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1. WSTĘP 

 

 Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy  

o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy 

Parchowo w 2018 roku. 

 

2. INFORMACJE OGÓLNE 

a. Ogólna charakterystyka gminy 

 

 Gmina Parchowo (kaszb. Gmina Parchòwò) leży w zachodniej części województwa 

pomorskiego. Administracyjnie należy do powiatu bytowskiego, etnograficznie do Kaszub. 

Sąsiaduje z gminami powiatu bytowskiego: Gminą Bytów, Czarna Dąbrówka oraz 

Studzienice, a także z Gminą Lipusz w powiecie kościerskim oraz gminami Sierakowice  

i Sulęczyno w powiecie kartuskim. Przez obszar gminy przebiegają dwa główne szlaki 

komunikacyjne: droga krajowa nr 20 ze Stargardu Szczecińskiego do Gdyni, przecinająca 

południową część gminy i droga wojewódzka nr 228 z Kartuz do Bytowa. Gmina jest 

położona w odległości ok.: 80 km od Gdańska, 40 km od Kartuz, 30 km od Kościerzyny i ok. 

15 km od Bytowa. 

 Gmina zajmuje obszar 13 121 ha. Krajobraz gminy kształtują obszary leśne, liczne 

formy polodowcowe, rzeka Słupia i jeziora, z których największymi są: Żukowskie, 

Glinowskie, Sumin, Księże i inne. Piękną przyrodę tego regionu można podziwiać 

korzystając z licznych ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych i kajakowych.  

 W skład gminy wchodzi 11 sołectw: Chośnica, Gołczewo, Grabowo Parchowskie, 

Jamno, Jeleńcz, Nakla, Nowa Wieś, Parchowo, Soszyca, Sylczno i Żukówko. 

 Na podstawie ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych  

i etnicznych oraz o języku regionalnym, od 2006 roku - jako pierwsza w kraju - gmina jest 

oficjalnie dwujęzyczna, tzn. istnieje możliwość używania przed organami gminy, obok języka 

urzędowego, języka kaszubskiego jako języka pomocniczego. 

 Według stanu na 31 grudnia 2018 roku, liczba ludności Gminy Parchowo wyniosła  

3 869 osób, z czego 50,52 % stanowiły kobiety, a 49,48 % mężczyźni. Liczba ludności gminy 

stanowi 4,89 % ludności powiatu, 0,17 % ludności województwa. Struktura ludności gminy 

przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 24,32 %, osoby 

w wieku produkcyjnym 60,63 %, a w wieku poprodukcyjnym 15,05 %. W latach 2017-2018 

liczba ludności wzrosła o 3,56 %.  

 Siedzibą władz samorządowych, a także ośrodkiem oświatowo – kulturalnym jest, 

położone centralnie w stosunku do obszaru gminy, Parchowo. 
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DEMOGRAFIA 

 

Wykaz ludności 

Nazwa sołectwa 
Liczba mieszkańców 

(stan na 31.12.2018 r.) 

Chośnica 234 

Gołczewo 282 

Grabowo Parchowskie 40 

Jamno 364 

Jeleńcz 123 

Nakla 732 

Nowa Wieś 123 

Parchowo 1232 

Soszyca 141 

Sylczno 275 

Żukówko 323 

 

Migracja 

 

Rok 2016 2017 2018 

Liczba ludności 

zgłoszenie pobytu: 

stałego - 65 

czasowego  - 23 

zgłoszenie pobytu: 

stałego - 71 

czasowego  - 26 

zgłoszenie pobytu: 

stałego - 76 

czasowego  - 46 

 

Przyrost naturalny 

 

Rok 2016 2017 2018 

Urodzenia 60 49 61 

Zgony 19 35 30 

 

Struktura wiekowa 

 

Przedział wiekowy 
Liczba osób 

(stan na 31.12.2018 r.) 

0 – 6 lat 398 

7 – 18 lat 594 

19 – 59 lat 2194 

60+ 683 
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b. Urząd Gminy 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy obejmuje następujące stanowiska pracy: 

 

 

Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Parchowo kształtował się następująco: 

Rok 2016 2017 2018 

Stan zatrudnienia: 

liczba etatów/liczba 

pracowników 

31/33 36,5/39 34,5/36 

Koszty utrzymania, w tym: 1 579 472,32 1 671 863,48 1 594 380,23 

wynagrodzenia 1 278 546,35 1 383 512,81 1 332 643,10 

wydatki bieżące 263 782,16 279 350,67 261 737,13 

wydatki inwestycyjne 37 143,81 9 000,00 0,00 

 

3. INFORMACJE FINANSOWE 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 25,6% 

 

Wykonanie dochodów ogółem 22 604 495,79 zł 

Wykonanie dochodów własnych 5 776 333,61 zł 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 31,3% 

 

Wykonanie – wydatki ogółem 26 977 015,90 zł 

Wykonanie – wydatki majątkowe 8 431 743,86 zł 

 

Wykonanie dochodów 

 

Plan dochodów 23 360 498,05 zł 

Wykonanie dochodów ogółem, w tym 22 604 495,79 zł 

PIT 1 722 385,00 zł 

CIT 2 762,84 zł 
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DOCHODY W LATACH 2016-2018 

 
Wykonanie wydatków 

 

Plan wydatków 29 355 038,05 zł 

Wykonanie wydatków 26 977 015,90 zł 

 

WYDATKI W LATACH 2016-2018 

 
Wynik budżetu (deficyt/nadwyżka) 

 

Planowany wynik - 5 343 945,00 zł 

Wykonanie - 4 372 520,11 zł 

 

Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu Gminy 

 

Plan 1 662 211,00 zł 

Wykonanie 797 881,00 zł 

0,00 10000000,00 20000000,00 30000000,00 

2016 

2017 

2018 

18579742,49 

25038549,93 

23360498,05 

18902669,30 

24858574,10 

22604495,79 

Wykonanie 

Plan 

0,00 10000000,00 20000000,00 30000000,00 

2016 

2017 

2018 

18665253,49 

27518238,93 

29355038,05 

17535319,31 

24856439,46 

26977015,90 

Wykonanie 

Plan 
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Dochody z majątku – 84,7% 

 

Plan 455 298,00 zł 

Wykonanie 385 474,00 zł 

 

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu - 86,4% 

 

Plan 9 754 237,00 zł 

Wykonanie 8 431 743,86 zł 

 

WYDATKI BIEŻĄCE W LATACH 2016-2018 

 

WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2016-2018 

 

 

0,00 5000000,00 10000000,00 15000000,00 20000000,00 25000000,00 

2016 

2017 

2018 

16570091,74 

21105657,82 

18545272,04 

0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 

2016 

2017 

2018 

965227,57 

3750781,64 

8431743,86 
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Środki pozabudżetowe w 2018 roku 

Tytuł projektu/źródło 
finansowania 

Wartość 

projektu  

(w zł) 

Wartość 

dofinansowania  

(w zł) 

Wkład własny 
(w zł) 

Wartość 
środków, która  

wpłynęła  

w 2018 roku 

(w zł) 

Uwagi 

„Dobry pierwszy krok  

w Europejskie doskonalenie 

zawodowe nauczycieli" - projekt 
realizowany w ramach programu 

Komisji Europejskiej 

ERASMUS + w latach 2016-
2018. Łączny koszt projektu 

wyniósł 150 180,14 zł. 

17 107,00 17 107,00 0,00 30 038,03 zł 

W 2016 r. wpłynęła 
zaliczka na realizację 

projektu w kwocie  

120 152,11 zł 

,,STORKS IN SCIENCE ZONE" 

- projekt realizowany   

w ramach programu Komisji 
Europejskiej ERASMUS +  

w latach 2016-2018. Łączny 

koszt projektu wyniósł 
102 148,61 zł. 

8 498,32 7 043,77 1 454,55 0,00 

W 2016 r. wpłynęła 
zaliczka na realizację 

projektu w kwocie 

80 467,06 zł, po 
ostatecznym rozliczeniu 

projektu w 2019 r., 

wpłynęła refundacja 
pozostałych kosztów  

w kwocie 20 227 zł  

,, Nowoczesna szkoła" - projekt 

realizowany w ramach programu 

Komisji Europejskiej 

ERASMUS + 

3 622,81 3 622,81 0,00 177 534,52 zł 

W  2018 r. wpłynęła 

zaliczka w kwocie 

177.534,52 zł, po 

ostatecznym rozliczeniu 
projektu  nastąpi refundacja 

pozostałych kosztów tj. 

44 380,63 zł  

„J@ w Internecie” - projekt 

realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Cyfrowa Polska 
w latach 2018-2019. Łączny 

koszt projektu wynosi 

150 000,00 zł 

79 627,00 79 627,00 0,00 107 120,00 

W 2018 r. wpłynęła 
zaliczka na realizację 

projektu w kwocie  

107.120 zł, w 2019 r. 
wpłynęła kolejna zaliczka  

w kwocie 12.880 zł, 

ostateczne rozliczenie  
i wpłata refundacji 

pozostałych kosztów, tj. 

30 000 zł nastąpi po 
realizacji projektu. 

,,Uporządkowanie gospodarki  

wodo-ściekowej na terenie 
Gminy Parchowo” - projekt 

realizowany w ramach PROW 

2014  - 2020 

3 464 193,28 1 890 156,00 1 574 037,28 0,00 
Termin rozliczenia projektu 

do 20.06.2019 r. 

,, Budowa drogi gminnej 
Chośnica-Baranowo – I etap” – 

projekt realizowany w ramach 

PROW 2014 - 2020  na 
podstawie umowy nr 00029-

65151-UM1100068/16 

1 261 872,24 765 154,26 496 717,98 0,00 

Środki wpłynęły  
w styczniu 2019 r. 

765 154,26 

,,Budowa systemu 
powiadamiania  

i alarmowania ludności oraz 

zintegrowanej łączności  
w powiecie bytowskim   

w uwarunkowaniach zagrożenia,  

w szczególności powodziowego - 
I etap” - projekt realizowany   

w ramach RPO 2014 -2020 

188 313,84 160 066,76 28 247,08 160 066,76  

„Modernizacja oświetlenia 
zewnętrznego na 

energooszczędne  w ciągach 

komunikacyjnych  
i ogólnodostępnych 

przestrzeniach publicznych na 

terenie gmin Czarna Dąbrówka 
oraz Parchowo ” - projekt 

realizowany   

w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 

2014 - 2020 

483 069,70 410 609,24 72 460,46 389 691,00 

W 2018 r. wpłynęła 

zaliczka w wys. 95% 
dofinansowania,  pozostałe 

5% dofinansowania wpłynie  

po ostatecznym rozliczeniu 

,,Zagospodarowanie terenu nad  

j. Żukowskim - poprawa 
infrastruktury turystycznej  

w ramach projektu Pomorskie 
Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej 

261 633,23 174 550,56 87 082,67 165 823,03 

W 2018 r. wpłynęła 

zaliczka w wys. 95% 
dofinansowania,  pozostałe 

5% dofinansowania wpłynie  
po ostatecznym rozliczeniu 
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Słupi.” – projekt realizowany  

w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 

2014 - 2020 

Odbudowa rurociągu 
melioracyjnego w m. Nakla  

w ramach pomocy państwa  

w odbudowie infrastruktury 
uszkodzonej podczas nawałnicy 

w 2017 r. 

