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I. WSTĘP 

 

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

gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Nowa Karczma 

w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy 

oraz budżetu obywatelskiego. 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 

 Ogólna charakterystyka gminy 

Gmina Nowa Karczma leży na terenie Pojezierza Kaszubskiego, w centralnej części 

województwa pomorskiego. Jest jedną z ośmiu gmin powiatu kościerskiego. Podzielona jest 

na 17 sołectw: Będomin, Grabowo Kościerskie, Grabowska Huta, Grabówko, Jasiowa Huta, 

Liniewko Kościerskie, Lubań, Nowa Karczma, Nowy Barkoczyn, Rekownica, Skrzydłowo, 

Stary Barkoczyn, Szatarpy, Szpon, Sztofrowa Huta, Szumleś Królewski, Szumleś Szlachecki. 

Na koniec roku 2019, Gminę zamieszkiwało 7 104 osoby, w tym na pobyt stały 7 018 

mieszkańców. Powierzchnia terenu gminy wynosi 11.309 ha, z czego użytki rolne stanowią 

ponad 7 800 ha, a użytki leśne około 2 030 ha. 
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 Członkostwo gminy w stowarzyszeniach 

Związek Gmin Pomorskich to organizacja, która zrzesza łącznie 93 

gminy, w tym również Gminę Nowa Karczma. Nadrzędnymi 

założeniami realizowanymi przez ZGP jest nie tylko reprezentowanie 

i obrona wspólnych interesów zrzeszonych jednostek samorządu 

terytorialnego, ale również wspieranie idei samorządu terytorialnego. 

Ponadto, Związek Gmin Pomorskich jest członkiem Ogólnopolskiego 

Porozumienia Organizacji Samorządowych, gdzie przedstawia na forum stanowiska i opinie 

zgłaszane przez zrzeszonych członków. Wójt Gminy Nowa Karczma Andrzej Pollak pełni 

funkcję wiceprezesa Związku Gmin Pomorskich. 

 

Gmina Nowa Karczma należy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

STOLEM, której celem jest działalność na rzecz zrównoważonego 

i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez opracowanie 

i realizację lokalnej strategii rozwoju oraz  inicjonowanie, promowanie 

oraz realizowanie przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości 

regionu.  Założone w strategii cele są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020.   

 

Kolejnym Stowarzyszeniem, do którego należy Gmina Nowa 

Karczma to Lokalna  Grupa Rybacka Mòrénka. Głównym 

celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy 

sytuacji społecznej i gospodarczej sektora rybackiego oraz 

społeczności lokalnej obszaru objętego realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich. Strategia zgodna jest z założeniami Programu Operacyjnego „Rybactwo 

i Morze” 2014–2020.  
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Gmina Nowa Karczma jest również członkiem Lokalnej 

Organizacji Turystycznej  „Serce Kaszub”. Misją przewodnią 

LOT „Serce Kaszub” jest szeroko rozumiana promocja 

regionu. Jest to przede wszystkim promocja Kaszub,  

tworzenie, wspieranie i promowanie produktów 

turystycznych z naszego regionu, wspieranie rozwoju turystyki i kultury na Ziemi 

Kościerskiej, koordynacja współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi a lokalną 

branżą turystyczną, integracja  miejscowej społeczności wokół lokalnych atrakcji 

turystycznych.  

 

III. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

 

 Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Ziemi 

Kościerskiej na lata 2010 – 2025 

„Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Ziemi 

Kościerskiej na lata 2010 – 2025” przyjęta Uchwałą nr XXXIII/191/2017 Rady Gminy Nowa 

Karczma z dnia 17 maja 2017 r. stanowi aktualizację „Strategii Rozwoju Społeczno – 

Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010 – 2025. Strategia zakłada realizację celów 

operacyjnych, które zostały ujęte w trzech priorytetach. W poniższej tabeli przedstawiono 

szczegółowe cele strategiczne i operacyjne, które wchodzą w skład poszczególnych 

priorytetów.  
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Tabela 1. Schemat priorytetów i celów Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 

Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2010-2025 

 

Schemat priorytetów i celów Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2010-2025 

PRIORYTET I 

Konkurencyjna gospodarka 

PRIORYTET II 

Dostępność transportowa 

i środowisko 

PRIORYTET III 

Kapitał ludzki oraz zintegrowane 

i aktywne społeczeństwo 

CEL STRATEGICZNY I 

Poprawa konkurencyjności 

gospodarki lokalnej 

CEL STRATEGICZNY II 

Poprawa dostępności 

transportowej i ochrona 

środowiska 

CEL STRATEGICZNY III 

Wzmacnianie kompetencji, integracja 

lokalnej społeczności i aktywizacja 

mieszkańców 

Cel operacyjny 1.1. 

Wzmacnianie potencjału 

turystycznego 

Cel operacyjny 2.1. 

Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury drogowej 

Cel operacyjny 3.1. 

Poprawa sytuacji na lokalnym rynku 

pracy 

Cel operacyjny 1.2. 

Podniesienie atrakcyjności 

oferty inwestycyjnej 

Cel operacyjny 2.2. 

Stworzenie spójnego 

systemu transportu 

zbiorowego 

Cel operacyjny 3.2. 

Efektywne wykorzystywanie środków 

przeznaczonych na pomoc społeczną 

oraz prowadzenie polityki senioralnej 

Cel operacyjny 1.3. 

Rozwój przedsiębiorczości 

lokalnej i wzrost poziomu 

innowacyjności przedsiębiorstw 

(w tym gospodarstw rolnych) 

Cel operacyjny 2.3. 

Wzrost poziomu dostępu 

do infrastruktury 

technicznej 

Cel operacyjny 3.3. 

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

i informacyjnego oraz współpracy 

międzysektorowej 

Cel operacyjny 1.4. 

Zapewnienie wysokiego 

poziomu wsparcia dla 

przedsiębiorstw (w tym 

gospodarstw rolnych) i wzrost 

poziomu kooperacji 

 

Cel operacyjny 2.4. 

Poprawa efektywności 

energetycznej i rozwój 

OZE 

Cel operacyjny 3.4. 

Wspieranie integracji społecznej 

i zwiększenie atrakcyjności oferty 

spędzania czasu wolnego dla 

mieszkańców 

Cel operacyjny 1.5. 

Spójna promocja turystyczna 

i gospodarcza 

Cel operacyjny 2.5. 

Zachowanie walorów 

przyrodniczych 

Cel operacyjny 3.5. 

Poprawa jakości i dostępności opieki 

medycznej, rehabilitacyjnej 

i uzdrowiskowej 

Cel operacyjny 1.6.  

Rewitalizacja przestrzenna 

i społeczna 

 Cel operacyjny 3.6. 

Rozwój szkolnictwa zawodowego oraz 

szkolnictwa na szczeblu podstawowym, 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym 

  Cel operacyjny 3.7. 

Rozwój i upowszechnianie opieki 

przedszkolnej 
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Strategia zakłada realizację wskazanych priorytetów przez wszystkie samorządy powiatu 

kościerskiego. Gmina Nowa Karczma wykonując jej założenia realizowała następujące  cele 

strategiczne: 

✓ poprawa konkurencyjności gospodarki lokalnej; 

✓ poprawa dostępności transportowej i ochrona środowiska, wzmacnianie 

kompetencji, integracja lokalnej społeczności i aktywizacja mieszkańców. 

Na sesji  Rady Gminy w dniu 17 maja 2017 roku wraz z powyższą strategią przyjęto dla niej 

trzy programy sektorowe: 

✓ Program Sektorowy Rozwoju Turystyki i Promocji Kościerskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (uchwała Nr XXXIII/192/2017); 

✓ Program Sektorowy Energetyki Odnawialnej w tym analiza zasobów odnawialnych 

źródeł energii i możliwości ich wykorzystania (uchwała Nr XXXIII/193/2017); 

✓ Program sektorowy rozwoju rynku pracy, edukacji i aktywizacji społecznej 

Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego obszar powiatu kościerskiego 

(uchwała Nr XXXIII/195/2017). 

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań inwestycyjnych i społecznych realizujących zapisy 

powyższej strategii i programów sektorowych zawarto w dalszej części raportu. 

 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma na lata 2014 – 2020 

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma na lata 2014 – 2020” przyjęty 

Uchwałą Nr II/8/2014 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 grudnia 2014 r.  został 

zmieniony Uchwałą Nr XIII/73/2015 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 10 listopada 2015 

r. oraz Uchwałą Nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 23 stycznia 2017 r.  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się 

na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągniecie 



Raport o stanie Gminy Nowa Karczma za rok 2019 

9 

  

korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z działań 

zmniejszających emisje gazów cieplarnianych. 

Konieczność sporządzenia Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz przede wszystkim 

realizacja przedsięwzięć opisanych w Planie wynika z postanowień Ramowej Konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ratyfikowana przez Polskę w 1994 r.), 

uzupełniającego ją Protokołu z Kioto z 1997 r. oraz pakietu klimatyczno-energetycznego 

przyjętego przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.  

Ponadto potrzeba opracowania i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy 

Nowa Karczma wpisuje się w politykę energetyczną Polski i wynika z Założeń Narodowego 

Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 

16 sierpnia 2011 r. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nowa Karczma to dokument określający wizję 

rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe 

korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest 

wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy 

w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów 

cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju.  

Głównym celem strategicznym przyjętym w Planie na rok 2020 jest: 

✓ Redukcja emisji CO2 w 2020 r. (w stosunku do przyjętego roku bazowego – 2011) na 

poziomie 6 056,81 MgCO2, tj. 9%; 

✓ Redukcja zużycia energii finalnej w 2020 r. (w stosunku do przyjętego roku 

bazowego – 2011) na poziomie 9 747,41 MWh, tj.  5%; 

✓ Wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w stosunku do 

przyjętego roku bazowego – 2011) o 1 806,58 MWh, tj. 1%. 
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Osiągnięcie celu strategicznego będzie możliwe poprzez realizację celów szczegółowych, 

takich jak: 

✓ wzrost liczby ztermomodernizowanych budynków komunalnych, mieszkalnych, 

użyteczności publicznej; 

✓ rozwój i poprawę jakości ciepłownictwa, przede wszystkim źródeł ciepła;  

✓ ograniczenie „niskiej emisji” z mieszkalnictwa;  

✓ wzrost wykorzystania OZE w obiektach publicznych i gospodarstwach domowych 

oraz  przedsiębiorstwach i gospodarstwach  rolnych; 

✓ wzrost liczby zmodernizowanych systemów grzewczych i wprowadzonych w tym 

zakresie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii; 

✓ rozwój sieci dróg rowerowych w granicach gminy; 

✓ wzrost liczby zmodernizowanego oświetlenia ulicznego; 

✓ wzrost liczby zmodernizowanego oświetlenia w budynkach użyteczności 

publicznej; 

✓ kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy; 

✓ ograniczenie zużycia i kosztów energii używanej przez odbiorców; 

✓ poprawę bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego; 

✓ ograniczenie emisji komunikacyjnej. 

W ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przeprowadzono następujące 

działania inwestycyjne: 

✓ Budowa trasy pieszo-rowerowej w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka; 

✓ Rozbudowa drogi gminnej Lubań - Nowy Barkoczyn; 

✓ Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 

w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - budynek Ośrodka Pomocy Społecznej 

i remizy strażackiej w Nowej Karczmie; 
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✓ Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 

w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - budynek Szkoły Podstawowej w Nowej 

Karczmie; 

✓ Modernizacja oświetlenia w budynku Urzędu Gminy w Nowej Karczmie; 

✓ Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 

w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz - budynek Urzędu Gminy w Nowej 

Karczmie; 

✓ Kompleksowa budowa dróg gminnych poprzez utwardzenie i poprawę ich 

parametrów; 

✓ Poprawa efektywności energetycznej, poprzez wymianę pokrycia dachowego wraz 

z dociepleniem budynku w Małym Lubaniu. 

 

 Polityka przestrzenna 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, należy do zadań 

własnych gminy. Zagospodarowanie przestrzenne w gminach opiera się na dwóch 

podstawowych aktach planistycznych: miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego.  

Na terenie Gminy Nowa Karczma obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Karczma przyjęte Uchwałą 

Nr VIII/33/2003 z dnia 4 kwietnia 2003r. W roku 2018 Rada Gminy Nowa Karczma 

stwierdziła konieczność aktualizacji studium w związku z powyższym podjęła Uchwałę 

Nr XLVII/278/2018 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Nowa Karczma. Projekt studium jest w trakcie przygotowywania.  

W Gminie Nowa Karczma obowiązuje 16 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
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obejmują obszary o łącznej powierzchni 4462 ha, co stanowi ok. 40% ogólnej powierzchni 

Gminy Nowa Karczma. Biorąc pod uwagę faktyczny udział w powierzchni Gminy Nowa 

Karczma użytków leśnych i rolnych można uznać, iż miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego zostały objęte obszary, istotne z punktu widzenia 

kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej Gminy Nowa Karczma.  

Obszar objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (oznaczone 

kolorami) 

 

Na obszarach, na których plan miejscowy nie został uchwalony, określenie sposobów 

zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach 

zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W roku 2019 zostało 

wydanych 141 decyzji o warunkach zabudowy i 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego.  

W związku z obowiązującymi przepisami na bieżąco wydawane są decyzje ustalające 

wysokość opłaty planistycznej związane ze wzrostem wartości nieruchomości w związku  

z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jej zbyciem  

oraz decyzje ustalające wysokość opłaty adiacenckiej związane z wzrostem wartości 

nieruchomości w związku z jej podziałem. W roku 2019 zostało wydanych 5 decyzji 
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ustalających opłaty adiacenckie oraz 4 decyzje ustalające opłatę planistyczną. Łącznie 

z tytułu wydanych decyzji do budżetu gminy w roku 2019 wpłynęło 75 412,58 zł.    

 

 Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Nowa Karczma na lata 2016-2019 

Realizując zadania ustawowe określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami dla Gminy Nowa Karczma został uchwalony Program opieki nad zabytkami 

Gminy Nowa Karczma na lata 2016-2019. Program został przyjęty przez Radę Gminy Nowa 

Karczma w dniu 28 kwietnia 2016r. uchwałą Nr XIX/111/2016. Dokument ten zawiera 

strategię w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego dla Gminy Nowa Karczma.  

W celu zapewnienia wsparcia dla właścicieli lub posiadaczy zabytków Rada Gminy 

Nowa Karczma Uchwałą Nr XXXIII/198/2017 z dnia 17 maja 2017r. przyjęła zasady 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W roku 2019 nie wpłynął żaden wniosek 

o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru.  

 

 Gminny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie 

Gminy Nowa Karczma na lata 2011-2032 

Gmina Nowa Karczma Uchwałą nr XI/66/2011 Rady Gminy Nowa Karczma 

z dnia 13 października 2011r. przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest na terenie Gminy Nowa Karczma na lata 2011-2032”. 

Gmina Nowa Karczma na bieżąco prowadzi działania, związane z realizacją 

programu, które mają na celu pomóc mieszkańcom gminy w usuwaniu azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z ich posesji.    

Wszystkie wyroby zawierające azbest oraz odpady lub miejsca ich występowania 

powinny być oznakowane. Oznakowanie wzorowane jest na podstawie postanowienia Unii 

Europejskiej - załącznik II do Dyrektywy 83/478/EWG. 
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W roku 2019 przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu na 

lata 2019 – 2020, w ramach którego ma zostać zdemontowane i zutylizowane ponad 133 t 

wyrobów zawierających azbest.  

 

  Założenia do planu  zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

Gminy Nowa Karczma na lata 2015-2030 

Gmina przygotowuje się do opracowania aktualizacji założeń do planu  

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, który obowiązuje do 2030 roku.  

Najważniejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi na szczeblu 

regionalnym i lokalnym są: 

✓ dążenie do oszczędności paliw i energii w sektorze publicznym poprzez realizację 

działań określonych w Krajowym Planie Działań na rzecz efektywności energetycznej; 

Dotychczas Gmina Nowa Karczma zrealizowała kompleksową termomodernizację 

obiektów użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na 

energooszczędne, zrealizowany projekt dotyczył  budynków Ochotniczej Straży Pożarnej 

i Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Karczmie. 

Gmina zachęca i wspiera również przedsięwzięcia termomodernizacyjne podejmowane 

przez użytkowników indywidualnych, w tym także indywidualne inicjatywy właścicieli 
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budynków i lokali mających na celu przejście na wykorzystywanie w celach grzewczych 

ekologicznych rodzajów paliw. Gmina Nowa Karczma  podpisała porozumienie 

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w celu 

ułatwienia  mieszkańcom aplikowania po środki z programu „Czyste powietrze”. 

✓ maksymalizacja wykorzystania istniejącego lokalnie potencjału energetyki odnawialnej, 

zarówno do produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu, produkcji skojarzonej, jak 

również do wytwarzania biopaliw ciekłych i biogazu;  

Na terenie Gminy Nowa Karczma w szerokim zakresie wykorzystywana jest biomasa, 

głównie drewno – ok. 35% zapotrzebowania na ciepło w gminie pokrywane jest 

z wykorzystaniem biomasy jako paliwa. Jednocześnie Gmina Nowa Karczma czynnie 

promuje i popiera przedsięwzięcia mające na celu likwidację małych lokalnych kotłowni 

oraz indywidualnych źródeł węglowych i ich przebudowę pod kątem wykorzystywania 

paliwa ekologicznego, w tym przede wszystkim paliw odnawialnych, np. biomasy. 

Maksymalizacja wykorzystania istniejącego lokalnie potencjału energetyki odnawialnej 

odzwierciedlona jest także  w sferze działań planistycznych  - wydawane decyzje 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględniają proekologiczną 

i energooszczędną politykę państwa i gminy dla nowoprojektowanych obiektów (np. 

użytkowanie niskoemisyjnych źródeł energii, stosowanie energooszczędnych technologii 

w budownictwie) oraz wprowadzanie do dokumentów planistycznych zapisów 

umożliwiających budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – np. 

tereny pod elektrownie wiatrowe czy biogazownie w Lubaniu oraz Grabowie Kościerskim. 

Gmina Nowa Karczma docenia rolę i wagę odnawialnych źródeł energii, których efektywne  

wykorzystanie pozwala na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw energii  oraz 

stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie  dostępnych 

surowcach. W ramach przedsięwzięcia dotyczącego termomodernizacji budynku Urzędu 

Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej oba te obiekty zostały wyposażone w instalacje OZE 

w postaci fotowoltaiki i pomp ciepła.   
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✓ zwiększenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepła i energii 

elektrycznej w układach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla zasilania 

systemów ciepłowniczych i dużych obiektów w energię oraz rozwój scentralizowanych 

lokalnie systemów ciepłowniczych, który umożliwia osiągnięcie poprawy efektywności 

i parametrów ekologicznych procesu zaopatrzenia w ciepło oraz podniesienia lokalnego 

poziomu bezpieczeństwa energetycznego; 

Ze względu na typowo wiejski charakter Gminy Nowa Karczma, w tym duże rozproszenie 

budownictwa, obecnie na terenie gminy nie ma systemów ciepłowniczych poza 

niewielkimi osiedlami w Grabowie Kościerskim i Lubaniu.   

✓ modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorców sieci dystrybucji energii 

elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji sieci wiejskich i sieci 

zasilających tereny charakteryzujące się niskim poborem energii;  

Inwestycje związane z rozbudową systemu elektroenergetycznego na terenie gminy są  

przedmiotem planów przedsiębiorstw energetycznych operujących na jej terenie.   

✓ rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenach słabo zgazyfikowanych,  

w szczególności terenach północno-wschodniej Polski;  

Gmina Nowa Karczma jest zainteresowana rozbudową sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego 

na swoim terenie, również mieszkańcy gminy wskazują gotowość podłączenia swoich 

nieruchomości. Po kilkuletnich staraniach Gmina Nowa Karczma została przewidziana 

w zamierzeniach inwestycyjnych dystrybutora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

i trwają prace projektowe dotyczące budowy sieci gazowej w miejscowościach Nowa 

Karczma, Zielona Wieś i Lubań.     

✓ wspieranie realizacji w obszarze gmin inwestycji infrastrukturalnych o strategicznym 

znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju kraju, w tym przede wszystkim 

budowy sieci przesyłowych (elektroenergetycznych, gazowniczych, ropy naftowej 

i paliw płynnych), infrastruktury magazynowej, kopalni surowców energetycznych oraz 

dużych elektrowni systemowych.  

