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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 2020 r. Zakres                         

opracowanego dokumentu zawiera przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, 

uchwał Rady Miejskiej w Suszu w 2020 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 warmińsko-mazur-

skiego 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 12 597 

mieszkańców (dane Urzędu Miejskiego na dzień 31.12.2020 r.).  

 

Demografia 

Tabela nr 1. Liczba ludności Gminy Susz. 

Stan na dzień 31.12. 2018 r. Stan na dzień 31.12.2019 r. Stan na dzień 31.12.2020 r. 

Ogółem: 12846 Ogółem: 12733 Ogółem: 12597 

w tym: Gmina Miasto w tym: Gmina Miasto w tym: Gmina Miasto 

7345 5501 7260 5473 7169 5428 

Kobiety 

w tym: 

Gmina Miasto Kobiety  

w tym: 

Gmina Miasto Kobiety  

w tym 

Gmina Miasto 

3609 2809 3564 2801 3523 2771 

Mężczyźni 

w tym: 

Gmina Miasto Mężczyźni  

w tym: 

Gmina Miasto Mężczyźni  

w tym: 

Gmina Miasto 

3736 2693 3696 2672 3646 2657 

Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Suszu. 

 

Tabela nr 2. Przyczyny przemieszczania ludności. 

Lata Zameldowania Wymeldowania Zgony Urodzenia 

2018 436 605 149 152 

2019 462 592 139 131 

2020 375 540 153 121 

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

 

 

 

2018 

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 Miasto 

1761 1026 4598 3505 986 970 

 

 

 

2019 

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 

 

 

 

2020 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym 

Ludność w wieku 

produkcyjnym 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym 

2704 w tym: 7630 w tym: 2097 w tym: 

Gmina Miasto Gmina Miasto Gmina Miasto 

1681 1023 4372 3258 1036 1061 

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.  

CEIDG jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 2296 ze zm.). 

 

Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy i miasta Susz: 

− osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - 663 (stan na 31.12.2020 r.), 

− osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej - 244                                     

(stan na 31.12.2020 r.) 
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Największe zakłady prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy Susz, to m in.: 

1) Agrolok Sp. z o.o. Golub Dobrzyń, oddział Susz 

2) Bioelektra Group S. A., Warszawa, oddział Różanki 

3) Novago Sp. z o. o. Warszawa, oddział Różanki 

4) Jagram-Pro S.A., Susz 

5) Grupa INCO S. A., Warszawa, oddział Susz 

6) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Wars Pol Sp. z o.o., Emilianowo 

7) Amex-Bączek Sp. z o.o., Falknowo 

8) Producent Drzwi „Barański” Sp. Jawna I. Barański i Z. Barański, Babięty Wielkie 

9) Zakład Mięsny Kawscy Sp. Jawna, Różnowo 

10) Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, Wysokie Mazowieckie, oddział Susz 

11) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ROLMAX” Sp. z o.o., Susz 

12) SBP Pasze Sp. z o. o., Susz 

13) PPUH Jerzy Misiak, Radosław Świgoński Sp. Jawna, Susz 

14) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KORA” sp. z o.o., Susz 

15) Ferma Piotrkowo, Sp. z o.o., Piotrkowo 

16) Jurkop s. c., Olbrachtówko 

17) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Susz 

 

Struktura bezrobocia 

Tabela nr 4. Liczba osób bezrobotnych. 

 

 

2018 

Ogółem 

353, 
w tym: 

Gmina 

ogółem: 248 
Miasto 

ogółem: 105 
bezrobotni              

z prawem                 

do zasiłku 

55 
kobiety mężczyźni kobiety Mężczyźni 

 

168 80 64 41 

 

 

 

2019 

Ogółem 

343, 
w tym: 

Gmina 

ogółem 217 
Miasto 

ogółem 126 
bezrobotni              

z prawem               

do zasiłku 

68 
kobiety mężczyźni kobiety Mężczyźni 

 

140 77 81 45 

 

 

 

2020 

Ogółem 

416, 
w tym: 

Gmina 

ogółem 272 
Miasto 

ogółem 144 
bezrobotni              

z prawem               

do zasiłku 

76 
kobiety mężczyźni kobiety Mężczyźni 

 

166 106 80 64 

 

Źródło: opracowano na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. 
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Tabela nr 5. Liczba osób bezrobotnych wg wieku. 

 

2019 18-24 lat 

44 

25-34 lat 

110 

35-44 lat 

78 

45-54 lat 

48 

55-59 lat 

32 

60 lat  

i więcej 

31 

Bezrobotni 

ogółem 

343 

2020 18-24 lat 

77 

25-34 lat 

114 

35-44 lat 

81 

45-54 lat 

73 

55-59 lat 

34 

60 lat  

i więcej 

37 

Bezrobotni 

ogółem 

416 
Źródło: opracowano na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. 

 

 

Tabela nr 6. Liczba osób bezrobotnych wg wykształcenia. 

 

 

2019 

Wyższe 

 

15 

Policealne                     

i średnie 

zawodowe 

59 

LO 

 

 

23 

Zasadnicze 

zawodowe 

 

100 

Gimnazjalne 

i poniżej 

 

146 

 

Bezrobotni 

ogółem 

 

343 

 

2020 

Wyższe 

 

11 

Policealne                   

i średnie 

zawodowe 

80 

LO 

 

 

33 

Zasadnicze 

zawodowe 

 

125 

Gimnazjalne 

i poniżej 

 

167 

 

Bezrobotni 

ogółem 

 

416 

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), 

− od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa                         

do zasiłku wynosił 881,30 zł (kwota netto – 763,98 zł), a w okresie kolejnych dni posiadania 

prawa do zasiłku wynosił 692,00 zł (kwota netto – 609,72 zł), 

− od 1 września 2020 r. do chwili obecnej w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku 

wynosi 1200,00 zł (kwota netto – 1025,00 zł), a w okresie kolejnych dni posiadania prawa do 

zasiłku wynosi 942,30 zł (kwota netto – 814,49 zł). 
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Użytkowanie gruntów 

Tabela nr 7. Użytkowanie gruntów. 

 Grunty rolne w ha 

G
ru

n
ty

 z
a

d
rz

ew
io

n
e 

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

i 
za

k
rz

a
cz

o
n

e 
n

a
 n

ie
u

ży
tk

a
ch

 r
o

l.
 

N
ie

u
ży

tk
i 

L
a

sy
 

 G
ru

n
ty

 z
a

d
rz

ew
io

n
e 

i 
z
a
k

r
z
e
w

io
n

e 

P
o

zo
st

a
łe

 g
ru

n
ty

 

P
o

w
ie

rz
ch

n
ia

 o
g

ó
łe

m
  
  
  
  

  
  

  
  

 

w
 h

a
 

Użytki rolne w ha 

O
g

ó
łe

m
 u

ży
tk

i 

ro
ln

e 

w tym: 

G
ru

n
ty

 

o
rn

e 

S
a

d
y
 

Ł
ą

k
i 

tr
w

a
łe

 

 P
a

st
w

is
k

a
 

tr
w

a
łe

  

G
ru

n
ty

 

ro
ln

e 
 z

a
b

u
. 

G
ru

n
ty

 p
o

d
 

st
a

w
a

m
i 

G
ru

n
ty

 p
o

d
 

ro
w

a
m

i 

Miasto 
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667 

 

205 

 

159 

 

1 

 

18 

 

18 

 

6 

 

0 

 

1 

 

2 

 

8 

 

152 

 

36 

 

266 

Gmina 

Susz 

 

 

25 238 

 

14 738 

 

10 698 

  

19 

 

1 815 

 

1590 

 

334 

 

4 

 

131 

 

147 

 

831 

 

8485 

 

56 

 

1128 

Razem 

 

 

25 905 14 943 10 857 20 1 833 1 608 340 4 132 149 839 8637 92 1 394 

Źródło: opracowano na podstawie danych Starostwa Powiatowego w Iławie.  

 

 

Tabela nr 8. Liczba i struktura indywidualnych gospodarstw rolnych. 

Lp. Gospodarstwa rolne o powierzchni w ha Liczba                

w szt. 

2019 r. 

 

Liczba                

w szt. 

2020 r. 

1. od 1,00  do 4,99 227 240 

2. od 5,00  do  19,99  189 213 

3.   od 20,00  do  49,99  53 86 

4.   od 50,00  do  99,99 14 14 

5. powyżej  100,00 21 28 

                                                                       Razem 

 

504 

 

581 

      Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Suszu. 
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Średnia wielkość powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie województwa                                                  

warmińsko-mazurskiego w 2020 roku wynosiła 23,25 ha, natomiast średnia powierzchnia                                    

gospodarstwa na terenie gminy Susz wynosiła 25,71 ha (na podstawie danych z ARiMR w Warszawie 

oraz Urzędu Miejskiego w Suszu). 

  

Tabela nr 9. Powierzchnia zasiewów w Gminie Susz. 

 

Uprawa 

 

Powierzchnia (ha) 

 
Pszenica ozima 2 754,75 

Rzepak  ozimy 1674,99 

TUZ – trwały użytek zielony 1636,06 

Pszenżyto ozime 1412,00 

Kukurydza na ziarno 734,42 

Trawy na gruntach ornych 492,15 

Trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na nasiona 300,04 

Żyto ozime 258,90 

Kukurydza na kiszonkę 234,78 

Kukurydza zwyczajna 226,75 

Groch siewny 179,30 

Jęczmień jary 154,64 

Owies 148,19 

Gorczyca biała 145,57 

Pszenica jara 117,68 

Kukurydza cukrowa 91,23 

Mieszanka zbożowa 69,04 

Kukurydza 58,11 

Koniczyna czerwona 56,03 

Ugór 55,74 

Trawy wieloletnie na gruntach ornych 37,68 

Łubin żółty na nasiona 31,10 

Pszenżyto jare 26,49 

Lucerna mieszańcowa 25,36 

Mieszanka wieloletnia traw z motylkowatymi drobnonasiennymi 23,22 

Ziemniaki 23,16 

Lucerna siewna 21,40 

Rabarbar 19,05 

Łubin wąskolistny 16,09 

Jęczmień ozimy 13,68 

Jabłoń domowa 11,36 

Truskawka 10,91 

Łubin wąskolistny na nasiona 10,13 

Trawa lub inne pastewne rośliny zielne 8,77 

Sad 7,81 

Trawy  na ugorze 7,17 

Szkółki 7,02 

Topinambur 6,08 

Facelia błękitna 5,67 

Łubin żółty 5,65 

Mieszanka wieloletnia traw 5,54 

Łąka przemienna 5,37 
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Soczewica jadalna ( w tym z rośliną podporową) 4,63 

Rzepak jary 4,57 

Rzepik ozimy 4,16 

Bobik 3,58 

Mieszanka jednoroczna traw z bobowatymi drobnonasiennymi 3,50 

Mieszanka strączkowo-zbożowa 2,06 

Trawy jednoroczne na gruntach ornych 1,26 

Komonica zwyczajna 1,08 

Koniczyna biała 1,03 

Inne uprawy (m.in. mieszanki, uprawy wielogatunkowe oraz przypadki,                

w których podanie uprawy nie było obowiązkowe) 
180,72 

Suma 
11 335,67 

 

               Źródło: opracowano na podstawie danych z ARiMR w Olsztynie. 

 

Zwierzęta gospodarskie 

Tabela nr 10. Ilość podstawowych gatunków zwierząt gospodarskich. 

Gatunek 

 

Ilość zwierząt Liczba siedzib stad 

dane na dzień: 01.01.2020 

 

bydło 3 635 133 

owce      11    3 

kozy       2    2 

świnie 13 227 77 

                        dane na dzień: 01.01.2021 

 

bydło 3 524 123 

owce      10    2 

kozy        1    1 

świnie 10 851 64 

              Źródło: opracowano na podstawie danych z ARiMR w Olsztynie. 
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3. BUDŻET GMINY 

Budżet gminy Susz na rok 2020 ustalono na sesji Rady Miejskiej 9 grudnia 2019 roku uchwałę                         

Nr XIII/129/2019  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2020 r. 

Na tej samej sesji, zgodną w zakresie danych dotyczących roku 2020 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 2020 –2032). 

Rok 2020 był kolejnym rokiem maksymalizacji dochodów poprzez  poprawę ściągalności należności 

oraz  oszczędności w zakresie wydatków bieżących     

 

Wykres  nr 1. Dochody i wydatki. 

         
 

 

Dochody budżetu Gminy ogółem zostały wykonane w kwocie  77 589 920,35 zł  tj. w 100,35% planu 

po zmianach,  w  tym: 

− dochody bieżące, które na plan 73 310 756,22 zł  wykonano w kwocie 73 393 747,90 zł,                   

tj. 100,11% planu 

− dochody majątkowe, które na plan 4 009 267,36 zł wykonano w kwocie  4 196 172,45 zł, tj. 

104,66% planu 

 

 

 

Dochody Wydatki

35000000,0 zł

40000000,0 zł

45000000,0 zł

50000000,0 zł

55000000,0 zł

60000000,0 zł

65000000,0 zł

70000000,0 zł

75000000,0 zł

80000000,0 zł

Dochody i wydatki w 2020

Plan na początku roku

Plan po zmianach 31.XII.2020

Wykonanie na 31.XII.2020
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Wykres  nr 2. Dochody budżetu Gminy. 

 

3.1 Wykonanie dochodów budżetu gminy  

Tabela nr 11. Wykonanie dochodów gminy wg głównych źródeł. 

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonanie Wsk.% str. 

I DOCHODY OGÓŁEM 77 320 023,58 77 589 920,35 100,35 100 

1 Dochody własne 25 395 006,07 26 152 028,37 102,98 33,71 

a    

Udział w podatkach stanowiących dochód 

państwa 7 057 313,00 6 921 532,67 98,08 8,92 

b    Podatki i opłaty 15 628 865,00 16 354 244,98 104,64 21,08 

c     Dochody z majątku gminy 1 284 170,00 1 529 407,21 119,10 1,97 

d   Pozostałe dochody 1 424 658,07 1 346 843,51 94,54 1,74 

2 Subwencje ogółem 18 538 857,00 18 538 857,00 100 23,89 

a    Część oświatowa 10 720 862,00 10 720 862,00 100 13,82 

b    Część wyrównawcza 7 428 493,00 7 428 493,00 100 9,57 

c     Część równoważąca 383 652,00 383 652,00 100 0,49 

d Rezerwa subwencji ogólnej 5 850,00 5 850,00 100 0,01 

3 Dotacje ogółem 32 927 677,32 32 360 096,68 98,28 41,71 

a    Dotacje na zadania własne gminy 2 650 178,26 2 532 539,62 95,56 3,26 

b    Dotacje na zadania zlecone gminie 26 664 231,70 26 481 701,69 99,32 34,13 

c     

Dotacje na zadania realizowane w drodze 

porozumień i umów 35 000,00 

 

35 000,00 100 0,05 

d Inne  dotacje 3 578 267,36 3310 855,37 92,53 4,27 

4 Środki z UE 458 483,19 538 938,30 117,55 0,69 
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Wykres nr 3. Struktura dochodów. 

 
 

 

Tabela nr 12. Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł. 

Lp. Wyszczególnienie Plan 2020 rok Wykonanie 2020 

rok 

Wsk.% 

dyn. 

Wsk. 

% str. 

1 2 3 4 5 6 

I DOCHODY OGÓŁEM 77 320 023,58 77 589 920,35 100,35 100 

1 Dochody bieżące 73 310 756,22 73 393 747,90 100,11 94,59 

2 Dochody majątkowe 4 009 267,36 4 196 172,45 104,66 5,41 

a Dotacje i środki otrzymane na 

inwestycje 

3 578 267,36 3 445 193,26 96,28 4,44 

b Dochody ze sprzedaży mienia 421 000,00 733 836,49 174,31 0,95 

c Dochody z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego                            

w prawo własności 

           10 000,00       17 142,70 171,43      0,02 
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Wykres nr 4. Dochody majątkowe. 

 
3.2 Wydatki budżetowe 

W 2020 roku wydatki budżetowe wyniosły - 73 461 018,09 zł na planowaną kwotę  

- 79 181 316,07 zł, co oznacza, że wydatki wykonano w 92,78 %. Niskie wykonanie wydatków 

spowodowane było ograniczeniami związanymi z Covid-19. 

W zrealizowanych wydatkach 88,67 % stanowiły wydatki bieżące, które wynosiły 

- 65 141 065,21 zł i były wyższe o 3 797 572,80 jak w roku 2019. Natomiast wydatki majątkowe 

stanowiły 11,33 % i wyniosły 8 319 952,80  zł i były zrealizowane na poziomie 2019 roku. 

 

Tabela nr 13. Realizacja planu wydatków. 

Lp. Wyszczególnienie 

Plan na 

początku 

roku 2020 

Plan po zmianach 

na 31.12.2020 
Wykonanie 2020 % wykon. 

planu 
 zł Wsk. str. % 

I 
WYDATKI 

OGÓŁEM 77 563 779,94 79 181 316,07 73 461 018,09 100,00 92,78 

1 Wydatki bieżące 66 384 533,94 68 866 460,07 65 141 065,21 88,67 94,59 

a 

Wynagrodzenia                 

i pochodne od 

wynagrodzeń 17 454 969,68 17 942 269,68 17 046 260,46 23,20 95,01 

b 
Świadczenia na rzecz 

osób fizycznych 26 512 032,00 26 878 092,22 26 348 712,09 35,87 98,03 
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c Dotacje z budżetu 6 095 902,00 6 182 338,30 6 012 380,18 8,18 97,25 

d 
Wydatki na obsługę 

długu 590 000,00 590 000,00 402 463,21 0,54 68,21 

e 

Wydatki jednostek 

budżetowych 

związanych z realizacją  

ich zadań statutowych 15 731 630,26 17 273 759,87 15 331 249,27 20,87 88,75 

2 Wydatki majątkowe 11 179 246,00 10 314 856 8 319 952,88 11,33 80,66 

 a Wydatki inwestycyjne 9 481 496,00 9 597 106,00 7 732 421,30 10,53 80,57 

 

Jak wynika z danych w/w tabeli 88,67% to wydatki bieżące, a 11,33% to wydatki majątkowe. Plan 

roczny wydatków bieżących został wykorzystany w 92,78%, a wydatków majątkowych 

w 80,66%. 

 

Wykres nr 5. Wydatki bieżące.  
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Wykres nr 6. Struktura wykonania wydatków. 