376  388,00 266 734,00 109 654,00 266 734,00  

Odbudowa rurociągu 

melioracyjnego w m. Gołczewo 
w ramach pomocy państwa  

w odbudowie infrastruktury 

uszkodzonej  podczas nawałnicy 
w 2017 r. 

377 618,11 267 625,00 109 993,11 267 625,00  

Odbudowa drogi gminnej Nr 

165052G Sylczno-Grabowo  
w ramach pomocy państwa  

w odbudowie infrastruktury 

uszkodzonej  podczas nawałnicy 
w 2017 r. 

590 796,23 422 571,00 168 225,23 422 571,00  

Odbudowa drogi gminnej  Nr 

1165015G Gołczewo-Jamno 

w ramach pomocy państwa  
w odbudowie infrastruktury 

uszkodzonej  podczas nawałnicy 
w 2017 r. 

414 874,38 296 430,00 118 444,38 296 430,00  

Zakup zestawu ratownictwa 

technicznego  LUKAS  dla OSP  

Nakla 
47 500,00 47 025,00 475,00 47 025,00 

 

 

Poziom zadłużenia 

 

Poziom zadłużenia 

wg stanu na dzień 

31.12 

2016 2017 2018 

10,2% 6,3% 26,8% 

 

Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów wynosiło 26,8%, w tym z tytułu 

kredytów i pożyczek długoterminowych (bez pożyczek na wyprzedzające finansowanie) 

15,6%, tj. 3.537.969 zł. 

Na obsługę długu (odsetki od kredytów) w 2018 r. wydano 53 634,87 zł. 

 Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny 

wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań 

i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na 

średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, 

powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki 

bieżące, do dochodów ogółem. 

 Analizując dane z lat poprzednich i dane z niniejszej prognozy można zauważyć, że 

wskaźnik spłaty zmniejsza się. Na podstawie tabeli 2 bardzo wyraźnie widać, że 

dopuszczalny wskaźnik spłaty jest niewiele wyższy niż wskaźnik planowanej kwoty spłaty 

zobowiązań. Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących z roku na rok się 

zmniejsza. Ze względu na powyższe konieczne jest dokonania rewizji wydatków bieżących w 

latach przyszłych,  

w celu ich optymalizacji. 
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Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych  

 

Rok 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 

Obsługa zadłużenia 

(po wyłączeniach) 
1,92% 2,35% 2,51% 2,80% 2,77% 2,72% 2,66% 

Maksymalna 

obsługa zadłużenia 
8,36% 6,76% 3,14% 3,32% 3,19% 2,94% 2,78% 

Zachowanie relacji 

 z art. 243 
Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

Rok 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2033 

Obsługa zadłużenia 
(po wyłączeniach) 

2,61% 2,56% 2,45% 2,40% 2,34% 2,29% 2,24% 

Maksymalna 

obsługa zadłużenia 
2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

Zachowanie relacji  

z art. 243 
Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

Rok 2034 2035  

Obsługa zadłużenia 
(po wyłączeniach) 

2,18% 1,98% 

Maksymalna 

obsługa zadłużenia 
2,78% 2,78% 

Zachowanie relacji 

 z art. 243 
Tak Tak 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zaległości podatkowe podatników 

Zaległości podatkowe posiadają następujący podatnicy: 

1) osoby fizyczne na kwotę 125 284,39 zł 

2) osoby prawne na kwotę 5 374,17 zł 

 

4. ŁAD PRZESTRZENNY 

 

a. Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania 

Gminy 

 

 Podstawowym dokumentem planistycznym, określającym politykę przestrzenną 

gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Parchowo zostało uchwalone przez Radę Gminy 

Parchowo uchwałą nr 179/XXXI.2001 z dnia 22.11.2001 r.. 

 Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt dokonuje 

analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu 

planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do 

ustaleń studium. W wyniku dokonanej analizy studium zaszła konieczność jego zmiany. 

Zmiany te zostały przeprowadzone i uchwalone uchwałą Rady Gminy Parchowo Nr 

XXV/163/2008 z dnia 6 listopada 2008 r., uchwałą Rady Gminy Parchowo Nr XXV.179.2013 

z dnia 15 maja 2013 r. oraz uchwałą Nr XXIII.214.2017 dnia 28 czerwca 2017 r. Po ostatniej 

zmianie nikt nie złożył wniosku w sprawie zmiany studium. Tym samym nie zachodzi 

potrzeba zmiany obowiązującego studium. 
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b. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania 

przestrzennego w gminie. Ustalenia planu miejscowego muszą być zgodne z ustaleniami 

studium. Na mocy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 

1995 r. straciły swoją ważność z dniem 1 stycznia 2005 r. Najistotniejszym planem, który 

stracił swoją ważność jest miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Parchowo, którego granice opracowania obejmowały obszar całej gminy.  

Gmina Parchowo zajmuje powierzchnię 13 121 ha, z czego 1,43% jest objęte miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego. Obecnie aktualnych jest 21 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które obejmują swym obszarem 188 ha powierzchni 

gminy. Procentowa powierzchnia przeznaczenia terenów w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego przedstawia się następująco: zabudowa mieszkalna 

jednorodzinna i letniskowa 35,9%, zabudowa usługowa 0,7%, zieleń i wody 3,7%, 

komunikacja 3,2%, rolne – 4,3%,  infrastruktura techniczna 52,2%.  

Niski budżet gminy oraz wysokie koszty prac planistycznych uniemożliwiają opracowanie 

planów miejscowych dla większego obszaru gminy. Obecnie nie są opracowywane plany 

miejscowe na terenie gminy. W ostatnich latach wpłynął tylko jeden wniosek w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie przystąpiono do zmiany 

planu, gdyż wniosek dotyczy wyłącznie poszerzenia posiadanej działki. 

 Realizacje inwestycji następują w oparciu o plany obowiązujące oraz na podstawie 

decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

W roku 2018 Wójt Gminy Parchowo wydał 81 decyzji o warunkach zabudowy oraz 9 decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną  

i rekreacji indywidualnej udzielono 63 decyzje, pod zabudowę usługową 5, inną - 13 decyzji.  

Ponadto na wnioski zainteresowanych w ubiegłym roku wydano 96 zaświadczeń  

o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i 6 

wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

5. ZASOBY MATERIALNE GMINY 

 

a. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

 

Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Parchowo – 297,4567  ha 

w tym (w ha): 

- grunty orne – 93,9660 

- łąki – 7,6641 

- pastwiska – 4,0528 

- grunty pod stawami – 0,7743 

- rowy – 10,2970 

- drogi – 140,3183 

- zurbanizowane tereny niezabudowane – 4,1358 

- tereny zabudowane pozostałe – 11,7906 

- tereny przemysłowe – 2,1324 

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 6,7604 

- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 3,6330 

- tereny różne – 3,2820 

- grunty pod wodami – 8,6500 

- w tym grunty o pow. 0,7832 ha położone na terenie sąsiedniej gminy Sulęczyno, obręb 

Kłodno. 
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Ponadto Gmina Parchowo posiada 2,9836 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste 

osobom fizycznym i prawnym. 

 

Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego 

w Gminie Parchowo w roku 2018 

Opis mienia 

grunty 

Łączna 

Ilość 

(w ha) 

 

Wartość 

inwentaryzacyjna 

(w zł) 

Sposób zagospodarowania 

użyczenie dzierżawa inne 

Grunty 

komunalne 

ogółem (ha), w 

tym: 

297,4567 9 183 629,43 6,00 81,20 210,2567 

grunty rolne 105,6829 1 002 858,90 - 81,20 24,4829 

drogi 140,3183 4 283 286,05 - - 140,3183 

lasy i zadrzewienia 3,633 34 219,78 - - 3,633 

tereny 

rekreacyjno-

wypoczynkowe 

6,7604 553 812,08 - - 6,7604 

działki budowlane 4,1358 988 545,00 - - 4,1358 

inne 36,9263 2 320 907,62 6,00 - 30,9263 

 

Gmina w 2018 roku sprzedała mienie komunalne: 

a) w trybie przetargu nieograniczonego: 

 działka nr 167/29 o pow. 1.128 m2 położona w  obrębie Żukówko, 

 działka nr 60/9 o pow. 840 m2 położona w obrębie Grabowo, 

 działka nr  60/8 o pow. 964 m2 położona w obrębie Grabowo, 

 lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 28,45 m2 położony przy ul. Kartuskiej 12  

w Parchowie   

b. w trybie bezprzetargowym - na zagospodarowanie nieruchomości przyległej: 

 działka nr 318/7 o pow. 66 m2 położona w Soszycy, 

 działka nr 318/2 o pow. 76 m2 położona w Soszycy, 

 działka nr 318/5 o pow. 102 m2 położona w Soszycy, 

 działka nr 318/4 o pow. 55 m2 położona w Soszycy, 

 działka nr 31/33 o pow. 202 m2  położona w Strudze, 

 działka nr 31/35 o pow. 75 m2  położona w Strudze, 

 lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 53,46 m2 położony przy ul. Kartuskiej 12   

w Parchowie – na rzecz najemcy. 

Ponadto Gmina posiada działki komunalne w obrębach ewidencyjnych: Bawernica, Chośnica, 

Gołczewo, Grabowo, Jamno, Jeleńcz, Nakla, Nowa Wieś, Parchowo, Sylczno i Żukówko. 

 

Gmina 2018 roku powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące nieruchomości: 

a) nabyte z mocy prawa decyzją komunalizacyjną: 

 działka nr 19/3 o pow. 0,04 ha położona w Sylcznie – droga, 

 działka nr 96/2 o pow. 0,18 ha położona w Sylcznie – droga, 

b) nabyte z mocy prawa decyzją podziałową: 

 działka nr 125/1 o pow. 98 m
2
 położona w Jeleńczu – pas drogowy (poszerzenie drogi 

gminnej) 
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 działka nr 38/27 o pow. 161 m
2
 położona w Gołczewie – pas drogowy (poszerzenie 

drogi gminnej), 

c) zakup gruntu  na poszerzenie drogi gminnej wewnętrznej: 

 działka nr 223/1 o pow. 624 m2 położona w Gołczewie. 

 

b. Program opieki nad zabytkami 

 

 Gminy, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w zakresie 

zadań własnych podejmują działania związane z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami 

(art. 7 ust 1 pkt 9). Z kolei ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami nakłada na gminy obowiązek sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad 

Zabytkami. Ze względu  na powyższe został opracowany „Gminny program opieki nad 

zabytkami Gminy Parchowo na lata 2014 – 2017”, który po zaopiniowaniu przez 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został uchwalony przez Radę Gminy Parchowo 

uchwałą Nr XXXIX.209.2014 z dnia 3 listopada 2014 roku. Plan stanowi ukierunkowanie 

polityki samorządu służącej podejmowaniu planowanych działań dotyczących finansowania, 

inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu 

kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Plan ten zawiera 

między innymi wykaz zabytków wpisanych do rejestru  i ewidencji zabytków województwa 

pomorskiego pogrupowane w trzech kategoriach: zabytki nieruchome, zabytki ruchome oraz 

zabytki archeologiczne.  