Na terenie Gminy Nowa Karczma wybudowano przesyłową linię energetyczną 2 x 400 kV 

należącą do Polskich Siecie Elektroenergetycznych S.A. 
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 Program ochrony środowiska 

Gmina Nowa Karczma posiada Program Ochrony Środowiska wraz z jego aktualizacjami, 

które są sporządzane co 4 lata – ostatnia aktualizacja Programu ochrony środowiska dla 

Gminy Nowa Karczma na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023 została przyjęta 

Uchwałą Nr XXVII/155/2016 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 20 grudnia 2016r. 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki 

samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami 

najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Program ochrony 

środowiska stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą 

wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody w Gminie Nowa 

Karczma. Najważniejsze jego elementy dotyczą: 

1) Powietrza 

Główne kierunki działań w obszarze redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza to:  

✓ ograniczenie emisji komunalno-bytowej poprzez wymianę systemów grzewczych 

opartych na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, OZE;  

✓ instalowanie odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i paneli 

fotowoltaicznych, pomp ciepła, mikro- lub piko-wiatraków, np. wiatraków 

o pionowej osi obrotu do montowania na budynkach); 

✓ termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, mieszkalnictwa 

zbiorowego i indywidualnego; 

✓ sporządzenie i realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej; 

✓ zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego dotyczące ograniczania emisji 

komunalno-bytowej oraz zapewniające utrzymanie zabudowy umożliwiającej 

swobodną cyrkulację powietrza;  

✓ stosowanie zasad „zielonych zamówień publicznych” uwzględniających ochronę 

powietrza;  

✓ edukacja ekologiczna mieszkańców – kampanie uświadamiające zagrożenia dla 

zdrowia jakie niesie ze sobą spalanie paliw stałych i odpadów w paleniskach 
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domowych; kampanie na temat oszczędzania energii, odnawialnych źródeł energii 

oraz budownictwa energooszczędnego;  

✓ ograniczanie indywidualnego ruchu samochodowego - promocja ruchu rowerowego 

i budowa ścieżek rowerowych; promocja transportu zbiorowego;  

✓ dbałość o tereny zielone oraz wykonywanie nowych nasadzeń. 

Od roku 2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi monitoring 

jakości powietrza na terenie Gminy Nowa Karczma w miejscowości Liniewko Kościerskie. 

Wyniki oceny jakości powietrza dostępne są na stronie internetowej WIOŚ.  

 

Źródło: www.gdansk.wios.gov.pl 

 

W roku 2019 Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska  przyjął oraz zakończył protokołem z oględzin 73 szt. zgłoszeń dotyczących 

zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych. Zakończono też 8 postępowań dotyczących 

usunięcia drzew z terenów gminnych i dróg. Wystawiono 12 faktur za pozyskanie drewna 

z terenów stanowiących własność Gminy Nowa Karczma na łączną kwotę 1 265,00 zł. 

W roku 2019 referat wszczął oraz zakończył decyzją 12 postępowań z zakresu usuwania 

drzew z terenów dróg powiatowych oraz wojewódzkich. Referat Planowania 

Fotografia 1. Stacja w Liniewku Kościerskim 



Raport o stanie Gminy Nowa Karczma za rok 2019 

19 

  

Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zakupił i posadził 150 szt. 

drzew zgodnie z wydanymi decyzjami Starosty Kościerskiego na drogach lub gruntach 

gminnych oraz 107 szt. krzewów i roślin ozdobnych. 

 

2) Odpadów komunalnych 

Zadania gminy w zakresie odbioru odpadów komunalnych realizuje Związek Gmin 

Wierzyca w Starogardzie Gdańskim. Prowadzone są na bieżąco karty ewidencji 

i przekazania odpadów tj. zawartość piaskowników, skratek oraz osadu pochodzącego 

z oczyszczalni ścieków. W roku 2019 odpady z terenu gminy trafiały do Instalacji 

Komunalnej prowadzonej przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” 

Sp. z o.o.   

Związek Gmin Wierzyca, do którego przystąpiła Gmina przejął obowiązki 

organizowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich 

właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na obszarze gmin Związku. W roku 2019 

organizował odbiór odpadów zarówno z nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, jak i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 

(przedsiębiorstwa, budynki letniskowe, instytucje publiczne, itp.). Po wystąpieniu gminy 

wiejskiej Starogard Gdański do Związku obecnie należy 10 gmin. 

 

Źródło: Związek Gmin Wierzyca   
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Na terenie gminy obowiązuje segregacja odpadów komunalnych w podziale na pięć 

frakcji tj.: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio i resztkowe. W wyniku 

rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano nową umowę na odbiór, transport 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze 

gminy Nowa Karczma na okres od 01.10.2018 roku do 30.09.2020 roku z SUEZ Północ 

Sp. z o.o.  

 

Tabela 2. Ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Nowa Karczma w latach 

2017 – 2019  

Gmina Nowa Karczma 

2017 2018 2019 

 

Ilość odpadów [Mg] 

 

Ilość odpadów [Mg] 

 

Ilość odpadów [Mg] 

 
1 701,86 

 
1 637,48 

 
1 647,75 

Źródło: Związek Gmin Wierzyca 

 

3) Wodociągów i kanalizacji 

Gmina Nowa Karczma samodzielnie wykonuje zadania własne gminy w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  W roku  2019 

Gmina inwestowała w rozwój i modernizację sieci oraz obiektów wod-kan (ujęcia wody, 

oczyszczalnie ścieków, tłocznie) celem objęcia możliwością korzystania z usług jak 

największej liczby mieszkańców gminy oraz osób przebywających na terenie gminy 

czasowo w celach rekreacyjnych. 

Na dzień 31.12.2019r. infrastruktura wod-kan przedstawia się następująco: 

✓ długość czynnej sieci wodociągowej (bez przyłączy): 159,3 km, 

✓ długość czynnej sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy): 50,8 km, 

✓ czynne przyłącza wodociągowe: blisko 2 tys. szt., 

✓ czynne przyłącza kanalizacyjne: niespełna 900 szt.  
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Ponadto: 

✓ gminna oczyszczalnia ścieków w Lubaniu o przepustowości 305 m3 / dobę, 

✓ gminna oczyszczalnia ścieków w Rekownicy o przepustowości 352 m3 / dobę, 

✓ gminne (eksploatowane) ujęcia ze stacjami uzdatniania wody w miejscowościach: 

• Liniewko Kościerskie, 

• Grabowo Kościerskie, 

• Nowa Karczma, 

• Szatarpy, 

✓ 23 szt. tłoczni ścieków o zróżnicowanej przepustowości i wielkości. 

 
Źródło: Gmina Nowa Karczma 
 
 

Prowadzone są karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych zgodnie z uzyskanymi 

badaniami analiz prób gruntów przed zastosowaniem osadu na powierzchnię działki.  

Wszystkie dokumenty prowadzone są zgodnie z „Projektem technologicznym rolniczego 

zagospodarowania osadu z oczyszczalni ścieków w Rekownicy i w Lubaniu”. 

Fotografia 2. Ujęcie wody w Nowej Karczmie 
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Systematycznie prowadzone są również badania z zakresu jakości wody z urządzeń 

wodociągowych  w poszczególnych miejscowościach oraz badania ścieków oczyszczonych 

i surowych z oczyszczalni ścieków w Lubaniu i Rekownicy. Ponadto prowadzony jest 

monitoring wewnętrzny sieci wodociągowych w wyznaczonych miejscach na sieciach 

wodociągowych. 

 

Fotografia 3. Oczyszczalnia ścieków w Rekownicy 

Źródło: Gmina Nowa Karczma 
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4) Gleb 

Gleby Gminy Nowa Karczma wytworzone zostały z utworów zwałowych przeważnie 

dennomorenowych. Typologicznie gleby gruntów ornych to gleby brunatne wytworzone 

z utworów zwałowych zwięźlejszych. Gleby te zaliczone zostały do podtypu gleb 

brunatnych kwaśnych. Charakteryzują się one silnym zakwaszeniem górnych warstw 

profilu glebowego, które maleją wraz z głębokością. Natomiast gleby wytworzone 

z piasków fluwioglacjalnych, jak również zwałowych zaliczone zostały do podtypu gleb 

brunatnych wyługowanych z uwagi na zwiększające się zakwaszenie w głąb profilu 

glebowego. Niewielki procent w obrębie gruntów ornych występuje w typie pseudobielic. 

W klasyfikacji bonitacyjnej zaliczono je głównie do klas V i  IV, a najlepsze do klasy IVa. 

Gleby użytków zielonych wskazują większe zróżnicowanie typologiczne, obrzeże cieków 

i obniżenie terenu o utrudnionym odpływie zajmują mursze na torfie, gleby murszaste, 

mułowo-torfowe i torfy. Na podstawie podobieństwa właściwości fizykochemicznych gleb 

pod względem możliwości rolniczego użytkowania, gleby Gminy Nowa Karczma zaliczono 

do gleb żytnich dobrych i żytnich słabych oraz gleb najsłabszych – żytnich bardzo słabych. 

Gleby żytnie bardzo dobre stanowią ok. 20 % powierzchni gruntów ornych i są to najlepsze 

gleby występujące w obrębie Gminy. Najliczniej gleby te występują we wsiach: Skrzydłowo, 

Szatarpy, Szpon oraz Liniewko Kościerskie. Gleby żytnie dobre i żytnie słabe zajmują ponad 

70 % powierzchni gruntów ornych. Gleby te są przeważnie lekkie do uprawy, głęboko 

spiaszczone w profilu glebowym. 

Pomoc publiczna w 2019 roku w rolnictwie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 

producentów rolnych posiadających gospodarstwo rolne na terenie Gminy Nowa Karczma 

realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  rolnej 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2188 z póź. zm.) W 2019 roku udzielono pomocy 539 wnioskującym 

na łączną kwotę 566 109,95 zł.  
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5) Obszarów chronionych 

Na terenie Gminy Nowa Karczma znajduje się 6 obszarów Natura 2000: 

✓ Lubieszynek PLH220074 – 339,54 ha 

✓ Wielki Klincz PLH220083 – 41,77 ha 

✓ Dolina Środkowej Wietcisy PLH220009– 314,17 ha 

✓ Szumleś PLH220086 – 971,04 ha 

✓ Piotrowo PLH220091 – 163,97 ha 

✓ Dąbrówka PLH220088 – 42,95 ha 

Obszary Natura 2000 zajmują 1 873,44 ha, co stanowi ok. 16,5 % całej powierzchni 

gminy. Gmina na bieżąco prowadzi postępowania administracyjne 

dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz postępowania 

dotyczące przedsięwzięć mogących potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko 

jak i na obszary NATURA 2000.   

Na terenie Gminy Nowa Karczma znajdują się też Obszary Chronionego Krajobrazu:  

Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 1267,40 ha, Obszar  

Chronionego Krajobrazu Doliny Wietcisy o powierzchni 460,2 ha. Ponadto północna część 

gminy należy do Kaszubskiego Parku Krajobrazowego z jego otuliną. Posiadamy 

9 pomników przyrody (Grabowo Kościerskie – 3 szt., Nowy Barkoczyn – 2 szt., Grabówko 

- 1 szt., Będomin – 2 szt., Śledziowa Huta – 1 szt.)  oraz 1 użytek ekologiczny „Barkoczyn” 

o powierzchni 6,38 ha w miejscowości Stary Barkoczyn. 

 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na obszarze Gminy Nowa Karczma na rok 2019 

Gmina co roku sporządza Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, który jest  

opiniowany przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii, koła łowieckie funkcjonujące na 

terenie Gminy Nowa Karczma oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt 

ANIMALS.  



Raport o stanie Gminy Nowa Karczma za rok 2019 

25 

  

Rada Gminy przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Nowa Karczma na rok 2019 Uchwałą Rady 

Gminy Nowa Karczma  Nr VI/38/2019  z dnia 11 marca 2019 r. 