 
 

3.3 Wydatki majątkowe 
Wydatki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 11,33% i wyniosły - 8 319 952,88  zł. 

Roczny plan wydatków został zrealizowany w 92,78%.  

Wykres nr 7. Struktura wydatków majątkowych.  
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3.4 Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2020 roku. 

 

L.p. Nazwa zadania i zakres prac Plan w zł Wykonanie w zł 

1.  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 520 w zakresie 

budowy chodnika w msc. Lubnowy - w ramach zadania 

wykonano chodnik wraz ze zjazdami na odcinku ok. 400 

mb, przy drodze wojewódzkiej nr 520. Łączna powierzchnia 

utwardzenia ok. 890 m2. 
Zadanie współfinansowane  (w wysokości 50%) z Zarządem 

Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. 

 

 

180 000,00 

 

 

153 901,05 

2.  Przebudowa skrzyżowania  drogi wojewódzkiej nr 521 - 

zjazd do miejscowości Adamowo - w ramach zadania 

wykonana została przebudowa wyjazdu do m. Adamowo 

przy drodze wojewódzkiej nr 521 wraz z chodnikami                        

i połączenie ich z nowo powstałą drogą do m. Adamowo.  

Jezdnia z nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

– 481,14 m2, krawężniki -  362,00 m. Wykonano zatokę 

autobusową o nawierzchni z kostki betonowej grubość 8 cm 

– 472,700 m2 wraz z montażem wiaty przystankowej oraz 

chodniki z kostki betonowej  o łącznej pow. 422,60 m2,  

wraz z obrzeżami betonowymi o łącznej długości 246,80 

mb, wybudowano również kolektor deszczowy. 

 

 

 

411 000,00 

 

 

 

304 620,61 

3.  Przebudowa drogi gminnej nr 143010N Redaki - Babięty 

Małe i nr 143011N Babięty Wielkie - Babięty Małe                        

– inwestycja wieloletnia 2019-2020. Wartość końcowa 

zadania  - 3 274 782,19 zł. Dofinansowanie z Funduszu 

Dróg Samorządowych (60% wydatków kwalifikowanych)                     

– 1 964 869,31 zł.  Środki własne – 1 309 912,88 zł 
W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej               

nr 143010N na odcinku Redaki - Babięty Małe o długości 

1,99 km. Zmieniono nawierzchnię drogi z gruntowej na 

jezdnię z betonu asfaltowego o pow. 10 628,12  m2, 

wykonano chodniki o łącznej pow. 1626 m2, oraz 

zamontowano bariery ochronne o długości 63 mb                              

i ustawiono nowe oznakowanie pionowe. 
Natomiast na drodze nr 143011N na odcinku Babięty 

Wielkie - Babięty Małe o długości 2,332 km w granicach 

istniejącego pasa drogowego wykonano nawierzchnię z 

mieszanek mineralno-bitumicznych – o pow. 7 646,40 m2 

oraz zamontowano bariery ochronne o długości 27,50 mb                          

i ustawiono nowe oznakowanie pionowe. 

 

 

 

 

 

 

3 249 180,00 

 

 

 

 

 

 

3 174 782,19 

4.  Przebudowa Drogi Babięty Wielkie do Szkoły 

Podstawowej - inwestycja wieloletnia 2019-2020. Wartość 

końcowa inwestycji – 572 469,11 zł. Dofinansowanie                      

z Funduszu Dróg Samorządowych (60% wydatków 

kwalifikowanych) – 343 481,47 zł. Środki własne – 

228 987,64 zł. W ramach zadania położona została masa 

asfaltowa na drodze gminnej, zjazdach oraz na placu 

 

 

 

573 520,00 

 

 

 

522 469,12 
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manewrowym o łącznej pow. 3 652,00 m2. Przebudowano 

istniejący przepust pod drogą, jak również zamontowano 

bariery ochronne o długości 36 mb oraz ustawiono nowe 

oznakowanie pionowe. 

5.  Przebudowa drogi gminnej - sięgacz do ul. Willowej                     

w Suszu - w ramach zadania przebudowano drogę gruntową 

wewnętrzną  przy budynkach wielorodzinnych położonych   

w Suszu przy ul. Mickiewicza nr 16,18 i 20  na kostkę 

betonową  wraz z dojściami do budynków o łącznej                                  

pow. 997,00 m2 oraz budowa kanalizacji deszczowej w tym 

studnie rewizyjne, studzienki ściekowe oraz rurociąg                           

o długości 123 mb. 

 

 

 

353 000,00 

 

 

 

217 616,09 

6.  Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska –  w ramach 

inwestycji zostanie wykonana przebudowa jezdni                              

ul. Wiejskiej o długości 215 m, budowa kanalizacji 

deszczowej, zjazdy indywidualne do nieruchomości oraz 

dojścia do posesji. Inwestycja przewidziana na lata 2020-

2021. W roku 2020 wykonano główny kolektor deszczowy, 

oraz posadowiono krawężniki betonowe. 

 

 

50 000,00 

 

 

49 999,99 

7.  Przebudowa drogi gminnej -  ul. Osiedle Leśne –                      

w ramach zadania zostały przebudowane istniejące 

krawężniki i obrzeża o łącznej długości 404 mb oraz 

wymieniona została kostka  betonowa na pow. 100 m2, jak 

również dokonano położenia dwóch warstw kostki 

betonowej oraz wykonano dwie warstwy nakładek 

bitumicznych o pow. 2 595,00 m2. 

 

 

350 000,00 

  

 

209 447,70 

8.  Przebudowa drogi  ul. A. Asnyka i M. Reja - w ramach 

prac wykonano budowę głównego kolektora kanalizacji 

(studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm            

z pierścieniem odciążającym i włazem kl. D400 – 4 szt., 

kanały rurowe fi 160, fi 200, fi 250 – 240 mb oraz wykonano 

roboty ziemne dot. wykonania oświetlenia ulicznego. 

 

 

100 000,00 

 

 

100 000,00 

9.  Przebudowa placu przy szkole podstawowej                               

w Piotrkowie - w ramach zadania wykonano utwardzenie  

zjazdu do szkoły oraz placu z kostki betonowej o łącznej 

pow. 187,80 m2 wraz z odwodnieniem w tym wpust uliczny 

1 szt. oraz przykanaliki fi 120 – 8 mb. 

 

40 000,00 
 

36 051,79 

10.  Opracowanie dokumentacji projektowej – w ramach 

zadania  wykonano  dokumentację projektową dla 

inwestycji: Przebudowy ul. Piotra Skargi – łącznik, projekt 

budowy chodnika od m. Karolewo do ul. Łąkowej w Susz. 

 

35 0000,00 
 

19 249,50 

11.  Przebudowa nawierzchni i chodników Starego Miasta             

i ul. Kościuszki w Suszu - inwestycja dwuletnia 2020 – 

2021. W ramach zadania wykonano obsługę geodezyjną 

oraz nadzór inwestorski. 

 

10 0000,00 
 

10 0000,00 

12.  Przebudowa nawierzchni chodnika oraz jezdni w ciągu 

ul. Słowiańskiej w Suszu. Inwestycja dwuletnia 2020 – 

 

10 0000,00 
 

10 0000,00 
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2021. W ramach zadania wykonano obsługę geodezyjną 

oraz nadzór inwestorski. 

13.  Nadbudowa i zabezpieczenie p.poż. budynku Urzędu 

Miejskiego w Suszu - w ramach zadania wykonano m. in.: 

roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjno-budowlane, 

dach, roboty wykończeniowe, instalację centralnego 

ogrzewania, rozbudowa rozdzielnicy, montaż gniazd 

wtykowych, oświetlenie wewnętrzne, sieć lan, instalację 

odgromową i wyrównawczą, pomiary elektryczne, 

inwentaryzację geodezyjną, montaż samozamykacza, montaż 

domofonu, wykonano instalację zasilenia elektrycznego, 

zabezpieczenie p.poż budynku Urzędu Miejskiego w Suszu 

poprzez przebudowę i rozbudowę  istniejących tablic 

elektrycznych, instalację oświetlenia awaryjnego                                

i ewakuacyjnego, instalację systemu sygnalizacji pożaru. 

 

 

 

265 000,00 

 

 

 

263 394,24 

14.  Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz - zadanie 

wieloletnie, współfinansowane w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, działania ,,Cyfrowa 

dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka 

jakość e-usług publicznych, Dofinansowanie 85 % 

wydatków kwalifikowanych. W ramach zadania poniesiono 

wydatki na: zakup wyposażenia serwerowni na potrzeby 

uruchomienia e-usług, świadczenie usługi inżyniera 

projektu. 

 

 

 

1 108 845,00 

 

 

 

 241 457,61 

15.  Wykonanie inwentaryzacji, oceny stanu i koncepcji 

zagospodarowania budynku przy ulicy Piastowskiej 
Wykonano inwentaryzację oraz koncepcję 

zagospodarowania budynku na pomieszczenia biurowe. 

 

9 000,00 
 

8 900,00 

16.  Budowa zaplecza garażowo-socjalnego dla OSP                    

w Jakubowie Kisielickim – II etap. W ramach 

zaplanowanych środkach wykonano następujące roboty: 
1. Roboty budowlane - stolarka wewnętrzna drzwiowa, 

posadzki z płytek gres, tynki wewnętrzne, okładziny 

ścienne, malowanie,  docieplenie ścian zewnętrznych, plac 

manewrowy, zjazd i opaska budynku. 
2. Roboty sanitarne - przyłącze sieci wodociągowej  

(montaż hydrantu), przewody kanalizacji sanitarnej                     

z uzbrojeniem, instalacja wewnętrzna wody z uzbrojeniem, 

instalacja ogrzewania - elektryczna, instalacja wentylacji. 
3. Roboty elektryczne - tablica rozdzielcza, instalacja 

oświetleniowa, instalacja gniazdkowa, instalacja 

wyrównawcza i odgromowa, inwentaryzacja geodezyjna 

powykonawcza, wykonanie napisu, Ochotnicza Straż  Pożarna 

w Jakubowie Kisielickim telefon 112 i 998. 

 

 

 

 

201 000,00 

 

 

 

 

199 547,28 

17.  Budowa garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego                   

w OSP Redaki - inwestycja dofinansowana przez Urząd 

Marszałkowski w kwocie 40 000 zł. W ramach 

zaplanowanych środkach wykonano następujące roboty: 
1. Roboty budowlane - roboty ziemne, fundamenty, ściany, 

podciągi, belki wieńce i nadproża, dach, ścianki działowe, 

stolarka,  tynki, izolacje cieplne i przeciwwilgociowe, 

posadzki, elewacja, przestawienie garaży. 
2. Roboty elektryczne - tablica rozdzielcza, instalacja 

oświetleniowa, instalacja gniazdkowa. 

 

 

 

 

120 000,00 

 

 

 

 

119 817,07 
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3. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, dziennik 

budowy. 
 

18.  Zakup respiratora stacjonarnego dla Powiatowego 

Szpitala Specjalistycznego w Iławie. 
      100 000,00 100 000,00 

19.  Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku Szkoły 

Podstawowej w Piotrkowie 
10 000,00 10 000,00 

20.  Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni 

ścieków w Suszu. 
30 000,00 30 000,00 

21.  Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy 

energetycznych  - w ramach zadania: dokonano opłatę 

przyłączeniową, wybudowano  oświetlenie uliczne przy                     

ul. 11-go Listopada  w Suszu , etap II: montaż słupów 

oświetleniowych stalowych – 19 szt., montaż wysięgników 

– 19 szt., montaż opraw oświetleniowych – 19 szt., 

wybudowano oświetlenia ulicznego przy parkingu                     

w Bałoszycach: przecisk pod drogą – 27 mb, ułożenie kabla 

zasilającego – 100 mb, montaż opraw – 2 szt., montaż 

słupów stalowych z wysięgnikami – 2 szt.,  wybudowano 

oświetlenia ulicznego przy ul. Jaśminowej w  Suszu: 

przecisk pod drogą – 16 mb, ułożono kabel zasilający – 240 

mb, montaż opraw – 5 szt., montaż słupów stalowych                         

z wysięgnikami – 4 szt. 

 

 

 

 

100 000,00 

 

 

 

 

92 797,55 

22.  Projekt sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy -      

wykonano projekty sieci oświetleniowej w miejscowości 

Bronowo i w Suszu przy ul. Reja. 

 

15 200,00 
 

12 300,00 

23.  Projekt budowy sieci wodociągowej w Adamowie -  

wykonano projekt sieci wodociągowej w miejscowości 

Adamowo. 

 

11 000,00 

 

7 499,99 

24.  Modernizacja  kotłowni SP w Lubnowych  - w ramach 

modernizacji wykonano: studnię odwadniającą z pompą 

pływakową, nowy wkład kominowy kwasoodporny Ø 300 

mm., wymianę pompy obiegowej c.o. – montaż pompy, 

montaż kotła co.   

 

70 000,00 
 

49 000,00 

25.  Budowa sieci wodociągowej Adamowo - zakupiono 

materiały m.in.  rury - 904 m, hydranty p.poż - 6 szt., 

skrzynki hydrantowe - 6 szt., skrzynki do zasuw - 9 szt., 

zasuwy - 9 szt. 

 

50 000,00 
 

43 969,33 

26.  Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych -                      

w ramach  zadania wykonano: demontaż i montaż 

rejestratora – 1 szt., wymianę wyeksploatowanych kamer  – 

10 szt., montaż dysków – 6 szt., montaż sieci elektrycznej 

zasilającej – 100 mb. W miejscowości Jakubowo Kisielickie 

zamontowano system alarmowy w świetlicy. 

 

 

30 000,00 

 

 

29 812,30 

27.  Przebudowa pokrycia dachu budynku i pomieszczeń                   

nr 2 i 4 Urzędu Miejskiego w Suszu - pokrycie dachu nie 

było realizowane, ponieważ złożono wniosek na 

 

40 000,00 
 

38 935,84 
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dofinansowanie. Przebudowa pomieszczeń nr 2 i 4.                    

W ramach zaplanowanych środkach wykonano następujące 

roboty: wykonano ścianki z płyt na stelażu metalowym, 

zamontowano stolarkę drzwiową wewnętrzną, otwieraną 

przy użyciu karty lub kodu – 2 szt., zamontowano rolety 

antywłamaniowe otwierane ręcznie – 6 szt. oraz 

pomalowano pomieszczenia farbą emulsyjną. 

28.  Przebudowa pokrycia dachu budynku świetlicy                       

w Krzywcu  - w ramach zadania wykonano następujące 

roboty: rozebrano pokrycie dachu z płyt azbestowych -  

m2 114, rozebrano łaty -  m2 114, rozebrano rynny nie 

nadających się do użytku – mb 16, rozebrano rury spustowe nie 

nadających się do użytku – mb 8, odeskowano połać dachu –   

m2 114, ułożono izolację z papy -  m2 114, przybito kontrłaty                              

i łaty -  m2 114, ułożono blachodachówki na połaci dachu -  

m2 114, zamontowano gąsiory z blachy – mb 8, dokonano 

obróbki blacharskie blachą ocynkowaną  kominów, obróbki 

blacharskie blachą ocynkowaną  wiatrownic, zamontowano: 

rynny  z blachy ocynkowanej -  mb 16,  rury spustowe z blachy 

ocynkowanej  - mb 8, płotki przeciwśniegowych – mb 16,   ławy 

kominiarskie – mb 1,0, stopnie włazowe – szt. 5, wykonano 

instalację odgromową z protokołem pomiaru, wywieziono 

elementy z rozbiórki pokrycia dachu z utylizacją płyt 

azbestowych. 

 

 

 

30 000,00 

 

 

 

26 677,75 

29.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe – 

Nipkowie - inwestycja wieloletnia 2020-2021. 

Dofinansowana z programu PROW. W ramach 

zaplanowanych środkach wykonano następujące roboty: 

sieć kanalizacji tłocznej - 791 mb, montaż studni 

przepompowni ścieków – 2 szt. 

 

182 850,00 
 

181 524,36 

30.  II etap budowa ścieżki "Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 521 – ścieżka pieszo – rowerowa Susz - 

Bronowo" odcinek Susz- ul. Prabucka” - w ramach 

zadania wykonane zostało połączenie chodnika                               

od ul. Prabuckiej do wybudowanej ścieżki pieszo rowerowej 

na odcinku ok 400 mb  nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych. W ramach zadania dodatkowo 

wybudowano nowe zjazdy oraz  nowy kolektor kanalizacji 

deszczowej wzdłuż inwestycji. Zadanie współfinansowane 

z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w wysokości 

50%. 

 

 

 

445 750,00 

 

 

 

354 133,13 

31.  Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego - w ramach  

zadania zakupiono ramiona hydrauliczne. 
21 000,00 20 980,00 

32.  Zakup iluminacji świątecznych - w ramach zadania 

zakupiono choinkę o wysokości 8 m, pokrytą sztucznym 

świerkiem, ozdobionej lampami ledowymi, bombkami, 

szarfą i gwiazdą. 

 

30 000,00 
 

30 000,00 

33.  Wykonanie zabezpieczenia antyodorowego - w ramach 

zadania wykonano: kanał z rur – 14 mb., montaż filtra 

antyodorowego – 1 szt., montaż linii zasilającej, montaż 

kominka wentylacyjnego z wkładem węglowym – 2 szt., 

chodnik z płyt betonowych – 4 m2, uszczelnienie włazu 

zbiornika – 3 m. 

 

 

26 000,00 

 

 

25 867,11 
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34.  Wymiana pieca CO w SP Jawty Wielkie - w ramach 

zadania wykonano: demontaż istniejącego kotła CO, 

dostawa i montaż pieca na ekogroszek. 

70 110,00 70 110,00 

35.  Projekt budowy windy w budynku Suskiego Ośrodka 

Kultury w Suszu - wykonano projekt budowy windy                      

oraz uzyskana została decyzja pozwolenia na budowę. 

 

23 000,00 
 

22 100,00 

36.  Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie - inwestycja 

wieloletnia 2019-2020. W ramach zaplanowanych środkach 

2020 roku wykonano: roboty budowlane: dach, pokrycie, 

posadzki, wykończenie, stolarka wewnętrzna, okładziny 

ścian i sufitów, roboty malarskie, roboty zewnętrzne, 

elewacja, układ komunikacyjny, roboty elektryczne: 

zasilenie WLZ i rozdzielnia TE, instalacje elektryczne, 

instalacja gniazdowa, instalacja wyrównawcza                                      

i odgromowa, oświetlenie zewnętrzne, montaż opraw 

oświetleniowych, pomiary instalacji elektrycznej, roboty 

sanitarne: przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej,  

instalacja wodociągowa, instalacja centralnego ogrzewania, 

instalacja wentylacyjna. 

