 2019 r.
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101. Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.
102. Nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.

ustalenia
wykazu
wydatków
niewygasających
z końcem roku 2019 r.
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

103. Nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w
Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.
104. Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.

uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2020 rok.

105. Nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.
106. Nr XIII/132/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.

107. Nr XIII/133/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.

108. Nr XIII/134/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 9 grudnia 2019 r.

109. Nr XIII/135/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.
110. Nr XIII/136/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.

111. Nr XIII/137/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.
112. Nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.

113. Nr XIII/139/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.
114. Nr XIII/140/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.
115. Nr XIII/141/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 9 grudnia 2019 r.
116. Nr XIII/142/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.
117. Nr XIII/143/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.

udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na
pokrycie kosztów przyjmowania i utrzymania psów
z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt
w Iławie.
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Warmińsko Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn.
„Budowa ronda w Różnowie”.
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Warmińsko Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn.
„II etap budowa ścieżki” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr
521 – ścieżka pieszo – rowerowa Susz – Bronowo” odcinek
Susz – ul. Prabucka”
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Warmińsko Mazurskiego na realizację przedsięwzięcia pn.
„Przebudowa drogi nr 520 w zakresie budowy chodnika
w msc. Lubnowy”.
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz
szczegółowe
warunki
przyznawania
nauczycielom
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz niektórych składników
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Susz.
zmiany Uchwały Nr XI/111/2019 Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej Żłobka w Suszu oraz nadania jej statutu.
zmiany uchwały Nr IV/28/03 Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Susz.
zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
zmiany uchwały Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania
z zakresu utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie
Gminy Susz.
ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych na terenie Gminy Susz.
utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Suszu oraz nadania
jej Statutu.
uchwalenia
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej części budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Nipkowie pod działalność handlową.
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118. Nr XIII/144/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Susz w rejonie
ul. Prabuckiej i ul. Wiejskiej oraz w rejonie ul. Dworcowej.

119. Nr XIII/145/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu „Starego Miasta”
w Suszu.
ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodku wsparcia, w tym za pobyt w schroniskach dla osób
bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi i mieszkaniach chronionych.
wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne
udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Gminy
Susz.
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie
Gminy Susz.
wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze
bezprzetargowej działek gruntu położonych na terenie
miasta Susz.
utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod
nazwą „Klub Seniora” oraz zmiany Statutu Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu.

120. Nr XIII/146/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.

121. Nr XIII/147/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.
122. Nr XIII/148/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.
123. Nr XIII/149/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.
124. Nr XIII/150/2019 Rady Miejskiej
w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.
125. Nr XIII/151/2019 Rady Miejskiej w
Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r.

12. POMOC SPOŁECZNA, OGRANIZACJE POZARZĄDOWE,
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
12.1 Pomoc Społeczna
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Suszu, który jest jednostką organizacyjną Gminy Susz.
Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz
umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj,
forma i rozmiar świadczenia odpowiadają okolicznościom uzasadniającym udzielenie pomocy
oraz realnym możliwościom finansowym Ośrodka.
Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności,
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie,
potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w

związku z okolicznością,

o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
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o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub
ekologicznej.
Kryterium dochodowe w 2019 r. uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza na osobę
samotnie gospodarującą

- 701 zł, na osobę w rodzinie – 528 zł, przy jednoczesnym

wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów wymienionych powyżej lub innych okoliczności
uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. Świadczenia z pomocy społecznej udzielane
są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby lub
z urzędu. Podstawą organizowania wszelkiej pomocy jest rozpoznanie potrzeb. Jest to zadanie
pracownika socjalnego, osoby profesjonalnie przygotowanej do udzielenia pomocy
bezpośrednio w środowisku zamieszkania osoby lub rodziny wymagającej pomocy. Pomoc
społeczna może być udzielona również z urzędu.
Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest przeprowadzenie wywiadu
środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby, która o tę pomoc się ubiega. Poznaje się jej
położenie i na tej podstawie planuje pomoc. Pracownicy socjalni mają również obowiązek
przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych na zlecenie ośrodków pomocy społecznej
z terenu całej Polski. Pracownicy socjalni wykonują swoją pracę w terenie, a także przy
kompletowaniu dokumentacji i obsłudze programu „Pomost”. Ponadto pracownicy organizują
pomoc osobom, rodzinom i grupom społecznym, prowadzą poradnictwo w sprawach
socjalnych i pokrewnych, współdziałają z instytucjami i organizacjami z terenu naszej gminy
i poza nią.
Oprócz świadczeń z pomocy społecznej ośrodek realizuje zadania wynikające z innych ustaw,
takie jak:
1) świadczenia rodzinne,
2) fundusz alimentacyjny,
3) świadczenia wychowawcze,
4) zasiłek dla opiekuna,
5) dodatki mieszkaniowe i zryczałtowane dodatki energetyczne,

6) stypendia szkolne.
Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok
budżetowy.
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W 2019 r. wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 25 831 599,04 zł
w tym:
1) na zadania własne
- 2 294 034,79 zł,
2) na zadania zlecone

- 21 452 877,28 zł,

3) na zadania własne dotowane z budżetu państwa

- 2 084 686,97 zł.

Tabela nr 19. Wykonanie budżetu M-GOPS (w zł)
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nazwa
Oświata i wychowanie
Placówki OpiekuńczoWychowawcze
Domy Pomocy
Społecznej
Ośrodki Wsparcia
Rodziny zastępcze
Wspieranie rodziny
Świadczenia
wychowawcze
Świadczenia rodzinne i
fundusz alimentacyjny
Składki na ubezpieczenia
Zdrowotne
Zasiłki i pomoc w
naturze
Dodatki mieszkaniowe,
energetyczne
Zasiłki stałe
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Usługi opiekuńcze
Pomoc w zakresie
dożywiania
Stypendium szkolne
Karta Dużej Rodziny
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne
Ogółem:

Zadania
Własne

Zadania
własne
dotowane

Zadania
zlecone

Razem

148 627,70
43 868,21

148 624,70
43 868,21

432 538,07

432 538,07

78 188,19
109 358,15
29 537,95

543 343,98

78 188,19
109 358,15
589 629,93

570,58

12 248 902,03

12 249 472,61

671,15

8 519 191,95

8 519 863,10

250 846,11

16 748,00

40 477,37

40 477,37

645 930,53

896 776,64

122 109,94

2 521,59

7 695,67
724 533,08

468 119,07
221 444,00

172 104,19
67 468,00

269 872,00

105 920,80

422 096,00

2 294 034,79

475 814,74
945 977,08
32 964,36

2 084 686,97

124 631,53

205 068,55
337 340,00

1 570,74
104 382,63

528 016,80
1 570,74
104 382,63

21 452 877,28

25 831 599,04

Źródło: opracowano na podstawie danych z M-GOPS.

System pomocy społecznej objął wsparciem 707 rodzin, w których przebywało 1836 osób.
W Gminie Susz według stanu na dzień 31.12.2019 r. (dane Urzędu Miejskiego w Suszu)
zameldowanych było 12733 osób. Z dokonanej analizy wynika, że 14,36% ogółu mieszkańców
gminy zostało objętych pomocą.
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Poniższa tabela przedstawia strukturę oraz typy powodów przyznawania pomocy społecznej,
które określone są w ustawie o pomocy społecznej. Powody przyznawania świadczeń mogą
współwystępować ze sobą, wobec tego nie sumują się.
Tabela nr 20. Struktura powodów przyznania pomocy
Liczba rodzin
(ogółem)
2018 r.
2019 r.