 Gmina Parchowo posiada kilka ciekawych obiektów zabytkowych oraz układów 

zabudowy. Związane jest to z tym, iż tradycja osadnicza ma tutaj swoją długą historię. 

Spośród zabytków budownictwa pozostają widoczne w przestrzeni głównie dokonania dwóch 

ostatnich wieków. Najcenniejszym zabytkiem sztuki sakralnej jest kościół św. Mikołaja  

w Parchowie, który wybudowano w 1854 r. na wzgórzu górującym nad miejscowością. 

 Ciekawym obiektem jest znajdujący się w centrum Parchowa pałac w stylu 

klasycystycznym, pochodzący z XIX wieku. Obecnie ten, dobrze zachowany budynek 

zajmuje dom pomocy społecznej. Wokół pałacu rozpościera się mały, nieco ponad 

jednohektarowy park z przełomu XVIII i XIX wieku z cechami parku krajobrazowego. 

Znajduje się w nim ok. 200 letni starodrzew oraz pozostałości zabudowy folwarcznej.  

W wyniku nawałnicy która przeszła przez teren gminy w sierpniu 2017 roku znaczna część 

drzewostanu uległa zniszczeniu.  

 Na pozostałym obszarze gminy zwraca uwagę elektrownia wodna Struga w Soszycy, 

która jest uważana za jeden z najcenniejszych i najstarszych zabytków technicznych tego typu 

w Europie. Otwiera "Szlak najstarszych elektrowni wodnych" zlokalizowany na Słupi. 

Spośród wszystkich elektrowni na tej rzece (pozostałe są w Gałąźni Małej, Krzyni, 

Konradowie, Skarszewie Dolnym oraz Słupsku), Struga jest najstarszą, podobnie jak spośród 

wszystkich na Pomorzu. Budynek elektrowni zbudowano w 1896 r., natomiast turbina Peltona 

o mocy 250 kW powstała w 1898 r. i od tego czasu działa nieprzerwanie. Niewątpliwą 

atrakcją elektrowni są ponad stuletnie żarówki węglowe firmy Osram, które do dziś służą do 

sygnalizowania awarii pracujących urządzeń. W elektrowni można oglądać także marmurową 

tablicę nastawną  

z jedenastoma oryginalnymi przyrządami z lat 20-tych XX wieku. W skład kompleksu 

hydrotechnicznego elektrowni wchodzi kanał długości 1 850 m, jaz przesiewny  

i kaskada upustu bocznego. 

 Do rejestru zabytków województwa pomorskiego z terenu gminy są wpisane 2 

zabytki, natomiast w ewidencji figuruje 58 obiektów zabytkowych. Obiektów zabytkowych 

wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych województwa pomorskiego jest 6, 

natomiast  

w ewidencji 164. 

 W ewidencji zabytków figurują następujące budynki, stanowiące mienie komunalne 

Gminy Parchowo: 
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- świetlica wiejska w Chośnicy, 

- izba regionalna w Gołczewie,  

- była szkoła w Jamnie, 

- budynek mieszkalny przy ul. Kartuskiej 11 w Parchowie, 

- świetlica w Sylcznie. 

 W ostatnich latach przeprowadzono remont budynku świetlicy w Sylcznie, w ramach 

którego wykonano m. innymi wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej  

i grzewczej, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg parteru i poddasza, ocieplenia poddasza 

wraz z wymianą pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej i obróbkami blacharskimi. 

Wymieniono również całe pokrycie dachowe na budynku mieszkalnym przy ul. Kartuskiej 11 

w Parchowie w ramach pozyskanych środków z „nawałnicy” oraz zamontowano centralne 

ogrzewanie w świetlicy w Jamnie. 

 Obecnie trwa remont świetlicy wiejskiej w Chośnicy, w ramach którego zostanie 

między innymi wymieniona instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna i grzewcza, stolarka 

okienna i drzwiowa, podłogi parteru, pokrycie dachu, ocieplenie podłóg i stropu nad 

parterem. Roboty zostaną zakończone w bieżącym roku. 

 

6. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

 

a. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu drogowego 

 

 Publiczny transport drogowy na terenie gminy Parchowo organizowany jest przez 

Starostwo Powiatowe w Bytowie. Gmina Parchowo jest ujęta w planie zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego opracowanego przez Starostwo Bytowskie. 

 

b. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

 

 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Gminy Parchowo na lata 2016 - 2018 został przyjęty uchwałą Nr 

XIV.135.2016 Rady Gminy Parchowo z dnia 24.06.2016 r. 

 W zakresie zbiorowego dostarczania wody, Gmina Parchowo eksploatuje 12 studni 

głębinowych. Wydobywane wody podziemne w ujęciach: Parchowo, Bawernica, Gołczewo, 

Jamno wymagają uzdatniania (odżelazianie i odmanganianie). Istniejące ujęcia w pełni 

zaspokajają zapotrzebowanie obsługiwanych mieszkańców w wodę wodociągową, a także 

każde z nich posiada nadwyżki zatwierdzonych zasobów w stosunku do aktualnego poboru. 

Na terenie gminy Parchowo znajduje się 6 hydroforni wiejskich: Parchowo, Nakla, 

Bawernica, Sylczno, Jamno i Gołczewo. Zaopatrują one w wodę: 

 hydrofornia w Parchowie – Parchowo, Karłowo, Zielony Dwór, Frydrychowo, 

Parchowski Młyn, 

 hydrofornia w Nakli – Naklę, 

 hydrofornia w Bawernicy – Bawernicę, Chośnicę, Nową Wieś i Baranowo, 

 hydrofornia w Sylcznie – Sylczno, 

 hydrofornia w Jamnie – Jamno, Żukówko, Bylinę, Soszycę i Strugę, 

 hydrofornia w Gołczewie – Gołczewo, Jeleńcz. 

Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) wynosi 

71,24 km. Na terenie gminy z usług wodociągowych korzysta 89 % mieszkańców. 

Dane dotyczące wodociągów – stan na 31-12-2018 r.: 

 ilość wody dostarczona do gospodarstw domowych – 118,005 m3 

 liczba osób korzystających z sieci wodociągowych – 3 245 

 roczne zużycie wody na mieszkańca – 36,36 m3 
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 Przedmiotem działalności Gminy jest także odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie 

ścieków. Gmina eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Parchowie oraz system kanalizacji 

sanitarnej w miejscowościach Parchowo, Nakla, Gołczewo, Jamno, Żukówko. W związku 

rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków aktualne pozwolenie wodno-prawne 

pozwala na odprowadzenie 380 m 3 ścieków na dobę. 

 W zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków 

nadrzędnym celem Gminy jest zapewnienie niezawodności dostaw wody, usprawnienie 

funkcjonowania systemu kanalizacyjnego, podwyższenie jakości świadczonych usług oraz 

rozbudowa istniejących sieci. Jednym z ważnych działań w powyższym zakresie jest montaż, 

sukcesywna legalizacja wodomierzy oraz wymiana wodomierzy uszkodzonych lub nie 

gwarantujących pewności pomiaru. W zakresie racjonalizowania ilości wprowadzanych 

ścieków działania będą zmierzały do: 

 wykrywania istniejących podłączeń instalacji deszczowej na nieruchomości do 

kanalizacji sanitarnej, 

 ograniczenia zrzutu do kanalizacji sanitarnej odpadków stałych, co przyczynia się do 

występowania jej lokalnych niedrożności, 

 poprawy ściągalności opłat za odprowadzanie ścieków. 

 

c. Drogi gminne 

 

Komunikacja drogowa oparta jest na: 

drodze krajowej nr 20 – 4,25 km, 

drodze wojewódzkiej nr 228 – 9,125 km, 

drogach powiatowych – 40,973 km, 

drogach gminnych – 25,04km 

drogach wewnętrznych – 160,765 km 

Razem 79,388 km dróg publicznych oraz 160,765 km dróg wewnętrznych posiada 

nawierzchnię: 

- asfaltową – 13,561 km, 

- płyty Jumbo – 14,92 km, 

- brukową – 8,619 km, 

- gruntową – 203,053 km. 

W 2018 roku na zadania związane z remontami dróg gminnych oraz ich utrzymanie 

wykorzystano środki w wysokości 1 831 006 zł. 

 

7. ŚRODOWISKO 

 

a. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 

 Rada Gminy Parchowo uchwałą Nr XXIX.229.2013 z dnia 19 listopada 2013 r. 

wyraziła zgodę na opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

Parchowo, natomiast uchwałą nr XVII.155.2016 z dnia 13 września 2016 r. przyjęła Plan 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Parchowo 

 Główne założenia planu to: 

 dążenie do utrzymania niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego i zaspokajania 

potrzeb społeczeństwa, tj. rozwoju gospodarczo-społecznego Gminy Parchowo bez 

wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną, 

 ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych z instalacji wykorzystywanych na 

terenie gminy, a także emisji pochodzącej z transportu mające na celu spełnienie norm 

w zakresie jakości powietrza, 

 zwiększenie efektywności wykorzystania energii i wytwarzania energii, 
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 rozwój innowacyjnej gospodarki lokalnej opartej o wiedzę oraz nowoczesne 

technologie, 

 poprawa ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej, a także 

rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 

 Do zadań przyczyniających się do realizacji celów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

należy zaliczyć budowę 51 szt. przydomowych oczyszczalni z udziałem pozyskanych 

środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji 

Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej  na terenie gminy Parchowo -  koszt zadania: 

1 063 691,08 zł. 

 W ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności 

publicznej na terenie gmin Tuchomie, Czarna Dąbrówka, Studzienice oraz Parchowo  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wykonano termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej: Zespołu Szkół w Parchowie za  1 162 200,34 zł, Szkoły 

Podstawowej w Nakli 799 384,20 zł oraz remizy strażackiej w Parchowie za 298 469,41 zł.  

 Ponadto zmodernizowano oświetlenie zewnętrzne w ciągach komunikacyjnych 

i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie gminy Parchowo. W ramach  tego 

zadania wymieniono 276 nieefektywnych i energochłonnych opraw oświetleniowych  na 

energooszczędne oprawy typu LED i wysięgników wraz z zastosowaniem autonomicznej 

redukcji mocy w oprawach. Łączny koszt zadania to 482 590 00 zł.  

 

8. POLITYKA SPOŁECZNA 

 

a. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

 

 Uchwałą nr XXX.240.2013 Rady Gminy Parchowo z dnia 20 grudnia 2013 r. przyjęto 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Parchowo na lata 2014 – 2020. 