 

 

 

560 000,00 

 

 

 

556 744,78 

37.  Projekt dobudowy sanitariatów do istniejącej świetlicy 

w Emilianowie. 
17 000,00 9 500,00 

38.  Projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego                 

w Piotrkowie. 
7 500,00 7 400,00 

 

 

Gmina Susz w 2020 roku realizowała zadania przy współudziale środków zewnętrznych                                   

i były to: 

1) przebudowa drogi wojewódzkiej nr 520 w zakresie budowy chodnika w miejscowości 

Lubnowy. Zadanie współfinansowane w wysokości 50% z Zarządem Dróg Wojewódzkich                         

w Olsztynie. Na zadanie z budżetu gminy wydatkowano kwotę 153 901,05 zł. 

2) przebudowa drogi gminnej Redaki - Babięty Małe i Babięty Wielkie - Babięty Małe  - 

inwestycja wieloletnia 2019-2020. Wartość końcowa zadania - 3 274 782,19 zł. 

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (60% wydatków kwalifikowanych)                     

- 1 964 869,31 zł.  Środki własne – 1 309 912,88 zł.  

3) przebudowa drogi Babięty Wielkie do Szkoły Podstawowej - inwestycja wieloletnia 2019-

2020. Wartość końcowa inwestycji – 572 469,11 zł. Dofinansowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych (60% wydatków kwalifikowanych) - 343 481,47 zł. Środki własne                      

- 228 987,64 zł.  

4) rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz - zadanie wieloletnie, współfinansowane                                 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020, działania ,,Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka 
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jakość e-usług publicznych”. Dofinansowanie 85 % wydatków kwalifikowanych. Całkowita 

wartość projektu – 1 118 686,00 zł. W 2020 roku na zadanie wydatkowano 241 457,61 zł. 

5) II etap budowa ścieżki "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 – ścieżka pieszo - rowerowa 

Susz - Bronowo" odcinek Susz - ul. Prabucka”. Zadanie współfinansowane z Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w Olsztynie w wysokości 50%. Na zadanie z budżetu gminy wydatkowano 

kwotę 354 133,13 zł. 

6) budowa garażu dla pojazdu ratowniczo-gaśniczego w OSP Redaki - inwestycja 

dofinansowana przez Urząd Marszałkowski w kwocie 40 000 zł. 

 

3.5 Fundusz sołecki 

 

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy i stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która 

przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie                        

jej zadań. Jednostka pomocnicza gminy może obejmować w swoim terytorium jedną miejscowość 

lub kilka miejscowości.  

W Gminie Susz znajduje się 29 jednostek pomocniczych, w których realizowany jest fundusz sołecki. 

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, zagwarantowane dla sołectw 

na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. 

Kwota zaplanowana w budżecie na 2020 rok wynosiła 638 504,70 zł. Fundusz sołecki zrealizowano 

na kwotę 536 851,68 zł. 

 

Wydatki na realizację funduszu sołeckiego w 2020 r. z podziałem na sołectwa przedstawiały się 

następująco: 

L. p. Sołectwo Planowane wydatki 

w zł 

Wykonanie  

w zł 

1. Adamowo 20 776,28 14 438,80 

2. Babięty Wielkie 23 117,26 22 264,84 

3. Bałoszyce 33 700,48 30 925,02 

4. Bornice 16 728,32 15 181,93 

5. Bronowo 20 386,11 18 956,48 

6. Brusiny 14 533,64 10 524,90 

7. Chełmżyca 14 387,33 12 702,82 

8. Czerwona Woda 13 460,69 11 927,34 

9. Dąbrówka 16 874,63 15 687,00 
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10. Emilianowo 21 459,06 18 890,48 

11. Falknowo 15 899,22 15 179,89 

12. Grabowiec 13 850,85 6 147,49 

13. Jakubowo Kisielickie 19 898,40 18 623,98 

14. Januszewo 22 141,85 21 167,11 

15. Jawty Małe 15 265,20 12 794,51 

16. Jawty Wielkie  34 285,73 21 237,66 

17. Kamieniec 38 138,61 35 609,29 

18. Krzywiec 17 167,25 14 968,09 

19. Lubnowy Małe 39 260,33 38 264,49 

20. Michałowo 19 508,24 15 178,15 

21. Nipkowie 30 286,54 25 163,80 

22. Olbrachtowo 11 217,24 6 450,00 

23. Olbrachtówko 20 776,28 19 310,49 

24. Piotrkowo 27 360,31 20 935,21 

25. Redaki 26 189,81 23 892,60 

26. Różnowo 26 579,98 17 819,55 

27. Rudniki 16 728,32 16 002,11 

28. Ulnowo 34 432,04 26 309,57 

29. Żakowice 14 094,70 10 298,08 

OGÓŁEM: 638 504,70 536 851,68 

 

4. OŚWIATA I EDUKACJA 

Rok 2020 był trudnym czasem dla wielu obszarów funkcjonowania naszej gminy. Jednym                                      

z najbardziej odczuwalnych obszarów była oświata i wprowadzone tam obostrzenia w związku                      

z epidemią koronawirusa. Uczniowie i nauczyciele przeszli na tryb nauki zdalnej. 

Gmina Susz jest organem prowadzącym dla trzech szkół podstawowych z oddziałami 

przedszkolnymi: w Suszu, Babiętach Wielkich i Jawtach Wielkich. Na terenie gminy działają trzy 

szkoły niepubliczne tj. w Kamieńcu, Piotrkowie  i Lubnowych, przedszkole publiczne w Suszu                        

oraz żłobek. 

W 2020 roku  plan finansowy w dziale tym wynosił 17 974 682,65 zł,  a  wydatkowano 16 716 880,07 

zł  tj. 93,00%  planu, co stanowiło 22,76 % ogółu wykonania wydatków (subwencja oświatowa 

wynosiła 10 726 712,00 zł). 

Środki finansowe przeznaczono m.in. na:  
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− płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych publicznych  na terenie gminy                       

i miasta - 7 699 458,17  zł (w tym godziny ponadwymiarowe –  371 821,25 zł), dodatkowe 

wynagrodzenie roczne „13” –  509 117,01 zł, dodatki wiejskie – 94 950,18 zł, ekwiwalent za 

odzież i pranie odzieży, wynikające z przepisów BHP –  9 408,12 zł, pomoc zdrowotna dla 

nauczyciela - 1 100,00 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej nauczycieli                                      

-  39 688,55 zł, ryczałty samochodowe dyrektorów szkół oraz podróże służbowe pracowników 

oświaty - 4 076,33 zł, zakup węgla, drewna, środków czystości, materiałów biurowych, farb, 

papieru do drukarek, programów i licencji, czasopism, wyposażenie klas – 167 269,82 zł, energia 

elektryczna, woda i gaz w szkołach podstawowych –  39 152,91  zł, energia cieplna –  284 943,88  

zł, naprawa i konserwacje kserokopiarek, komputerów itp.  –  10 583,80 zł, wywóz nieczystości, 

opłaty za odpady, usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, Internet, opłaty RTV, badania 

lekarskie, szkolenia, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, przegląd gaśnic, warsztaty 

matematyczne itp. – 98 549,48  zł, ubezpieczenie budynków  szkół –  6 372,00 zł, odpisy na ZFŚS 

–  439 840,00 zł, zakup pomocy naukowych i książek – 95 862,88 zł, czynsz za halę sportową – 

34 230,44  zł, materiały remontowe w szkołach podstawowych -  14 861,33 zł. 

− oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych gminnych –  299 796,96  zł w tym m.in.: płace                             

i pochodne od płac nauczycieli - 244 933,32  zł (w tym godziny ponadwymiarowe - 7 783,99  zł), 

dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 12 004,80  zł, dodatki wiejskie - 15 549,80 zł,                             

ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży wynikające z przepisów BHP  - 202,76 zł, odpisy na ZFŚS 

- 12 137,00 zł, zakup materiałów, wyposażenia  i pomocy naukowych do oddziałów                                        

przedszkolnych – 8 645,28  zł,  

− przedszkole - 2 447 471,47 zł w tym m.in.: płace i pochodne od płac - 1 822 633,72  zł (w tym 

godziny ponadwymiarowe - 79 191,89 zł ), dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 116 942,17 

zł, ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży wynikające z przepisów BHP - 8 899,49 zł, podróże 

służbowe - 158,82 zł, zakup mebli, materiałów remontowych  i środków czystości, wyposażenia 

(w tym zakup  2 zmywarek i urządzenie wielofunkcyjne  na kwotę - 21 562,71 zł)                                              

- 59 510,45 zł, zakup środków żywności -  236 508,37 zł, pomoce naukowe - 5 000,00 zł, energia 

elektryczna, woda   i gaz - 17 021,55 zł, energia cieplna - 49 726,64 zł, odpisy na ZFŚS                                

- 94 368,00 zł, opłata za ścieki, odpady, badania lekarskie, usługi telefoniczne, internetowe,                            

szkolenia - 26 699,46 zł, remont i malowanie sali, naprawa ksero - 4 500,00 zł, dozór i konserwa-

cja dźwigów - 4 132,80  zł, 



 
Raport o stanie Gminy Susz za 2020 rok 

 

 

 

25 
 

− zwrot kosztów za bilety miesięczne dzieci dojeżdżających do szkół z terenu Gminy                                               

- 249 738,65 zł,  

− koszt transportu do szkół dzieci niepełnosprawnych (Prabuty, Kisielice, Kamieniec)                                            

- 124 045,20 zł, 

− zwrot kosztów rodzicom (opiekunom) za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół                                                

- 8 209,96 zł,  

− dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu gminy i miasta - 28 471,28 zł,  

− opłata za dzieci uczęszczające z terenu gminy Susz do przedszkola w Iławie    - 13 281,12 zł,  

− opłata za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Ząbrowie - 22 300,99 zł,  

− koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w  Iławie i Kisielicach  przez M-GOPS                                                           

- 172 198,93 zł,  

− wykonanie  remontu sali gimnastycznej SP Kamieniec – 7 962,40 zł,  

− zakup laptopów (26 szt.) w ramach projektu ,, Zdalna szkoła” -  69 396,60 zł,  

− zakup laptopów (42 szt.) w ramach projektu „Zdalna szkoła” - 113 910,30 zł. 

− żłobek -  rozpoczął działalność w styczniu 2020 roku. Placówka przeznaczona jest dla 40 dzieci 

w wieku do 3 lat (w grudniu 2020 r. ze żłobka korzystało 29  dzieci, a w maju 2021 roku                           

40 dzieci). W 2020 roku na działalność placówki przeznaczono 489 665,09 zł, z kwoty tej 

wydatkowano m.in. na: płace i pochodne od płac pracowników  żłobka - 399 146,91 zł, zakup 

środków czystości, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, odkurzacza, szafek, apteczki, 

termowentylatora,  itp. – 25 594,87 zł, energia elektryczna, cieplna, woda, gaz - 11 570,96 zł, 

badania lekarskie pracowników - 320,00 zł, wykonanie mebli, pieczątek, aktywacja BIP, 

odprowadzenie ścieków - 12 604,82 zł, zakup posiłków z Przedszkola - 23 885,60 zł, szkolenia 

pracowników, podróże służbowe - 1 079,02 zł, usługi telefoniczne i Internet - 1 051,91 zł, opłata 

za odpady - 1 140,00 zł, odpis na ZFŚS - 13 271,00 zł. 

− świetlica szkolna w SP Susz  - 189 205,96 zł  w tym m.in.: płace i pochodne nauczycieli świetlicy                               

- 169 530,09  zł w tym godziny ponadwymiarowe –  323,68 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne  
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„13” - 11 040,70 zł, materiały biurowe, gry świetlicowe – 1499,00 zł, zakupy bhp –  80,17 zł, 

odpisy na ZFŚS - 7 056,00 zł 

Wydatki w ramach dotacji wyniosły dla: 

− Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńcu – 829 983,70 zł, na oddziały przedszkolne                      

w Kamieńcu -  185 273 89 zł, 

− Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowych – 779 122,11 zł, na oddziały przedszkolne                     

w Lubnowych – 71 785,68 zł 

− Szkoły Podstawowej w Piotrkowie – 1 226 278,01 zł, na oddziały przedszkolne                                             

w Piotrkowie – 136 121,70 zł 

− Przedszkola Niepublicznego w Suszu   - 232 059,08 zł. 

 

Liczba uczniów w placówkach oświatowych Gminy Susz w poszczególnych latach przedstawia się 

następująco: 

Nazwa  

placówki 

Rok 

szkolny 

2018/2019 

Rok 

szkolny 

2019/2020 

Poniżej 

„0” 

2018/2019 

 

„0” 

2018/2019 

Poniżej 

„0” 

2019/2020 

„0” 

2019/2020 

Rok 

szkolny 

2020/2021 

Poniżej 

„0” 

2020/2021 

„0” 

2020/2021 

 

Placówki publiczne 

 

 
Szkoła  

Podstawowa 

im. gen. 

 Józefa Bema                     

w Susz 

737 

+142                 
III klasa 

gimna-

zjum 

 

 

 
729 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
X 

 

 
X 

 

 

 
721 

 

 
0 

 

 
0 

Szkoła 

 Podstawowa  

im. Ziemi  

Suskiej  

w Babiętach  

Wielkich 

 

 

 
90 

 

 
91 

 

 
18 

 

 
15 

 

 
20 

 

 
12 

 

 
91 

 

 
20 

 

 
8 

Szkoła  Pod-

stawowa                        

w Jawtach 

Wielkich 

 

 

86 

 

81 

 

14 

 

12 

 

21 

 

 

 

1 

 

64 

 

21 

 

10 

 

Przedszkole  

w Suszu 
 

0 
 

 

0 

 

163 

 

80 

 

155 
 

 

 

74 
 

 

 

 

 

0 

 

127 

 

95 
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Placówki niepubliczne 

 
Szkoła  Pod-

stawowa                       

w                

Lubnowych 

 
76 

 
69 

 
9 

 
8 

 
7 

 
10 

 
64 

 
10 

 
4 

Szkoła 

 Podstawowa                         

w                     

Kamieńcu 

 

72 

 

69 

 

11 

 

18 

 

12 

 

10 

 

66 

 

13 

 

10 

Szkoła  

Podstawowa                        

w                    

Piotrkowie  

 
63 

 
66 

 
15 

 
6 

 
17 

 
7 

 
62 

 
15 

 
6 

Przedszkole 

Niepubliczne                

w Suszu 

- - 28 11 29 5 - - - 

Źródło: opracowano na podstawie SIO (System Informacji Oświatowej) na 30.09.2020 r.  
 

Liczbę oddziałów w placówkach  przedstawiono w poniższej tabeli. 

Nazwa 

 placówki 

Rok szkolny 

2018/2019 

Rok szkolny 

2019/2020 

Oddziały                          

przedszkolne 

2018/2019 

Oddziały                    

przedszkolne 

2019/2020 

Rok 

szkolny 

2020/2021 

Oddziały                    

przedszkolne 

2020/2021 

 

Placówki publiczne 

 

Gimnazjum 6 0 0 0 

 

- - 

Szkoła Podstawowa 

im. gen. Józefa Bema                      

w Susz 

 

34 

 

33 

 

0 

 

0 

 

32 

 

0 

Szkoła Podstawowa im. 

Ziemi Suskiej w Babiętach 

Wielkich 

 

8 

 

8 

 

2 

 

2 

 

8 

 

2 

Szkoła Podstawowa                        

w Jawtach Wielkich 

8 8 2 2 7 2 

Przedszkole  

w Suszu 

0 0 

 

10 10 0 10 

 

Placówki niepubliczne 

 

Szkoła Podstawowa                         

w Kamieńcu 
8 8 2 2 8 2 

Szkoła Podstawowa                       

w Lubnowych 

7 7 2 2 7 1 

Szkoła Podstawowa                       

w Piotrkowie 

8 8 2 2 8 2 

Przedszkole 

 Niepubliczne  w Suszu 

0 0 

 
3 2 - - 

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

Nazwa Szkoły Liczba dzieci 

IX 2019 

Liczba dzieci 

IX 2020 

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Susz 84 

 

75 

Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich 10 

 

0 

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich 11 

 

12 

Szkoła Podstawowa w Kamieńcu 9 

 

6 

Szkoła Podstawowa w Lubnowych 7 

 

10 

Szkoła Podstawowa w Piotrkowie 8 

 

7 

Źródło: opracowano na podstawie danych UM w Suszu. 
 
 

Liczba nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych placówkach. 

Nazwa 

 placówki 

Bez 

 stopnia 

Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomo-

wany 

Razem 

 

 

Rok szkolny 2018/2019 

 

Szkoła Podstawowa                               

im. gen. Józefa 

Bema  w Susz 

 

0 

 

0 

 

8 

 

8 

 

59 

 

75 

Szkoła                    

Podstawowa                      
im. Ziemi  Suskiej                                    

w Babiętach  

Wielkich  

 

 
0 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
5 

 

 
14 

 

 

23 

Szkoła Podstawowa                     

w Jawtach Wielkich 

 

0 

 

1 

 

7 

 

5 

 

3 

 

16 

Przedszkole                                            

w Suszu 

0 0 6 4 9 19 

Szkoła Podstawowa                    

w Lubnowych 

0 0 5 2 7 14 

Szkoła Podstawowa                                               

w Kamieńcu 
5 3 2 2 13 25 

Szkoła  Podsta-

wowa w Piotrkowie 

0 

 

 

3 8 2 3 16 

Przedszkole 

 Niepubliczne 
”Przedszkolak” 

0 0 3 0 1 4 

 

Rok szkolny 2019/2020 

 

Szkoła Podstawowa                              

im. gen. Józefa 

Bema                         
w Susz 

 

0 

 

0 

 

6 

 

5 

 

55 

 

66 

Szkoła Podstawowa                      

im. Ziemi Suskiej                                   

w Babiętach  

Wielkich 

 

0 

 

5 

 

1 

 

4 

 

14 

 

24 
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Szkoła Podstawowa                     

w Jawtach Wielkich 
0 

 
 

3 4 3 7 17 

Przedszkole    
w Suszu 

0 
 

 

1 5 4 10 20 

 

Rok szkolny 2020/2021 

 

Szkoła Podstawowa                              

im. gen. Józefa 

Bema                         

w Susz 

0 0 2 6 56 64 

Szkoła Podstawowa                      

im. Ziemi Suskiej                                   
w Babiętach  

Wielkich 

 

0 

 

1 

 

4 

 

3 

 

14 

 

22 

Szkoła Podstawowa                     

w Jawtach Wielkich 

 

0 0 5 2 8 15 

Przedszkole    

w Suszu 

 

0 0 6 3 12 21 

 

Źródło: opracowano na podstawie danych UM w Suszu oraz SIO na 30.09.2020 r. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco: 

 Szkoła Pod-

stawowa im. 

gen. Józefa 

Bema                  

w Susz 

Szkoła  

Podstawowa                      

im. Ziemi  

Suskiej                   

w Babiętach 

Wielkich 

Szkoła 

 Podstawowa                     

w Jawtach 

Wielkich 

Szkoła Podsta-

wowa                    

w Lubnowych 

Małych 

Szkoła  

Podstawowa                   

w Kamieńcu 

Szkoła 

 Podstawowa                   

w Piotrkowie 

Język polski  

 

Rok  2019 2020 
 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Liczba  

zdających 

81 69 12 15 10 16 14 13 10 10 6 7 

Średni wynik           

w szkole 
56 49 64 55 44 48 60 54 44 51 60 49 

Średni wynik           

w gminie 
56 w 2019 r. 
50  w 2020 r. 