Celami Programu są: 

✓ zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi; 

✓ zapobieganie bezdomności zwierząt. 

W celu realizacji programu gmina współpracowała z: 

✓ Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kościerzynie; 

✓ organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt; 

✓ Policją; 

✓ kołami łowieckimi dzierżawiących tereny położone na obszarze Gminy Nowa 

Karczma; 

✓ Nadleśnictwami na obszarze Gminy Nowa Karczma. 

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom domowym miejsca w schronisku dla zwierząt 

Gmina realizuje poprzez umieszczanie bezdomnych zwierząt domowych w schroniskach 

na podstawie umów podpisanych przez Gminę z podmiotami prowadzącymi tego rodzaju 

działalność. W roku 2019 umowę realizowała Fundacja „ANIMALSI”. 

 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowa Karczma na lata 

2014-2020 

Podstawowym dokumentem w planowaniu skutecznego i sprawnego rozwiazywania 

problemów społecznych na poziomie Gminy jest Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Nowa Karczma na lata 2014-2020. Dokument ten uwzględnia kwestie 

i problemy społeczne wynikające z potrzeb mieszkańców. Strategia została przyjęta 
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uchwałą  Nr XLIII/276/2014 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 16 września 2014 r. 

Strategia stanowi podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji 

społecznych w obliczu zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania lokalnej społeczności. 

Celem głównym Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych 

i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju 

oraz poprawę jakości życia ludności. 

Misją w realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 

jest skuteczne aktywizowanie mieszkańców gminy zagrożonych lub dotkniętych 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym, wzmacnianie rodzin oraz dążenie do integracji 

społecznej. Jej wypełnienie wymaga wdrożenia wyznaczonych celów strategicznych:  

✓ przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy; 

✓ wspieranie rodzin, zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do rozwoju oraz 

podnoszenie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego i publicznego w gminie; 

✓ wzmacnianie lokalnych służb społecznych oraz rozwijanie społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Realizacje celów powyższej strategii zawarto w kolejnych rozdziałach raportu opisujących 

szczegółowe programy działania. 

 

 Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Karczma na lata 

2019- 2021 

Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nowa Karczma na lata 2019 - 2021 został 

przyjęty Uchwałą Nr VI/39/2019 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 11 marca 2019 r.  

Podstawowym zadaniem wyżej wymienionego programu jest stałe rozpoznawanie rodzin 

przeżywających trudności oraz diagnozowanie przyczyn występowania tych problemów. 

Rodziny te diagnozowano w oparciu o wywiad rodzinny i informacje środowiskowe. Do 

rodzin z najbardziej złożonymi sytuacjami w zakresie wydolności wychowawczo 

opiekuńczej kierowano asystentów rodziny. Praca asystenta rodziny ma przeciwdziałać 
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zbyt szybkiemu kierowaniu dziecka do pieczy zastępczej. W tym celu OPS zatrudnia 

2 asystentów rodziny na umowę o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy (jeden 

asystent przez cały 2019 r. przebywał na urlopie rodzicielskim i wychowawczym). Koszt 

zatrudnienia asystentów w 2019 r. wyniósł 55 651 zł, z czego 21 519 zł gmina otrzymała 

w ramach dotacji. W minionym roku opieką asystenta było objętych 16 rodzin. W tych 

rodzinach przebywało 50 dzieci. Jednym z zadań asystenta jest systematyczne podnoszenie 

swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną. Asystent brał udział 

w 3 szkoleniach, a mianowicie: 

✓ rola asystenta rodziny i jego zadania w świetle nowelizacji ustawy; 

✓ tworzenie planów pracy z rodziną i dzieckiem; 

✓ dziecko krzywdzone. 

Do zadań asystenta rodziny należy m.in. : 

✓ udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej; 

✓ pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych rodziny i w opiece nad dziećmi; 

✓ pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej; 

✓ podejmowanie działań interdyscyplinarnych i zaradczych w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 

✓ współpraca ze szkołą, sądem i innymi podmiotami zajmującymi się działaniami na 

rzecz dziecka i rodziny.  

Inną formą wsparcia dla rodzin niewydolnych wychowawczo wg ustawodawcy jest 

prowadzenie przez gminę placówek wsparcia dziennego. Gmina w dalszym ciągu nie 

posiada żadnej tego typu placówki. Istniały natomiast dwa kluby środowiskowe w Lubaniu  

i Grabowie Kościerskim, które były finansowane ze środków pochodzących z opłat za 

koncesję na sprzedaż alkoholu.  Na ich utrzymanie w minionym roku przeznaczono 

47 429 zł. Do klubów tych uczęszcza ponad 30 dzieci. Kluby działały przez  2 dni 

w tygodniu po 3 godziny. Ponadto w  2019 r. opłacano codzienną 3 godziną działalność 
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świetlicy przy Szkole Podstawowej w Nowej Karczmie. Dzieci uczęszczające do klubów 

mogły korzystać z wyżywienia, którego koszt wyniósł 3 955 zł.  

Na terenie  Gminy Nowa Karczma, na chwilę obecna brak jest chętnych rodzin, które 

podjęłyby się  wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. Sąsiedzi bądź 

mieszkańcy gminy nawet jeśli pomagają z własnej woli (zdarza się to nie rzadko) nie chcą 

w żaden sposób tego formalizować. Wspieranie rodzin w naszej gminie to przede wszystkim 

działania pracowników OPS tj. pracowników socjalnych i asystentów. Kuratorzy sądowi 

u 14 rodzin z terenu gminy sprawują nadzory w sprawach opiekuńczych.  Wszystkie te 

działania mają pomóc w wypełnianiu podstawowej funkcji opiekuńczo – wychowawczej 

aby nie dopuścić do umieszczenia dzieci poza rodziną.  

W minionym roku nie było nowych umieszczeń dzieci w pieczy zastępczej. W 2019 r. 

opłaciliśmy pobyt w rodzinach zastępczych 6 dzieci i 1 dziecka w placówce opiekuńczo – 

wychowawczej. Koszty gminy związane z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej 

osiągnęły wartość 15 444,00 zł. 

Ważnym elementem wsparcia rodzin jest objęcie ich programem dożywiania 

zapewniającym dzieciom i młodzieży, a także dorosłym pomocy w zakupie gorącego posiłku 

lub przyznania zasiłku z przeznaczeniem na zakup żywności. Gmina występowała 

z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o przyznanie dotacji celowej na dożywianie dzieci 

w szkole otrzymując dotację w wysokości 70 000 zł. Kwota ta pokryła 59,85 % całości 

kosztów dożywiania.  W ramach Programu udzieliliśmy pomocy w zakresie dożywiania 

w formie posiłków w szkołach podstawowych, do czerwca 2019 r. też w klasach 

gimnazjalnych, przedszkolach oraz pomocy w formie świadczeń pieniężnych na zakup  

żywności. Cały koszt realizacji Programu wyniósł 116 953 zł. Udział środków własnych to 

kwota 46 953 zł. W ramach Programu z posiłków w szkołach skorzystało 202 dzieci z 97 

rodzin na łączną kwotę  106 413 zł. Z pomocy na dożywianie w formie zasiłków celowych 

na zakup żywności skorzystało 20 rodzin na kwotę 7 200 zł.  

Ogółem z pomocy społecznej w 2019 roku skorzystało 225 rodzin, w tym 25 wyłącznie 

z pracy socjalnej. Rodziny objęte pomocą liczyły łącznie 595 osób. Stanowią one niecałe 
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10 % ogółu mieszkańców gminy. Liczba korzystających z pomocy w porównaniu do 2018 r. 

zmniejszyła się o 24 rodziny. 

Gmina zapewniała pomoc  materialną i rzeczową w ramach świadczeń z pomocy 

społecznej. Z różnego rodzaju form pomocy skorzystało 121 rodzin z dziećmi. W rodzinach 

tych przebywało 550 osób ( 19 rodzin z 1 dzieckiem, 40 rodzin z 2 dziećmi, 35 rodzin 

z 3 dzieci, 16 rodzin z 4 dzieci, 2 rodziny z 5 dzieci, 6 rodzin z 6 dzieci, 1 rodzina z 7 dzieci). 

Najczęstszą formą pomocy były zasiłki celowe przyznawane na określony cel (żywność, 

obuwie, opał) oraz bezpłatne posiłki wydawane w szkołach. Dodatkowo 7 rodzin z dziećmi 

było objęte pracą socjalną i otrzymało różnego rodzaju wsparcie we wzmacnianiu lub 

odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.  

W 2019 r. z stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym od I do VI skorzystało 194 

uczniów, a od IX do XII – 180 uczniów, ponadto 7 uczniów skorzystało z zasiłków 

szkolnych. Łącznie na ten cel wydano 123 185 zł. 

zasiłki rodzinne

z dodatkami

jednorazowa

zapomoga

z tyt. urodzenia

dziecka

świadczenia

rodzicielskie

świadczenie

wychowawcze

500+

program "Dobry

Start" 300+

świadczenie z

ustawy "Za

życiem"

świadczenia

z funduszu

alimentacyjnego

2 094 636,00 zł

96 000,00 zł 406 011,00 zł

8 706 403,00 zł

367 800,00 zł 4 000,00 zł 280 200,00 zł

Wykres 1. Świadczenia wypłacone w roku 2019 
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Program Karta Dużej Rodziny skierowany jest do członków rodzin z co najmniej 3 dzieci 

niezależnie od dochodu. Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, których 

dzieci osiągnęły pełnoletność. W  2019 roku kartę wydano 462 nowym osobom.  

Rodziny i osoby, których dochód nie przekroczył 200% kryterium dochodowego, 

o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej (tj. 1 402 zł w przypadku osoby samotnej 

i 1 056 zł na 1 osobę w rodzinie) mogły skorzystać z żywności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Rozdzielono blisko 12 ton żywności, 

której wartość wynosiła 64 852 zł. Pomoc trafiła do 798 osób. 

 

 Gminny Program rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii 

Celami, które zostały założone do wykonania w gminnym programie profilaktyki 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku były: 

✓ zwiększenie dostępności i podnoszenie jakości pomocy dla członków rodzin, 

a przede wszystkim dla osób doznających przemocy w rodzinie; 

✓ udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe i problemy 

narkomanii pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie; 

✓ przekazywanie informacji na temat placówek, grup terapeutycznych, 

samopomocowych osobom uzależnionym i ich rodzinom; 

✓ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale również wśród mieszkańców gminy; 

✓ rozwijanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Nowej Karczmie.  
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019  był realizowany na podstawie Uchwały 

Nr III/17/2018 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 27 grudnia 2018 r. Program realizowany 

był przy współpracy z jednostkami gminnymi tj. przede wszystkim szkołami i Gminnym 

Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie.   