Powód trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym: wielodzietność
Bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała lub ciężka choroba
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem
w tym: rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
przemoc w rodzinie
potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
alkoholizm
narkomania
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu
zakładu karnego
trudności w integracji osób, które otrzymały status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na
pobyt czasowy
zdarzenia losowe
sytuacja kryzysowa
klęska żywiołowa lub ekologiczna

Liczba osób
w rodzinach
2018 r.
2019 r.

545
0
10
124
119
301
300
425
125

445
0
8
111
107
231
265
398
112

1458
0
10
663
647
794
627
896
371

1180
0
8
590
572
639
562
855
369

92
8
1
0
43
3
8

67
20
0
0
29
1
10

274
46
6
0
61
6
8

207
111
0
0
48
1
13

0

0

0

0

0
4
0

4
0
0

0
10
0

11
0
0

Źródło: opracowano na podstawie danych z M-GOPS.

W 2019 roku do ośrodka wpłynęło 2331 wniosków o udzielenie pomocy (2790 – w 2018 r.).
W okresie sprawozdawczym wydano 2122 decyzje administracyjne (2757 – w 2018 r.),
w tym 76 decyzji odmawiających przyznania świadczenia (68 – w 2018 r.). Pracownicy socjalni
przeprowadzili 1996 wywiadów środowiskowych (2272 – w 2018 r.), sporządzili 2 Niebieskie
Karty w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie (2 – 2018 r.) oraz udzielili wsparcia
w formie pracy socjalnej 130 rodzinom.
Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”
Na realizację powyższego programu przeznaczono w 2019 r. ogółem 337 340 zł, z czego środki
własne gminy wynosiły 67 468 zł., a dotacja z budżetu państwa 269 872 zł. Ośrodek Pomocy
Społecznej wykonywał zadania wynikające z realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie
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dożywienia” poprzez zapewnienie posiłku dla dzieci w szkołach, internatach, ośrodkach
szkolno-wychowawczych.
W ramach realizacji programu pomocą w formie posiłku oraz zasiłku na żywność objęto
793 osób zamieszkujących Gminę Susz. Z pomocy w formie posiłków korzystało 418 osób,
z zasiłku celowego na żywność skorzystało 318 osób.
Koszt 1 posiłku to 3,85 zł. Środki na realizację powyższego Programu Ośrodek Pomocy
Społecznej wykorzystał w 100%.

2018 r.

Posiłek – obiad w szkole
(w tym: dożywianie bez
wywiadów)
Zasiłki celowe na zakup
żywności
Dowóz posiłków

Kwota
świadczeń
(w zł)

Liczba
świadczeń

Liczba osób,
którym
przyznano
świadczenie

Kwota
świadczeń
(w zł)

Liczba
świadczeń

Forma pomocy

Liczba osób,
którym
przyznano
świadczenie

Tabela nr 21. Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”.

2019 r.

496

61432

236 913,00

540

57 516

222 437,00

160

332

75 565,00

149

327

72 686,00

-

-

37 321,00

-

-

42 217,00

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Susz na lata 2014-2020 została
podjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Suszu Nr XXXIV/251/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. i jest
kluczowym dokumentem programowym i istotnym narzędziem w realizacji polityki
społecznej, wyznaczającym cele i działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,
wyrównywania poziomu życia mieszkańców gminy, zapobiegania procesom wykluczenia
społecznego oraz stwarzania warunków umożliwiających osobom i rodzinom przezwyciężanie
trudnych sytuacji życiowych. Celem strategii gminnej w zakresie polityki społecznej jest
podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców gminy Susz poprzez doskonalenie systemu
pomocy społecznej, w celu stworzenia odpowiednich warunków życia dla rodziny, jej
prawidłowego funkcjonowania i spełniania przez nią wszystkich ważnych społecznie funkcji.
W 2019 roku wspierano podstawowe funkcje rodziny, promowano rodzinę jako wartość.
Poszczególne jednostki zaangażowały się w takie działania jak:
− Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - współorganizowanie Dni Rodziny wraz
z Środowiskowym Domem Samopomocy w Suszu.
− Przedszkole w Suszu przeprowadziło 8 konkursów/warsztatów, w których uczestniczyło
około 320 osób np. Dzień Seniora, Dzień Rodziny – Przedszkolandia.
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−

Suski Ośrodek Kultury – zorganizowało 23 konkursów/ warsztatów, w których
uczestniczyło około 780 osób.

−

SP Babięty – zorganizowało konkursów/ warsztatów: festyn rodzinny - 146 uczestników,
konkurs „Portret rodziny” - 33 uczestników Konkurs „Portret Babci i Dziadka”
- 16 uczestników, „Rodzina i obyczaj weselny mniejszości ukraińskiej zamieszkującej
w Polsce” - 5 uczestników.

−

SP Susz - Dzień Babci i Dziadka w SP Susz obchodzony był na sportowo. Uczniowie klas
II i III (w sumie ok. 160 uczniów) zaprosili swoje Babcie i Dziadków na uroczystość.
Z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca uczniowie klasy III, a pod opieką wychowawcy
przedstawiły inscenizację pt. „Jak mama tatę poznała”. Były recytacje, śpiew i tańce.
Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego połączona z jesiennym kiermaszem
pt. „Warzywa i owoce w szkole”. Kiermasz przygotowany był przez uczniów wszystkich
klas - ok 550 uczniów. Głównym punktem inauguracji SRS były zawody sportowe – biegi
przełajowe pt. „Ruch to zdrowie – biegaj z nami”. W w/w biegach przełajowych
wystartowało ponad 298 uczniów z klas I – VI. Dnia Edukacji Narodowej, Święta Szkoły
oraz Ślubowania Klas Pierwszych. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście i liczna
grupa rodziców. Uczniowie klas I przedstawili programy artystyczne pod kierunkiem
wychowawców klas. Jasełka w wykonaniu klasy III. Jasełka obejrzeli wszyscy uczniowie
oraz duża liczba rodziców. W ciągu całego roku nauczyciele wspólnie z rodzicami
organizowali imprezy klasowe promujące rodzinę jako wartość. Były to: bale karnawałowe,
Walentynki, Mikołajki klasowe, Wigilie klasowe. Warsztaty preorientacji zawodowej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie.

−

SP Jawty Wielkie – przeprowadzono 6 konkursów/warsztatów np. festyn rodzinny, Wigilia
klasowa itp., w których uczestniczyło 103 osób.