Średni wynik                    

w powiecie   
57 w 2019 r. 
54 w 2020 r. 

 

Średni wynik                

w województwie  
58 w 2019 r. 
55 w 2020 r. 

 

Średni wynik                     

w kraju 
63  w 2019 r. 
59 w 2020 r. 

 

Matematyka  

 

Rok 2019 2020 
 

2019 2020 
 

2019 2020 
 

2019 2020 
 

2019 2020 
 

2019 2020 
 

Liczba  

zdających 

81 69 12 15 10 16 14 13 10 10 6 7 
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Średni wynik    

w szkole 
42 41 50 43 21 25 44 40 38 47 27 42 

Średni wynik           

w gminie  
40 w 2019 r. 
40 w 2020 r. 

 

Średni wynik                    

w powiecie  
40 w 2019 r. 
41 w 2020 r. 

 

Średni wynik                     

w województwie 
41 w 2019 r. 
42 w 2020 r. 

 

Średni wynik                     

w kraju 
45 w 2019 r.  
46 w 2020 r. 

 

Język angielski  

 

Rok 

 

2019 2020 
 

2019 2020 
 

2019 2020 
 

2019 2020 
 

2019 2020 
 

2019 2020 
 

Liczba  

zdających 

78 67 12 15 10 16 14 13 10 10 6 8 

Średni wynik w 

szkole  
47 42 43 37 28 23 44 39  34 47 33 

Średni wynik           

w gminie  
44 w 2019 r. 
38 w 2020 r. 

Średni wynik                    

w powiecie              
51 w 2019 r. 
46 w 2020 r. 

 

Średni wynik                     
w województwie  

54 w 2019 r. 
50 w 2020 r. 

 

Średni wynik                     

w kraju 
59 w 2019 r. 
54 w 2020 r. 

 

Źródło: opracowano na podstawie informacji z OKE w Łomży (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna). 

 

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. 

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. 
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Wartość środków trwałych Gminy Susz.  

Lp.  

Opis majątku trwałego  

wg KŚT 

Stan  

na 31.12.2018 r.  

Stan  

na 31.12.2019 r.  

Stan  

na 31.12.2020 r 

1. Grunty 19 839 359,06 19 816 908,20 

 

19 973 421,47 

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 

 

23 632 617,77 

3. Obiekty inżynierii lądowej              

i wodnej w tym: drogi i mosty 

59 023 186,38 66 530 329,80 71 968 029,16 

4. Kotły i maszyny energetyczne 369 456,74 369 456,74 439 009,35 

5. Maszyny, urządzenia 

i aparaty ogólnego 

zastosowania 

 

347 502,06 

 

345 026,63 

 

366 006,63 

6. 

 

Urządzenia techniczne 

 

429 419,70 481 667,30 

 

577 588,88 

7. Środki transportu 1 020 627,13 1 384 428,87 

 

 

1 384 428,87 

8. Narzędzia, przyrządy, 

ruchomości 

i wyposażenie gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

 

767 367,05 

 

737 392,69 

 

758 425,84 

 

RAZEM 

 

102 565 072,57  

 

 

  

111 579 483,34 

 

 

 

119 099 527,97 

 

Nieruchomości gruntowe stanowiące zasoby gminne przedstawia poniższa tabela. 

Tabela nr 14. Nieruchomości gruntowe stanowiące zasoby gminy. 

L.p. Rodzaj gruntów Powierzchnia             

w ha 

(2019 r.) 

Wartość 

gruntów w zł 

(2019 r.) 

Powierzchnia             

w ha 

(2020 r.) 

Wartość 

gruntów w zł 

(2020 r.) 

1.     1 Zasoby gruntów stanowiące użytki 

rolne 
69,0268 834 588,20 69,0268 834 588,20 

2.     2 Zasoby gruntów stanowiące łąki 2,9061 2 474,15    2,9061 2 474,15 

3.     3 Zasoby gruntów stanowiące pastwiska 6,0020 6 453,67    6,0020 6 453,67 

4.     4 Zasoby gruntów zalesione 2,6463 52 778,86     3,4281 101 103,86 

5.     5 Zasoby gruntów zadrzewione                   

i zakrzaczone 
7,9711 79 460,32     7,9711 79 460,32 

6.     6 Tereny mieszkaniowe zabudowane 23,4604 3 479 666,60    23,4887    3 461 819,04 

7.     7 Tereny przemysłowe zabudowane 14,6250 957 122,80    14,5851 947 147,80 

8.     8 Tereny zabudowane pozostałe  15,3420 690 902,42    15,3819 700 877,42 

9.     9 Tereny niezabudowane przeznaczone 

pod zabudowę 

43,1890 3 537 820,74 41,5338 3 399 313,93  
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10.      

 

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 17,6620 1 106 301,59 18,6359 1 246 236,59 

11.     1

1 

Tereny komunikacyjne                  

(grunty pod drogami) 

255,3881 8 652 277,58    256,5889 8 776 885,22 

12.     1

2 

Tereny różne ( nieczynne wyrobiska 

piasku) 
2,6753 29 455,29     2,6753 29 455,29 

13.     1

3 

Nieużytki 58,1171 379 343,33 58,1171 379 343,33 

14.     1

4 

Grunty pokryte wodami  

powierzchniowymi (rowy) 
32,1982 8 262,65 32,1982 8 262,65 

 Razem 551,2094 

 

19 816 908,20 552,5490 19 973 421,47 

 

 

 

Tabela nr 15. Nieruchomości znajdujące się w użytkowaniu wieczystym i trwałym zarządzie. 

L.p. Rodzaj gruntu Powierzchnia w ha 

(2019 r.) 

Powierzchnia w ha 

(2020 r.) 

1.  W użytkowaniu wieczystym osób 

fizycznych 

 

5,5622 6,3161 

2.  W użytkowaniu wieczystym osób 

prawnych 

 

5,2734 6,1195 

3.  W trwałym zarządzie 

 

0,56 0,56 

 
 
Zmiany w posiadanym mieniu 
 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu: 

1. Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych  o pow.                -      880 m2 

2. Sprzedaży działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową  o pow.         -   7 588 m2 

3. Sprzedaży 7 lokali mieszkalnych w Suszu o pow. użytkowej o pow.     -      400 m2 

 

 

W okresie od  01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu: 

 

1. Nabycia gruntów na cele infrastruktury komunalnej w Lubnowych Wielkich,                                               

gm. Susz o pow. 390 m2 

2. Nieodpłatnego nabycia gruntów pod boisko sportowe w Piotrkowie o pow. 7004 m2 

3. Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Suszu przy ul. Prabuckiej o pow. 422 m2                             

4. Nabycie gruntów w formie darowizny przez Gminę od ZUK o pow. 7818 m2 
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6. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

6.1 System gospodarki opadami 

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w  gminach  oraz  

niektórych  ustaw  (t.j.  Dz.  U.  z  2020  r.,  poz.  1439)  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”. 

 

W 2020 roku uchwałą nr IX/94/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 14 sierpnia 2019 r. stawki opłaty 

za odpady wynosiły:  za odpady segregowane - 17,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca,                                

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: 

a) za pojemnik o pojemności 110 l  - 57,00 zł 

b) za pojemnik o pojemności 120 l  - 57,00 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 

 

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 63,00 zł na rok  jeżeli 

odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. 
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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 (dane na koniec 2020 r.): 

− gospodarstwa domowe - 2683 punkty adresowe (2671 w 2019 r.), z których 2347 deklaruje 

segregację (2259 w 2019 r.), 

− nieruchomości  niezamieszkałe - 243  punkty (241 w 2019 r.),  z  których  156  zadeklarowało 

segregację (148 w 2019 r.). 

 

6.3 Postępowanie z odpadami 

Odpady komunalne z terenu Gminy Susz w 2020 r. odbierane i zagospodarowane były przez 

wyłonione w drodze przetargowej przedsiębiorstwo REMONDIS Olsztyn sp. z o.o. Sp. K.                               

z siedzibą w Olsztynie. Przedsiębiorstwo wpisane było do rejestru działalności regulowanej                            

w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz. Umowa na odbiór                                               

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z  terenu Gminy Susz zawarta została na czas oznaczony 

16 miesięcy kalendarzowych tj. od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. 

 

W 2020 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe wyłaniające podmiot świadczący usługi                       

w zakresie odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Susz na lata                                  

2021-2022. i został nim Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Suszu.  

 

Odpady  komunalne  od  mieszkańców  odbierane  są  w  postaci  zmieszanej  i  selektywnej. 

Segregacji podlegają: 

1) tworzywa sztuczne (w tym odpady wielomateriałowe, metale), 

2) szkło, 

3) papier i tektura, 

4) odpady ulegające biodegradacji. 
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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., oraz zgodnie  

z  harmonogramem  dostępnym  w  Urzędzie  Miejskim  w  Suszu i opublikowanym na stronie 

internetowej: www.susz.pl. 

Tabela nr 16. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy 

Rodzaj nieruchomości Zmieszane 
Selektywnie 

zebrane 
Biodegradowalne 

Budynki jednorodzinne co 2 tygodnie co 2 tygodnie co 2 tygodnie 

Budynki wielorodzinne co 1 tydzień co 2 tygodnie 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 - - 

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 2020 r. czynny był we wtorki w godzinach 12.00 do 18.00, czwartki w godzinach 06.00 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, 

5) przeterminowane leki, 

6) odpady zielone, 

7) odpady budowlano-remontowe, 

8) zużyte opony. 

http://www.susz.pl/
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Dodatkowo mieszkańcy  mogli  wrzucać  baterie 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 17. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2020 r. na terenie gminy 

Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa odpadów 

odebranych [Mg] 

(2019) 

Masa odpadów 

odebranych [Mg] 

(2020) 

200301 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
2 717,4200 2 303,6000 

150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 110,2900 206,5200 

150107 Opakowania ze szkła 119,5800 186,9200 

150101 Opakowania z papieru i tektury 44,1150 86,8000 

200201 Odpady ulegajace biodegradacji 103,1000 222,7400 

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 2020 r. 

Tabela nr 18. Masa odpadów przyjęta do PSZOK. 

Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa odpadów 

odebranych [Mg] 

(2019) 

Masa odpadów 

odebranych [Mg] 

(2020) 

160103 Zużyte opony 17,8060 14,7000 

170180 Tynki i tapety - 3,5600 

200123* Urzadzenia zawierające freony 4,2700 3,0500 

200127 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, - 1,0900 

200132 Leki 0,1930 0,1445 

200135 Zużyte urzadzenia 2,6430 5,1700 

200136 
 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne 
2,5500 6,4000 

200307 Odpady wielkogabarytowe 52,0750 61,6600 

Źródło: opracowano na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Suszu. 
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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 19. Zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych 

 

Kod 

odpadów 

Rodzaj odpadów Sposób 

zagospoda

rowania 

odpadów 

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane 

odpady komunalne 

200301 Zmieszane odpady 

komunalne 

R12 Bioelektra Group SA, Różanki 12, 14-240 Susz 

150102 Opakowania                        

z tworzyw 

sztucznych 

R3 Bioelektra Group S.A. Różanki 12, 14-240 Susz 

PHP P. Olejnik Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec 

KGPlast Łosice 68a, 08-200 Łosice 

Ekopartner Silesia ul. Wojska Polskiego 16g                          

41-600 Świętochłowice 

 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Dreszler" B. Dreszler 

ul. Toruńska 12, 14-260 Lubawa 

Eko-robak ul. Mostowa 3, 89-200 Szubin 

Aseo ul. Fabryczna 21, 33-132 Żabno 

150107 Opakowania                            

ze szkła 

R5 SAR RECYKLING ul. Krasińskiego 29/2, 40-019 Katowice 

150101 Opakowania                          

z papieru i tektury 

R3 ZUOK RUDNO Rudno 17, 14-100 Ostróda 

STORA ENSO POLAND SA. Ostrołęka 21, 07-401 

Ostrołęka 

ATUS Sadkowa Góra 12, 39-305 Borowa 

WARTER Sp. jawna Oddział Tarnówka,                              

Tarnowski Młyn 2A 
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200201 Odpady ulegające 

biodegradacji 

R12 Bioelektra Group SA, Różanki 12, 14-240 Susz 

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

 

6.4 Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych 

Gmina Susz liczy 12 597 mieszkańców (stan na 31.12.2020 r.), z czego 7169 osób to mieszkańcy                  

44  wsi  zebranych  w  29  sołectwach,  natomiast  5428 osób zamieszkuje  miasto. W deklaracjach                       

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w  Urzędzie  Miejskim  

ujętych  zostało  9 919 mieszkańców (stan na  31.12.2020 r.) - wieś:  5380. 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 roku 2020 r. wysłano 92 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 20. Wpływy z tytułu opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wpływy Kwota (zł) 

(2019) 

Kwota (zł) 

(2020) 

Wpłaty i należności ściągnięte 1 966 195,36 2 539 256,67 

Koszty upomnienia i odsetki 13 235,57 14 498,08 

Razem 1 979 430,93 2 553 754,75 
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W 2020 r. wystawiono 1325 upomnień  (1134 w 2019 r.) na kwotę 235 726,92 zł (107 063,73                                                          

w 2019 r.) oraz 807 tytułów wykonawczych (849 w 2019 r.) na kwotę 171 086,00 zł (84 301,50 zł). 

Wszyscy właściciele nieruchomości w gminie Susz, na których powstają odpady są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. W 2020 r. wydano                       

13 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W roku 2020 koszt systemu gospodarki odpadami w Gminie Susz wyniósł  3 070 828,85 zł. 

 

6.5 Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Susz, został podjęty uchwałą Nr XV/179/2020 Rady Miejskiej w Suszu                                       

z dnia 4 czerwca 2020 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. Zabiegi te mają na celu zmniejszenie populacji zwierząt, co  w efekcie 

długookresowym ma wpłynąć na zmniejszenie ilości zwierząt bezdomnych na terenie gminy.                  

W 2020 roku zostało wykonane 65 zabiegów sterylizacji/kastracji kotów (20 w 2019 r.)  i 14 zabiegów 

sterylizacji/kastracji psów posiadających właścicieli (30 w 2019 r.) oraz zostało zaczipowane ogółem 

55 sztuk psów i kotów (282 w 2029 r.), dokładnie 10 kotów (23 w 2019 r.) oraz 45 psów                                      

(259 w 2019 r.). 

 

Ilość psów z terenu Gminy Susz przebywających w schroniskach na początku 2020 roku wynosiła 

18 sztuk. W ciągu roku było 32 adopcje  oraz odbiorów psów przez właścicieli (36 w 2019 r.) oraz 

18 przyjęć psów do schronisk (39 w 2019 r.). Stan na koniec 2020 roku wynosił 4 sztuki psów 

w schroniskach. Kolejny rok akcji czipowania oraz sterylizacji/kastracji psów w naszej gminie 

przynosi efekty w postaci zmniejszenia ilości psów przebywających w schroniskach. W 2020 r. 

skierowano 5 wniosków do organów ścigania o podejrzeniu znęcania się nad zwierzętami                          

(9 w 2019 r.). W trosce o czyste miasto pracownicy Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony 

Środowiska regularnie zaopatrywali Psie Pakiety w woreczki na psie odchody. Mieszkańcy chętnie 

korzystali z takiego rozwiązania, a suskie trawniki stały się mniej zanieczyszczone. 

Na  realizację  programu  w  budżecie gminy  na  rok  2020 zaplanowano  kwotę  98 000,00  zł                        

(95 500,00 zł - 2019 r.), a wykonanie było na poziomie 76 372,37 zł (88 550,07 zł – 2019 r.). 
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6.6 Czyste powietrze 

W 2020 r. na terenie Gminy Susz funkcjonowały zamontowane w 2019 r. czujniki jakości powietrza. 

Czujniki zamontowane 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,  działają całą dobę i monitorują aktualną jakość powietrza, 

którą każdy z mieszkańców może sprawdzić na stronie internetowej https://airly.eu/map/pl/. 

Wszystkie pomiary podawane są na żywo lecz istnieje możliwość sprawdzenia pomiarów godzinnych 

na 24 godziny wstecz.  

Czujniki jakości powietrza badają przede wszystkim stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu,                   

w tym PM10, PM 2.5 oraz PM1(PM1 to zanieczyszczenia powietrza o średnicy 1 mikrometr lub 

mniej, 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. PM 10 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 

mieszkaniec mógł odczytać bez problemu wynik. Osoby chętne, mają również możliwość 

zainstalowania aplikacji Airly na swoich smartfonach, by móc na bieżąco kontrolować jakość 

powietrza w swoim otoczeniu. 

 

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. 