Strategia ta określa główne problemy społeczne w oparciu o diagnozę, a także wskazuje 

kierunki działań w celu rozwiązywania tych problemów. Źródłem wiedzy na temat lokalnych 

problemów społecznych i działań samorządu w obszarze polityki społecznej jest też coroczna 

ocena zasobów pomocy społecznej dokonywana na podstawie art. 16 a ustawy o pomocy 

społecznej. Analizując powyższe dokumenty, można zbudować prognozę na najbliższe lata  

w tym obszarze i wskazać priorytety w kształtowaniu polityki społecznej. 

 Zadania gminy z obszaru polityki społecznej wykonuje w Gminie Parchowo głównie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie. W 2018 roku, kadra ośrodka pomocy 

społecznej liczyła 7 osób w tym: kadra kierownicza 1 osoba, pracownicy socjalni 2 osoby, 

pozostali pracownicy 4 osoby. Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej 

pracowników 7 posiada wykształcenie wyższe, specjalizację II stopnia w zawodzie 

pracownika socjalnego posiada 1 pracownik socjalny. Wśród pracowników 2 osoby posiadają 

specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest 

niewystarczający i niezgodny ze standardem określonym w ustawie o pomocy społecznej (art. 

110 ust.12 ustawy o pomocy społecznej). 

 Pomoc i wsparcie w Gminie Parchowo z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskało 

371 osób, co stanowiło 9,6 % wszystkich mieszkańców gminy. W 2018  roku, w stosunku do 

2017 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 97 osób. 

Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się 

w stosunku do roku poprzedniego o 22 osoby. W przypadku długotrwale korzystających  

z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 93 osób, co oznaczało spadek w stosunku 

do roku 2017 o 29 osób. W Gminie Parchowo najczęściej występującymi przyczynami 

trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc 

społeczną,  
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w 2018 roku było kolejno: ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność, 

niepełnosprawność i bezrobocie. 

 
 

Tendencja spadkowa w liczbie osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych  

i niepieniężnych pomocy społecznej przekłada się na wydatki na te świadczenia. Tu też 

zauważamy tendencję malejącą na przestrzeni ostatnich kilku lat: 
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 Według stanu na 31 grudnia 2018 roku stopa bezrobocia w gminie wyniosła 4,44 %. 

Stopa bezrobocia dla powiatu wynosi 9,84 % dla województwa wynosi 4,9 %. Liczba osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Parchowo wynosiła 104 osoby, w tym 60 osób 

stanowiły kobiety, 44 osoby mężczyźni.  

Problem bezrobocia był kluczowym powodem zgłaszania się po pomoc finansową przez 

mieszkańców Gminy Parchowo jeszcze w 2016 roku i wcześniej, natomiast w ostatnich latach 

mamy do czynienia ze znacznym spadkiem bezrobocia w powiecie bytowskim, co przekłada 

się na większą dostępność wolnych miejsc pracy i spadek bezrobocia wśród mieszkańców 

Gminy Parchowo. Na tę dynamikę ma też wpływ z pewnością dostępność rządowych 

programów wsparcia rodziny, które są alternatywnym źródłem utrzymania wielu rodzin, 

zwłaszcza w sytuacji innych barier w zdobyciu pracy (opieką nad osobami zależnymi, 

brakiem transportu publicznego, niskimi wynagrodzeniami za pracę przy wysokich kosztach 

zapewnienia opieki nad dziećmi, brakiem kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy).  

Ta prawidłowość wpłynęła również na odsetek osób i rodzin korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej w Gminie Parchowo. Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy 

społecznej spada od 2016 roku, co obrazuje poniższa tabela: 
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Tendencja spadkowa zaznacza się zarówno w świadczeniach niepieniężnych (dofinansowanie 

do posiłków dla dzieci w szkole), jak i zasiłków pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłki 

celowe, okresowe, stałe).  
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Oprócz realizacji tych świadczeń GOPS w Parchowie zajmuje się pracą socjalną, czyli 

działalnością polegającą na poradnictwie, udzielaniu wsparcia, informacji i rzecznictwa 

interesów klienta pomocy społecznej w innych instytucjach.  
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Skokowy spadek liczby środowisk, w których prowadzona była praca socjalna w stosunku do 

liczby rodzin którym decyzją przyznano świadczenie jest związany z redefinicją pojęcia praca 

socjalna. We wcześniejszych zestawieniach sprawozdawczych praca socjalna była tożsama  

z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Tendencja rosnąca wskaźnika pracy 

socjalnej od 2016 r. przy jednoczesnym spadku liczby rodzin korzystających z pomocy w 

formie świadczeń wskazuje na większą intensywność pracy socjalnej, zwłaszcza w 

powiązaniu  

z warunkowaniem przyznania pomocy na podstawie kontraktów socjalnych. 

 

b. Gminny Program Wspierania Rodziny 

 

 Działaniami z zakresu wspierania rodziny, zapisanymi w Gminnym Programie 

Wspierania Rodziny w Gminie Parchowo na lata 2018 – 2020 uchwalonym w dniu 12 

czerwca 2018 r. (Uchwała Nr XXXI.274.2018) jest zapewnienie wsparcia asystenta rodziny 

tam, gdzie zagrożone jest dobro dzieci ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Od 2015 r. w GOPS w Parchowie 

jest zatrudniony asystent rodziny, zaś efekty jego pracy przedstawia poniższy wykres: 
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 Spadek liczby rodzin, którymi zajmował się asystent rodziny wynika ze zrealizowania 

celów objęcia danej rodziny asystenturą i wypracowania takich rezultatów, które pozwalają 

na usamodzielnienie się rodziny przy zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom. 

Utrzymanie się wydatków na stabilnym, lecz wysokim poziomie notujemy w odpłatności za 

pobyt mieszkańców gminy Parchowo w domach pomocy społecznej, zaś wzrost wydatków w 

pieczy zastępczej. Sytuację tę obrazuje poniższa tabela: 

 

 

 
2017 r. 2018 r. 

Prognoza  

2019 r. 

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 

Kwota świadczeń 58 997 zł 58 130 zł 58 130 zł 

Liczba osób 2 2 2 

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 

Odpłatność za pobyt dziecka 

w pieczy zastępczej 
6 949 zł 7 553 zł 8 328 zł 

 

 Gmina może ograniczyć powyższe koszty z obszaru wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej poprzez zapewnienie asystentury i wsparcie rodziny działaniami profilaktycznymi  

i specjalistycznym poradnictwem psychologicznym, pedagogicznym i prawnym. Ponadto 

realizując inne programy, jak na przykład Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie, Gminny Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Narkomanii czy uczestnicząc w rządowych programach osłonowych, gmina przyczynia się 

do ograniczania obszarów ubóstwa i przeciwdziałania patologiom społecznym.  

 Jeśli chodzi o wydatki związane z pobytem mieszkańców Gminy Parchowo w domach 

pomocy społecznej czy też – doraźnie – w placówkach zapewniających schronienie osobom 

bezdomnym, niezbędne jest zabezpieczenie odpowiedniego typu mieszkań (socjalnych, 

chronionych, komunalnych) oraz uruchomienie usług opiekuńczych. Pozwoli to 

zminimalizować koszty, które gmina musiałaby obowiązkowo przez wiele lat ponosić za 

pobyt swoich mieszkańców w specjalistycznych placówkach.  

 Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest prowadzony na 

bieżąco monitoring problemów społecznych występujących w gminie, a także analizy 

zasobów  infrastruktury pomocy społecznej. Ustalono, że priorytetowo należy potraktować 



23 
 

następujące potrzeby mające istotny wpływ na rozwój funkcjonującego systemu pomocy 

społecznej,  

a wymagające zabezpieczenia w 2019 r.: 

1. Potrzeby w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej w Gminie Parchowo: 

- zapewnienie rozwoju środowiskowej opieki osobom zależnym i tracącym samodzielność  

z powodu stanu zdrowia i/lub wieku, 

- zabezpieczenie środków na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 

utrzymujących osobę jak najdłużej w jej naturalnym środowisku, 

2. Potrzeby kadrowe i organizacyjne w GOPS w Parchowie: 

- zatrudnienie 1 pracownika socjalnego w celu oddzielenia pracy socjalnej od czynności 

administracyjnych, zgodnie z kierunkiem zmian w polskiej pomocy społecznej i w celu 

spełnienia ustawowych norm zatrudnienia pracowników socjalnych w ośrodku, 

3. Potrzeby lokalowe: 

- zabezpieczenie co najmniej dwóch lokali socjalnych/komunalnych/chronionych dla 

mieszkańców gminy Parchowo zagrożonych bezdomnością. 

 

c. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XXVIII.248.2017 

Rady Gminy Parchowo w dniu 20.12.2017 r. Finansową podstawę realizacji Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii stanowią dochody Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy z tych opłat w 2018 roku wyniosły 35 485,88 zł. 

 

Na realizację Gminnego Programu wydatkowano: 

 Wpływy z zezwoleń 

na sprzedaż 

napojów 

alkoholowych 

Planowane 

wydatki na 

realizację 

Programu 

Poniesione 

wydatki na 

realizację 

Programu 

Profilaktyka alkoholowa 35 485,88 37 000,00 21 330,25 

Przeciwdziałanie 

narkomanii 
0,00 1 000,00 950,00 

Ogółem 35 485,88 38  000,00 22 280,25 

 

 Głównym założeniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest przeciwdziałanie uzależnieniom. 

Mechanizm powstawania tych chorób jest podobny, niezależnie od substancji czy czynności, 

która to uzależnienie wywołuje. Charakter podejmowania działań w zakresie profilaktyki jest 

wspólny dla obu uzależnień. Głównym założeniem Programu jest ograniczenie występowania 

negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania środków psychoaktywnych poprzez 

rozwój działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, 

wzrostem społecznej świadomości związanej z tą tematyką, przeciwdziałanie powstawaniu i 

usuwanie następstw nadużywania substancji psychoaktywnych, integrację społeczną osób 

uzależnionych oraz doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w 

realizację Programu. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Gminy Parchowo 

realizowane były zadania  

w zakresie: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 
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2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

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

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 

131 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

6) przeciwdziałanie narkomanii. 

 Profilaktykę uniwersalną ukierunkowaną na całe populacje, bez względu na stopień 

indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu, 

środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych 

lub uzależnień behawioralnych realizowano w populacji: dzieci i młodzieży w wieku 

gimnazjalnym, młodych dorosłych, rodziców posiadających dzieci w wieku szkolnym 

poprzez organizowanie wydarzeń z zakresu podnoszenia wiedzy mieszkańców na temat 

zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zakup 

materiałów edukacyjno-informacyjnych, materiałów do realizacji imprez o charakterze 

profilaktycznym, a także poprzez uczestnictwo lub współorganizację wydarzeń o charakterze 

gminnym lub sołeckim, w tym działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży, 

dorosłych, mające na celu kształtowanie świadomości zdrowotnej. 

 Realizując powyższe zadania Gminna Komisja Rozwiązywani Problemów 

Alkoholowych podejmowała współpracę z: 

1) organizacjami pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi, 

2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Parchowie, 

3) Komendą Powiatową Policji w Bytowie, 

4) Zespołem Interdyscyplinarnym Gminy Parchowo, 

5) placówkami oświatowymi, 

6) kuratorami, 

7) Sądem Rejonowym w Bytowie, 

8) grupami AA, 

9) jednostkami statutowo zajmującymi się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym  

i współuzależnionym od alkoholu i narkotyków, osobami doznającymi przemocy i ich 

rodzinami, 

co stanowi integralne ogniwo działań profilaktycznych oraz rozwiązywania problemów 

związanych z uzależnieniem i przemocą w rodzinie. 