W 2019 roku odbyło się 11 posiedzeń Komisji. Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2019 roku podjęła szereg działań związanych z profilaktyką 

i rozwiazywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin. 

Osoby uzależnione i współuzależnione były zapraszane na Komisję w celu przeprowadzenia 

rozmów informacyjno-motywujących do podjęcia leczenia odwykowego. Podejmowane 

były działania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku przeprowadziła 

rozmowy z 8 osobami nadużywającymi alkohol oraz z 10 osobami współuzależnionymi. 

W dziewięciu przypadkach osoby nadużywające alkoholu  nie zgłosiły się na wezwania 

GKRPA. W pięciu przypadkach Komisja wystosowała wnioski do Sądu o nałożenie 

obowiązku przymusowego leczenia. W minionym roku na realizację Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi  wydano 93 998 zł. Najwięcej środków (47 429 zł) 

przeznaczono na działalność dwóch Klubów Środowiskowych w Grabowie  i Lubaniu oraz 

świetlicę przy Szkole Podstawowej w Nowej Karczmie.  

Następna pozycja  w wydatkach to dofinansowanie programów profilaktycznych 

realizowanych przez szkoły i inne instytucje (23 274 zł). Na wyjazd 20 uczniów na 

profilaktyczne kolonie wydano ze środków profilaktyki alkoholowej 10 5480 zł. Pozostałe 

środki zostały wydane na: opłacenie biegłych sądowych, opłaty sądowe, wynagrodzenia dla 

członków GKRPA. Na opłacenie 6 opinii wydanych przez biegłych w przedmiocie 

stwierdzenia uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, wydano 

kwotę 1 800 zł. Opłata za złożone  do Sądu wnioski wyniosła 360 zł. Wynagrodzenia 

członków  GKRPA za 2019 r. wyniosły 5 310 zł.         

W minionym roku Komisja opiniowała 2 nowe wnioski o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, pod względem zgodności lokalizacji 
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punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Nowa Karczma. Łączna liczbę zezwoleń 

podano w poniższej tabeli.  

 

Tabela 3. Łączna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Liczba 

zezwoleń na 

sprzedaż 

napojów 

alkoholowych 

przeznaczonych 

do spożycia 

poza miejscem 

sprzedaży 

Liczba 

zezwoleń na 

sprzedaż 

napojów 

alkoholowych 

przeznaczonych 

do spożycia w 

miejscu 

sprzedaży 

Wartość 

wpływów 

z tytułu zezwoleń 

na sprzedaż 

napojów 

alkoholowych  

w 2019 r. 

na terenie gminy 

Wartość 

alkoholu 

sprzedanego 

w 2019r. na 

terenie gminy 

Liczba 

jednorazowych 

zezwoleń na 

sprzedaż 

napojów 

alkoholowych 

w 2019r. 

 

42 

 

8 

 

111 347,09 zł 

 

5 435 101,58 zł 

 

10 

 

Na program zwalczania narkomanii w 2019 r. wydano 8 397 zł. Kwota ta w całości  

została wydana na działania edukacyjne adresowane do młodzieży szkolnej na temat 

zagrożeń wynikających z używania różnego rodzaju środków odurzających oraz opłaceniu 

kolonii letnich.  

 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Nowa Karczma na lata 2017-2019 

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przede wszystkim są 

realizowane przez gminny zespół interdyscyplinarny. Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Nowa Karczma 

na lata 2017-2019 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/149/2016 Rady Gminy Nowa 

Karczma z dnia 24 listopada 2016 r. 

W ciągu minionego roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 64 

posiedzenia 15 grup roboczych. Omówiono na nich sytuację 15 rodzin, w tym 7 rodzin 

z dziećmi, w których to występuje lub istniało podejrzenie występowania przemocy 

w rodzinie. W większości przypadków zachowania negatywne w rodzinach to konflikty 
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powstające najczęściej z powodu rozpadu związku. Przemoc tzn., działania wykorzystujące 

czyjąś przewagę nad innym członkiem rodziny, stwierdzono w 5 przypadkach. W celu  

podniesienia świadomości społecznej na temat przemocy rozprowadzano materiały 

informacyjne, które były udostępniane w szkołach oraz w miejscach użyteczności 

publicznej. Osoby będące w sytuacji kryzysowej mogły w tut. OPS skorzystać z porady 

psychologa. Ze wsparcia  skorzystały 4 osoby. W celu uzyskania pomocy prawnej osoby 

doświadczające przemocy były kierowane do punktów bezpłatnej pomocy prawnej. Jedną 

osobę stosującą przemoc z naszej gminy udało się przekonać do udziału w zajęciach 

korekcyjno - edukacyjnych, prowadzonych przez PCPR w Kościerzynie. W minionym roku 

w dwóch przypadkach Zespół Interdyscyplinarny powiadomił organy ścigania 

o popełnieniu czynu poprzez użycie przemocy w rodzinie. W jednym przypadku 

powiadomiono Sąd Rodzinny o sytuacji dzieci w rodzinie, w której występuje zjawisko 

przemocy.  

Niebieskie karty założono w 12 rodzinach, w tym: 

✓ 8 przez Policję; 

✓ 4 przez Pomoc Społeczną. 

 

 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Współpraca Gminy Nowa Karczma z podmiotami wymienionymi w programie w 2019 

roku obejmowała zarówno finansową jak i pozafinansową formę współpracy. Współpraca 

o charakterze finansowym odbywała się w postaci powierzenia i  wspierania 

wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 

realizacji.  
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Tabela 4. Zestawienie zawartych umów wraz z wysokością przyznanych dotacji w Gminie 

Nowa Karczma w 2019 r. 

Lp. Organizacja Zakres zadania Tytuł zadania Kwota 

dotacji (zł) 

1. Fundacja Sprawni 

Inaczej w Gdańsku 

pomoc społeczna 

i działalność na rzecz 

osób 

niepełnosprawnych 

„Rehabilitacja 

psychoruchowa dzieci               

i młodzieży 

niepełnosprawnej” 

17.500,00 

2. Fundacja Sprawni 

Inaczej w Gdańsku 

pomoc społeczna 

i działalność na rzecz 

osób 

niepełnosprawnych 

„Dowozy szansą na 

aktywizację osób 

niepełnosprawnych” 

(Lubieszyn) 

16.500,00 

3. Fundacja Sprawni 

Inaczej w Gdańsku 

pomoc społeczna 

i działalność na rzecz 

osób 

niepełnosprawnych 

„Dowozy szansą na 

aktywizację osób 

niepełnosprawnych” 

(Kościerzyna) 

10.000,00 

4. Ludowy Klub 

Piłkarski przy 

GOKSiR 

wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej, 

w tym 

współzawodnictwa 

sportowego 

„Sport dla każdego” 18.500,00 

5. Uczniowski Klub 

Sportowy przy 

GOKSiR 

wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej, 

w tym 

współzawodnictwa 

sportowego 

„Sport dla wszystkich” 38.500,00 

6. Kościerski Klub 

Kyokushin Karate 

wspieranie 

i upowszechnianie 

kultury fizycznej, 

w tym 

współzawodnictwa 

sportowego 

„Prowadzenie szkolenia 

sportowego 

zawodników 

w dyscyplinie Karate” 

3.000,00 

7. Pomorski Oddział 

Okręgowego 

Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

Ochrona i promocja 

zdrowia 

„Promocja idei 

honorowego 

krwiodawstwa PCK 

pośród mieszkańców 

Gminy Nowa Karczma” 

1.500,00 
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8. Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów 

i Inwalidów Zarząd 

Rejonowy 

z siedzibą 

w Kościerzynie 

działalność na rzecz  

osób w wieku 

emerytalnym 

„Aktywizacja seniorów 

z Gminy Nowa 

Karczma poprzez 

aktywność sportową” 

3.000,00 

9. Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów 

i Inwalidów Zarząd 

Rejonowy 

z siedzibą 

w Kościerzynie 

działalność na rzecz  

osób w wieku 

emerytalnym 

„Integracja 

i aktywizacja seniorów 

z Gminy Nowa 

Karczma 

1.500,00 

10. Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów 

i Inwalidów Zarząd 

Rejonowy 

z siedzibą 

w Kościerzynie 

działalność na rzecz  

osób w wieku 

emerytalnym 

„Piknik pokoleniowy” 1.500,00 

11. Kółka Rolnicze- 

Koło Gospodyń 

Wiejskich w Nowej 

Karczmie 

działalność na rzecz 

mniejszości 

narodowych 

i etnicznych oraz języka 

regionalnego 

Kaszubski śpiew, obraz 

i smak 

2.000,00 

12. Polskie 

Towarzystwo 

Zapobiegania 

Narkomani oddział 

Terenowy 

w Bytowie 

Przeciwdziałanie 

uzależnieniom 

i patologiom 

społecznym 

 

„Punkt Konsultacyjno- 

Informacyjny Polskiego 

Towarzystwa 

Zapobiegania 

Narkomani” 

 

1.500,00 

Razem 115.000,00 
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IV. REALIZACJA INWESTYCJI 

 

✓ Budowa terenu rekreacyjnego w Grabowie Kościerskim 

 

W roku 2019  zakończono realizację zadania pn. „Budowa terenu rekreacyjnego 

w Grabowie Kościerskim” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia 

i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-

2020. Utworzony teren rekreacyjny posiada wydzielony plac zabaw, siłownie plenerową 

oraz tor dla rolkarzy o szerokości 2,5 m i długości 160 m. Plac zabaw wyposażony został 

w zjeżdżalnie, pomosty, ścianki wspinaczkowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz 

różnego rodzaju huśtawki. W skład siłowni plenerowej wchodzą takie urządzenia jak 

twister obrotowy z wahadłem, wyciąg górny z wyciskaniem w pozycji siedzącej, orbitrek 

i wioślarz. W ramach zadania nasadzono również zieleń. Teren wyposażony został 

w oświetlenie LED, ławki, kosze na śmieci oraz stojak na rowery. Całkowity koszt zadania 

wyniósł ponad 260 tys. złotych, natomiast dofinansowanie to kwota 95 tys. zł. 

 

Fotografia 4. Teren rekreacyjny w Grabowie Kościerskim 
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Źródło: Gmina Nowa Karczma 
 

 

✓ Budowa trasy pieszo – rowerowej Lubań - rzeka Leniwka 

 

Zakończono realizację zadania pn.: „Budowa trasy pieszo – rowerowej Lubań – rzeka 

Leniwka” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 

społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, 

zawartym w  Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Celem operacji jest 

podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych 

poprzez budowę 0,9 km trasy pieszo – rowerowej na odcinku Lubań- rzeka Leniwka. 