− SP Lubnowy – zorganizowano takie imprezy jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy
i Taty, Dni Rodziny, w których uczestniczyło około 110 w każdym działaniu.
− SP Kamieniec – zorganizowano 1 konkurs dla około 56 osób,
− ZS Susz – zorganizowano 1 konkurs, w którym uczestniczyło 50 osób.
− ŚDS – przeprowadzono festyn rodzinny w ŚDS połączony z konkursami dla
33 uczestników, festyn rodzinny z konkursami, zabawami dla 60 uczestników.
− DPS – przeprowadzono 4 konkursy/warsztaty, w których uczestniczyło 89 osób.
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− Sołectwo Ulnowo – zorganizowano festyn, Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka,
Mikołajki, Bal karnawałowy dla dzieci.
− Sołectwo Babięty – zorganizowano festyn rodzinny we współpracy ze SP w Babiętach
Wielkich.
− Sołectwo Chełmżyca – zorganizowano Dzień Dziecka, piknik rodzinny.
− Sołectwo Dąbrówka - zorganizowano Dzień Dziecka, ognisko integracyjne, Andrzejki,
w których uczestniczyło około 50 osób.
− Sołectwo Januszewo – przeprowadzono Bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży, Dzień
Dziecka, festyn rodzinny, który rozpoczęto meczem piłki nożnej. Organizowane były
rodzinne rozgrywki sportowe. Liczba uczestników około 120.
− Sołectwo Jakubowo Kisielickie – zorganizowano karnawałowy bal choinkowy. Wszyscy
obejrzeli przedstawienie zorganizowane przez dzieci, recytacja wierszy, Dzień Kobiet,
Dzień Dziecka i Dni Rodziny, podczas których zapewniono wiele atrakcji, m.in.: zmagania
sportowe, przejażdżka wozem strażackim, przejażdżka kucykiem. Sołectwo Jakubowo
Kisielickie wspólnie wykonało wieniec dożynkowy.
− Sołectwo Redaki – zorganizowano Dzień Dziecka, Dożynki, Andrzejki, w których
uczestniczyło około 130 osób
Działania w ramach Strategii polegały również na popularyzowaniu i promowaniu modelu
zdrowego stylu życia (np. w ramach działań Uniwersytetu III Wieku) i tak: w Przedszkole
w Suszu przeprowadzono 3 warsztaty/prelekcje, w których uczestniczyło 75 osób, w SP
w Babiętach Wielkich przeprowadzono 14 warsztatów/prelekcji, w których uczestniczyło
około 125 osób, w SP w Jawtach Wielkich przeprowadzono 5 warsztatów/prelekcji gdzie
uczestnikami było 103 dzieci, w SP w Susz uczniów klas IV brali udział w turnieju „Bieg po
zdrowie”, w turniej siatkówki uczniów, odbyły się Mistrzostwa SP Susz w tenisie stołowym
uczniów. W Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu odbyły się biegi „Suska Runda”, w których
udział wzięli uczniowie SP w Suszu, z okazji Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego
w SP w Susz odbyły się jesienne biegi przełajowe w których wzięło udział 298 uczniów,
z okazji Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego w SP w Susz odbył się konkurs na reklamę
pt. „Promocja warzyw i owoców”. Uczniowie przygotowali plakaty promujące zdrowy styl
życia. Szkoła przystąpiła do programu pt. „Owoce i warzywa”, SP w Suszu nadal realizuje
program „Trzymaj formę”, którego głównym celem jest poprawa sposobu odżywiania się
młodzieży i promowanie aktywności fizycznej, bierze udział w projekcie „Sport zaczyna się od
pływania” w ramach rządowego programu „Umiem pływać”. Szkoła Podstawowa
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w Lubnowych realizowała programy: ”Mamo, tato wolę wodę” , „Śniadanie daje moc”,
„ Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”, uczniowie brali udział w programie Baw
się zdrowo - udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym przedszkolaki. W zajęciach
uczestniczyło około 120 osób. Szkoła Podstawowa w Kamieńcu przeprowadziła 3 warsztaty,
w których uczestnikami było około 29 osób. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu
przeprowadziły zajęcia warsztatowe, których uczestnikami były 42 osoby. Zespół Szkół
w Suszu przeprowadził 5 warsztatów, w których brało udział 12 uczniów i 3 nauczycieli.
Kolejnym

obszarem ujętym w Strategii, który podlegał realizacji było umożliwienie

aktywnego spędzania wolnego czasu i tak w Przedszkolu zorganizowano zajęcia pozaszkolne
np.: wycieczki, wyjazdy do teatru, parku rozrywki, kina, itp., w których uczestniczyło 360 osób
(dzieci i rodzice). Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich zorganizowała zajęcia
pozaszkolne np.: wycieczki, wyjazd do teatru, kina itp. – 14, w których uczestniczyło 125 osób.
Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich zorganizowała zajęcia pozaszkolne: wyjazdy do kina,
teatru, wycieczki klasowe – 6, w których uczestniczyło 81 osób, SP w Suszu uczniowie
uczestniczyli w następujących formach aktywności: w kołach: j. polskiego, matematycznym,
informatycznym, j. angielskiego, historycznym, przyrodniczo-ekologicznym, w zajęciach
uczestniczyło 67 uczniów. Uczniowie brali też udział w warsztatach efektywnej nauki,
w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, w zajęciach SKS oraz chórze. W sumie w w/w zajęciach
uczestniczyło 219 uczniów. Ponadto uczniowie uczestniczyli w pracach szkolnego koła PCK,
szkolnego koła LOP, Samorządu Uczniowskiego, SKO, w ramach w/w zajęciach uczestniczyło
246 uczniów. Uczniowie zaprezentowali również przedstawienie teatralne „Uratujmy Krainę
Baśni” mająca na celu przedstawienie młodym widzom przykłady spędzania wolnego czasu.
Przeprowadzone

zostały

też

zajęcia

„Bezpieczeństwo

w

Internecie

i

mediach

społecznościowych dla 220 uczniów oraz odbyły się zajęcia omawiające temat cyberprzemocy.
SP w Lubnowych zorganizowała szkolne koła z matematyki, wokalne, w j. angielskim, kółko
teatralne, plastyczne, informatyczne, zajęcia sportowe - sekcja siatkówki. Zorganizowano
wycieczkę do Elbląga, dla przedszkolaków do Iławy, do ZOO w Gdańsku Oliwie, do Warszawy
Centrum Nauki Kopernik. SP w Kamieńcu zorganizowała zajęci pozaszkolne: ok. 6 rodzajów
dla 70 osób. ZS Susz zorganizował dwa zajęci sportowe pozaszkolne, w których uczestniczyły
42 osoby. W Sołectwie Ulnowo zorganizowano zajęcia pozaszkolne tj. sprzątanie wsi. W akcji
tej uczestniczyło 20 dzieci i 5 osób dorosłych. W Sołectwie Januszewo w świetlicy wiejskiej
5 razy w tygodniu odbywały się zajęcia prowadzone przez pracownika Suskiego Ośrodka
Kultury w Suszu.
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W ramach realizacji zapisów strategii prowadzono warsztaty w zakresie przeciwdziałanie
uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. W ramach obszaru w Przedszkolu zrealizowano
programu antynikotynowego „Czyste powietrze wokół nas” dla 98 uczestników,
SP w Jawtach Wielkich przeprowadzono 5 pogadanek, 1 konkurs plastyczny ogólnie dla 78
uczestników. SP w Babiętach Wielkich przeprowadzono 2 prelekcje (dla rodziców i dzieci),
uczestniczyło w nich 38 dzieci, 45 dorosłych. SP w Kamieńcu przeprowadzono 2 prelekcje,
w których uczestniczyły 32 osoby. Szkoła Podstawowa w Suszu wytypowała 17 uczniów
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w których występował problem alkoholowy na kolonię
letnią z programem terapeutycznym. Koszt kolonii w 100% pokryła GKRPA w Suszu.
Zorganizowany został również konkurs plastyczny na plakat pt.: „Rodzina z problemem
alkoholicznym”, w którym udział wzięli uczniowie w sumie 263 uczniów. Zorganizowano
warsztaty dla uczniów wszystkich klas nt. „Trening zapobiegania agresji”, warsztaty dla
rodziców nt. „Motywowanie dziecka do konstruktywnych zachowań”, przeprowadzono
kampanię Społeczną „ Nie spal się na starcie” oraz konkurs plastyczny „Recepta na zdrowy styl
życia- bez używek”. ZS w Suszu przeprowadził 11 prelekcji, w których uczestniczyło 250 osób.
Kolejnym działaniem w ramach Strategii była integracja ze społecznością