 

d. Program współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

terenie gminy Parchowo w roku 2018 

 

 Program współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Parchowo  

w roku 2018 został przyjęty uchwałą Nr XXVI.237.2017 Rady Gminy Parchowo z dnia  

7 listopada 2017 r. Określono w nim zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym do realizacji poprzez organizację zajęć terapeutycznych dla osób 

uzależnionych od alkoholu z terenu gminy, organizację imprez integracyjnych, sportowo-

rekreacyjnych, zawodów i turniejów sportowych o zasięgu gminnym promujących zdrowy 

styl życia i wskazujących szkodliwość działania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz 

działania w zakresie promocji zdrowia. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert 

przyznano dwóm Klubom Sportowym dotację na wsparcie realizacji ww. zadania w łącznej 

wysokości 20 000 zł, z czego Klub Stegna z Parchowa zwrócił niewykorzystaną dotację w 

związku z likwidacją Klubu. Ponadto podmioty prowadzące działalność pozarządową mogły 
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bezpłatnie korzystać z lokali i nieruchomości komunalnych (boiska), informowanie 

organizacje o potencjalnych źródłach finansowania, szkoleniach, konsultacjach oraz 

prowadzono wspólne przedsięwzięć - imprezy kulturalne, sportowe w zakresie zadań 

własnych realizowanych przez Gminę. 

 

9. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

a. Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy 

 

Przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne w Gminie Parchowo 

 

Rok szkolny 2017/2018  

Nazwa 

placówki 

L
. 
o
d
d
zi

ał
ó
w

 Dzieci wg 

urodzenia 

3
 l

at
k
i 

4
la

tk
i 

5
 l

at
k
i 

6
 l

at
k
i 

o
g
ó
łe

m
 

Przedszkole 

przy ZS   

w Parchowie 

6 27 34 25 30 116 

Oddziały 

przedszkolne 

przy SP  

w Nakli 

2 6 10 10 15 41 

 

Rok szkolny 2018/2019 

Nazwa 

placówki 

L
. 
o
d
d
zi

ał
ó
w

 

Dzieci wg 

urodzenia 

3
 l

at
k
i 

4
la

tk
i 

5
 l

at
k
i 

6
 l

at
k
i 

o
g
ó
łe

m
 

Przedszkole 

przy ZS   

w Parchowie 
6 26 35 32 32 125 

Oddziały 

przedszkolne 

przy SP  

w Nakli 

3 7 12 10 15 44 

 

Liczba uczniów w szkołach w roku szkolnym 2017 oraz 2018/2019 

L
.p

. 

Rok szkolny 

2017/2018 

L
ic

zb
a 

o
d
d
zi

ał
ó
w

 

L
ic

zb
a 

u
cz

n
ió

w
 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1 

Szkoła 

Podstawowa  

w Parchowie 

11 199 32 15 39 

35 30 17 31 0 

Odziały 

gimnazjalne 
4 80 0 43 37 
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2 

Szkoła 

Podstawowa 

w Nakli 

7 77 6 8 19 

7 11 14 12 0 

Odziały 

gimnazjalne 
2 26 0 13 13 

Razem: 24 382 38 79 108 42 41 31 43 0 

 

L
.p

. 

Rok szkolny 

2018/2019 

L
ic

zb
a 

o
d
d
zi

ał
ó
w

 

L
ic

zb
a 

u
cz

n
ió

w
 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1 

Szkoła 

Podstawowa  

w Parchowie 

13 223 26 31 15 

39 35 29 17 31 

Odziały 

gimnazjalne 
2 42 0 0 42 

2 

Szkoła 

Podstawowa  

w Nakli 

8 95 18 6 8 

18 7 11 14 13 

Odziały 

gimnazjalne 
1 13 0 0 13 

Razem: 24 373 44 37 78 57 42 40 31 44 

 

b. Zatrudnienie 

 

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 

 

Rok szkolny 2017/2018 

Nazwa szkoły 

Stopień awansu zawodowego 

brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
Razem 

(etaty) 

Zespół Szkół  

w Parchowie 
0,00 1,50 2,78 10,72 21,12 36,12 

Szkoła Podstawowa  

w Nakli 
0,00 0,00 3,00 8,34 10,78 22,12 

Razem 0,00 1,50 5,78 19,06 31,90 58,24 

 

Rok szkolny 2018/2019 

Nazwa Szkoły 

Stopień awansu zawodowego 

brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
Razem 

(etaty) 

Zespół Szkół  

w Parchowie 
0,00 0,00 6,27 10,81 24,06 41,14 

Szkoła Podstawowa  

w Nakli 
0,00 2,00 1,00 6,83 13,06 22,89 

Razem 0 2,00 7,27 17,64 37,12 64,03 

 

 

 

Kadra niepedagogiczna w 2018 roku. 
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Kadra niepedagogiczna w Szkole Podstawowej w Nakli: 

 główny księgowy - 1 etat 

 sekretarz + intendent - 1 etat 

 sprzątaczka - 2 etaty 

 konserwator - 2 etaty 

 kucharka - 1 etat 

 pomoc kuchenna - 3/4 etatu 

 

Kadra niepedagogiczna w Zespole Szkół w Parchowie: 

 główny księgowy - 1 etat 

 sekretarz - 1 etat 

 referent administracyjny - 2 etaty 

 sprzątaczka - 4 etaty 

 konserwator - 2 etaty 

 kucharka + pomoc - 1 etat 

 pomoc kuchenna - 2,5 etatu 

 pracownik gospodarczy (kierowca)  - 3,5 etatu 

 pomoc nauczyciela - 5 etatów 

 

c. Główne założenia dotyczące dalszego funkcjonowania 

 

Subwencja oświatowa dla Gminy Parchowo: 

2017 rok - 5.057.824 zł 

2018 rok - 4.818.570 zł 

2019 rok - 5.084.888 zł 

 

Rozliczenie wydatków bieżących w 2018 roku, poniesionych na oświatę: 

- wydatki poniesione na oświatę – 6 793. 081,34 zł 

- dochody otrzymane na zadania realizowane w oświacie – 5 295 704,26 zł 

- wkład własny gminy Parchowo – 1 497 377,08 zł 

 

 W 2019 roku edukację w szkołach podstawowych ukończą uczniowie klas VIII oraz 

III klas gimnazjalnych, łącznie 99 osób. W roku szkolnym 2019/2020 prognozuje się, że do  

nauki w klasach I przystąpi 47 dzieci. Sytuacja ta może w przyszłym roku wpłynąć na 

obniżenie wysokości subwencji oświatowej. Uważa się, że poprawie powinny ulec warunki 

lokalowe, aczkolwiek może zwiększyć się liczba miejsc w przedszkolach w związku z 

obowiązkiem zapewnienia miejsc w przedszkolu wszystkim dzieciom 3-letnim. 

 

10. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY 

 

a. Funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie 

 

 Gminne Centrum Kultury i Biblioteka (GCKiB) funkcjonuje na podstawie art. 18 ust. 

2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z 

dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz 

uchwały Nr XV.125.2016  Rady Gminy Parchowo z dnia 12 maja 2016 r. 

 GCKiB administruje i prowadzi działalność edukacyjno - kulturalną w siedzibach: 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie, Wiejski Dom Kultury w Nakli, filia 

Biblioteki w Nakli. Wiejski Dom Kultury w Gołczewie oraz w świetlicach wiejskich  

w Żukówku, Sylcznie, Chośnicy i Jamnie. 

 Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie zorganizowało 35 uroczystości  

i zajęć na terenie gminy Parchowo, między innymi: ferie zimowe dla dzieci, zajęcia 
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muzyczne, zajęcia teatralne w Chośnicy i w Parchowie, zajęcia plastyczne, warsztaty z 

zespołem Modraki, zajęcia z dziećmi organizowane wspólnie z artystami z teatru w Łodzi, 

spotkania  

z mieszkańcami Gminy, festyny rodzinne i sołeckie, Dożynki Gminne. Łącznie w 2018 r. 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka uczestniczyło w 80 uroczystościach. 

Cyklicznie prowadzone są zajęcia przez instruktorów: 

 choreograficzne i muzyczne z zespołem MODRAKI, 

 plastyczno – artystyczne, 

 modelarskie - modele sterowane radiem, 

 nauka gry na instrumentach - gitara, instrumenty klawiszowe, 

 grupa teatralna Brzozaki i Młode Brzozaki w Chośnicy, 

 fotografia. 

 Wszystkie zajęcia i warsztaty prowadzone są przez instruktorów z odpowiednim 

przygotowaniem zawodowym i doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

 

b. Zatrudnienie i utrzymanie 

 

Rozliczenie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka za 2018 r.: 

 dotacja z Gminy Parchowo na działalność podstawową – 522 700,00 zł 

 dotacja z Biblioteki Narodowej – 5 900,00 zł 

 odsetki od środków na rachunku bankowym - 404,63 zł 

 wpływy za wynajem sal wiejskich – 19 018,00 zł 

 darowizna na działalność statutową od firmy Wireland – 2 790,00 zł 

 opłaty i darowizny startowe „Regaty 2018” – 1 120,00 zł 

 darowizny dla zespołu Modraki – 8 000,00 zł 

 wpływy z opłat za noclegi - 810,00 zł 

Razem – 560 742,63 zł 

Założenia planu zostały wykonane w 100% 

 

Stan zatrudnienia w GCKiB w Parchowie: 

 dyrektor – 1 etat 

 z-ca dyrektora, biblioteka w Parchowie – 1 etat 

 instruktor modelarstwa/ instrumenty muzyczne – 1 etat 

 pracownik administracji i obsługa obiektu – 1 etat 

 księgowa 1/4 etatu 

 WDK Gołczewo - młodszy instruktor -  1 etat 

 starszy bibliotekarz – filia w Nakli – 1/2 etatu 

Etatowi pracownicy obsługują placówki w Parchowie i Gołczewie. W pozostałych punktach 

podlegających pod Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie osoby organizujące 

działania kulturalne oraz opiekujące się obiektami zatrudnione są na zasadach umowy 

zlecenia, umowy o dzieło i stażu. 

 

c. Czytelnictwo 

 

Placówka Liczba 

czytelników 

 Różnica 

(+,-) 

Liczba 

wypożyczeń 

 Różnica 

(+,-) 

Rok 2017 2018  2017 2018  

Parchowo 259 285 26 3 569 3 659 90 

Filia w 

Nakli 

82 77 -5 669 642 -29 

Razem 341 362 21 4 238 4 301 61 
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 W 2018 roku funkcjonowała biblioteka gminna w Parchowie, filia w Nakli i  punkty 

biblioteczne w  Gołczewie i Żukówku w ramach jednostki Gminne Centrum Kultury  

i Biblioteka w Parchowie. 