 

 

 

 

https://airly.eu/map/pl/
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Wykres 1. Babięty Wielkie 

 
Wykres. 2 Jawty Wielkie 
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Wykres 3. Piotrkowo 

 
 

 

Dane miesięczne  

Wykres 4. Lubnowy Małe 
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Dane miesięczne 

 

Wykres 5. Susz ul. Polna 

 
Dane miesięczne Wykres 6. Susz. ul. Piastowska
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Dane miesięczne 

Wykres 7. Kamieniec

 
Wykres 8. Susz ul. Polna 

Dane dobowe za miesiąc grudzień 
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Podobnie jak to miało miejsce w 2019 roku, grudzień 2020 roku okazał się najbardziej nieprzyjaznym 

miesiącem pod względem jakości powietrza w gminie. Sensor zamontowany na ulicy Polnej 

wskazywał przekroczenie dopuszczalnych norm w tym zakresie i wskazał 31 grudnia 2020 roku: PM 

1 – 26,03 µg/m3, PM 2,5 – 53,09 µg/m3, PM 10 - 77,67 µg/m3 (dla porównania w 2019 roku było to:                              

PM 1 – 18,64 µg/m3, PM 2,5 – 37,72 µg/m3, PM 10 – 56,54 µg/m3). 

 

6.7 Przydomowe oczyszczalnie ścieków 

Pomoc w formie dotacji udzielana była 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 dotacji skorzystało siedmioro 

mieszkańców, po jednym z Redak, Falknowa oraz Jawt Małych, dwóch mieszkańców  z  Jawt 

Wielkich oraz dwóch mieszkańców z miejscowości Piotrkowo. W 2020 roku  w budżecie gminy 

zaplanowano 21 000,00 zł na finansowanie ww. zadania i środki zostały wydatkowane w całości,             

(w 2019 roku   udzielono również 7 dotacji na planowaną kwotę  21 000,00  zł). 

 

6.8 Usuwanie wyrobów azbestowych 

Pomoc w formie dotacji udzielana była na podstawie Uchwały Nr XVII/211/2020                                

z  dnia 23 września 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie 

kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów 

azbestowych 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 dotacji skorzystało dziewięcioro właścicieli nieruchomości. Dotacji 

udzielono na łączną kwotę 10 355,00 zł na planowane 20 000,00 zł.  

 

6.9 Edukacja ekologiczna 

W związku z dużym zainteresowaniem segregacją odpadów przez mieszkańców gminy, informatory 

przygotowane w 2019 roku dla mieszkańców w sprawie odbioru odpadów komunalnych zostały 

dodrukowane w 2020 r. i rozdystrybuowane w gminie. W informatorze poruszone zostały kwestie 

takie jak: zalety segregacji odpadów, zasady segregacji, wyjaśnienie czym jest Punkt Selektywnej 
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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 tworzyły się książeczki i gry planszowe dla dzieci. 

Książeczka „Susz natura bliżej niż myślisz” opowiadała kolejne historie Rozalki, którą poznaliśmy 

w poprzednich książeczkach wydanych w 2019 roku. Książeczka miała na celu ukazanie dzieciom 

zachowań proekologicznych. Nauka poprzez zabawę to motto, które towarzyszy nam kolejny rok. 

Gra planszowa nosiła taki sam tytuł jak książeczki i była spersonalizowana z Gminą Susz. 

 

W październiku oraz listopadzie przeprowadzono pomiar punktowy zanieczyszczeń powietrza przy 

kominach mieszkańców naszego miasta za pomocą drona oraz wykonana została inwentaryzacja 

kominów na obszarze ponad 1 km2. Pomiary nie wykazały znacznych zanieczyszczeń powietrza                             

i miały charakter edukacyjny. 

 

W 2020 roku zakupione zostały cztery pojemniki w kształcie serc na nakrętki, które zostały 

umieszczone przy Urzędzie Miejskim w Suszu, przy Szkole Podstawowej w Babiętach Wielkich, 

przy Szkole Podstawowej w Jawtach Wielkich oraz w miejscowości Lubnowy Małe. Środki uzyskane 

ze zbiórki nakrętek przeznaczane są przede wszystkich na pomoc osobom z  niepełnosprawnościami,                          

w szczególności polegającą na zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, dopłacie do uczestnictwa                        

w turnusach rehabilitacyjnych, czy wniesieniu opłaty za leczenie. 

 

W połowie 2020 roku przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Suszu umieszczona została 

gablota informacyjna, która służy do zamieszczania zdjęć psiaków, które z terenu Gminy Suszu 

trafiają do schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

 

Edukację ekologiczną prowadziły również placówki oświatowe na terenie gminy i tak m.in.: 

− Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich zorganizowała:  20 maja Światowy Dzień Pszczoły,  

22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi, 21 marca konkurs pt. "Najzabawniejsza marzanna",                        

21 marca powitanie Wiosny, Konkurs na komiks w ramach programu edukacyjnego 

"Przygody Kota Cieposława" 
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− Szkoła Podstawowa w Lubnowych Małych brała udział w konkursie ekologicznym 

zorganizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego w Jerzwałdzie 

pt. "Dziuple i ich mieszkańcy,  

− Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich zorganizowała: Dzień Ziemi, akcja promująca 

światowy dzień ziemi, pogadankę z uczniami, artykuł na stronę szkoły i fb, Majowy ogród - 

konkurs plastyczno-techniczny w trakcie nauki zdalnej (czas kwarantanny narodowej), 

sprzątanie świata 2020, 

− Szkoła Podstawowa w Piotrkowie:  w ramach zajęć wychowawczych poruszano tematykę 

dotyczącą segregacji odpadów oraz zachęcano dzieci do akcji sprzątania własnego podwórka, 

− Szkoła Podstawowa w  Kamieńcu zorganizowała: sprzątanie świata, konkurs ekologiczno-

plastyczny, lekcje wychowawcze dotyczące segregacji odpadów (szkoła została wyposażona 

w pojemniki do segregacji odpadów na pięć frakcji, pojemniki zostały umieszczone na 

szkolnym korytarzu). 

− Szkoła Podstawowa w Suszu uczestniczyła m.in.: styczeń 2020 - Międzywojewódzki 

Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej pt.: ”Dziuple i ich mieszkańcy”  dla klas IV-VIII, 

luty 2020 - udział w akcji „Europejskie drzewo roku 2020”, kwiecień 2020 - udział  w akcji 

„Dzień Ziemi 2020” - wykonanie plakatów o treści ekologicznej w kl. I-III, kwiecień 2020 - 

udział w Plebiscycie Gazety Wyborczej w głosowaniu na ekologiczną inicjatywę symbolu 

miasta Bielsko – Biała, kwiecień/maj 2020 - edukacja ekologiczna w kl. IIId „Piękna jest 

nasza Ziemia”, maj 2020 - udział w Wojewódzkim Konkursie Dendrologicznym dla klas IV-

VIII organizowanym przez Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej, grudzień 2020 udział 

w Konkursie Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej pt.: „Dziuple i ich mieszkańcy”, grudzień 

2020, udział w konkursie fotograficznym organizowanym przez Elbląskie Centrum Edukacji 

Ekologicznej pt. ”Niezwykłe kreacje przyrody polskiej z bliska i z daleka”, w szkole trwała 

całoroczna akcja zbierania makulatury i nakrętek, szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji 

„Zbieraj z klasą” – zbiórka baterii i elektroodpadów, w której szkoła pozyskała                                          

kwotę 1 500,00 zł. 

 

Program „Czyste powietrze” 

Ogólnopolski Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” organizowany przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wzbudził zainteresowanie wielu mieszkańców gminy 

Susz. Udział w Programie to możliwość uzyskania wsparcia finansowego w formie dotacji i/lub 
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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 uniknięcie emisji pyłów  i innych 

zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 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 Referatu Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, gdzie udzielane 

były im informacje na temat procedury składania wniosków oraz przyznawania dotacji. 

Zainteresowani mieszkańcy otrzymywali od pracowników referatu ulotki informacyjne oraz mogli 

liczyć na pomoc w wypełnieniu wniosku oraz rozliczeniu zadania, a Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej wydawał zaświadczenia o dochodach niezbędne do ubiegania się o wskazaną 

pomoc. 

 

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. 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. 
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Wielkość zasobu mieszkaniowego Gminy Susz na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:  

L.p. Ilość oraz położenie lokalu 

Lokale mieszkalne 

1. 1 lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym w Suszu przy  ul. Bałtyckiej 2 

2. 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Bałtyckiej 3 

3. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Bałtyckiej 4 

4. 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Bałtyckiej 7 

5. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy  ul. Bałtyckiej 11 

6. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy  ul. Bałtyckiej 13 

7. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy  ul. Bałtyckiej 15 

8. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Bałtyckiej 17 

9. 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Iławskiej 8 

10. 6 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Iławskiej 26 

11. 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Iławskiej 29 

12. 5 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Iławskiej 31 

13. 1 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy  ul. Kajki 1 

14. 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy  ul. Kajki 3 

15. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy  ul. Kajki 4 

16. 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy  ul. Koszarowej 13 

17. 5 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Koszarowej 13A 

18. 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Koszarowej 13B 

19. 16 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Koszarowej 15 

20. 6 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Koszarowej 15A 

21. 5 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Koszarowej 15B 

22. 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Koszarowej 15C 

23. 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Koszarowej 17 

24. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Koszarowej 17A 

25. 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Krótkiej 2 

26. 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Leśnej 4a 

27. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Mickiewicza 9 

28. 5 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Mickiewicza 17 

29. 8 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Mickiewicza 22 

30. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy  Os. Brzostowym 12 

31. 6 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy Os. J. Korczaka 5 

32. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy  ul. Parkowej 1 

33. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy  ul. Piastowskiej 1 

34. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 6 
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35. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 13 

36. 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 17 

37. 7 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 19 

38. 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 19A 

39. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 19B 

40. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy  ul. Piastowskiej 22 

41. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 25a 

42. 5 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 27 

43. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy  ul. Piastowskiej 34 

44. 5 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Piastowskiej 41 

45. 1 lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym w Suszu przy  ul. Podmurze 2 

46. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy  ul. Podmurze 4 

47. 10 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Prabuckiej 5 

48. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Prabuckiej 6 

49. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Prabuckiej 7 

50. 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Prabuckiej 15 

51. 5 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 9 

51. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 11 

53. 1 lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 12a 

54. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 12 

55. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 14 

56. 6 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 16 

57. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 20 

58. 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 27 

59. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 28 

60. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 34 

61. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 34a 

62. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Stare Miasto 1 

63. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Stare Miasto 4 

64. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Szewskiej 4 

65. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Św. Floriana 2 

66. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Św. Floriana 3 

67. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Św. Floriana 7 

68. 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Św. Floriana 9 

69. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Św. Floriana 11 

70. 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Wiejskiej 4 

71. 4 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Wodnej 1 
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72. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Wodnej 6 

73. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Wybickiego 3 

74. 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Babięty Małe 1 

75. 1 lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym w miejscowości Babięty Wielkie 30 

76. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Bornice 2 

77. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Brusiny 10 

78. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Dolina 1 

79. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Dolina 2 

80. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Emilianowo 4a 

81. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Emilianowo 7 

82. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Huta 5 

83. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Januszewo 8 

84. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Jawty Małe 13 

85. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Jawty Wielkie 55 

86. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Jawty Wielkie 55a 

87. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Karolewo 17 

88. 1 lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym w miejscowości Krzywiec 3 

89. 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Lubnowy Małe 22 

90. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Lubnowy Wielkie 25 

91. 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Lubnowy Wielkie 28 

92. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Olbrachtówko 1 

93. 1 lokal mieszkalny  w budynku wielorodzinnym w miejscowości Olbrachtówko 17 

94. 3 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Olbrachtówko 18 

95. 6 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w miejscowości Redaki 17 

96. 2 lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Różnowo 42 

97. 1 lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Stawiec 2 

Lokale socjalne  

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

2. 1 lokal socjalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Iławskiej 29 

3. 1 lokal socjalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Koszarowej 17A 

4. 1 lokal socjalny w budynku wielorodzinnym w Suszu przy ul. Słowiańskiej 16 

5. 1 lokal socjalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Dolina 1 

6. 1 lokal socjalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Olbrachtówko 17 

7. 1 lokal socjalny w budynku wielorodzinnym w miejscowości Redaki 17 

 

 



 
Raport o stanie Gminy Susz za 2020 rok 

 

 

 

52 
 

W skład zasobu mieszkaniowego wchodziło 270 lokali mieszalnych oraz 7 lokali socjalnych. Łączna 

powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosiła 12 451,13 m2. Łączna powierzchnia użytkowa 

lokali socjalnych wynosiła 228,36 m2. W 2020 r. poza wykonywaniem bieżących napraw, 

konserwacji i usuwaniem awarii wykonano niżej wymienione prace remontowe: 

− wymieniono drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym w Suszu przy ul. Bałtyckiej oraz                   

3 szt. drzwi wewnętrznych przy ul. Wiejskiej i w Lubnowych,  

− zamontowano wkład kominowy wysokotemperaturowy w przewodzie dymnym komina                                  

w budynku mieszkalnym w Suszu przy ul. Krótkiej i w Olbrachtówku, 

− wyremontowano dachu na budynku mieszkalnym w Suszu przy ul. Prabuckiej 5. 

 

W 2020 roku sprzedano z zasobu gminy 7 lokali mieszkalnych za kwotę 184 173,10 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                           

przejęcie zarządzania przez wszystkich jego mieszkańców. Mieszkańcy będący jednocześnie               

właścicielami, będą bardziej zainteresowani niż najemcy utrzymaniem właściwego stanu budynku                      

i jego otoczenia. 
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8. STRATEGIA ROZWOJU GMINY  

Strategia Rozwoju Gminy Susz na lata 2015-2025 została podjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Suszu 

Nr XI/113/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. i została opracowana przy współudziale mieszkańców 

gminy i skupia się na poniższych celach strategicznych:  

1) rozwoju infrastruktury technicznej,  

2) tworzeniu optymalnych warunków do rozwoju turystyki i kultury oraz pielęgnowaniu             

dziedzictwa kulturowego, 

3) przyśpieszeniu rozwoju gospodarczego poprzez kreowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju 

przedsiębiorczości, 

4) wzrostu konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz dochodów rolników, 

5) poprawy jakości infrastruktury kulturalno-oświatowej. 

Cel strategiczny nr 1 – rozwój infrastruktury technicznej 

Rok 2020 to kolejny rok, w którym położono nacisk na rozbudowę infrastruktury technicznej. Zostały 

zrealizowane zadania oraz inwestycje m.in. takie jak: przebudowano drogę wojewódzką nr 521                          

w zakresie chodnika w miejscowości Lubnowy, przebudowano skrzyżowanie drogi wojewódzkiej                        

nr 521 w zakresie zjazdu do miejscowości Adamowo, przebudowano drogi gminne Redaki-Babięty 

Małe i Babięty Wielkie - Babięty Małe oraz drogę z Babięt Wielkich do szkoły podstawowej                             

w Babiętach. Przebudowana została również droga gminna na ul. Wiejskiej, A. Asnyka, M. Reja, 

oraz na Osiedlu Leśnym. Opracowano dokumentację papierową do przebudowy chodników                        

na ul. P. Skargi – łącznik oraz od Karolewa do ul. Łąkowej. Zrealizowano II etap budowy ścieżki 

pieszo-rowerowej Susz-Bronowo. Dokończono budowę zaplecza garażowo-socjalnego dla                              

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jakubowie Kisielickim, pobudowano garaż dla pojazdu ratowniczo-

gaśniczego – OSP Redaki. Wybudowano oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta Susz,                                       

wykonano projekt oświetlenia ulicznego w Bronowie oraz przy ul. M. Reja. Wykonano projekt                                       

budowy sieci wodociągowej w Adamowie, rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej                                                      

Jawty Małe- Nipkowie.  

Cel strategiczny nr 2 -  tworzenia 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 czym przedstawione je łącznie. 
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 W ramach tych celów m.in. rozbudowano monitoring miejski, zamontowano system alarmowy                 

w świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielickim, przebudowano pokrycie dachu budynku świetlicy 

wiejskiej w Krzywcu, zmodernizowano kotłownię w Szkole Podstawowej w Lubnowych,                             

wymieniono piec centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Jawtach Wielkich, wykonano 

projekt windy w budynku Suskiego Ośrodka Kultury, wybudowano świetlicę wiejską w Bronowie,                                    

sporządzono projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Piotrkowie.  

W ramach tych celów podjęto działania polegające na uzupełnieniu oraz remontowaniu infrastruktury 

w istniejących miejscach rekreacji np.: place zabaw. Zabezpieczono również warunki do                                                   

powstawania inicjatyw wśród mieszkańców w postaci aktywizacji Kół Gospodyń Wiejskich m.in. 

poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Bronowie. 

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. 

Rok 2020 to szczególnie trudny czas związany ze zmiennością i dynamiką zjawisk oraz procesów 

społecznych i gospodarczych. Stan epidemii koronawirusa wiązał się z ograniczeniem działalności 

gospodarczej, zmniejszeniem zakresu lub wyłączeniem funkcjonowania części instytucji, zakładów 

pracy oraz izolacją społeczną, trwająca większą część ubiegłego roku.  

Realizacja celów Strategii w 2020 roku  była odpowiedzią na złożoność potrzeb mieszkańców.                         

Niektóre cele – zadania przeprowadzane były przy udziale zewnętrznych źródeł finansowania.                                    

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 

Miejskieg

o w Suszu 

 

Tytuł  planu 
  

 

Uchwały Rady 

 Miejskiej w  Suszu 

 
Publikacja 

 

 

001 

 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Susz 

pow. ok. 15 ha 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

002 

 

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) 

 

 

 

 

 

Nr XVI/153/2000 

z dnia15 czerwca 2000 r. 

 

Dziennik Urzędowy 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego 

Nr 48 poz. 648          

           z dnia 10 

sierpnia 2000 r. 

 

003 

 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy Susz, obręb 

Różanki, część działki  nr 12/5 

(obecnie nr 12/13) 

pow.  ok. 0,03 ha 

 

 

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. 

 

Na podstawie obecnej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym zostały uchwalone i wciąż obowiązują (w całości lub w części) następujące miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego wymienione poniżej: 
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Nr 

rejestru 

Urzędu 

Miejskiego 

w Suszu 

Tytuł  planu 
 

Uchwały Rady 

Miejskiej w  Suszu 
Publikacja 

 

004 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Susz Adamowo 

pow. ok. 74 ha 

 

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. 

005 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Susz dz. 41/4, 44, 176/4 

obręb 4 pow. ok. 5 ha 

 

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. 

 

006 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego „Starego 

Miasta” w Suszu 

pow. ok. 10 ha 

 

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. 

007 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Susz (prawa strona                     

ul. Prabuckiej) 

pow. ok. 32 ha 

 

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. 

008 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Susz (obręb 1, 3, 4 i 5) 

pow. ok. 80 ha 

 

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. 