W ramach zadania wykonano: trasę  pieszo – rowerową z kostki brukowej o długości 900 

m i szerokości 2,5 m; budowę miejsc postoju; zamontowano elementy małej architektury 

oraz zamontowano oświetlenie w postaci  lamp zasilanych bateriami słonecznymi – OZE.  
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Fotografia 5. Trasa pieszo - rowerowa Lubań - rzeka Leniwka 

Źródło: Gmina Nowa Karczma 

 

 

✓ Budowa terenu rekreacyjnego w Sztofrowej Hucie 

 

W roku 2019 zakończono zadanie pn. „Budowa terenu rekreacyjnego w Sztofrowej 

Hucie”, które zostało zrealizowane w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą 

„Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019”. W ramach przedsięwzięcia zagospodarowano teren 

użyteczności publicznej znajdujący się w centrum wsi Sztofrowa Huta poprzez 

uporządkowanie i ogrodzenie części działki. Ustawiono  elementy placu zabaw, nasadzono 

zieleń oraz przygotowano miejsce do wspólnego grillowania. Łączny koszt inwestycji to 

wartość ponad 18 tys. zł, zaś wysokość dotacji to kwota 10 tys. zł. 
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Fotografia 6. Teren rekreacyjny w Sztofrowej Hucie 

 
Źródło: Gmina Nowa Karczma 

 

✓ Budowa strefy sportowo – rekreacyjnej w Lubaniu 

 

W dniu 26.09.2019 r. zakończono realizację zadania pn. „Budowa strefy sportowo – 

rekreacyjnej w Lubaniu”. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach Programu rozwoju 

małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte 

Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019, którego celem jest budowa ogólnodostępnych, 

bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, mających stać się miejscem pierwszej 

aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych. W ramach przedsięwzięcia 

zamontowano elementy małej architektury: 6 urządzeń sportowych do ćwiczeń, w tym: 

jeździec, wioślarz, wahadło + biegacz + twister, orbitrek, wyciąg górny, rower, 2 tablice 

edukacyjno – zabawowe, w tym: „kółko i krzyżyk” i „sklepik z liczydłem”, 4 ławki oraz 

nasadzono zieleń. Całkowity koszt przedsięwzięcia to suma 30 822,78 zł, a kwota 

dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej to 50% wartości  zadania. 
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Źródło: Gmina Nowa Karczma  

Fotografia 7. Strefa sportowo- rekreacyjna w Lubaniu
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✓ Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej ze skrzyżowaniem z ul. Łowiecką 

z włączeniem w drogę powiatową nr 2201G 

 

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. 

Słonecznej ze skrzyżowaniem z ul. Łowiecką z włączeniem w drogę powiatową nr 2201G” 

realizowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach prac na odcinku 

o długości 820 m wykonano budowę drogi oraz chodnika z kostki brukowej, zjazdów na 

posesję, wykonano również pobocza i  zatokę parkingową.  Całkowity koszt zadania to 

kwota ponad 900 tyś. zł, natomiast dofinansowanie wyniosło 463 694 zł. 

 

 

Źródło: Gmina Nowa Karczma 

Fotografia 8. Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznej ze skrzyżowaniem z ul. Łowiecką 
z włączeniem w drogę powiatową nr 2201G 
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✓ Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły 

Podstawowej w Nowej Karczmie 

 

Dzięki wsparciu finansowemu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych Gmina Nowa Karczma zrealizowała projekt pn. „Zakup mikrobusu 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej w Nowej 

Karczmie”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 149 937,00 zł. Natomiast 

dofinansowanie z PFRON wyniosło 80 000,00 zł. 

 

Fotografia 9. Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych  

Źródło: Gmina Nowa Karczma 

 

✓ Budowa ścieżki edukacyjnej w Lubaniu 

 

Gmina Nowa Karczma przystąpiła do projektu partnerskiego „Zintegrowane systemy 

zrównoważonego gospodarowania odpadami zmniejszające emisję zanieczyszczeń 

w obszarze Południowego Bałtyku” współfinansowanego  z Europejskiego Fundusz 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. 
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W ramach projektu utworzono ścieżkę edukacyjną w miejscowości Lubań. Celem 

powyższej inwestycji jest  zwiększenie świadomości z  zakresu problemów i rozwiązań 

w gospodarowaniu odpadami,  a także metod gospodarowania odpadami w gospodarstwach 

domowych. 

 

Fotografia 10. Ścieżka edukacyjna w Lubaniu 

Źródło: Gmina Nowa Karczma 

 

✓ Inwestycje wodno -kanalizacyjne 

 

Inwestycje realizowane przez Gminę zakończone w 2019r. przedstawia poniższa tabela 

 

Tabela 5. Inwestycje wodno -kanalizacyjne zakończone w 2019 r. 

Nazwa inwestycji Wartość zadania 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Barkoczyn 106 190,19 zł 

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowska Huta 155 733,64 zł 

Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Szatarpy 1 218 921,88 zł 
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Dodatkowo realizowano następujące inwestycje: 

• budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko;  

• budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko; 

• Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa 

Karczma. 

Fotografia 11. Ujęcie wody w Szatarpach 

Źródło: Gmina Nowa Karczma 

 

✓ Drogi gminne 

 

Długość dróg gminnych na terenie Gminy Nowa Karczma wynosi 107,21 km, natomiast 

długość pozostałych dróg stanowiących własność gminy  163,78 km. W ramach zadań 

inwestycyjnych związanych z drogami w 2019r. na terenie Gminy Nowa Karczma 

wykonano: 

• utwardzenie drogi wewnętrznej w Lubaniu – wykonano nawierzchnię z kostki 

betonowej o długości 75mb, wybudowano chodnik – koszt 104 980,50zł, w tym 

dofinansowanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim 

w kwocie 99 961,45 zł; 
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• budowa oświetlenia na ulicy Słonecznej w Grabowie Kościerskim – wybudowano 

878 mb sieci elektroenergetycznej oświetleniowej, 12 słupów z 13 oprawami LED – 

koszt 92 904,99 zł; 

• budowa linii elektroenergetycznej oświetleniowej w Grabówku – wybudowano 255 

mb sieci elektroenergetycznej oświetleniowej, 4 komplety lamp oświetleniowych 

typu LED– koszt 40 846,70 zł; 

• modernizacja drogi w miejscowości Lubieszynek – wykonano nawierzchnię 

asfaltową o długości 110mb oraz nawierzchnię z kruszywa naturalnego o długości 

483mb – koszt 213 709,38 zł w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Biura 

Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w kwocie 83 556,00zł; 

Drogi w okresie zimowym są na bieżąco odśnieżane i utrzymywane. W 2019 r. na to 

przedsięwzięcie wydano 93 458,57 zł. Po tym okresie zrealizowano remonty dróg 

śródpolnych, na które wydano 339 424,44 zł. 

W 2019r. w związku z prowadzonymi na terenie Gminy Nowa Karczma inwestycjami 

elektroenergetycznymi oraz telekomunikacyjnymi wydano: 

• 18 decyzji na umieszczenie urządzeń w drodze gminnej; 

• 20 decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej; 

• 8 umów na umieszczenie urządzeń w gminnej drodze wewnętrznej; 

• 8 umów na zajecie pasa drogowego gminnej drogi wewnętrznej; 

• 5 umów na umieszczenie urządzeń w działce gminnej; 

• 5 umów na zajęcie działki gminnej; 

• 31 decyzji uzgadniających przebieg urządzeń przez tereny gminne. 

Suma wpłat na podstawie wydanych decyzji i podpisanych umów za zajęcie pasa drogowego 

i umieszczenie urządzeń to kwota: 39 479,74 zł.  
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V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GIMINY 

Tabela 6. Realizacja Uchwał Rad Gminy Nowa Karczma 

VIII Kadencja Rady Gminy Nowa Karczma 

2019 rok 

Lp. Numer 

uchwały 

i data podjęcia 

 

Uchwała w sprawie 

Przebieg realizacji 

uchwały 

1. IV/23/2019 

25.01.2019 r. 

zmiany budżetu Gminy Nowa 

Karczma na rok 2019 

 

zrealizowano 

2. IV/24/2019 

25.01.2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Gminy Nowa 

Karczma na lata 2019-2022 

 

zrealizowano 

3. IV/25/2019 

25.01.2019 r. 

zmian w statutach sołectw Gminy 

Nowa Karczma 

 

Prawo Miejscowe 

Dz.U.W.P. z 2019 r. 

poz. 935 z 26.02.2019 r. 

4. IV/26/2019 

25.01.2019 r. 

zmiany uchwały nr IV/26/2015 Rady 

Gminy Nowa Karczma z dnia 11 

lutego 2015 r. w sprawie określenia 

zasad przysługiwania diet sołtysom 

sołectw Gminy Nowa Karczma 

 
 

zrealizowano 

5. IV/27/2019 

25.01.2019 r. 
 

określenia terminu zebrań wiejskich 
 

zrealizowano 

6. IV/28/2019 

25.01.2019 r. 

 

zmiany Uchwały Nr III/18/2018 Rady 

Gminy Nowa Karczma z dnia 27 

grudnia 2018 r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 

 

realizacja w latach 2019-

2023 

7. V/29/2019 

26.02.2019 r. 

zmiany budżetu Gminy Nowa 

Karczma na rok 2019 

 

zrealizowano 

8. V/30/2019 

26.02.2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Gminy Nowa 

Karczma na lata 2019-2022 

 

zrealizowano 
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9. V/31/2019 

26.02.2019 r. 

funduszu sołeckiego na rok 

budżetowy 2020 

 

zrealizowano 

10. V/32/2019 

26.02.2019 r. 

zaliczenia drogi do kategorii dróg 

gminnych 

 

 

Prawo Miejscowe 

Dz.U.W.P. z 2019 r. 

poz.1293 z 26.02.2019r. 

11. VI/33/2019 

11.03.2019 r. 

zmiany budżetu Gminy Nowa 

Karczma na rok 2019 

 

zrealizowano 

12. VI/34/2019 

11.03.2019 r. 
 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Gminy Nowa 

Karczma na lata 2019-2022 

 

zrealizowano 

13. VI/35/2019 

11.03.2019 r. 

 

ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych 

przez gminę, a także określenie granic 

ich obwodów 

 

Prawo Miejscowe 

Dz.U.W.P.  2019 r. 

poz.1629 z 01.04.2019r. 
 

14. VI/36/2019 

11.03.2019 r. 

 

wyrażenia zgody na udzielenie dotacji 

w wyższej wysokości 

dla niepublicznych przedszkoli 

prowadzonych przez osoby 

prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz osoby 

fizyczne 
 

Prawo Miejscowe 

Dz.U.W.P.  2019 r. 

poz.1638 z 02.04.2019r. 

 

15. VI/37/2019 

11.03.2019 r. 

 

uchwalenia regulaminu obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej 

Prawo Miejscowe 

Dz.U.W.P.  2019 r. 

poz.1639 z 02.04.2019r. 

16. VI/38/2019 

11.03.2019 r. 