 Księgozbiór powiększył się w roku ubiegłym o 683 nowości wydawnicze, z czego 253 

zostało zakupionych z dotacji ministerialnej, która w ubiegłym roku wyniosła 5 900 zł. Do 

biblioteki trafiło także 69 książek podarowanych przez czytelników. Ich wartość oszacowano 

na 830 zł. 

 W roku ubiegłym placówka w Parchowie, w Nakli i punkty w Gołczewie i Żukówku 

zarejestrowały łącznie 362 czytelników, czyli podobnie jak w latach ubiegłych. Liczba 

wypożyczonych książek i czasopism wyniosła 4808 szt.. Zbiory udostępniano na miejscu 

łącznie 915 razy. 

 Biblioteka dysponuje także komputerami, z których głównie korzystają dzieci  

i młodzież w celach naukowych i rozrywkowych, ale także dorośli do celów zawodowych  

i korzystania z usług, np. bankowych. Z wpisów w rejestrze czytelni w Parchowie wynika, że 

korzystano z nich ponad 6000  razy. 

 Biblioteka to również miejsce, w którym odbywają się różnego rodzaju imprezy 

okolicznościowe i integracyjne dla mieszkańców, w tym szczególnie dla dzieci np. dni  

z wierszami poetów, przedstawienia teatrzyku Kamishibai, konkursy rysunkowe, imprezy 

kulinarne dla dzieci, a także 9 Nocy w bibliotece, które cieszą się dużym zainteresowaniem  

i zaangażowaniem wszystkich uczestników.  

 

11. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I OBRONA CYWILNA 

 

a. Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy 

 

Na terenie gminy Parchowo funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, dwie  

z nich (OSP Parchowo i OSP Nakla) działają w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym 

(KSRG). W strukturach jednostek OSP działa 301 strażaków, z czego 104 należy do 

Jednostek Operacyjno-Technicznych, co oznacza, że są uprawnieni według ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej do udziału w działaniach ratowniczych. 

W 2018 r. jednostki OSP zostały doposażone w następujący sprzęt pożarniczy(wyposażenie 

osobiste strażaka): 

 

L.p. 
Nazwa 

jednostki 

Sprzęt 

pożarniczy/wyposażenie 

osobiste 

Wartość 

(w zł) 
Źródło finansowania 

1 
OSP 

Parchowo 

Samochód pożarniczy Volvo 

FLD 3C 
814 875,00 

Gmina Parchowo 405 000 

zł (oraz WFOŚiGW, PSP, 

starostwo powiatowe w 

Bytowie, OSP Parchowo) 

Detektor wielogazowy oraz 

radiotelefon 
6 694,00 Dotacja z KSRG 

Spodniobuty - wodery 172,00 Gmina Parchowo 

4 węże strażackie W75 i W52 670,00 Gmina Parchowo 

2 
OSP 

Nakla 

Zestaw narzędzi 

hydraulicznych Lukas 
47 500,00 

Wkład własny Gminy 

Parchowo 475,00 zł 

pozostała kwota 47 025,00 

zł – środki Funduszu 

Sprawiedliwości 
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Pilarka do stali i betonu oraz 

obuwie specjalne 
7 580,00 Dotacja KSRG 

Ubranie specjalne UPS 1 292,00 Gmina Parchowo 

6 węży strażackich W75 i W52 1 005,00 Gmina Parchowo 

3 
OSP 

Sylczno 

Motopompa szlamowa Honda 

WT40X 
10 500,00 Dotacja z MSWiA 

Radiostacja przenośna 1 100,00 Dotacja z MSWiA 

Spodniobuty – wodery 172,00 Gmina Parchowo 

4 ubrania koszarowe 860,00 Gmina Parchowo 

4 węże strażackie W75 i W52 670,00 Gmina Parchowo 

4 
OSP 

Jamno 

Spodniobuty – wodery 172,00 Gmina Parchowo 

3 ubrania koszarowe 645,00 Gmina Parchowo 

7 węży strażackich W75 i W52 1 170,00 Gmina Parchowo 

5 
OSP 

Gołczewo 

Spodniobuty –wodery 172,00 
Gmina Parchowo 

Gmina Parchowo 

4 ubrania koszarowe 860,00 Gmina Parchowo 

Ubranie specjalne UPS 1 292,00 Gmina Parchowo 

4 węże strażackie W75 i W52 670,00 Gmina Parchowo 

6 
OSP 

Żukówko 

Hełmy strażackie Gallet 2 508,00 Gmina Parchowo 

Spodniobuty – wodery 172,00 Gmina Parchowo 

4 węże strażackie W75 i W52 670,00 Gmina Parchowo 

7 
OSP 

Chośnica 

Spodniobuty – wodery 172,00 Gmina Parchowo 

4 ubrania koszarowe 860,00 Gmina Parchowo 

4 węże strażackie W75 i W52 670,00 Gmina Parchowo 

Razem 

903 123,00, w tym Gmina Parchowo 

420 349,00 zł, środki zewnętrzne 

482 774,00 zł 

 

 W 2018 r. nasze jednostki OSP wyjeżdżały do akcji 64 razy. Strażacy z naszych 

jednostek brali też udział w szkoleniach pożarniczych i ćwiczeniach. W szkoleniu 

dotyczącym kwalifikowanej pierwszej pomocy wzięło udział 8 strażaków, natomiast 

kurs(szkolenie) podstawowe ukończyło 5 strażaków. 

 W ćwiczeniach pożarniczych zorganizowanych przez PSP Bytów w miejscowości 

Wygoda i Kłączno łącznie wzięło udział 56 strażaków z wszystkich jednostek OSP z naszej 

Gminy. 

 Liczbę wyjazdów poszczególnych jednostek oraz wysokość wypłaconego 

ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach w 2018 roku obrazuje 

poniższa tabela. 

 

 

 

 

Lp. 
Jednostka 

OSP 

Liczba wyjazdów 

do zdarzeń w 2018 

r. 

Kwota wypłaconego 

ekwiwalentu 

za działania 

ratownicze 

Kwota 

wypłaconego 

ekwiwalentu 

za szkolenie 

pożarnicze 

1. Parchowo 25 4707,80 777,00 
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2. Nakla 21 4175,00 1237,00 

3. Jamno 7 1486,00 2686,80 

4. Żukówko 4 987,60 1427,20 

5. Gołczewo 4 844,40 zł 200,00 

6. Sylczno 3 727,00 231,00 

7. Chośnica 0 0,00 259,80 

Razem 12 927,20 6 818,80 

 

b. Budżet 

 

Budżet w 2018 r. (dział 754 rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne) 

Budżet zrealizowano w wysokości: 555 234,38 zł (z czego kwota 405 000,00 zł stanowiła 

dotację na zakup samochodu dla OSP Parchowo). 

Kwotę 150 234,38 zł wykorzystano w szczególności na: 

 wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP i kierowców pojazdów pożarniczych: 

40 310,00 zł, 

 wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach  

i ćwiczeniach pożarniczych: 22 267,20 zł, 

 zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne, doposażenie w sprzęt  

i wyposażenie osobiste strażaka oraz organizacja zawodów sportowo-pożarniczych  

i turnieju wiedzy pożarniczej): 33 916,17 zł, 

 opłata za energię w remizach: 14 653,92 zł, 

 przeglądy pojazdów i sprzętu pożarniczego: 7708,94 zł, 

 ubezpieczenie pojazdów strażackich oraz strażaków: 18 785,00 zł. 

 

c. Ogólne założenia rozwoju 

 

 W związku ze stale rosnącą liczbą zdarzeń, do których wyjeżdżają nasze jednostki 

OSP należy przede wszystkim dążyć do wyszkolenia większej liczby strażaków ochotników, 

a także do aktywizowania młodzieży do działalności w OSP. Należy również dążyć do 

uzupełniania brakującego lub zużytego sprzętu i wyposażenia w jednostkach OSP, a także 

przeprowadzać konserwację i remont samochodów pożarniczych (w miarę możliwości 

wymieniać je na nowsze). Przede wszystkim należy jeszcze doposażyć OSP w Chośnicy w 

atestowane hełmy do działań ratowniczych, a poszczególne jednostki OSP w ubrania 

specjalne (UPS). Do ważniejszych zadań należy również wymiana samochodów w OSP 

Żukówko, OSP Gołczewo (i innych) oraz rozbudowa remiz na terenie gminy (w miarę 

potrzeb i możliwości). 

 

d. Informacje dot. obrony cywilnej 

 

 Wójt jest Szefem Obrony Cywilnej Gminy. Na terenie naszej gminy funkcjonują dwie 

formacje obrony cywilnej utworzone na bazie jednostek OSP. 

 Działania na rzecz obrony cywilnej realizowane są w oparciu o „Plan Obrony 

Cywilnej Gminy Parchowo” oraz o „Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Parchowo”. 

 W 2018 r. rozpoczęły się na terenie naszej gminy prace związane z wymianą syren 

alarmowych działających w systemie analogowym na syreny cyfrowe. Wymiana syren 

umożliwi uruchomienie systemu powiadamiania i alarmowania mieszkańców o istniejącym 

zagrożeniu. 

 Łączność na potrzeby zarządzania w sytuacji kryzysowej zapewnia radiotelefon 

znajdujący się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Parchowo. 

 Obrona cywilna Gminy Parchowo dysponuje magazynem sprzętu 

przeciwpowodziowego oraz magazynem sprzętu obrony cywilnej, przekazanego nieodpłatnie 
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Gminie przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

 

 

12. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINNY 

 

a. Omówienie ogólne 

 

 Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. 

wykonywanie Uchwał Rady Gminy. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy 

samorządowej Wójt Gminy Parchowo przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały 

podjęte przez Radę Gminy Parchowo w 2018 r. w sposób określony uchwałami. 

 W 2018 roku Rada Gminy obradowała na 7 sesjach zwyczajnych, 1 sesji 

nadzwyczajnej oraz podjęła 72 uchwały. Wśród podjętych przez Radę Gminy uchwał 

większość dotyczyła spraw m. in. z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, pomocy 

społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska. Podjęte przez Radę Gminy 

uchwały Wójt Gminy zgodnie z woj. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506), przekazał w 

nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z 

prawem – Wojewoda Pomorski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Gdańsku. 

 Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do 

informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.), wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty 

prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych 

nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi. Nie 

zaszła również potrzeba wydawania przez organ nadzoru jakim jest Wojewoda Pomorski 

zarządzeń zastępczych w trybie art. 98 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506). Wszystkie uchwały zostały przez organ 

wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami  

i przepisami prawa. Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

 

b. Zestawienie szczegółowe 

 

L.p. 
Nr uchwały   

i data podjęcia 

Przedmiot uchwały 

(w sprawie) 
Sposób wykonania 

1 
XXIX.258.2018 

z dn. 23.03.2018 r. 

podziału Gminy Parchowo na 

okręgi wyborcze, ustalenia 

ich granic i numerów  oraz 

liczby radnych wybieranych 

w każdym okręgu 

uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Pom. 