009 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze 

miasta Susz obręb 5 

pow. ok. 12 ha 

 

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. 

010 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego części wsi 

Chełmżyca 

pow. ok. 7 ha 

 

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. 

011 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego dla dz.                     

nr 16/4, 16/5 obręb 

Bronowo 

pow. ok. 3,5 ha 

 

Nr XLII/253/2010          

    z dnia 26 marca 2010 r. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa 

Warmińsko -Mazurskiego  

z 9 maja 2014 r., poz. 1861 

012 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Susz (zmiana) 

 

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 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

obręb Bronowo 

pow. ok. 37 ha 

(na pow. ok. 20 ha zmiana 

części planu nr 002) 

 

 

Nr XXXVII/287/2014    

    z dnia 12 czerwca 2014 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego  

z dnia 8 października 2014 r., poz. 3197 

014 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Susz (obręb 1) 

pow. ok. 7,5 ha 

(zmieniony planem nr 17) 

 

Nr XL/299/2014 

z dnia 24 września 2014 r. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego  

z dnia 17 listopada 2014 r., poz. 3760 

015 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

obręb Adamowo 

pow. ok. 9 ha 

(na pow. ok. 9 ha zmiana 

części planu nr 002) 

 

Nr XIII/146/2016 

z dnia 31 marca 2016 r. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego  

z dnia 6 czerwca 2016 r., poz. 2371 

016 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

obręb Redaki 

pow. ok. 3 ha 

 

Nr XIII/147/2016 

z dnia 31 marca 2016 r. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego  

z dnia 31 maja 2016 r., poz. 2279 

017 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

obręb 1 m. Susz 

(zmiana planu nr 014) 

 

Nr XXI/226/2017 

z dnia 30 marca 2017 r. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego  

z dnia 25 maja 2017r., poz. 2459 

018 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Susz w obrębie 

geodezyjnym Chełmżyca 

(zmiana planu nr 010) 

 

Nr XIV/165/2020 

z dnia 6 lutego 2020 r . 

 

Dziennik Urzędowy Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego  

z dnia 18 marca 2020 r., poz. 1426 

019 Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Susz w obrębie 

geodezyjnym Susz- 4                  

w rejonie ul. Piastowskiej 

(zmiana planu nr 005) 

Nr XIV/166/2020 

z dnia 6 lutego 2020 r . 

Dziennik Urzędowy Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego  

z dnia 31 marca 2020 r., poz. 1580 

  

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 (25 905  ha). 

W 2020 roku zostały uchwalone zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

Uchwała nr XIV/165/2020 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 6 lutego 2020 r .w sprawie uchwalenia 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym 

Chełmżyca oraz Uchwała nr XIV/166/2020 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie                        

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz w obrębie 

geodezyjnym Susz-4, w rejonie ul. Piastowskiej. 

Obecnie przygotowane są projekty uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie Starego Miasta w Suszu oraz w rejonie ul. Dworcowej, 

Prabuckiej i Wiejskiej. 

 

W 2020 r. zostało wydanych 60 decyzji o warunkach zabudowy (56 w 2019 r.).  W tym wydano                             

3 decyzje na budowę farm fotowoltaicznych, 12 decyzji na budowę, rozbudowę zabudowy 

zagrodowej, 4 decyzje o zabudowie produkcyjnej i usługowej. Pozostałe decyzje ustalały warunki 

zabudowy mieszkaniowej. Wydano 16 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

ustalające lokalizację budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych oraz sieci 

energetycznych (32 w 2019 r.). 

 

Opieka nad zabytkami 

W 2020 r. została przyznana dotacja celowa na wykonanie posadzki w prezbiterium w kościele                         

w Bałoszycach w wysokości 30 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Rodziny                                                

w Bałoszycach.  Przedmiotem robót budowlanych było:  rozebranie posadzki, demontaż płytek, 

przygotowanie podłoża pod okładziny, wykonanie podposadzkowej instalacji elektrycznej z trzema 

zestawami podwójnych gniazd, ułożenie nowej posadzki z płyt terakotowych, impregnacja posadzki. 

Roboty zostały wykonane zgodnie z wydanymi pozwoleniami. 
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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 148,21 km w tym: 

− drogi wojewódzkie - 34,18 km, 

− drogi powiatowe - 84,52 km, 

− drogi gminne - 29,51 km.  

Natomiast drogi gruntowe na terenie gminy o długości 98,79 km, służą głównie jako drogi dojazdowe 

do pól, lub pojedynczych nieruchomości, w tym: 

− drogi powiatowe -11,20 km, 

− drogi gminne - 87,59 km. 

W roku 2020 wykonano nowe nawierzchnie dróg asfaltowych na odcinku 3,95 km o łącznej                     

pow. około 22 000,00 m2  (droga Redaki - Babięty Małe, Babięty Wielkie - Babięty Małe, 

skrzyżowanie  Susz - Adamowo) oraz dokonano przebudowy istniejących dróg o nawierzchni 

asfaltowej na odcinku prawie 450 mb. o łącznej pow. 2595m2 (ul. Osiedle Leśne).  Wybudowano 

prawie 3 700,00 m2  nawierzchni z kostki betonowej na terenie gminy i miasta Susz - chodniki oraz 

zjazdy. Obecnie trwają prace mające na celu wykonanie nowych nawierzchni z kostki betonowej                                 

na ul. Wiejskiej, ul. Mikołaja Reja i ul. Adama Asnyka  dzięki czemu zyskamy nową nawierzchnię 

na odcinku prawie 470 mb o łącznej pow. niemal 2 250 m2, jak również przebudowane zostaną                       

ul. Stare Miasto, ul. Tadeusza Kościuszki oraz część ul. Słowiańskiej na odcinku około 400 mb,              

a łączna powierzchnia przebudowanej infrastruktury to nieomal 1700 m2. 
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10.2 Infrastruktura komunalna 

Zaopatrzenie w wodę 

Na obszarze gminy długość sieci wodociągowej wynosi około 208,1 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 miej-

scowość 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.  

 

Odprowadzanie ścieków 

Na obszarze gminy długość sieci kanalizacyjnej wynosi około 118,6 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 jest 

redukcja ciśnienia wysokiego do ciśnienia średniego, oraz dwie stacje redukcyjno-pomiarowe                   

średniego ciśnienia, których zadaniem jest redukcja ciśnienia średniego, doprowadzanego ze stacji                    

I stopnia, do ciśnienia niskiego, a następnie rozprowadzenie gazu siecią niskiego ciśnienia do                       
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odbiorców. Na terenie Susza do sieci gazowej podłączonych jest 604 budynków, natomiast tereny 

wiejskie nie są zgazyfikowane, a ich mieszkańcy korzystają z gazu butlowego 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 2020 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.  

W 2020 roku Rada Miejska w Suszu obradowała na 7 sesjach, w tym 4 sesje  zwyczajne                                       

i 3 nadzwyczajne, podczas których podjęła 79 uchwał. Organy nadzorujące prawidłowość uchwał 

stwierdziły nieważność 5 uchwał. 

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. 

Tabela nr 21. Wykaz realizowanych uchwał Rady Miejskiej w Suszu. 

L. p. Numer uchwały 

 i data podjęcia 

Uchwała w sprawie 

 

1. Nr XIV/152/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                                     

z dnia 06 lutego 2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz 

 

 

2. Nr XIV/153/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                              

z dnia 06 lutego 2020 r. 

zmiany budżetu Gminy Susz na 2020r. 

 

3. Nr  XIV/154/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                                         

z dnia 06 lutego 2020 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Gmin „Jeziorak” 

4. Nr XIV/155/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                                            

z dnia 06 lutego 2020 r. 

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 wynagradzania za inkaso 
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5. Nr XIV/156/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                      

z dnia 06 lutego 2020 r. 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Susz 

6. Nr XIV/157/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                         

z dnia 06 lutego 2020 r. 

ustanowienia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży 

przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych 

Gminy Susz 

7. Nr XIV/158/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                         

z dnia 06 lutego 2020 r. 

określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 

2019/2020 

8. Nr XIV/159/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                                     

z dnia 06 lutego 2020 r. 

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz 

9. Nr XIV/160/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                                  

z dnia 06 lutego 2020 r. 

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz 

10. Nr XIV/161/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                             

z dnia 06 lutego 2020 r. 

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz 

11. Nr XIV/162/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                              

z dnia 06 lutego 2020 r. 

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz 

12. Nr XIV/163/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                                 

z dnia 06 lutego 2020 r. 

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz 

13. Nr XIV/164/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                         

z dnia 06 lutego 2020 r. 

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz 

14. Nr XIV/165/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                             

z dnia 06 lutego 2020 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Susz w obrębie geodezyjnym Chełmżyca 

15. Nr XIV/166/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                           

z dnia 06 lutego 2020 r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Susz w obrębie geodezyjnym Susz-4, w rejonie ul. Piastowskiej 

16. Nr XIV/167/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                             

z dnia 06 lutego 2020 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne udostępnienie 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz 

17. Nr XIV/168/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                                

z dnia 06 lutego 2020 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 

18. Nr XV/169/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                         

z dnia 04 czerwca 2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz 

19. Nr XV/170/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                            

z dnia 04 czerwca 2020 r. 

zmiany budżetu Gminy Susz na 2020r. 

20. Nr XV/171/2020  Rady 

Miejskiej w Suszu                              

z dnia 04 czerwca 2020 r. 

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 

dziennymi opiekunami. 

21. Nr XV/172/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                             

z dnia 04 czerwca 2020 r. 

zmiany uchwały Nr XI/111/2019 Rady Miejskiej w Suszu                                            

z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 

Żłobka w Suszu oraz nadania jej statutu 

22. Nr XV/173/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                              

z dnia 04 czerwca 2020 r. 

przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie                        

i roboty budowlane przy zabytkowym kościele katolickim p.w. Świętej 

Rodziny w Bałoszycach 
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23. Nr XV/174/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                        

z dnia 04 czerwca 2020 r. 

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz 

24. Nr XV/175/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                        

z dnia 04 czerwca 2020r. 

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz 

25. Nr XV/176/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                                 

z dnia 04 czerwca 2020 r. 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek 

gruntu położonych na terenie miasta Susz 

 

26. Nr XV/177/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                                      

z dnia 04 czerwca 2020 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne udostępnienie 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz 

27. Nr XV/178/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                            

z dnia 04 czerwca 2020 r. 

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiących własność gminy Susz 

28. Nr XV/179/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                            

z dnia 04 czerwca 2020 r. 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Susz w 2020 roku 

29. Nr XV/180/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                            

z dnia 04 czerwca 2020 r. 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Susz 

 uchwała uchylona٭
30. Nr XV/181/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                             

z dnia 04 czerwca 2020 r. 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Susz i zagospodarowania tych odpadów 

 uchwała uchylona٭
31. Nr XV/182/2020                                   

z dnia 04 czerwca 2020 r. 

uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

32. Nr XV/183/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                               

z dnia 04 czerwca 2020 r. 

ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,           

w schroniskach dla osób bezdomnych, w schroniskach dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniach chronionych 

33. Nr XV/184/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                                

z dnia 04 czerwca 2020 r. 

zmiany uchwały Rady Miejskiej w Suszu Nr XIII/142/2019                                      

z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

34. Nr XV/185/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                          

z dnia 04 czerwca 2020 r. 

przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok 

35. Nr XV/186/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                        

z dnia 04 czerwca 2020 r. 

przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Suszu na 2020 rok 

36. Nr XVI/187/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                               

z dnia 30 lipca 2020 r. 

udzielenia Burmistrzowi Susza wotum zaufania 

37. Nr XVI/188/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                          

z dnia 30 lipca 2020 r. 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                                 

z wykonania budżetu Gminy Susz za 2019 rok 

38. Nr XVI/189/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu z                         

dnia 30 lipca 2020 r. 

udzielenia Burmistrzowi Susza absolutorium  z tytułu wykonania budżetu 

gminy za 2019 rok 

39. Nr XVI/190/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                              

z dnia 30 lipca 2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz 

40. Nr XVI/191/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                           

z dnia 30 lipca 2020 r. 

zmiany budżetu Gminy Susz na 2020 r. 
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41. Nr XVI/192/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                               

z dnia 30 lipca 2020 r. 

określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 

2020/2021 

42. Nr XVI/193/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                                 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

upoważnienia dyrektora Przedszkola w Suszu do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 

 uchwała uchylona ٭
43. Nr XVI/194/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                                    

z dnia 30 lipca 2020 r. 

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomość stanowiącą własność Gminy Susz 

44. Nr XVI/195/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu                          

z dnia 30 lipca 2020 r. 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek 

gruntu położonych na terenie gminy Susz 

45. Nr XVI/196/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 30 lipca 2020 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o nieodpłatne udostępnienie 

nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Susz 

46. Nr XVI/197/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 30 lipca 2020 r. 

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz 

 

 

47. Nr XVI/198/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu   

z dnia 30 lipca 2020 r. 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek 

gruntu położonych na terenie miasta Susz 

48. Nr XVI/199/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 30 lipca 2020 r. 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Susz 

49. Nr XVI/200/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych                                           

i konserwacyjnych pomnika przyrody dębu szypułkowego, rosnącego na 

działce nr 231 obręb Dolina 

50. Nr XVI/201/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 30 lipca 2020 r. 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Susz i zagospodarowania tych odpadów 

51. Nr XVI/202/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 30 lipca 2020 r. 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Susz 

52. Nr XVI/203/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu 

 z dnia 30 lipca 2020 r. 

zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 

zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych                             

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Susz 

53. Nr XVII/204/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu z dnia 23 

września 2020 r.  

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz 

54. Nr XVII/205/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu   

z dnia 23 września 2020 r. 

zmiany budżetu Gminy Susz na 2020 r. 

55. Nr XVII/206/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

 z dnia 23 września 2020 r. 

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 

56. Nr XVII/207/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu   

z dnia 23 września 2020 r. 

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

57. Nr XVII/208/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu   

z dnia 23 września 2020 r. 

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomość stanowiącą własność Gminy Susz 

58. Nr XVII/209/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 23 września 2020 r.  

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącą własność gminy Susz 
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59. Nr XVII/210/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 23 września 2020 r. 

wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Susz 

60. Nr XVII/211/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 23 września 2020 r. 

zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 

zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych                                

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Susz 

61. Nr XVII/212/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 23 września 2020 r. 

zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia, w schroniskach dla osób bezdomnych,                    

w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi                         

i w mieszkaniach chronionych 

62. Nr XVII/213/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 23 września 2020 r. 

nieodpłatnego nabycia od ZUK Spółka z o.o. w Suszu niezabudowanej 

nieruchomości, położonej w Suszu 

63. Nr XVIII/214/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 23 września 2020 r. 

zmiany budżetu Gminy Susz na 2020 r. 

64. Nr XIX/215/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 03 grudnia 2020 r. 

 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz 

65. Nr XIX/215/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 03 grudnia 2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz 

66. Nr XIX/216/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 03 grudnia 2020 r. 

zmiany budżetu Gminy Susz na 2020 r. 

67. Nr XIX/217/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 03 grudnia 2020 r. 

zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu 

utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie gminy Susz 

68. Nr XIX/218/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 03 grudnia 2020 r. 

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 2021 rok” 

69. Nr XIX/219/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 03 grudnia  2020 r. 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Susz                               

a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo Susz 

70. Nr XIX/220/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu 

z dnia 03 grudnia 2020 r. 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Susz na lata 2021-2025 

 uchwała uchylona ٭
71. Nr XIX/221/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu 

z dnia 03 grudnia 2020 r. 

zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania 

Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru                          

i granic aglomeracji Susz 

72. Nr XIX/222/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 03 grudnia 2020 r. 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Susz 

73. Nr XIX/223/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 03 grudnia  2020 r. 

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi                              

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Susz 

 uchwała uchylona ٭
74. Nr XIX/224/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 03 grudnia 2020 r. 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

75. Nr XX/225/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz 
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76. Nr XX/226/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

dnia 22 grudnia 2020 r 

zmiany budżetu Gminy Susz na 2020 r. 

77. Nr XX/227/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2020 

78. Nr XX/228/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek 

gruntu położonych na terenie gminy Susz 

79. Nr XX/229/2020 Rady 

Miejskiej w Suszu  

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej działek 

gruntu położonych na terenie miasta Susz 

 

 

12. POMOC SPOŁECZNA, ORGANIZACJE 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. 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 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 
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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 świadczenia 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 

finansowy.  

W 2020 r. wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 28 500 486,47 zł w tym: 

1) na zadania własne                  -  2 572 185,56 zł                                                                                              

2) na zadania zlecone              -  23 746 727,34 zł 

3) na zadania własne dotowane z budżetu państwa   - 2 181 573,57 zł 
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Tabela nr 22. Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 r. (w zł) 

Nazwa Zadania 

własne 

Zadania 

własne 

dotowane 

Zadania 

zlecone 

Razem 

Oświata i wychowanie 172 198,93   172 198,93 

Domy Pomocy 
Społecznej 

582 044,23   582 044,23 

Składki na ubezpieczenia 
Zdrowotne 

 40 165,78  40 165,78 

Zasiłki i pomoc                                                                

w naturze 
283 848,13 690 311,44  974 159,57 

Dodatki mieszkaniowe, energetyczne 128 637,59  2 380,88 131 018,47 
Zasiłki stałe  466 726,26  466 726,26 

Ośrodek Pomocy Społecznej 789 167,68 241 647,00  1 030 814,68 

Usługi opiekuńcze 184 842,74  38 398,17 223 240,91 

Pomoc w zakresie dożywiania 69 920,00 279 680,00  349 600,00 

Pozostała działalność 28 858,47 119 380,69  148 239,16 

Stypendium szkolne 85 915,60 343 662,40  429 578,00 

Świadczenia wychowawcze   14 199 966,59 14 199 966,59 

Świadczenia rodzinne i 
fundusz alimentacyjny 

  8 853 643,72 8 853 643,72 

 

Karta Dużej Rodziny   583,88 583,88 
Wspieranie rodziny 52 281,88  525 750,86 578 032,74 

Rodziny zastępcze 164 837,36   164 837,36 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 29 632,95   29 632,95 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne   126 003,24 126 003,24 

Ogółem: 2 572 185,56 2 181 573,57 23 746 727,34 28 500 486,47 

 

System pomocy społecznej objął wsparciem 647 rodzin, w których przebywało 1 650 osób.                                

Z dokonanej analizy wynika, że 13,01% ogółu mieszkańców gminy zostało objętych pomocą.  