środowisk

zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności aktywizacja osób bezrobotnych –
młodych i po 50 roku życia. W ramach działania PUP zorganizował szkolenia dla osób
bezrobotnych w celu podniesienia i zdobycia kwalifikacji zawodowych zwiększających szansę
na podjęcie zatrudnienia (9 szkoleń dla osób do 25 r.ż. – 9 os. i 4 szkolenia dla osób po 50 r.ż.
– 5 os. Powiatowy Urząd Pracy był też organizatorem staży dla 4 os. do 25 r.ż. oraz prac
interwencyjnych dla 2 osób do 25 r.ż. PUP organizował również specjalistyczne poradnictwo
zawodowego dla osób biernych na rynku pracy, realizowanego m.in. przez doradców
zawodowych – udzielono 51 porad indywidualnych, 6 grupowych. W ramach aktywizacji
zawodowej przeprowadzonej przez PUP 28 osób podjęło pracę.
W ramach aktywizacji osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w imprezach sportoworekreacyjnych gmina Susz współdziałała w Powiatowych Igrzysk Osób Niepełnosprawnych.
W Domu Pomocy Społecznej odbyła się Wigilia, zabawa sylwestrowa, karnawałowa,
walentynkowa, Majówka, bal maskowy. Uczestnikami każdej imprezy było 50 osób.
W Powiatowych Igrzyskach Osób Niepełnosprawnych w zawodach wzięło udział 8 osób,
w Dniach Rodziny brało udział 45 uczestników, w Powiatowy Przeglądzie Twórczości
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i Umiejętności Osób Niepełnosprawnych uczestniczyły 3 osoby, w Terenowej Olimpiadzie
Osób Niepełnosprawnych brało udział 5 uczestników.
Warsztaty Terapii zajęciowej organizowały Bieg Terenowy dla 70 uczestników, przegląd
artystyczny dla 140 uczestników, turniej warcabowy dla 24 uczestników.
Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizował około 38 imprez, w których brało udział
około 1389 uczestników i były to m. in.: bal karnawałowy, walentynki, spotkanie wielkanocne,
zawody sportowe, wycieczki, piknik, Andrzejki, wycieczka do teatru na przedstawienie pt.
„Opowieść Wigilijna”.
12.2 Organizacje pozarządowe
Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, zwany dalej Programem został przyjęty uchwałą
Nr II/11/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Suszu. Powstał on w oparciu
o przepisy określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2019 roku odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności
stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.
Realizacja Programu w 2019 odbywała się m.in. w obszarach:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

(zadanie pn. „Organizacja

i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych w zakresie piłki
nożnej i siatkowej”, zadanie pn. „Prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu”, zadanie
pn. „Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych”,
zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportoworekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki”),
2) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a” (zadanie pn. „Wspieranie
organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego”),
3) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (zadanie pn. „Działania
związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”),
4) promocja i organizacja wolontariatu” (zadanie pn. „Wspieranie inicjatyw organizacji
pozarządowych w zakresie wolontariatu”, zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie
centrum wolontariatu”),
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5) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (zadanie
pn. „Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży”),
6) ratownictwo i ochrona ludności (zadanie pn. „Organizowanie szkoleń, zawodów,
imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz” ),
7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (zadanie pn. „Promowanie aktywnego
spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz”),
9) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (zadanie pn. „Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych”).
Współpraca Gminy z organizacjami w zakresie realizacji zadań publicznych nadawała
znaczenie inicjatywom obywatelskim z udziałem sektora pozarządowego oraz stworzyła
warunki dla rozwoju społecznego i dialogu obywatelskiego.
Realizacja zadań, w zakresie opisywanych wyżej priorytetów odbywała się w dwóch formach
tzn. współpracy o charakterze finansowym oaz współpracy o charakterze pozafinansowym.
Gmina Susz realizując cele Programu współpracy w 2019 roku udzielała organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom realizującym zadania z zakresu pożytku publicznego wsparcia
finansowego, jak również pomocy pozafinansowej. W ramach ogłoszonego konkursu ofert
wsparcie finansowe otrzymało 13 organizacji na realizację 21 zadań publicznych istotnych
z punktu widzenia interesu społecznego mieszkańców gminy na ogólną kwotę 318.388,99 zł.
Zgodnie z zapisami Programu Gmina Susz wspierała zadania publiczne do wysokości 80%
wartości zadania. Organizacje pozarządowe wniosły znaczny wkład w realizację
poszczególnych projektów, często zwiększając wartość zadań.
Działania gminy (finansowe i pozafinansowe) ukierunkowane były w szczególności na
tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, podejmowania
ciekawych

i

efektywnych

inicjatyw,

a

także

zwiększenie

udziału

mieszkańców

w rozwiązywaniu lokalnych problemów.
Gmina Susz współpracuje z organizacjami pozarządowymi od wielu lat i na wielu
płaszczyznach związanych z rozwojem lokalnym. Pozytywne nastawienie, otwartość
oraz chęć wzajemnej pomocy pozytywnie wpływają na obraz kontaktów międzysektorowych
w naszej gminie.
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Na terenie Gminy Susz działają:
1. organizacje, dla których siedzibą główną jest Gmina Susz:
1) Klub Sportowy „UNIA” w Suszu,
2) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MAGMA” w Suszu,
3) Ludowy Zespół Sportowy „IKADER” Redaki ,
4) Ognisko Miejskie TKKF w Suszu,
5) Szkolny Klub Sportowy „AMATOR” w Suszu,
6) Uczniowski Klub Sportowy „GROM” w Lubnowych,
7) Uczniowski Klub Sportowy „HERKULES” w Babiętach Wielkich,
8) Uczniowski Klub Sportowy „PROMYK” w Piotrkowie,
9) Uczniowski Klub Sportowy „Towarzystwo Rozwoju Sportu” Susz,
10) Warmińsko-Mazurski Związek Triathlonu w Suszu,
11) Klub Sportowy „Tęcza Kamieniec” w Kamieńcu,
12) Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Ulnowo,
13) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Piotrkowie,
14) Stowarzyszenie „Taka Szkoła”,
15) Stowarzyszenie na Rzecz Społ. Lokalnej Miasta i Gminy Susz „Arka”,
16) OSP Babięty Wielkie,
17) OSP Jakubowo Kisielickie,
18) OSP Redaki,
19) OSP Susz,
20) Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej,
21) Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej,
22) Stowarzyszenie Klub Europejski „EUROKŁOS”,
23) Stowarzyszenie na Rzecz Jeziora Suskiego,
24) 17 Suska Drużyna Harcerska,
25) 17 Suska Drużyna Wędrownicza,
26) Klub Sportowy „Dęby”,
27) Harcerski Klub Ratowniczy w Suszu,
28) 17 Gromada Zuchowa „Suskie Żabki”,
29) Stowarzyszenie „Trzecia Młodość”,
30) Stowarzyszenie „SENIOR”,
31) Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze „Galea”,
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2. Koła i oddziały stowarzyszeń, z siedzibą główną poza granicami Gminy Susz:
1) Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA Oddział Miejski w Suszu,
2) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła w Suszu,
3) Polski Związek Wędkarski Koło w Suszu,
4) Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne
w Suszu.
12.3 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
W ramach Programu działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(GKRPA), która prowadzi ścisłą współpracę z instytucjami wspomagającymi działania
profilaktyczno-terapeutyczne takimi jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, kuratorzy sądowi i społeczni, Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym, Policja.
W GKRPA działa punkt konsultacyjny, gdzie zatrudniony jest specjalista psychoterapii
uzależnień. Do GKRPA trafiają najczęściej osoby, u których funkcjonariusze policji
odnotowali interwencje w związku z nadużywaniem alkoholu lub z użyciem przemocy.
Zdarzają się też osoby kierowane przez kuratorów sądowych i społecznych, M-GOPS, sąd.
Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. przedstawia
tabela.
Tabela nr 22. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rodzaj działania