(2018.1595 z dn. 23.04.2018) – 

dokonano podziału na 15 

okręgów wyborczych. 

2 
XXIX.259.2018 

z dn. 23.03.2018 r. 

podziału Gminy Parchowo na 

stałe obwody głosowania  

i ustalenia ich numerów, 

granic, siedzib obwodowych 

komisji wyborczych 

uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Pom. 

(2018.1594 z dn. 23.04.2018)  

– Gmina została podzielona na 

4 obwody do głosowania. 

3 
XXIX.260.2018 

z dn. 23.03.2018 r. 

ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem 01.09. 2018 r., 
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godzin zajęć pedagogów, 

psychologów, logopedów  

i doradców zawodowych 

podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. 

Woj. Pom. (2018.1410 z dn. 

10.04.2018)  - ustalono 

pensum dla pedagogów, 

psychologów, logopedów  

i doradców zawodowych 

zatrudnionych  

w szkołach samorządowych 

prowadzonych przez Gminę 

Parchowo. 

4 
XXIX.261.2018 

z dn. 23.03.2018 r. 

współdziałania przy realizacji 

zadania z zakresu 

dokształcania i doskonalenia 

zawodowego nauczycieli 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia – w trakcie 

realizacji. Podpisano 

porozumienie z Powiatem 

Bytowskim i gminami Powiatu 

Bytowskiego nr 2.2018 w dniu 

22 maja 2018 r. 

5 
XXIX.262.2018 

z dn. 23.03.2018 r. 

zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy 

Parchowo za II półrocze  

2017 r. 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia – wykonano 

6 
XXIX.263.2018 

z dn. 23.03.2018 r. 

sprzedaży lokalu 

mieszkalnego położonego  

w budynku przy ul. 

Kartuskiej 12 w Parchowie 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia 

– wykonano. Akt notarialny Nr 

6365/2018 

7 
XXIX.264.2018 

z dn. 23.03.2018 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy 

po umowie  zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia – wykonano. 

Umowa dzierżawy zawarta  

z dzierżawcą do 26.03.2026 r. 

8 
XXIX.265.2018 

z dn. 23.03.2018 r. 

przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Parchowo w 

roku 2018” 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia – wykonano. 

Uchwała została unieważniona 

wyrokiem WSA w Gdańsku  

z dnia 20.02.2019 r. sygn. akt 

II SA/Gd 832/18 

9 
XXIX.266.2018 

z dn. 23.03.2018 r. 

określenia ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości na których 

znajdują się domki 

letniskowe lub innych 

nieruchomości 

wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie 

przez część roku 

uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Pom. 

(2018.1593 z dn. 23.04.2018)  

– odpady zbierane selektywnie 

– 132 zł, odpady nie zbierane 

selektywnie – 202 zł. rocznie 

10 
XXIX.267.2018 

z dn. 23.03.2018 r. 

zapłaty podatków i opłat za 

pomocą innego instrumentu 

płatniczego, w tym 

instrumentu płatniczego, na 

którym przechowywany jest 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Pom. 

(2018.1592 z dn. 23.04.2018). 

Możliwość dokonywania 
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pieniądz elektroniczny; 

 

płatności w kasie Urzędu 

Gminy kartą płatniczą. 

11 
XXIX.268.2018 

z dn. 23.03.2018 r. 

zmieniającej uchwałę  

w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego  

z przeznaczeniem na 

finansowanie planowanego 

deficytu budżetu i spłatę 

wcześniej zaciągniętych 

kredytów oraz pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie 

działań finansowanych ze 

środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano – 

zaciągnięto kredyt 

długoterminowy oraz 

pożyczkę. 

12 
XXIX.269.2018 

z dn. 23.03.2018 r. 

zmiany budżetu Gminy 

Parchowo na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano. 

13 
XXIX.270.2018 

z dn. 23.03.2018 r. 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 

2018-2034 Gminy Parchowo 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano. 

14 
XXX.271.2018 

z dn. 26.04.2018 r. 

zmiany budżetu Gminy 

Parchowo na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano. 

15 
XXX.272.2018 

z dn. 26.04.2018 r. 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 

2018-2034 Gminy Parchowo 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano. 

16 
XXXI.273.2018 

z dn. 12.06.2018 r. 

powołania doraźnej Komisji 

Statutowej Rady Gminy 

Parchowo 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano. 

Powołano komisję w celu 

opracowania projektu zmian  

w Statucie Gminy Parchowo. 

17 
XXXI.274.2018 

z dn. 12.06.2018 r. 

przyjęcia Gminnego 

Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Parchowo 

na lata 2018 – 2020 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. W trakcie 

realizacji. 

18 
XXXI.275.2018 

z dn. 12.06.2018 r. 

określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca 

roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, którym 

kończą 6 lat, w prowadzonym 

przez Gminę Parchowo 

samorządowym przedszkolu 

oraz oddziałach 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Pom. 

(2018.2535 z dn. 25.06.2018). 

Uchwała umożliwiła 

pobieranie opłat za korzystanie 

z wychowanie przedszkolnego 

w przedszkolu i oddziałach 

przedszkolnych w szkole 

podstawowej – w trakcie 

realizacji. 

19 
XXXI.276.2018 

z dn. 12.06.2018 r. 

ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz 

zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży tych napojów na 

terenie gminy Parchowo 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Pom. (2018.2535 z dn. 

25.06.2018). W trakcie 

realizacji - zezwolenia 
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wydawane są zgodnie  

z zapisami uchwały. 

20 
XXXI.277.2018 

z dn. 12.06.2018 r. 

przyjęcia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Parchowo na II 

półrocze 2018 roku 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia – wykonano. 

21 
XXXI.278.2018 

z dn. 12.06.2018 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej  

w trybie bezprzetargowym 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano. 

Akt notarialny nr 12827/2018  

z 17.12.2018r. 

22 
XXXI.279.2018 

z dn. 12.06.2018 r. 

zatwierdzenia sprawozdań 

finansowych Gminy 

Parchowo za 2017 rok 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Sprawozdania finansowe 

zostały zatwierdzone. 

23 
XXXI.280.2018 

z dn. 12.06.2018 r. 

absolutorium dla Wójta 

Gminy Parchowo z tytułu 

wykonania budżetu za 2017 

rok 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Rada Gminy 

Parchowo udzieliła Wójtowi 

absolutorium za 2017 rok. 

24 
XXXI.281.2018 

z dn. 12.06.2018 r. 

ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Parchowo 

Uchwała wchodzi z dniem 

podjęcia. Wykonano. 

25 
XXXI.282.2018 

z dn. 12.06.2018 r. 

zmiany budżetu Gminy 

Parchowo na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano. 

26 
XXXI.283.2018 

z dn. 12.06.2018 r. 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 

2018-2034 Gminy Parchowo 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano. 

27 
XXXII.284.2018 

z dn. 07.09.2018 r. 

szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz 

szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Pom. 

(2018.3732 z dn. 02.10.2018). 

W trakcie realizacji – 

świadczenia przyznawane są 

zgodnie z zapisami uchwały. 

28 
XXXII.285.2018 

z dn. 07.09.2018 r. 

zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Pom. (2018.3732 z dn. 

02.10.2018). Wykonano. 

29 
XXXII.286.2018 

z dn. 07.09.2018 r. 

zatwierdzenia „Planu odnowy 

miejscowości Nakla, Wygoda 

na lata 2016 – 2021” 

 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. W trakcie 

realizacji. 

30 
XXXII.287.2018 

z dn. 07.09.2018 r. 

zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy 

Parchowo za I półrocze 2018 

r. 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia – wykonano. 
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31 
XXXII.288.2018 

z dn. 07.09.2018 r. 

przekazania projektu 

regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzenia 

ścieków obowiązującego na 

terenie Gminy Parchowo do 

organu regulacyjnego 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Projekt 

został negatywnie 

zaopiniowany przez organ 

regulacyjny 

32 
XXXII.289.2018 

z dn. 07.09.2018 r. 

wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowej 

położonej w Gołczewie 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia – wykonano. 

Akt notarialny Nr 6357/2018 

33 
XXXII.290.2018 

z dn. 07.09.2018 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej 

Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia – wykonano. 

Akt notarialny Nr 6357/2018 

34 
XXXII.291.2018 

z dn. 07.09.2018 r. 

udzielenia pomocy rzeczowej 

Powiatowi Bytowskiemu 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Porozumienie z Powiatem 

Bytowskim zostało podpisane 

w dniu 02.10.2018 r. Nr 5.2018 

na realizację zadania „Remont 

chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 1762G  

w miejscowości Parchowo 

(długość ok. 76 mb.  

i szerokość 1.2 mb.) 

35 
XXXII.292.2018 

z dn. 07.09.2018 r. 

udzielenia pomocy 

finansowej Województwu 

Kujawsko-Pomorskiemu 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Nie została 

podpisana umowa z 

Województwem Kujawsko-

Pomorskim. 

36 
XXXII.293.2018 

z dn. 07.09.2018 r. 

zmiany budżetu Gminy 

Parchowo na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano. 

37 
XXXII.294.2018 

z dn. 07.09.2018 r. 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 

2018-2034 Gminy Parchowo 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano. 

38 
XXXIII.295.2018 

z dn. 15.10.2018 r. 

zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Parchowo 

Uchwała wchodzi w życie  

po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Pom. (2018.4046 z dn. 

25.10.2018). Wykonano. 

39 
XXXIII.296.2018 

z dn. 15.10.2018 r. 

przyjęcia „Programu 

współpracy Gminy Parchowo 

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 rok 2019”; 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia i podlega 

ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na 

tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Parchowo. W trakcie 

realizacji. 

40 
XXXIII.297.2018 

z dn. 15.10.2018 r. 

zmieniającej uchwałę  

w sprawie określenia 

warunków i trybu 

finansowania rozwoju sportu 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Pom. (2018.4491 z dn. 
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przez Gminę Parchowo 19.11.2018). Wykonano. 

41 
XXXIII.298.2018 

z dn. 15.10.2018 r. 

przystąpienia Gminy 

Parchowo do projektu 

"Działania szkoleniowe na 

rzecz   kompetencji 

cyfrowych" w ramach 

Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, Działanie 3.1.- 

Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Umowa o powierzeniu grantu 

nr 083/OKIII/2018 podpisana  

z Fundacją Legalna Kultura   

w dn. 30.10.2018 r. Projekt  

realizowany do dnia 

31.07.2019 r. Całkowity koszt 

realizacji projektu – 133.900 

zł. Dofinansowanie w wys. 

100%. 