W 2020 roku głównymi powodami przyznawania świadczeń były: ubóstwo (416 rodzin), długotrwała 

lub ciężka choroba (360 rodzin) oraz bezrobocie (246 rodzin). Kolejnymi najczęściej występującymi 

powodami udzielania pomocy społecznej były: niepełnosprawność (226 rodzin), potrzeba ochrony 

macierzyństwa (99 rodzin), w tym wielodzietność (95 rodzin) oraz bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (91 rodzin, w tym 59 rodzin 

niepełnych i 15 rodzin wielodzietnych). Inne powody występują na mniejszą skalę. 

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 23. Struktura powodów przyznania pomocy  

 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

Liczba rodzin 

(ogółem) 

Liczba osób 

w rodzinach 

2018 r. 

 

2019 r. 2020 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Ubóstwo 545 445 416 1458 1180 1088 

Sieroctwo 0 0 0 0 0 0 

Bezdomność 10 8 9 10 8 9 

potrzeba ochrony macierzyństwa 124 111 99 663 590 536 
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w tym: wielodzietność 119 107 95 647 572 520 

Bezrobocie 301 231 246 794 639 655 

niepełnosprawność 300 265 226 627 562 447 

długotrwała lub ciężka choroba 425 398 360 896 855 765 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  i 

prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem 

125 112 91 371 369 294 

w tym:   rodziny niepełne 92 67 59 274 207 172 

rodziny wielodzietne 8 20 15 46 111 81 

przemoc w rodzinie 1 0 0 6 0 0 

potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 0 0 0 0 

alkoholizm 43 29 37 61 48 57 

narkomania 3 1 1 6 1 1 

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego 

8 10 14 8 13 14 

trudności w integracji osób, które otrzymały status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na 

pobyt czasowy 

0 0 0 0 0 0 

zdarzenia losowe 0 4 3 0 11 9 

sytuacja kryzysowa 4 0 3 10 0 5 

klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 0 0 0 

   Źródło: opracowano na podstawie danych z M-GOPS. 

 

W 2020 roku do Ośrodka wpłynęło 2 233 wniosków o udzielenie pomocy. W okresie 

sprawozdawczym wydano 2 269 decyzji administracyjnych w tym 40 decyzji odmawiających 

przyznania świadczenia. Pracownicy socjalni przeprowadzili 1 811 wywiadów środowiskowych, 

sporządzili 2 Niebieskie Karty w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie oraz udzielali 

wsparcia w formie pracy socjalnej. 

Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”  

Na realizację powyższego Programu przeznaczono w 2020 r. ogółem 349 600,00 zł, z czego środki 

własne gminy wynosiły 69 920,00 zł, a dotacja z budżetu państwa 279 680,00 zł. Ośrodek Pomocy 

Społecznej wykonywał zadania wynikające z realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” 

poprzez zapewnienie posiłku dla dzieci w szkołach, internatach, ośrodkach szkolno-wychowawczych. 

W ramach realizacji Programu pomocą w formie posiłku oraz zasiłku na żywność objęto 919 osób 

zamieszkujących Gminę Susz. Z pomocy w formie posiłków korzystało 508 osób,  z zasiłku celowego 

na żywność  skorzystało 510 osób. 

Koszt 1 posiłku to 5,03 zł. Środki na realizację powyższego Programu Ośrodek Pomocy Społecznej 

wykorzystał w 100%. 

Tabela nr 24. Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”. 
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2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Posiłek – obiad                   

w szkole                 

(w tym: dożywianie 

bez wywiadów) 

496 61 432 236 913,00 540 57 516 222 437,00 508 26 864 133 630 
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Zasiłki celowe na 

zakup żywności 

160 332 75 565,00 149 327 72 686,00 224 639 190 126 

Dowóz posiłków - - 37 321,00 - - 42 217,00 - - 25 844 

 
 Projekty z obszaru pomocy społecznej finansowane z  EFS 

W 2020 roku gmina Susz realizowała projekt z obszaru pomocy społecznej finansowany                                       

z Europejskiego Funduszu Społecznego  pod tytułem „Gmina Susz stawia na seniorów - utworzenie 

Klubu Seniora”  przeznaczony dla 46 osób powyżej 60 roku życia z obszaru rewitalizacji, wskazanym 

w „Programie rewitalizacji”. Projekt zapewnia kompleksowość wsparcia przez zastosowanie trzech 

różnych działań w odniesieniu do każdej rodziny uczestniczącej w projekcie,  a wsparcie w ramach 

projektu wynika z diagnozy osoby lub rodziny, zapewniając zaspokojenie jej indywidualnych potrzeb. 

W ramach projektu zaplanowane jest wsparcie dla każdego uczestnika w następujących formach: 

poradnictwo specjalistyczne, organizacja warsztatów, spotkania ze specjalistami, zajęcia 

poprawiające sprawność, zajęcia rozwijające zmysły, integracyjne wydarzenia, wyjazdy rozwijające. 

Osoby w nim uczestniczące brały udział w zajęciach organizowanych w SOK i CSiR takich jak: 

zajęcia sportowe, zajęcia podtrzymujące sprawność intelektualną, zajęcia podtrzymujące sprawność 

manualną, profilaktyka zdrowotna. Plan budżetu projektu to kwota 186 793,75 zł, w związku                            

z pandemią wykonanie wyniosło 85 080,66 zł. 

Gmina Susz była także partnerem w realizacji projektu „Kierunek aktywność-edycja 2”                              

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  Projekt skierowany był do osób z terenu gminy i miasta Susz 

zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osób bezrobotnych, wobec 

których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje 

konieczność zastosowania usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. W projekcie wzięły 

udział 22 osoby, 15 kobiet i 7 mężczyzn. W ramach projektu dla każdego uczestnika po 

wypracowaniu IŚR (Indywidualna Ścieżka Rozwoju) zastosowano formy wsparcia: praca socjalna, 

wsparcie psychologa, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kreatywnego rozwoju, animacja 

społeczna, doradztwo zawodowe, wsparcie trenera pracy, kursy kwalifikacyjne i  zawodowe oraz staż. 

Ogółem budżet Projektu na 2020 rok wyniósł: plan 60 760,00 zł wykonanie 60 760,00 zł,                                 

w tym: dotacja celowa 41 400,00 zł wykonanie 41 400,00 zł, środki własne 19 360,00 zł,                                     

wykonanie 19 360,00 zł. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Susz na lata 2014-2020 

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 
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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. Rozwój gminy powinien zmierzać do najbardziej efektywnego wykorzystania 

wszystkich zasobów będących w dyspozycji lokalnych władz samorządowych, w tym w obszarze 

polityki społecznej. Strategia, wskazując cele i działania, pomaga skoordynować inicjatywy różnych 

instytucji działających w obszarze polityki społecznej w gminie, instytucji pomocy społecznej,                       

organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych. Obecnie została opracowana nowa                     

strategia na lata 2021 -2029, przyjęta uchwałą Rady Miejskiej w Suszu w dniu 20 maja 2021 roku. 

 

W ramach Strategii w 2020 roku wspierano podstawowe funkcje rodziny, promowano rodzinę jako 

wartość. 

Poszczególne jednostki zaangażowały się w takie działania jak: 

− Przedszkole w Suszu zorganizowało m.in.: 7 konkursów, 19 warsztatów oraz prelekcji                          

oraz 6 zajęć dodatkowych dla około 200 uczestników, zrealizowano również program                             

antynikotynowy „Czyste powietrze wokół nas” we współpracy z PPIS w Iławie w grupach 5 i 6 

latków, 

− Szkoła Podstawowa w Suszu zorganizowała m.in.: 3 konkursy dla około 540 uczestników oraz 

przeprowadzono prelekcję, w której brało udział około 700 uczestników, 

− Szkoła Podstawowa w Babiętach zorganizowała 47 konkursów dla około 137 uczestników, 

−  Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich zorganizowała 5 konkursów dla około 93                             

uczestników, przeprowadzono również pogadankę na temat szkodliwości palenia papierosów 

oraz konkurs plastyczny – uczestnicy 88 dzieci i 40 rodziców, 

− Szkoła Podstawowa w Lubnowych zorganizowała 8 konkursów dla około 20 uczestników,    

− Szkoła Podstawowa w Kamieńcu przeprowadziła 2 warsztaty/prelekcje dla 35 uczestników, 

− Szkoła Podstawowa w Piotrkowie przeprowadziła 8 prelekcji, w których uczestniczyło 87.            
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu 

W obszarze pomocy społecznej funkcjonuje również Środowiskowy Dom Samopomocy                                             

w Suszu, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla  osób przewlekle psychicznie chorych,                                              

z niepełnosprawnością intelektualną, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności                                      

psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu powstał w 2009 roku i prowadzony jest przez 

Stowarzyszenie Rozwoju w odpowiedzi na potrzeby wsparcia w środowisku lokalnym osób 

przewlekle chorych psychicznie. Dom jest środowiskową formą wsparcia mającą na celu utrzymanie 

osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji. Dom stwarza osobom                      

z zaburzeniami psychicznymi system oparcia społecznego poprzez zaspokojenie ich potrzeb 

bytowych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, społecznych ukierunkowanych na 

podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Działalność, 

prowadzenie i rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu jest jednym                     

z elementów organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób                                

z zaburzeniami psychicznymi, który wpisany jest w "Strategię rozwoju problemów społecznych 

Gminy Susz na lata 2014-2020". Celem działalności ŚDS w Suszu jest utrzymanie dobrej formy 

fizycznej, psychicznej oraz sprawności funkcjonalnej uczestników, podnoszenie jakości życia, 

zapewnienie oparcia społecznego uczestnikom mającym trudności z kształtowaniem swoich 

stosunków z otoczeniem, jak również poprawa funkcjonowania społecznego uczestników Domu 

zmierzająca do ich usamodzielnienia. 

Środowiskowy dom samopomocy swoje cele realizuje poprzez podejmowanie indywidualnych                            

i grupowych form działalności, w tym: 

− zajęcia aktywizująco - wspierające realizowane w salach treningowych, 

− treningi samoobsługi i umiejętności społecznych, 

− terapię psychologiczno-socjoterapeutyczną, 

− zajęcia w sali doświadczania świata, 

− rehabilitację ruchową w sali usprawniania fizycznego i fizjoterapię, 

− współpracę z rodziną, 

− integrację społeczną, 

− poradnictwo specjalistyczne w zakresie psychologii, pedagogiki, pomocy społecznej  

i innych dziedzin życia społecznego. 
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W 2020 roku w ŚDS w Suszu organizowane były dla uczestników wymienione poniżej wewnętrzne 

imprezy i konkursy, spotkania okolicznościowe, wyjazdy, które wpisywały się w działania treningu 

umiejętności spędzania czasu wolnego: 

− 23.01.2020 r. - Kostiumowy bal karnawałowy w Chełmżycy, 

− 29.01.2020 r. - Rozgrywki warcabowe, 

− 31.01.2020 r. - Kolędowanie z wizytą duszpasterską w ŚDS, 

− 13.02.2020 r. - Spotkanie integracyjne  z dziećmi z Publicznego Przedszkola w Suszu 

− 14.02.2020 r. - Wyjazd do teatru w Elblągu, 

− 18.02.2020 r. - Tłusty czwartek - karnawałowe szaleństwo w ŚDS, 

− 20.07.2020 r. - Wewnętrzny quiz wiedzy o Europie, 

− 27.07.2020 r. - Konkurs wewnętrzny "Mistrz rzutów" 

− 09.09.2020 r. - Piknik "Przyroda dla duszy", 

− 16.09.2020 r. - piknik "Pożegnanie wakacji", 

− urodzinowe spotkania przy torcie w ŚDS (styczeń, luty). 

Poza wyżej wymienionymi konkursami i imprezami organizowanymi przez ŚDS uczestnicy brali 

udział w imprezach i konkursach organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki, które też 

pokazywały, jak można spędzić wolny czas oraz poczuć potrzebę spędzania czasu na wyjazdach                                                         

i odczuwać z tego przyjemność. W roku 2020 uczestnicy brali udział w poniżej wymienionych 

spotkaniach: 

− 03.03.2020 r. - Turniej warcabowy w Kwietniewie, 

− 19.02.2020 r. - Walentynki w Malborku - Bal wirujących serc, 

− 06.03.2020 r. - Dzień Kobiet w Morągu, 

− 24.09.2020 r. - X Wojewódzki turniej tańca w Piszu - online,  
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− 7.10.2020 r. - Festiwal Piosenki w Marcinkowie "Bajkowy Świat" online. 

Ogólna liczba uczestników zajęć objętych wsparciem w 2020 roku wynosiła 57 osób,  

w tym 44 osoby były dowożone do ŚDS (w tym 3 z gminy Kisielice).  

Placówka cieszy się dużym zainteresowaniem w gminie Susz między innymi przez widoczne efekty 

swojej działalności oraz działania na rzecz osób do niej uczęszczających. Od lipca 2020 została 

zwiększona statutowa liczba miejsc o 4, czyli z 47 na 51. Wszystkie miejsca są wykorzystane. 

 

12.2 Organizacje pozarządowe 

 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada 

na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań publicznych we współpracy                                

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy. Kluczowe znaczenie ma w tej kwestii 

art. 5a ust. 1, nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 

uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Każdego roku Rada Miejska w Suszu uchwala „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”, który określa 

obszary, zasady oraz formy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

Program współpracy zawiera wykaz priorytetowych zadań, które stanowią podstawę dla władz gminy 

w zakresie dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na wsparcie realizacji zadań 

publicznych, pozostających we właściwości samorządu gminnego, a realizowanych przez organizacje 

pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego                          

i o wolontariacie. 

Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                                          

i o wolontariacie na 2020 rok, zwany dalej Programem został przyjęty uchwałą Nr XI/118/2019                       

z dnia 7 listopada 2019 r. Rady Miejskiej w Suszu. Powstał on w oparciu o przepisy określone 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność                   

pożytku publicznego w 2020 roku odbywała się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.  

Współpraca finansowa Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku realizowana była  

w formie wspierania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert  

w następujących w  obszarach:  

1) wspierania i upowszechniania 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 sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży                                 

w zakresie sportów walki”, 

2) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3  w  zakresie objętym ustawą  - zadanie pn. „Działaj Lokalnie” - wspieranie organizacji                               

pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego”, 

3) promocja i organizacja wolontariatu - zadanie pn. „Wspieranie inicjatyw organizacji 

pozarządowych w zakresie wolontariatu”,  

4) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  

i młodzieży - zadanie pn. „Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży”, 

5) ratownictwo i ochrona ludności - zadanie pn. „Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez 

ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz”, 

6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - zadanie pn. „Działalność na rzecz osób 

niepełnosprawnych”, 

7) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - zadanie pn. „Promowanie aktywnego 

spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz”. 

 

Gmina Susz realizując cele Programu dotyczące współpracy,  w 2020 roku udzieliła organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom realizującym zadania z zakresu pożytku publicznego wsparcia 

finansowego, jak również pomocy pozafinansowej. W ramach ogłoszonego konkursu ofert wsparcie 

otrzymało 10 organizacji na realizację 14 zadań publicznych istotnych dla mieszkańców gminy. 
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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. Ostatecznie organizacje pozarządowe wykorzystały kwotę 

265 078,88 zł na realizację zadań publicznych w Gminie Susz w 2020 r.  

 

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. 

Na terenie Gminy Susz podobnie jak w 2019 roku 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 Społeczności 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”, 
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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”, 

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, 

5) Stowarzyszenie Rozwoju. 

 

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 M-GOPS.  
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Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r. przedstawia tabela. 

Tabela nr 25. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Lp. Rodzaj działania 

 

Ilość osób/spotkań 

2018 r. 2019 r. 2020 

1.  Zarejestrowani nowi klienci 

 

18 27 18 

2.  Skierowania na terapie indywidualną 

 

15 17 7 

3.  Wnioski do sądu o wydanie 

postanowienia o leczeniu 

odwykowym 

7 20 5 

4.  Spotkania interwencyjno-motywujące 

 

29 30 30 

5.  Spotkania w sprawie wyjazdu na 

kolonie 

1 1 0 

6.  Ilość dzieci korzystających z kolonii 

letnich 

28 36 0 

7.  Wyjazdy na kontrole sklepów 

 

4 3 3 

8.  Kontrola prowadzonych zajęć 

sportowych 

1 1 1 

9.  Interwencje skierowane do GKRPA 

przez Policję 

87 65 66 

10.  Ilość osób zgłoszonych przez rodzinę 

 

8 11 3 

11.  Ilość osób zgłoszonych przez kuratora 

sądowego 

1 3 0 

12.  Ilość osób zgłoszonych przez                      

M-GOPS 

2 3 5 

13.  Ilość osób wezwanych na rozmowy 

 

229 148 163 

14.  Ilość przeprowadzonych rozmów 

 

57 41 39 

15.  Ilość przeprowadzonych rozmów                   

ze świadkami zdarzeń 

16 12 13 

16.  Udział członków GKRPA w grupach 

roboczych Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

34 39 40 

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 2020 był maksymalny rozwój wdrożonej rok wcześniej usługi Legimi.                                         

W 2019 Biblioteka dysponowała 20 kodami Legimi, w roku 2020 było ich o 25 więcej. Drugim celem 

był rozwój czytelnictwa ebooków. Nasi czytelnicy w roku 2020 mieli możliwość bezpłatnego 

wypożyczenia 17 sztuk nowoczesnych czytników ink BOOK. Trzecim celem Biblioteki było 

utworzenie miejsca dla czytelników, mini czytelni. 

W roku 2020 odnotowaliśmy spadek liczby czytelników na 100 mieszkańców (z 9,47  w 2019 r.                    

na 7,60), przy jednoczesnym spadku wypożyczeń ( z 279,24 w 2019 r. na 179,94). Na spadek zarówno 

jednego wskaźnika, jak i drugiego ma wpływ dwukrotne zamknięcie biblioteki spowodowane 

pandemią koronawirusa. Seniorzy znacznie ograniczyli swoje wizyty w bibliotece, a  z powodu 

zamknięcia szkół zmniejszyła się również znacząco ilość odwiedzających dzieci i młodzieży. 

Zanotowano natomiast wzrost wypożyczeń publikacji elektronicznych na platformie Legimi (z 2911 

na 5396). 

Ze względu na pandemię i obowiązujący Bibliotekę reżim sanitarny oraz bardzo mały metraż 

wszelkie spotkania, zajęcia, warsztaty oraz imprezy zbiorowe w roku 2020 były znacząco 

zmniejszone.   