Liczba

Zarejestrowani nowi klienci
Skierowania na terapie indywidualną
Wnioski do sądu o wydanie postanowienia o leczeniu
odwykowym
Spotkania interwencyjno-motywujące
Spotkania w sprawie wyjazdu na kolonie
Ilość dzieci korzystających z kolonii letnich
Wyjazdy na kontrole sklepów
Kontrola prowadzonych zajęć sportowych
Interwencje skierowane do GKRPA przez Policję
Ilość osób zgłoszonych przez rodzinę
Ilość osób zgłoszonych przez kuratora sądowego
Ilość osób zgłoszonych przez M-GOPS
Ilość osób wezwanych na rozmowy
Ilość przeprowadzonych rozmów
Ilość przeprowadzonych rozmów ze świadkami zdarzeń
Udział członków GKRPA w grupach roboczych Zespołu
Interdyscyplinarnego

2018 r.
18
15
7

2019 r.
27
17
20

29
1
28
4
1
87
8
1
2
229
57
16
34

30
1
36
3
1
65
11
3
3
148
41
12
39

Źródło: opracowano na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Suszu.
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13. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I SPORTOWA
13.1 Biblioteka Miejska w Suszu
Celem na rok 2019 było wdrożenie Legimi jako stałej usługi w naszej bibliotece.
W 2019 dysponowaliśmy 20 kodami Legimi. W związku z ogromną popularnością wśród
czytelników, w roku 2020 będzie ich 33. Celem biblioteki było również wzbogacenie oferty
o możliwośc wypożyczenia czytników ebooków. Od grudnia 2019 dysponujemy czterema
czytnikami Inkbook.
Po latach braku spotkań autorskich w bibliotece, udało się w 2019 r. zorganizować dwa takie
spotkania. W naszej bibliotece gościła Beata Majewska, znana autorka powieśći obyczajowych
dla kobiet oraz Krzysztof Piersa, autor poradników „Komputerowy ćpun”, „Trener Marzeń”
oraz serii fantastycznej „Kosmiczne Bobry”. To drugie spotkanie zgromadziło prawie setkę
młodych ludzi.
W roku 2019 odnotowano niewielki spadek liczby czytelników (z 9,92 - 2018 r. na 9,47
- 2019 r.), przy znacząco zwiększonej ilości wypożyczeń (z 252,73 – 2018 r. na 279,24
– 2019 r.). Czytelnicy, zarówno stali jak i nowi, wykazują zwiększoną aktywnośc czytelniczą.
W 2019 roku prowadzone były regularne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.
Cotygodniowe spotkania czytelnicze odbywały się również dla dzieci ze świetlicy szkolnej.
W filiach regularnie spotykały się dzieci na zajęciach platycznych, literackich oraz fani gier
komputerowych. Regularnie prowadzone są spotkania dla dzieci ze szkół podstawowych
i przedszkola, w formie warsztatów, teatrzyków kamishibai i prezentacji multimedialnych.
Biblioteka Miejska aktywnie uczestniczy w projektach zewnętrznych, krzewiących
czytelnictwo, np. „Mała książka, wielki człowiek”, trwały też prace nad własnymi autorskimi
projektami.
Działalność biblioteki to prowadzenie różnego rodzaju warsztatów, szkoleń, zajęć i tak
w Suszu w 2019 r. było ich 137 (134 – w 2018 r.), w których brało udział 2538 osób
(2791 – w 2018 r.). W filii biblioteki w Redakach odbyło się 19 imprez/zajęć (18 – 2018 r.),
w których uczestniczyło 586 osób (511 – w 2018 r.), a w filii w Bałoszycach przeprowadzono
21 imprez/zajęć (23 – w 2018 r.), w których uczestnikami było 1505 osób (1810 – w 2018 r.).
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Czytelnictwo w Gminie Susz przedstawia się następująco:
Siedziba biblioteki

Wypożyczenia

Ilość czytelników
książki

Biblioteka Miejska

audiobooki

gry

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

2018 r.

2019 r.

968

970

21072

21903

310

331

40

29

182

134

4678

2672

6

0

907

1050

122

102

3375

2113

6

0

1900

1890

w Suszu
Filia
w Redakach
Filia
w Bałoszycach

13.2 Suski Ośrodek Kultury
Zakres działania Suskiego Ośrodka Kultury obejmuje działalność w zakresie upowszechniania
kultury, a także nauki i sztuki z uwzględnieniem twórczości lokalnych twórców. Głównym
celem działań Ośrodka kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie uczestników do aktywnego
udziału w organizowanych imprezach i wydarzeniach kulturalnych.
Obszary działalności kulturalnej to:
1) prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, a także
ułatwiania kontaktu z kulturą i sztuką, przede wszystkim poprzez tworzenie ofert
i warunków dla możliwości kulturalnego spędzenia czasu wolnego