42 
XXXIII.299.2018 

z dn. 15.10.2018 r. 

zmiany budżetu Gminy 

Parchowo na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano 

43 
XXXIII.300.2018 

z dn. 15.10.2018 r. 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 

2018-2034 Gminy Parchowo 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano 

44 
I.1.2018 

z dn. 17.11.2018 r. 

ustalenia regulaminu 

głosowania w wyborach 

Przewodniczącego Rady 

Gminy Parchowo 

Uchwała wchodzi z dniem 

podjęcia – Wykonano 

45 
I.2.2018 

z dn. 17.11.2018 r. 

wyboru Przewodniczącego 

Rady Gminy Parchowo 

Uchwała wchodzi z dniem 

podjęcia – Wykonano 

46 
I.3.2018 

z dn. 17.11.2018 r. 

ustalenia regulaminu 

głosowania w wyborach 

dwóch 

wiceprzewodniczących Rady 

Gminy Parchowo 

Uchwała wchodzi z dniem 

podjęcia – Wykonano 

47 
I.4.2018 

z dn. 17.11.2018 r. 

wyboru dwóch 

Wiceprzewodniczących Rady 

Gminy Parchowo 

Uchwała wchodzi z dniem 

podjęcia – Wykonano 

48 
I.5.2018 

z dn. 17.11.2018 r. 

ustalenia przedmiotu 

działania oraz składów 

osobowych stałych komisji 

Rady Gminy Parchowo 

Uchwała wchodzi z dniem 

podjęcia – Wykonano 

49 
II.6.2018 

z dn. 26.11.2018 r. 

wysokości rocznych stawek 

podatku od nieruchomości 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 

2019 r. - Dz. Urz. Woj. Pom. 

(2018.4956 z dn. 10.12.2018).  

W trakcie realizacji, w roku 

2019 obowiązują stawki 

podatku od nieruchomości 

wynikające z uchwały. 

50 
II.7.2018 

z dn. 26.11.2018 r. 

opłaty miejscowej pobieranej 

od osób przebywających 

czasowo na terenie 

miejscowości: Bawernica, 

Chośnica, Frydrychowo, 

Gołczewo, Grabowo 

Parchowskie, Jamno, Jeleńcz, 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 

2019 r. - Dz. Urz. Woj. Pom. 

(2018.4955 z dn. 10.12.2018).  

W trakcie realizacji, w roku 
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Nakla, Nowa Wieś, 

Parchowo, Soszyca, Sumin, 

Sylczno i Żukówko 

2019 obowiązuje stawka 

wynikająca z uchwały. 

51 
II.8.2018 

z dn. 26.11.2018 r. 

ustanowienia służebności 

przesyłu 

Uchwała wchodzi z dniem 

podjęcia – Wykonano 

Podpisano porozumienie  

o ustanowieniu służebności 

przesyłu Nr OBI/84/1800619  

z dnia 09.01.2019 r. z Energa 

Operator. 

 

52 
II.9.2018 

z dn. 26.11.2018 r. 

przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów   

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2019 rok 

Uchwała podlega ogłoszeniu  

w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy 

Parchowo i w chodzi w życie  

z dniem podjęcia z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 

2019 roku. Do realizacji  

w 2019 roku. 

53 
II.10.2018 

z dn. 26.11.2018 r. 

zmieniającej uchwałę  

w sprawie ustalenia 

przedmiotu działania oraz 

składów osobowych stałych 

komisji Rady Gminy 

Parchowo 

Uchwała wchodzi z dniem 

podjęcia i podlega ogłoszeniu 

w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy 

Parchowo  – Wykonano. m.in. 

uzupełniono skład Komisji 

Gospodarczo-Budżetowej  

o radnego, który w dniu 

26.11.2018 r. złożył 

ślubowanie. 

54 
II.11.2018 

z dn. 26.11.2018 r. 

ustalenia wynagrodzenia 

Wójta Gminy Parchowo 

Uchwała wchodzi z dniem 

podjęcia – Wykonano 

55 
II.12.2018 

z dn. 26.11.2018 r. 

przekazania Wojewódzkiemu 

Sądowi Administracyjnemu 

w Gdańsku skargi 

Prokuratury Rejonowej  

w Bytowie na uchwałę Nr 

XXIX.265.2018 Rady Gminy 

Parchowo z dnia 23 marca 

2018 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Parchowo  

w roku 2018” 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. 

Rada podjęła uchwałę  

o przekazaniu skargi do WSA 

w Gdańsku. 

56 
II.13.2018 

z dn. 26.11.2018 r. 

zmiany budżetu Gminy 

Parchowo na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia - Wykonano 

57 
II.14.2018 

z dn. 26.11.2018 r. 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 

2018 - 2034 Gminy 

Parchowo 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia - Wykonano 

58 III.15.2018 zatwierdzenia rocznego planu Uchwała wchodzi w życie  
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z dn. 19.12.2018 r. potrzeb w zakresie 

wykonywania prac społecznie 

użytecznych w Gminie 

Parchowo na rok 2019 

z dniem podjęcia. Do realizacji 

w 2019 roku. 

59 
III.16.2018 

z dn. 19.12.2018 r. 

zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Parchowo 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Pom. (2019.236 z dn. 

14.01.2019).   – Wykonano 

60 
III.17.2018 

z dn. 19.12.2018 r. 

przyjęcia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Parchowo na I 

półrocze 2019  roku 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Do realizacji 

w I półroczu 2019 roku. 

 

61 
III.18.2018 

z dn. 19.12.2018 r. 

przyjęcia planów pracy 

Komisji Rady Gminy 

Parchowo na 2019 rok 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Do realizacji 

w 2019 roku. 

 

62 
III.19.2018 

z dn. 19.12.2018 r. 

zmieniającej uchwałę w 

sprawie przyjęcia regulaminu 

utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy 

Parchowo 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Pom. (2019.234 z dn. 

14.01.2019).   – Z przyczyn 

ekonomicznych zmniejsza się 

częstotliwość  wywozu 

makulatury (dwa razy do roku)  

i szkła ( jeden raz na trzy 

miesiące). 

63 
III.20.2018 

z dn. 19.12.2018 r. 

zmieniającej uchwałę  

w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i 

zagospodarowania tych 

odpadów 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Pom. (2019.235 z dn. 

14.01.2019).   – Z przyczyn 

ekonomicznych zmniejsza się 

częstotliwość  wywozu 

makulatury (dwa razy do roku)  

i szkła ( jeden raz na trzy 

miesiące). 

64 
III.21.2018 

z dn. 19.12.2018 r. 

przyjęcia programu 

osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy 

Parchowo w zakresie 

dożywiania” na lata 2019-

2023 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia z mocą 

obowiązującą od 1 stycznia 

2019 r. Uchwałę przyjęto  

w następstwie przyjęcia przez 

Radę Ministrów wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu” na lata 

2019 – 2023. W trakcie 

realizacji. 

65 
III.22.2018 

z dn. 19.12.2018 r. 

podwyższenia kryterium 

dochodowego 

uprawniającego do 

przyznania pomocy w 

zakresie dożywiania w formie 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Pom. (2019.199 z dn. 

11.01.2019) - kryterium 
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świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności 

dla osób objętych   

rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019 - 2023 

dochodowe zostało 

podwyższone do 150%. 

66 
III.23.2018 

z dn. 19.12.2018 r. 

określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku 

lub świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów 

żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim 

rządowym   

programem „Posiłek w szkole 

i w domu ” na lata 2019-2023 

Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Pom. (2019.198 z dn. 

11.01.2019) - na podstawie 

decyzji administracyjnej 

posiłki przyznawane są  

w szkołach. Świadczenie 

pieniężne na zakup posiłku lub 

żywności przyznawane są 

decyzją administracyjną. 

67 
III.24.2018 

z dn. 19.12.2018 r. 

udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Bytowskiemu 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Realizacja 

uchwały w 2019 roku. 

68 
III.25.2018 

z dn. 19.12.2018 r. 

udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Bytowskiemu 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Umowa z 

Powiatem Bytowskim zostanie 

podpisana w przypadku 

otrzymania dofinansowania na 

zadanie „ Odbudowa drogi 

powiatowej nr 1757G na 

odcinku Jasień - Nowa Wieś – 

Bawernica – Chośnica - 

Parchowo”. 

69 
III.26.2018 

z dn. 19.12.2018 r. 

przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Parchowo na lata 2019-2035 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 1 stycznia 2019 r. Do 

realizacji od 2019 roku. 

70 
III.27.2018 

z dn. 19.12.2018 r. 

uchwalenia budżetu Gminy 

Parchowo na rok 2019 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 1 stycznia 2019 r.  

i podlega publikacji w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego 

(2019.621 z dn. 04.02.2019)  

i w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Do realizacji  

w 2019 r. 

71 
III.28.2018 

z dn. 19.12.2018 r. 

zmiany budżetu Gminy 

Parchowo na 2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano 

72 
III.29.2018 

z dn. 19.12.2018 r. 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 

2018-2034 Gminy Parchowo 

Uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia. Wykonano 

 

W 2018 roku radni nie złożyli interpelacji. 

 

Do Rady Gminy Parchowo w 2018 roku wpłynęły dwie skargi: 
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 w dniu 02.11.2018 r. skarga Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej  

w Bytowie na uchwałę Nr XXIX.265.2018 Rady Gminy Parchowo z dnia 23 marca 

2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Parchowo w roku 2018”, która  

w dniu 30 listopada 2018 r. została przekazana do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gdańsku 

  w dniu 18.12.2018 r. skarga Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej  

w Bytowie na uchwałę Nr XIV.111.2016 Rady Gminy Parchowo z dnia 30 marca 

2016 r. w sprawie „Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Parchowo”, 

która  

w dniu 16 stycznia 2019 r. została przekazana do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gdańsku. 

 

Petycje 

W  dniu 5 grudnia 2018 roku do Rady gminy Parchowo i Wójta Gminy Parchowo wpłynęła 

petycja od Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Parchowie z prośbą o wprowadzenia zmian 

w dotychczasowym przewozie uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Bytowie. Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji po szczegółowej analizie przedmiotowej petycji stwierdziła, że 

powyższa sprawa nie podlega rozpatrzeniu przez tut. Komisję. Zadecydowana przekazać 

dokument na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (tekst jedn. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 870) zgodnie z właściwością do PKS Bytów S.A., który jest właściwym 

organem do rozpatrzenia ww. petycji . 

 

Wnioski 

Wnioski i zapytania składane ustnie na sesjach Rady Gminy Parchowo, na które nie zostały 

udzielone ustne odpowiedzi, zostały przekazywane do pracowników odpowiedzialnych 

merytorycznie, którzy z zachowaniem określonego terminu udzielali wyjaśnień. 

 

13. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA WÓJTA 

 

Wójt Gminy Parchowo, jako reprezentant Gminy bierze udział w posiedzeniach: 

1) Związku Gmin Pomorskich, 

2) Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, 

3) Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP jako Wiceprezes Zarządu Gminnego, 

4) Rybackiej Lokalnej Grupie Działania – Pojezierze Bytowskie. 

 

14. PODSUMOWANIE  

 

 Urząd Gminy Parchowo w 2018 roku realizował zadania głównie w celu 

zabezpieczenia potrzeb mieszkańców i przebywających na terenie gminy gości, a także w celu 

poprawy jakości ich życia poprzez realizację niezbędnych inwestycji, działania społeczne i 

kulturalne. Środki budżetowe i pozabudżetowe przeznaczone na realizowane zadania były 

wydatkowane  

w sposób oszczędny, efektywny i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