Udało się zorganizować Noc Bibliotek oraz dwa spotkania w ramach warsztatów florystycznych oraz 

warsztaty teatralne online dla dzieci przedszkolnych. 

Ważnym działaniem jest promowanie czytelnictwa w mediach społecznościowych. 

Biblioteka aktywnie uczestniczy w projektach zewnętrznych, krzewiących czytelnictwo, np. „Mała 

książka, wielki człowiek”. 

Działalność biblioteki to prowadzenie różnego rodzaju warsztatów, szkoleń, zajęć i tak w Suszu                     

w 2020 roku było ich 3 (w 2019 r. - 137, a w 2018 r. - 134), w których brało udział 76 osób (2538 - 

2019 r.,  2791  –  2018 r.). W filii biblioteki w Redakach odbyły się 4 zajęcia (19 zajęć – 2019 r.,                     

18 – 2018 r.),  w których uczestniczyło 98 osób (586 osób – 2019 r., 511 – w 2018 r.), a w filii                          

w Bałoszycach przeprowadzono 8 spotkań (21 - 2019 r. i 23 – 2018 r.), w których uczestnikami były 

154 osoby (1505 osób – 2019 r., 1810 – w 2018 r.). 
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Czytelnictwo w Gminie Susz przedstawia się następująco: 

Siedziba 

biblioteki 

Ilość czytelników 

 

Wypożyczenia 

książki audiobooki gry 

2018  2019  2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019  2020 

Biblioteka 

Miejska                

w Suszu 

968 970 682 21072 21903 14724 310 331 121 40 29 18 

Filia                       

w Redakach 

182 134 128 4678 2672 1833 6 0 0 907 1050 528 

Filia                         

w 

Bałoszycach 

122 102 141 3375 2113 2347 6 0 0 1900 1890 628 

 

 

13.2 Suski Ośrodek Kultury 

Rok 2020 zmienił światowe oblicze i działalność wszystkich podmiotów tworzących  

i promujących działalność kulturalną. Niewątpliwie Suski Ośrodek Kultury wpisał się  

w ten niechlubny trend i realizował działania w sposób jednoznacznie okrojony i w ramach 

dopuszczalnych obostrzeń epidemiologicznych.  

W połowie roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Suskiego Ośrodka Kultury, a czas 

pandemii i zamknięcia instytucji dla działań edukacyjnych i artystycznych z udziałem odbiorców 

poświęcony został na przeprowadzenie niezbędnych operacji o charakterze organizacyjnym, m.in. 

aktualizacji regulaminów wewnętrznych i analizie stanowiskowej.  

 

Od 29 lipca 2020 roku działania wewnętrzne Suskiego Ośrodka Kultury skoncentrowały się na 

budowie nowego wizerunku Ośrodka. Dzięki zaoszczędzonym, na braku realizacji programu 

artystyczno-edukacyjnego, środkom finansowym oraz środkom z dochodów własnych podjęto 

dwutorowe działania na rzecz realizacji ww. celu. Przede wszystkim rozpoczęto (i zakończono                      

w październiku 2020 r.) działania nad opracowaniem dokumentów o charakterze strategicznym: 

Księgi Identyfikacji Wizualnej, w ramach której powstało m.in. nowe logo Suskiego Ośrodka Kultury 

oraz Strategii Promocji Marki, w ramach której wytoczono kierunek działań wizerunkowych                           

i ogłoszono nowe hasło promocyjne – Posmakuj emocji. Drugie działanie skoncentrowało się na 

przeprowadzeniu audytu infrastruktury sali widowiskowej i opracowaniu listy tzw. minimum 

sprzętowego, która posłużyła w dalszym etapie do realizacji uzupełnień technicznych i w rezultacie 

modernizacji. 
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Wśród działań wewnętrznych nie można pominąć również pracy na rzecz pozyskiwania środków 

zewnętrznych, projektowych. Na przestrzeni od dnia 29 lipca 2020 r. Suski Ośrodek Kultury podjął 

11 inicjatyw służących pozyskaniu dofinansowania do realizacji celów statutowych. W głównej 

mierze składały się na nie wnioski projektowe, kierowane do Narodowego Centrum Kultury. 

Ważnym elementem działań Suskiego Ośrodka Kultury, było wsparcie młodego pianisty Macieja 

Mazińskiego, który dzięki swojemu błyskotliwemu talentowi oraz staraniom Ośrodka, uzyskał tytuł 

Talentu Roku Warmii i Mazur. Gala wręczenia nagród odbędzie się, ze względów pandemicznych, 

na jesieni tego roku. 

Suski Ośrodek Kultury w 2020 roku był organizatorem m.in. takich wydarzeń jak: 

− 08.01.2020 r. koncert Kolęd i Pastorałek, 

− 12.01.2020 r. WOŚP, oprawa artystyczna, 

− 20-31.01.2020 r. ferie zimowe, cykle warsztatów i zajęć dla młodzieży, 

− 20.01.2020 r. wystawa rzeźby w drewnie pana Stanisława Lewandowskiego, 

− 31.01.2020 r. seans filmowy „Z miłości do Joey”, 

− 07.02.2020 r. wystawa „Kreską i Plamą” pani Marii Zmysłowskiej, 

− 11.02.2020 r. „Ptakoliczenie”, ogólnopolska akcja we współpracy z parkami krajobrazowymi, 

− 13.02.2020 r. seans filmowy „I tak Cię kocham”, 

− 19.02.2020 r. rozpoczęcie ligi Rumikub, 

− 21.02.2020 r. warsztaty składania budek lęgowych, 

− 01.03.2020 r. seans filmowy „Nieplanowane”, 

− 02.03.2020 r. seans filmowy „Miś Bamse i supermiód”, 

− 06.03.2020 r. koncert Kapela Podwórkowa z okazji Dnia Kobiet , 

− 31.03.2020 r. konkurs na kartkę wielkanocną, 

− 25.05.2020 r. cykl warsztatów on-line – plastyka i muzyka, 

− 29.05.2020 r. konkurs plastyczny „Mama mojej mamy, moja mama i ja”, 

− 10.06.2020 r. teatr plenerowy „Zawód kobieciarz”, 
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− 15.07.2020 r. „Pomóżmy Ptakom Lęgować”, akcja we współpracy z parkami 

krajobrazowymi, 

− 26.06.2020 r. seans filmowy „Słoń Beniamin”, 

− 27.07-20.08.2020 r. „Akcja Lato” – cykl wakacyjnych warsztatów i zajęć dla dzieci  

i młodzieży, 

− 31.07.2020 r. Ogólnopolskie Eliminacje do Mistrzostw Polski do Rumikub, 

− 21.08.2020 r. konkurs „Stop używkom”, akcja we współpracy z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suszu, 

− 28.08.2020 r. konkurs fotograficzny i plastyczny „Wakacje w Suszu”, 

− 04-06.09.2020 r. I Festiwal Suskiego Piękna, 

− 18.09.2020 r. seans filmowy „Zakazany Owoc”, 

− 29.09.2020 r. spektakl teatralny „Urodziny u Rodziny”, 

− 09.10.2020 r. wystawa on-line „Jesień”, 

− 11.11.2020 r. Święto Niepodległości – koncert Marka Majewskiego, 

− 06-13.12.2020 r. „Mikołajkowe Bajdurzenie” czyt. Marcin Rumiński, cykl słuchowisk                        

z Warmii i Mazur, 

− 16.12.2020 r.  „Mikołajkowe warsztaty” on-line, 

− 31.12.2020 r. koncert sylwestrowy on-line „Mortal Wombat”. 

 

Łącznie w 2020 roku odbyły się 24 konkursy artystyczne, 5 wystaw artystycznych, 10 koncertów,      

6 seansów filmowych, 46 warsztatów artystycznych, 1 spektakl teatralny. Łącznie, w realizowanych 

zadaniach, udział wzięło ok. 12 300 osób: 8800 w ramach działań on-line oraz 3500 w ramach działań 

stacjonarnych. Poza tym realizowane były, w okresach dopuszczających, zajęcia stałe, według planu, 

w ramach sekcji działających w SOK (artystyczne, muzyczne, taneczne i klub gier planszowych).  
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13.3 Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu 

 

Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu zostało utworzone na podstawie Uchwały 

Rady Miejskiej VIII/52/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku w celu organizowania i propagowania życia 

sportowego wśród mieszkańców Susza. CSiR przeprowadza zawody, turnieje oraz ligi dla dzieci, 

młodzieży oraz dorosłych. Do podstawowej działalności zaliczamy również zajęcia w sekcjach takich 

jak: kickboxing, lekkoatletyka, tenis stołowy, żeglarstwo, crossfit, koszykówka, siatkówka. Warto 

także wspomnieć o aerobicu,  halowej piłce nożnej i morsowaniu. 

 

Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu wypełniając swoje statutowe zadania służy 

całej społeczności Susza inicjując działania sportowo- rekreacyjne dąży do zachęcania mieszkańców 

do prowadzenia aktywnego stylu życia. Jako administrator obiektów takich jak pełnowymiarowa hala, 

kompleks boisk Orlik, kompleks boisk wielofunkcyjnych na ul Polnej, raptoring i skatepark oferuje 

im  wiele możliwości spędzania wolnego czasu w różnorakiej sportowej formie. Poprzez współpracę 

z organizacjami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi pomaga poznać i wyjść naprzeciw 

oczekiwaniom osobom chcącym uczestniczyć w życiu sportowym naszego miasta. Każdego roku 

staramy się wzbogacić naszą działalność o nowe formy aktywności.  

 

Rok 2020 r. to jak wszyscy wiemy był rokiem specyficznym w ogromnym stopniu ograniczającym 

naszą działalność, jednakże nie pozbawił nas jej całkowicie. Staraliśmy się w miarę możliwości 

stworzyć chociażby namiastkę życia sportowego. Do chwili ogłoszenia stanu pandemii wirusa SARS 

COV 2 w drugiej połowie marca, udało nam się przeprowadzić: Suską Ligę Siatkówki, Suską Ligę 

Futsalu, bieg Tropem Wilczym, bieg na trasie Iława – Susz pn. „Zasuwaj”, turniej tenisa stołowego 

TOP 12 , Challenge Susz Triathlon oraz w miesiącu październiku „XI Ogólnopolski Wyścig MTB”          

z zachowaniem reżimu sanitarnego. W tymże roku niestety zabrakło corocznego podsumowania                            

i uhonorowania sportowców - Gali Sportu. Sekcje działające w CSiR uzyskały licencje Polskich 

Związków Sportowych, aby móc trenować oraz brać udział w zawodach sportowych zgodnie                                         

z wytycznymi w czasie trwania pandemii oraz aby móc rozwijać się. 

 

Rok 2020 obfitował w wydarzenia z różnych dziedzinach sportowych i było to m. in.: 

1. Liga siatkówki  - 4 drużyny 

2. Liga futsalu – 8 drużyn 
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3. Bieg Tropem Wilczym – 150 osób 

4. Turniej Tenisa Stołowego TOP 12 – 18 osób 

5. Bieg na trasie Iława – Susz „Zasuwaj” – 150 osób 

6. Wyścig rowerowy MTB – 150 osób 

7. Sekcja Crossffit – 30 osób 

8. Sekcja tenisa stołowego – 15 osób 

9. Sekcja lekkoatletyczna – 30 osób 

10. Sekcja kickboxingu – 30 osób 

11. Sekcja żeglarska – 5 osób 

12. Sekcja siatkary 30+ - 23 osoby 

 

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 2020 roku  Związek Gmin Jeziorak otrzymał od 

Gminy Susz dotację celową w wysokości 1 500,00 zł 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  
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i zgłaszaniu wspólnych stanowisk przy tworzeniu projektów aktów prawnych. 

W 2020 r. Gmina Susz skorzystała ze wsparcia finansowego Funduszu Promocji Związku Gmin 

Warmińsko-Mazurskich przy organizowaniu Ogólnopolskiego Wyścigu MTB w wysokości 500 zł 

oraz z cyklu 5 bezpłatnych szkoleń.  

 

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. 

 

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 26. Stan bezpieczeństwa w rejonie działania Komisariatu Policji w Suszu. 

L.p. Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

 

2020 r. 

 

1.      Ilość stwierdzonych przestępstw 

ogółem 

125 194 222 

 

290 

2.      Ilość stwierdzonych przestępstw 

w 7 kategoriach (najbardziej 

uciążliwych dla społeczeństwa) 

53 59 74 75 

3.      Ilość stwierdzonych przestępstw 

gospodarczych 

8 9 21 100 

4.      Wykrywalność przestępstw 

ogółem 

78,3% 82,4% 78,4% 

 

77,6% 

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

 

Tabela nr 27. Ilość przestępstw w 7 wybranych kategoriach. 
L.p. 

 

Rodzaj przestępstwa 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

 

2020 r. 

1.      Kradzież rzeczy cudzej 10 25 33 25 

2.      Kradzież samochodu 1 0 0 1 

3.      Kradzież z włamaniem 24 21 25 29 
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4.      Rozbój, kradzież rozbójnicza 0 0 2 1 

5.      Udział w bójce lub pobicia 1 2 2 2 

6.      Uszczerbek na zdrowiu 9 9 1 2 

7.      Uszkodzenie mienia 9 3 11 16 

8.      Wykrywalność 45,3% 45,8% 47,3% 42,7% 

Źródło: opracowano na podstawie danych Komisariatu Policji w Suszu. 

 

W 2020 roku odnotowano spadek ilości stwierdzonych przestępstw dotyczących kradzieży cudzej 

rzeczy o 8. Niewielki wzrost odnotowano w przypadku przestępstw: włamania jest ich o 4 więcej                      

w roku 2020 niż w 2019, oraz o 5 więcej przestępstw dotyczących uszkodzenia mienia. 

Wykrywalność przestępstw w 7 kategoriach tych najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa 

odnotowano spadek do roku 2019. 

  

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 – 64 (82 – 2019), 

2) ilość ujawnionych wykroczeń, w których wszczęto czynności wyjaśniające ogółem – 253 

(288 – 2019), 

3) ilość ujawnionych wykroczeń ogółem – 932 (2054 – 2019), 

4) ilość przeprowadzonych interwencji – 1392 (1814 – 2019), 

5) ilość zatrzymanych nietrzeźwych kierujących – 17 (76 – 2019), 

6) ilość kolizji drogowych – 89 (120 – 2019), 

7) ilość wypadków drogowych – 11 (8 – 2019). 

 

Policjanci z Komisariatu Policji w Suszu sporządzili 47 formularzy Niebieskich Kart (59 -  2019 r.,      

71 - 2018 r.), z czego Procedurą Niebieskiej Karty objęto 39 rodzin (49 – 2019 r., 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, jakie miały 

miejsce w roku 2020 na terenie działania KP w Suszu. Ponadto funkcjonariusze w roku ubiegłym,                   

ze względu na ogłoszony stan epidemii monitorowali na terenie miasta i gminy Susz kwarantanny 

oraz izolacje domowe. Ze względu na panującą sytuację policjanci w ograniczonym zakresie 

uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą szkolną oraz brali udział wraz z członkami Komisji                                
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ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kontrolach punktów sprzedaży alkoholu. Dzielnicowi 

wchodzą także w skład Grup Roboczych, gdzie organizowane były spotkania w ramach założonych 

Niebieskich Kart. 

Realizowano również stałe programy wspólnie z Prewencją Kryminalną, Nieletnich i Patologii: 

Bezpieczne Ferie, Bezpieczne Wakacje, Bezpieczna Droga do szkoły, Chrońmy dzieci przed 

alkoholem. 

Realizując powyższe programy policjanci odbywali spotkania, w reżimie sanitarnym w klubach 

seniora, w szkołach z udziałem uczniów, pedagogów oraz dyrektorów.  

 

W celu poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych i na drogach realizowano cykliczne akcje: 

Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego, Alkohol i Narkotyki, GIMBUS, Dyskoteka, Prędkość, 

Pasy, Bezpieczne weekendy, Bezpieczne wakacje, Bezpieczne ferie, Bezpieczna droga do szkoły, 

Kontrole autobusów wycieczkowych, Trzeźwy poranek, 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 28. Wykaz zdarzeń, w których uczestniczyli strażacy  
 

L.p. 

 

Jednostka 

OSP 

Rodzaj zdarzenia 

Pożar Likwidacja  

miejscowych zagrożeń  

Fałszywe alarmy Wyjazdy gospodarcze 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1.      Susz 64 62 64 76 99 96 9 12 12 10 10 10 

 

2.      Jakubowo  

Kisielickie 

3 7 7 3 5 7 0 1 1 10 12 12 
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3.      Babięty 

Wielkie 

7 7 5 2 2 3 0 1 0 10 10 10 

4.      Redaki 7 11 11 5 5 5 0 0 0 6 4 2 

 

Źródło: opracowano na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Suszu. 

 

Ponadto strażacy brali czynny udział w programie „Bezpieczne Wakacje” organizowanym w Suszu 

przy współudziale OSP Susz i ratowników medycznych. OSP w Suszu organizowało warsztaty 

szkoleniowe dla strażaków ochotników z gminy Susz oraz gmin sąsiadujących.  
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17. SPIS  TABEL 

Tabela nr 1. Liczba ludności w Gminie Susz,  str. 3 

Tabela nr 2. Przyczyny przemieszczania ludności, str. 3 

Tabela nr 3. Struktura ludności, str. 4 

Tabela nr 4. Liczba osób bezrobotnych, str. 5 

Tabela nr 5. Liczba osób bezrobotnych wg wieku, str. 6 
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Tabela nr 7. Użytkowanie gruntów, str. 7 
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Tabela nr 19. Zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych, str. 37 

Tabela nr 20. Wpływy z tytułu opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi, str. 38 

Tabela nr 21. Wykaz realizowanych uchwał Rady Miejskiej w Suszu, str. 61 

Tabela nr 22. Wykonanie budżetu M-GOPS, str. 68 

Tabela nr 23. Struktura powodów przyznania pomocy, str. 68 

Tabela nr 24. Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”, str. 69 

Tabela nr 25. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, str. 78 

Tabela nr 26. Stan bezpieczeństwa w rejonie działania Komisariatu Policji w Suszu, str. 85                         
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18. SPIS WYKRESÓW 

Wykres nr 1. Dochody i wydatki, str. 10  

Wykres nr 2. Dochody budżetu gminy, str. 11 

Wykres nr 3. Struktura dochodów, str. 12 
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