społeczności

lokalnej,
2) tworzenie, gromadzenie i dokumentowanie dóbr kultury,
3) upowszechnianie nauki, kultury i sztuki,
4) integrowanie społeczności poprzez współtworzenie warunków do rozwijania lokalnych
wartości miejscowego ruchu kulturalnego,
5) tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze i kontaktów ze sztuką oraz
wspieranie amatorskiego uprawiania różnych form i dziedzin sztuki,
6) rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych
społeczności oraz tworzenie warunków zaspokajania tych potrzeb,
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami i fundacjami)
o podobnych celach statutowych oraz innymi instytucjami kultury oraz placówkami
oświatowymi.
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Suski Ośrodek Kultury w Suszu w 2019 r. był organizatorem m. in. takich wydarzeń jak:
1) 17 koncertów,
2) 2 spektakle teatralne,
3) 3 przeglądy muzyczne,
4) 8 tytułów filmowych (w tym 7 biletowanych),
5) 8 wystaw ( w tym 3 wernisaże),
6) 3 konkursy artystyczne,
7) 2 konkursy recytatorskie,
8) 3 wycieczki (Lemur Park, Warszawa, Stadnina Koni),
9) 27 turniejów i eliminacji do Mistrzostw Polski w gry planszowe,
10) 2 Nocne Maratony gier planszowych,
11) udział w ponad 10 wyjazdowych Mistrzostwach Polski w gry planszowe,
12) udział w ponad 10 wyjazdowych konkursach i przeglądach muzycznych Zespołu
Ludowego i wokalistów.
A były to:
1) 13 stycznia 27 Finał WOŚP,
2) 18 stycznia – Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu zespołu Suse,
3) na przełomie stycznia i lutego zorganizowane zostały Ferie zimowe, które jak co roku
cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem,
4) 29 stycznia odbyła się wycieczka z elementami edukacyjnymi do Warszawy dla
chętnych mieszkańców Susza i okolic. W programie było m.in. zwiedzanie Światowej
wystawy Body Words, Pałacu Kultury, Muzeum domków dla lalek, Muzeum ewolucji
z kośćmi dinozaurów, galeria figur stalowych, wystawa pająków oraz główny punkt
programu – zwiedzanie i zabawa w Centrum Nauki Kopernik,
5) 8 Marca z okazji Dnia Kobiet zorganizowany został koncert Andrea Lattari,
6) 22 marca odbył się koncert Kapeli Góralskiej KOSOR,
7) 29

marca

przy

współpracy

z

Biblioteką

Miejską

zorganizowana

została

Międzynarodowa Noc z Andersenem pod Czeskim Patronatem,
8) w marcu rozpoczęła się pierwsza Suska Liga Rummikub o randze ogólnopolskich
eliminacji do Mistrzostw Polski, turnieje odbywały się co miesiąc i trwały pół roku,
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem również dorosłych,
9) 3 kwietnia odbył się Gminny etap Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezją”,
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10) 11 kwietnia zorganizowany został Koncert Muzyki COUNTRY w wykonaniu zespołu
DRINK BAR,
11) 12 Kwietnia odbył się Przegląd Piosenki Polskiej,
12) 1 maja w Suskim Ośrodku Kultury odbył się pierwszy seans filmowy po latach, „Ocalić
i zginąć”,
13) w trakcie roku zostało wyświetlonych 7 filmów, zarówno dla najmłodszych widzów
oraz dla dorosłych, sporym zainteresowaniem cieszyły się seanse grupowe m.in. dla
szkół przedszkoli. Kilka filmów udało się zorganizować również z datą ogólnopolskiej
premiery,
14) 3 maja zorganizowany został Przegląd Piosenki Biesiadnej i Ludowej,
15) 11 Maja zorganizowany został XI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Burmistrza Susza,
16) 26 Maja odbył się Koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu Mirosława Deredasa –
Polskiego Elvisa Presley’a,
17) 8-9 czerwca odbyły się Dni Susza, w programie były m.in. występy artystyczne dzieci
ze Szkół i Przedszkoli, oraz lokalnych grup tanecznych. Głównym punktem w sobotę
były koncerty takie jak The Ukrainian Folk, wieczorna gala muzyki disco polo
w wykonaniu zespołów YZZY i BASTA. Niedzielne koncerty rozpoczął zespół BarON
a na zakończenie wystąpiła gwiazda Dni Susza 2019 – zespół BIG CYC
z charyzmatycznym Skibą na czele,
18) 21-23 czerwca odbył się Susz Triathlon 2019 w trakcie, którego Suski Ośrodek Kultury
zorganizował koncerty m.in. Eweliny Lisowskiej oraz zespołu KULT,
19) w lipcu zorganizowana została dwutygodniowa Akcja lato, w trakcie której na
uczestników czekał bogaty program: zajęcia plastyczne, muzyczne, gry planszowe,
spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki,
20) pod koniec sierpnia odbyło się Pożegnanie Lata, na zakończenie wakacji w piątek odbył
się Rock’n’rollowy koncert zespołu Rottin’ Green oraz jako suport zespół Kret.
W niedzielę zorganizowana została Biesiada Śląska, której główną gwiazdą był
Krzysztof Koniarek,
21) 4 września podczas uroczystości Święta Patronki Miasta Susz – Św. Rozalii
zorganizowany został Koncert w wykonaniu Iławskiego zespołu Gospel – Singers,
22) 8 września odbyły się Dożynki Gminne w Redakach, jak co roku Sołectwa
przygotowały Wieńce Dożynkowe do Konkursu, w trakcie odbyły się koncerty m.in.
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Kapeli Ludowej Suse, zespołu Buzanki, Takt Band, na zakończenie odbył się koncert
disco- polo w wykonaniu zespołu Koguty. Zwycięski Wieniec Dożynkowy wziął udział
w Wojewódzkim Konkursie, w trakcie którego został ośpiewany przez kapelę Suse
w Olsztynku,
23) 10 października zorganizowane zostały Gminne eliminacje do XLIV Konkursu
Krasomówczego im. Marii Z.-Malewskiej,
24) 18 października odbył się Rejonowy Przegląd Piosenki,
25) 25 października odbył się Koncert blues’n’roll w wykonaniu zespołu Szulerzy,
gościnnie wystąpił również wybitny klawiszowiec Bartłomiej Szopiński,
26) 7 listopada odbył się koncert słowno-muzyczny Pieśni Patriotycznych w wykonaniu
kapeli SUSE,
27) 11 Listopada odbyły się Gminne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości
w trakcie których SOK zorganizował Manifestację mieszkańców przy Grobie
Nieznanego Żołnierza oraz koncert pt. „A piosenka za nimi szła” w wykonaniu Teatru
Hals,
28) 26 listopada odbył się spektakl w wykonaniu Grupy Teatralnej Jerzego Majdy pt. „Jak
się Pan czuje, doktorze?”,
29) 27 listopada odbył się Nocny Maraton gier planszowych, w którym udział wzięło prawie
50 uczestników, większość grała od 19 do 7 rano,
30) 5 grudnia zorganizowane zostało Spotkanie Mikołajkowe dla najmłodszych
uczestników, głównym punktem programu był spektakl teatralny

z animacjami

w wykonaniu Teatru Katarynka, po spektaklu Mikołaj osobiście rozdawał uczestnikom
słodkości,
31) 18 grudnia w Suskim Ośrodku Kultury odbył się II Suski Jarmark Świąteczny
organizowany wspólnie z lokalnymi jednostkami i instytucjami.
W Galerii SOK w 2019 r. organizowane były liczne wystawy, m.in. takie jak:
1) Wystawa Graffiti „Galaktyka” Jerzego Witkowskiego,
2) Wystawa Fotografii Puszczańskie Rarytasy –prace zbiorowe,
3) „Między wodą a niebem – Susz w akwareli” autorstwa Ireny Zmysłowskiej,
4) Edukacyjna wystawa Aleje Powiśla we współpracy z Zamkiem w Kwidzynie,
5) Wystawa rysunku i gobelinu – Katarzyny Zieleniec,
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6) Wystawa malarstwa artysty z Peru – Jhymysa Pereza Melendeza – „Duchy Ziemi
Amazonii”,
7) Wystawa pokonkursowa wielkanocna,
8) Wystawa pokonkursowa Susz jesienią w obiektywie.
W trakcie roku zorganizowane zostały różne konkursy m.in.:
1) Konkurs Filmowy – Dziękuję, nie piję,
2) Wielkanocny konkurs plastyczny na Stroik i Kartkę wielkanocną,
3) Konkurs Fotograficzny „Susz – Jesienią w Obiektywie”.
W trakcie roku były zorganizowane liczne turnieje i eliminacje do Mistrzostw Polski w grach
planszowych. Uczestnicy klubu gier i zwycięzcy eliminacji brali również udział w wielu
wyjazdowych ogólnopolskich turniejach i Mistrzostwach Polski, również z sukcesami
zakończonymi na podium reprezentując Susz. M.in. Molkky, Sabotażysta, Catan, Rummikub,
Wizard. Zorganizowane zostały również liczne warsztaty, animacje i spotkania dla
mieszkańców, we współpracy z jednostkami i organizacjami, takie jak np. piracki escape room,
warsztaty ogrodnicze, zimowe ptakoliczenie, akcja pszczoły, piknik rodzinny, warsztaty
muzyczne, warsztaty teatralne. W Suskim Ośrodku Kultury odbyły się również zajęcia taneczne
prowadzone przez Szkołę Tańca J&K Drobotko, powstały także nowe grupy Hip Hop
i Dacehall, które powadzi szkoła Tańca Sebi z Gdańska.
Najważniejsze osiągnięcia sekcji i uczestników zajęć:
1) 3 miejsce na 150 zgłoszeń za akcję „Programowanie jest fajne” w Ogólnopolskim
Konkursie „Cyfrowa Majówka”, oraz podziękowanie z Ministerstwa Cyfryzacji,
2) 3 miejsce dla uczestniczki Klubu Malucha w powiatowym konkursie „Podwodny
Świat” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Iławie,
3) 1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie dla Klubów gier planszowych za stylizowane
zdjęcia – praca zbiorowa,
4) 1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie fotograficznym „Pechowa Krowa” – praca
zbiorowa.
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Uczestnicy zajęć muzycznych w trakcie roku brali udział w różnych przeglądach i konkursach
Piosenki, w trakcie których odnieśli liczne zwycięstwa, m.in.:
1) III miejsce w Przeglądzie Piosenki Świątecznej w Starym Dzierzgoniu,
2) I miejsce w Przeglądzie Piosenki Polskiej,
3) II miejsce w Przeglądzie Piosenki Polskiej,
4) wyróżnienie w Przeglądzie Piosenki Polskiej.
Kapela Suse brała udział w licznych przeglądach i konkursach, m.in.: Przegląd zespołów
Ludowych w Cyganach, Szałkowie, Tylicach, Rakowicach oraz Senioriada w Kwidzynie.
W roku 2019 – została wybudowana scena plenerowa z zapleczem scenicznym. Scena sali
widowiskowej w SOK została wyposażona w rusztowanie oraz profesjonalne kotary sceniczne.

13.3 Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu
W Centrum Sportu i Rekreacji w 2019 roku prowadzone były cykliczne zajęcia takie jak:
1) kicboxing,
2) lekkoatletyka,
3) tenis stołowy,
4) koszykówka,
5) „morsowanie”,
6) aerobic,
7) piłka siatkowa,
8) halowa piłka nożna.
9) crossfit
10) żeglarstwo
Centrum Sportu i Rekreacji to nie tylko hala sportowa lecz również Orlik, boisko
wielofunkcyjne, boisko na ul. Leśnej oraz boiska na terenie wiejskim, jak również boisko
wielofunkcyjne przy ul. Polnej, na którym odbywają się liczne zajęcia sportowe.
Rok 2019 obfitował w liczne wydarzenia w różnych dziedzinach sportowych i było to m. in.:
1) Bieg Policz się z Cukrzycą w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 50 uczestników,
2) Suski Zlot Morsów – ok. 200 uczestników w ramach WOŚP,
3) Suska Liga Futsalu – 11 drużyn,
4) Suska Liga Siatkówki – 7 drużyn,
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5) TOP 12 Liga Tenisa Stołowego – ilość zawodników zmieniała się
zależności

od

terminu

rozgrywania

ligi

–

obecność

w
wynosiła

zazwyczaj

do ok. 22 zawodników/zawodniczek,
6) I Bieg Przełajowy „Zasuwaj Susz – Iława” – 114 uczestników,
7) V Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Oldboys 2019 Kobiet i Mężczyzn
o Puchar Burmistrza Susza - do zawodów przystąpiło 10 drużyn męskich
w kategoriach +40,+50,+55,+60 oraz 4 drużyny damskie, które grały w kategorii OPEN,
8) Bieg Tropem Wilczym 2019 – 212 uczestników na obu dystansach (1963 m i 5 km),
9) Mistrzostwa Susza 2019 w Tenisie Stołowym – 55 uczestników,
10) Wiosenny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora CSiR – 8 zespołów,
11) Turniej Mini Piłki Nożnej z Okazji Dnia Dziecka – 6 drużyn,
12) II Suskie Czwartki Lekkoatletyczne – 50 uczestników,
13) Olimpijska Szkółka BMX – od 10 do 30 uczestników,
14) Zunifikowane Mistrzostwa Polski PFKB Susz 2019 - 93 uczestników,
15) Susz Triathlon 2019 – 882 uczestników,
16) Raptor Games Susz 2019 – 20 uczestników,
17) NightRun Susz 2019 – 341 uczestników,
18) X Ogólnopolski Wyścig MTB Susz Epidemia Cyklozy – 250 uczestników,
19) Sportowo Plenerowo 2019 – 200 osób,
20) V Suski Bieg Niepodległości – 186 uczestników,
21) Turniej Tenisa Stołowego z okazji Dnia Niepodległości – 59 uczestników.
W grudniu 2019 r. podsumowano działania sportowe w naszej gminie i uhonorowano działaczy
i sportowców podczas Gali Sportu, na której wręczano statuetki i wyróżnienia dla sympatyków
aktywnego trybu spędzania czasu.
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14. GMINA SUSZ W ZWIĄZKACH MIĘDZYGMINNYCH
Gmina Susz należy do trzech związków międzygminnych:
1) Związku Gmin Jeziorak,
2) Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich,
3) Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski LGD.
Związek Gmin Jeziorak powstał w 1996 r. i aktualnie zrzesza 4 gminy: Gminę Susz Miasto
Iława, Gminę Iława i Gminę Kisielice. Suski samorząd należał do Związku Gmin „Jeziorak”
od 23.10.2000 r. do 18.12.2007 r., a następnie został ponownie przyjęty w dniu 01.04.2011
r. Głównym celem ZG Jeziorak jest dbanie o środowisko naturalne rozwój turystyki i rozwój
społeczno – gospodarczy gmin członkowskich.
W 2019 roku Związek Gmin Jeziorak otrzymał od Gminy Susz dotację celową w wysokości
1500 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania miejsca rekreacji
i wypoczynku w Bronowie.
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich jest związkiem międzygminnym, powołanym przez
Rady Gmin położonych w historycznych granicach Warmii i Mazur, zrzeszającym 63 gminy.
Gmina Susz przystąpiła do ZGW-M w dniu 15 grudnia 2015 r. Związek stanowi forum
do wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zleconych gmin, pomoc
przy opracowaniu i zgłaszaniu wspólnych stanowisk przy tworzeniu projektów aktów
prawnych.
W 2019 r. Gmina Susz skorzystała ze wsparcia finansowego Funduszu Promocji Związku Gmin
Warmińsko-Mazurskich

przy

organizowaniu

X

Ogólnopolskiego

Wyścigu

MTB

w wysokości 500 zł. W ramach konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”,
w 2019 r. wieś Lubnowy Wielkie otrzymało nagrody o łącznej wartości 4 000,00 zł.
Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania jest organizacją pożytku
publicznego. Członkami KE LGD jest 12 gmin, w tym 5 z powiatu elbląskiego. Gmina Susz
przystąpiła do Stowarzyszenia „Łączy nas Kanał Elbląski” w dniu 23 marca 2006 r. Działania
stowarzyszenia to przede wszystkim: badania i analizy stanu bezpieczeństwa i zagrożenia
przestępczością, informowanie i promocja, inwestowanie w obszary wiejskie jako operator
dotacji PROW 2007-2013 i 2014-2020, koordynowanie zadań rozwojowych i promocyjnych
Krainy Kanału Elbląskiego.
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15. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
15.1 Policja
Za bezpieczeństwo mieszkańców na terenie Gminy Susz odpowiada Komisariat Policji
w Suszu. Stan bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością w rejonie działania Komisariatu
Policji w Suszu przedstawia poniższa tabela.
Tabela nr 23. Stan bezpieczeństwa w rejonie działania komisariatu Policji w Suszu.
Wyszczególnienie

2017 r.

2018 r.

2019 r.

1.

Ilość stwierdzonych przestępstw ogółem

125

194

222

2.

Ilość stwierdzonych przestępstw w 7
kategoriach (najbardziej uciążliwych dla
społeczeństwa)
Ilość stwierdzonych przestępstw
gospodarczych
Wykrywalność przestępstw ogółem

53

59

74

8

9

21

78,3%

82,4%

78,4%

L.p.

3.
4.

Źródło: opracowano na podstawie danych z Komisariatu Policji w Suszu.

Tabela nr 24. Ilość przestępstw w 7 wybranych kategoriach.
L.p.

Rodzaj przestępstwa

2017 r.

2018 r.

2019 r.

1.

Kradzież rzeczy cudzej

10

25

33

2.

Kradzież samochodu

1

0

0

3.

Kradzież z włamaniem

24

21

25

4.

Rozbój, kradzież rozbójnicza

0

0

2

5.

Udział w bójce lub pobicia

1

2

2

6.

Uszczerbek na zdrowiu

9

9

1

7.

Uszkodzenie mienia

9

3

11

8.

Wykrywalność

45,3%

45,8%

47,3%

Źródło: opracowano na podstawie danych Komisariatu Policji w Suszu.

Wykrywalność – ustalenie sprawców stwierdzonych przestępstw w 7 kategoriach (tych
najbardziej uciążliwych) - wzrost wykrywalności o 1,5% do roku poprzedniego tj. w 2018 45,8%, a w 2019 - 47,3% i tak:
1) kradzieże z włamaniem, wykrywalność na poziomie 56%,
2) kradzieże, wykrywalność na poziomie 27,3%,
3) zniszczenie mienia, wykrywalność na poziomie 63,6%,
4) uszczerbki na zdrowiu, wykrywalność 100%.
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Stan ładu i porządku w rejonie działania Komisariatu Policji w Suszu przedstawia się
następująco:
1) ilość skierowanych wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia do Sądu
Rejonowego w Iławie – 82,
2) ilość ujawnionych wykroczeń, w których wszczęto czynności wyjaśniające
ogółem – 288,
3) ilość ujawnionych wykroczeń ogółem – 2054,
4) ilość ujawnionych wykroczeń drogowych – 1067,
5) ilość ujawnionych wykroczeń porządkowych – 987,
6) ilość przeprowadzonych interwencji – 1814,
7) ilość zatrzymanych nietrzeźwych kierujących – 76,
8) ilość kolizji drogowych – 120,
9) ilość wypadków drogowych – 8.
Policjanci z Komisariatu Policji w Suszu sporządzili w 2019 roku 59 formularzy Niebieskich
Kart (71 w 2018 r.), z czego Procedurą Niebieskiej Karty objęto 49 rodzin (51 w 2018 r.).
W strukturach Komisariatu działa Zespół Dzielnicowych składający się z 3 policjantów, którzy
na bieżąco biorą udział w służbach obchodowych, a także przy zabezpieczaniu imprez
sportowych i kulturalnych. Ponadto funkcjonariusze uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą
szkolną oraz brali udział wraz z członkami Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi
w kontrolach punktów sprzedaży alkoholu. Dzielnicowi wchodzą także w skład Grup
Roboczych, gdzie organizowane są liczne spotkania w ramach założonych Niebieskich Kart.
Realizowano również stałe programy wspólnie z Prewencją Kryminalną, Nieletnich
i Patologii:
1) Bezpieczne Ferie,
2) Bezpieczne Wakacje,
3) Bezpieczna Droga do szkoły,
4) Chrońmy dzieci przed alkoholem.
Realizując powyższe programy policjanci odbywali spotkania w klubach seniora, w szkołach
z udziałem uczniów, pedagogów.
W celu poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych i na drogach realizowano cykliczne
akcje:
1) Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego,
2) Alkohol i Narkotyki,
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3) „Gimbus”,
4) Dyskoteka,
5) Prędkość,
6) Pasy,
7) Bezpieczne weekendy,
8) Bezpieczne wakacje,
9) Bezpieczne ferie,
10) Bezpieczna droga do szkoły,
11) Kontrole autobusów wycieczkowych,
12) Trzeźwy poranek,
13) Jednośladem bezpiecznie do celu.
15.2 Ochotnicza Straż Pożarna
Za bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie Gminy Susz odpowiadają 4 jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej (82 strażaków) w miejscowościach:
1) Susz, włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

2) Redaki,
3) Babięty Wielkie,
4) Jakubowo Kisielickie.
Strażacy biorą udział w działaniach związanych z szeregiem zagrożeń. Do głównych zagrożeń
należą zagrożenia pożarowe i miejscowe np. powalone drzewa.
Tabela nr 25. Wykaz zdarzeń, w których uczestniczyli strażacy w 2019 r.
Rodzaj zdarzenia
L.p.

Pożar

Jednostka

Likwidacja

OSP

Fałszywe alarmy

miejscowych

Wyjazdy
gospodarcze

zagrożeń
2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

1.

Susz

64

62

76

99

9

12

10

10

2.

Jakubowo

3

7

3

5

0

1

10

12

7

7

2

2

0

1

10

10

7

11

5

5

0

0

6

4

Kisielickie
3.

Babięty
Wielkie

4.

Redaki

Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Suszu.
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Ponadto strażacy brali czynny udział w programie „Bezpieczne Wakacje” organizowanym
w Suszu przy współudziale Policji, Zakładu Karnego w Iławie czy też ratowników
medycznych. OSP w Suszu organizuje warsztaty szkoleniowe dla strażaków ochotników
z gminy Susz oraz gmin sąsiadujących. Wszyscy ochotnicy pomagają w zabezpieczeniu
imprezy masowej na skalę kraju, jaką jest Triathlon. Ponadto biorą udział w pokazach wozów,
sprzętu, umiejętności na zaproszenia sołtysów z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny czy też
organizowanych dożynkach gminnych, sołeckich.
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