 

przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt 

na obszarze Gminy 

Nowa Karczma na rok 2019 
 

Prawo Miejscowe 

Dz.U.W.P.  2019 r. 

poz.1646 z 02.04.2019r. 

17. VI/39/2019 

11.03.2019 r. 

zatwierdzenia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Nowa 

Karczma na lata 2019-2021 
 

realizacja 

18. VII/40/2019 

30.04.2019 r. 

udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej 

Gminie Kościerzyna 
 

zrealizowano 
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19. VII/41/2019 

30.04.2019 r. 

zmiany budżetu Gminy Nowa 

Karczma na rok 2019 

 

zrealizowano 

20. VII/42/2019 

30.04.2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Gminy Nowa 

Karczma na lata 2019-2022 

 

zrealizowano 

21. VII/43/2019 

30.04.2019 r. 

 

dopuszczenia zapłaty podatków 

stanowiących dochody budżetu 

Gminy Nowa Karczma instrumentem 

płatniczym 
 

Prawo Miejscowe 

Dz.U.W.P.  2019 r. 

poz.2733 z 04.06.2019r. 

22. VII/44/2019 

30.04.2019 r. 

 

inkasa podatków na terenie Gminy 

Nowa Karczma 

 

Prawo Miejscowe 

Dz.U.W.P.  2019 r. 

poz.2734 z 04.06.2019r. 

23. VII/45/2019 

30.04.2019 r. 

rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy Nowa Karczma 
 

zrealizowano 

24. VIII/46/2019 

31.05.2019 r. 

zmiany budżetu Gminy Nowa 

Karczma na rok 2019 

 

zrealizowano 

25. VIII/47/2019 

31.05.2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Gminy Nowa 

Karczma na lata 2019-2022 

 

zrealizowano 

26. IX/48/2019 

14.06.2019 r. 

udzielenia Wójtowi Gminy Nowa 

Karczma wotum zaufania 

 

zrealizowano 

27. IX/49/2019 

14.06.2019 r. 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej 

Karczmie 

 
 

zrealizowano 

28. IX/50/2019 

14.06.2019 r. 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Nowej Karczmie za rok 

2018 

 
 

zrealizowano 

29. IX/51/2019 

14.06.2019 r. 

zatwierdzenia sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Nowa 

Karczma za 2018 r. 
 

zrealizowano 
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30. IX/52/2019 

14.06.2019 r. 

zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy Nowa 

Karczma za rok 2018 
 

 

zrealizowano 

31. IX/53/2019 

14.06.2019 r. 

absolutorium Wójtowi Gminy Nowa 

Karczma za 2018 r. 

zrealizowano 

32. X/54/2019 

24.06.2019 r. 

zmiany budżetu Gminy Nowa 

Karczma na rok 2019 

 

zrealizowano 

33. X/55/2019 

24.06.2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Gminy Nowa 

Karczma na lata 2019-2022 

 

zrealizowano 

34. XI/56/2019 

29.07.2019 r. 

zmiany budżetu Gminy Nowa 

Karczma na rok 2019 

 

zrealizowano 

35. XI/57/2019 

29.07.2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Gminy Nowa 

Karczma na lata 2019-2022 

 

zrealizowano 

36. XII/58/2019 

10.09.2019 r. 

 

zmiany uchwały Nr XLIX/290/2018 

Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 16 

sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielenie pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej 

dla Samorządu Województwa 

Pomorskiego na realizację 

zadania "Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 224 - Budowa 

chodnika w miejscowości Nowa 

Karczma" zmienionej uchwałą 

Nr III/14/2018 Rady Gminy Nowa 

Karczma z dnia 27.12.2018 r. 

 
 

zrealizowano 

37. XII/59/2019 

10.09.2019 r. 

zmiany budżetu Gminy Nowa 

Karczma na rok 2019 

 

zrealizowano 

38. XII/60/2019 

10.09.2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Gminy Nowa 

Karczma na lata 2019-2022 

 

zrealizowano 
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39. XII/61/2019 

10.09.2019 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr 

XXVII/133/09 z dnia 20 marca 2009 r. 

w sprawie zasad wynagradzania 

nauczycieli, ustalenia regulaminu 

określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków oraz 

niektórych innych składników 

wynagrodzenia, a także wysokość, 

szczegółowe zasady przyznawania 

i wypłacania dodatku 

mieszkaniowego 
 

Prawo Miejscowe 

Dz.U.W.P.  2019 r. 

poz.4399 z 02.10.2019r. 

 

40. XII/62/2019 

10.09.2019 r. 

 

określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć 

nauczycieli przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach 

podstawowych pracujących z 

grupami obejmującymi dzieci 6-letnie 

i dzieci młodsze 
 

Prawo Miejscowe 

Dz.U.W.P.  2019 r. 

poz.4375 z 02.10.2019r. 

 

41. XII/63/2019 

10.09.2019 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż mienia 

komunalnego – nieruchomości 

położonych w obrębie geodezyjnym 

Nowy Barkoczyn 
 

w trakcie realizacji 

42. XIII/64/2019 

14.10.2019 r. 

zmiany budżetu Gminy Nowa 

Karczma na rok 2019 

 

zrealizowano 

43. XIII/65/2019 

14.10.2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Gminy Nowa 

Karczma na lata 2019-2022 

 

zrealizowano 

44. XIII/66/2019 

14.10.2019 r. 

określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości 

na rok 2020 
 

Prawo Miejscowe 

Dz.U.W.P.  2019 r. 

poz.4870 z 07.11.2019r 

45. XIII/67/2019 

14.10.2019 r. 

 

określenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na rok 

2020 

 

Prawo Miejscowe 

Dz.U.W.P.  2019 r. 

poz.4872 z 07.11.2019r. 

46. XIII/68/2019 

14.10.2019 r. 

 

nadania nazw ulic w miejscowości 

Grabówko 

 

Prawo Miejscowe 

Dz.U.W.P.  2019 r. 

poz.4871 z 07.11.2019r. 
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47. XIII/69/2019 

14.10.2019 r. 

 

przyjęcia Raportu z wykonania 

aktualizacji Programu ochrony 

środowiska dla Gminy Nowa Karczma 

na lata 2016-2019 z perspektywą na 

lata 2020-2023 
 

zrealizowano 

48. XIII70//2019 

14.10.2019 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż mienia 

komunalnego – nieruchomości 

położonych w obrębie geodezyjnym 

Nowa Karczma 
 

w trakcie realizacji 

49. XIV/71/2019 

22.11.2019 r. 

zmiany budżetu Gminy Nowa 

Karczma na rok 2019 

 

zrealizowano 

50. XIV/72/2019 

22.11.2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Gminy Nowa 

Karczma na lata 2019-2022 

 

zrealizowano 

51. XIV/73/2019 

22.11.2019 r. 

 

ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia, 

udzielających schronienia 

osobom tego pozbawionym, w tym 

osobom bezdomnym 
 

Prawo Miejscowe 

Dz.U.W.P.  2019 r. 

poz.6175 z 20.12.2019r. 

52. XIV/74/2019 

22.11.2019 r. 

stwierdzenia zakończenia działalności 

dotychczasowego 

Publicznego Gimnazjum w Grabowie 

Kościerskim 
 

zrealizowano 

53. XIV/75/2019 

22.11.2019 r. 

przyjęcia "Programu współpracy 

Gminy Nowa Karczma                 

z organizacjami pozarządowymi na 

rok 2020" 
 

realizacja w roku 2020 

54. XIV/76/2019 

22.11.2019 r. 

 

przystąpienia do sporządzenia zmiany 

fragmentu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie geodezyjnym Grabowo Koś

cierskie obejmującego działki nr 

104/2, 98, 248/7, 326/9, 326/2, 248/6, 

830/5, 831, 248/5 i 326/1 
 

w trakcie realizacji 
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55. XV/77/2019 

13.12.2019 r. 

zmiany budżetu Gminy Nowa 

Karczma na rok 2019 

 

zrealizowano 

56. XV/78/2019 

13.12.2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Gminy Nowa 

Karczma na lata 2019-2022 

 

zrealizowano 

57. XV/79/2019 

13.12.2019 r. 

 

zmiany Uchwały Nr XXVIII/179/2013 

Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 25 

lutego 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu 

korzystania z sal sportowych Gminy 

Nowa Karczma 
 

Prawo Miejscowe 

Dz.U.W.P.  2019 r. 

poz. 140 z 07.01.2020 r. 

58. XV/80/2019 

13.12.2019 r. 

 

zmiany Uchwały nr XI/58/2015 Rady 

Gminy  Nowa Karczma z dnia 3 

września 2015 r. w sprawie stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego na 

cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg na 

drogach gminnych na terenie Gminy 

Nowa Karczma 

 
 

Prawo Miejscowe 

Dz.U.W.P.  2019 r. 

poz. 141 z 07.01.2020 r. 

 

59. XV/81/2019 

13.12.2019 r. 

 

określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w gminie 

 

Prawo Miejscowe 

Dz.U.W.P.  2019 r. 

poz. 142 z 07.01.2020 r. 

60. XV/82/2019 

13.12.2019 r. 

ustalenia zasad zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnym 

 

zrealizowano 

61. XV/83/2019 

13.12.2019 r. 

 

przystąpienia do sporządzenia zmiany 

fragmentu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie geodezyjnym Lubań 

obejmującego działki nr 217/55, 519, 

520, 522, 534, 535  i 667 
 

w trakcie realizacji 

62. XV/84/2019 

13.12.2019 r. 

wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości położonej 

w obrębie geodezyjnym Liniewko 

Kościerskie 
 

w trakcie realizacji 
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63. XVI/85/2019 

27.12.2019 r. 

zmiany budżetu Gminy Nowa 

Karczma na rok 2019 
 

 

zrealizowano 

64. XVI/86/2019 

27.12.2019 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej dla Gminy Nowa 

Karczma na lata 2019-2022 

 

 

zrealizowano 

65. XVI/87/2019 

27.12.2019 r. 

wyrażenia zgody na udzielenie 

pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Samorządu Województwa 

Pomorskiego na realizację zadania pn. 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

224 – Budowa chodnika w 

miejscowości Nowa Karczma” 

 
 

zrealizowano 

66. XVI/88/2019 

27.12.2019 r. 

wyrażenia zgody na udzielenie 

pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Powiatu 

Kościerskiego na realizację zadania 

pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 

2415G Stary Barkoczyn – Sobącz na 

odcinku 2 607 m” 

 
 

zrealizowano 

67. XVI/89/2019 

27.12.2019 r. 

Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2020 

 
 

realizacja w roku 2020 

68. XVI/90/2019 

27.12.2019 r. 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

dla Gminy Nowa 

Karczma na lata 2020-2023 

 
 

realizacja w roku 2020 

69. XVI/91/2019 

27.12.2019 r. 

uchwały budżetowej Gminy Nowa 

Karczma na 2020 r. 

realizacja w roku 2020 

Prawo Miejscowe 

Dz.U.W.P.  2019 r. 

poz.761 z 30.01.2020 r. 
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VI. WYKONANIE BUDŻETU 

 Realizacja budżetu obywatelskiego 

Szczególną formą konsultacji społecznych, zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym jest budżet obywatelski, w ramach którego mieszkańcy  

w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków gminy. Obowiązek 

przeprowadzania tej formy konsultacji społecznych dotyczy gmin będących miastami na 

prawach powiatu. W 2019 roku w Gminie Nowa Karczma nie utworzono budżetu 

obywatelskiego. 

Podejmując uchwałę Nr XLIII/258/2018 z dnia 14 marca 2018 r. Rada Gminy Nowa 

Karczma nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy  

na 2019 rok. 

 

 Budżet Gminy 

1) Informacje ogólne 

Budżet Gminy Nowa Karczma na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy Nowa 

Karczma w dniu 27 grudnia 2018 roku uchwałą nr III/22/2018 zmieniano w ciągu roku  

na podstawie 12 uchwał Rady Gminy Nowa Karczma oraz 27 Zarządzeń Wójta Gminy 

Nowa Karczma. W wyniku ww. zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów 

z kwoty 35 603 813,00 zł do kwoty 44 240 156,16  zł, tj. o 8 636 343,16 zł oraz zwiększony 

po stronie wydatków z kwoty 36 863 813,00 zł do kwoty 46 089 902,16 zł, 

tj. o 9 226 089,16 zł. 

Na zaplanowane dochody ogółem w kwocie 44 240 156,16 zł, wykonanie na dzień 

31.12.2018 r. wyniosło 43 851 962,88 zł, co stanowi 99,12 % planu. Zaplanowane wydatki 

ogółem w wysokości 46 089 902,16 zł zrealizowane zostały w kwocie 42 917 816,42 zł, co 

stanowi 93,12 % planu. Oznacza to, że nadwyżka budżetu na koniec roku wyniosła 

934 146,46 zł. 
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Tabela 7. Wykonanie budżetu Gminy Nowa Karczma w 2019 roku (w zł) 

Kategoria  Plan Wykonanie 

DOCHODY, w tym: 44 240 156,16 43 851 962,88 

dochody bieżące 41 327 225,16 41 337 922,03 

dochody majątkowe 2 912 931,00 2 514 040,85 

WYDATKI, w tym: 46 089 902,16 42 917 816,42 

wydatki bieżące 39 057 487,16 36 922 344,26 

wydatki majątkowe 7 032 415,00 5 995 472,16 

NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-) - 1 849 746,00 934 146,46 

FINANSOWANIE (przychody - rozchody) 1 849 746,00 1 849 746,31 

Przychody ogółem, w tym: 3 249 746,00 3 249 746,32 

kredyty i pożyczki 700 000,00 700 000,00 

nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 

wolne środki 2 549 746,00 2 549 746,31 

Rozchody ogółem, w tym: 1 400 000,00 1 400 000,00 

spłata kredytów i pożyczek 1 400 000,00 1 400 000,00 

Źródło: Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 r. 
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2) DOCHODY GMINY 

Dochody gminy w latach 2011 – 2019 w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia 

poniższy wykres. 

 

Wykres 2. Wykonanie dochodów Gminy Nowa Karczma w latach 2010 – 2019 (w zł) 

 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2019 rok 

 

 

Największy wpływ na wysokość dochodów bieżących ma kwota subwencji oraz dotacji 

otrzymywanych z budżetu państwa. W odniesieniu do dochodów majątkowych, ich 

wartość w głównej mierze wynika z wysokiego stopnia pozyskiwania środków ze źródeł 

zewnętrznych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.  
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Wykres 3. Dynamika wzrostu dochodów Gminy Nowa Karczma w latach 2011 – 2019 (%) 

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań Rb-27S za lata 2011-2019 

 

Dynamika wzrostu dochodów ogółem gminy w latach 2011-2019 zbliżona jest  

do dynamiki wzrostu dochodów bieżących. W poszczególnych latach wzrost lub spadek 

dochodów majątkowych w stosunku do roku poprzedniego determinowany jest stopniem 

wykonania dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy oraz wpływu dotacji i innych 

środków zewnętrznych przeznaczonych na cele inwestycyjne. 

Źródło: Sprawozdanie Rb-27S  za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 r. 
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Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2019 rok 

 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2019 rok 
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Największy procentowy udział w dochodach gminy stanowi subwencja składająca się 

z części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej. Spośród dochodów własnych 

największy wpływ na ogólny poziom dochodów gminy ma podatek od nieruchomości 

łącznie od osób fizycznych i od osób prawnych pobierany wg stawek ustalanych przez radę 

gminy. Dochody majątkowe uzyskane w 2019 roku stanowiły dotacje celowe otrzymane 

z budżetu państwa oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich, a także środki pozyskane z innych źródeł zewnętrznych. 

 

Wykres 7. Dochody Gminy Nowa Karczma z tytułu subwencji w latach 2010-2019 (w zł) 

 

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań Rb-27S za lata 2010-2019 
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3) WYDATKI GMINY 

Wydatki gminy w latach 2010 – 2019 w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia 

poniższy wykres. 

  

Wykres 8. Wykonanie wydatków Gminy Nowa Karczma w latach 2010 – 2019 (w zł) 

 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2019 rok 
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źródeł zewnętrznych. Podejmowane działania współfinansowane z dotacji otrzymanych 

z budżetu państwa oraz w ramach programów finansowanych ze środków europejskich 

wymagały zapewnienia wkładu własnego gminy.  
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Wykres 9. Dynamika wzrostu wydatków Gminy Nowa Karczma w latach 2011 – 2019 (%) 

 

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań Rb-28S za lata 2010-2019 

 

Dynamika wzrostu wydatków ogółem gminy w latach 2011-2019 zbliżona jest do dynamiki 

wzrostu wydatków bieżących. Natomiast wzrost lub spadek poziomu wydatków 

majątkowych w stosunku do roku poprzedniego wynika z poziomu przeznaczenia środków 

budżetowych na realizację inwestycji gminnych w danym roku. 

  

Wykres 10. Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. (w zł) 

 

Źródło: Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 r. 
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Tabela 8. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2019 roku wg ważniejszych źródeł (w zł) 

 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2019 rok 

Tytuł Kwota 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  5 815 635,54 

Świadczenia społeczne 14 069 459,48 

Wynagrodzenia osobowe pracowników  9 820 412,86 

Zakup usług pozostałych 1 534 460,34 

Zakup usług remontowych  1 779 491,92 

Składki na ubezpieczenia społeczne  1 961 145,51 

Zakup materiałów i wyposażenia  1 044 837,05 

Zakup energii 1 006 068,95 

Pozostałe wydatki 5 886 304,77 

Razem 42 917 816,42 
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Wykres 11. Struktura wydatków Gminy Nowa Karczma 2019 roku wg ważniejszych źródeł 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2019 rok 

 

Największy procentowy udział w wydatkach gminy w 2019 roku stanowiły świadczenia 

społeczne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Karczmie ze środków 

dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. Kolejną pozycję stanowią 

wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie wszystkich jednostek budżetowych 

(zarówno pracowników pedagogicznych, jak i niepedagogicznych), następnie pozostałe 

wydatki związane z zlecanymi, usługami oraz zakup usług remontowych.  
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Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2019 rok 
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55 243

106 563

116 073

137 464

182 307

281 204

337 520

359 200

637 604

640 541

1 710 149

3 444 677

3 622 486

6 211 579

10 978 180

14 056 911

leśnictwo

urzędy naczelnych organów władzy państwowej

działalnośc usługowa

ochrona zdrowia

obsługa długu publicznego

bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

kultura fizyczna

edukacyjna opieka wychowawcza

gospodarka mieszkaniowa

gospodarka komunalna i ochrona środowiska

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

pomoc społeczna

administracja publiczna

transport i łaczność

Rrolnictwo i łowiectwo
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rodzina

Wykres 12. Wydatki Gminy Nowa Karczma w 2019 roku wg działów klasyfikacji budżetowej (w zł) 
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4) ZOBOWIĄZANIA GMINY      

Zadłużenie Gminy Nowa Karczma na koniec 2019 roku wyniosło 5 100 000,00 zł, co 

stanowi  11,90 %. wykonanych dochodów. Zobowiązania wynikają z zaciągniętych w 2018 

roku dwóch kredytów w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie na łączną kwotę 5 500 

000,00 zł, których kwota spłaty na koniec 2019 roku wynosi 4 200 000,00 zł oraz dwóch 

pożyczek zaciągniętych w latach 2017 - 2019 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, których kwota do spłaty  na dzień 31.12.2018 

roku wynosi 900 000,00 zł. W 2019 roku dokonano również spłaty kredytów i pożyczek 

wraz z odsetkami w wysokości 1 537 463,53 zł.  

 

Wykres 13. Zadłużenie Gminy Nowa Karczma w latach 2010 - 2019 (w zł) 

 

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Karczma za 2019 rok 

 

Po spadku poziomu zadłużenia gminy w latach 2011-2017, w roku 2018 i 2019 

zaciągnięto kredyty oraz dodatkową pożyczkę w Wojewódzkim Funduszy Ochrony 
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Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku było niezbędne dla pokrycia deficytu 

budżetowego i sfinansowania podjętych działań inwestycyjnych.   

 

5) WYDATKI INWESTYCYJNE      

W roku 2019  z budżetu gminy wydatkowano na inwestycje znacznie mniejszą ilość 

środków niż  w roku poprzednim. W przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku 2018 

stanowiły one kwotę 1 975 zł, natomiast w roku 2019 kwota ta wyniosła 854 zł. Spadek 

wysokości środków inwestycyjnych wynika z faktu, iż inwestycje realizowane 

w  perspektywie finansowania na lata 2014 -2020 w przeważającej części realizowane były 

w roku 2018. Wydatki przedstawiono na poniższych wykresach. 

 

Wykres 14. Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne gminy w latach 2015 -2019 

(w zł) 

 

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań Rb-28S za lata 2015-2019 
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Wykres 15. Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne gminy w latach 2015-2019 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca wg stanu na dzień 31 grudnia (w zł) 

 

Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań Rb-28S za lata 2015-2019 oraz danych 

z ewidencji ludności 

 

 

VII. INFORMACJA O STANIE MNIENIA 

 Udziały w spółkach i spółdzielniach  

Gmina Nowa Karczma posiada następujące udziały: 

✓ W Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim – 2 udziały po 200 zł – łączna 

wartość 400 zł 

✓ W Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych ”STARY LAS” Sp. z o. o. z siedzibą 

w Starym Lesie - 388 udziały po 500 zł – łączna wartość -  194 000 zł. 

672

275

1237

1975

854

0

500

1000

1500

2000

2500

2015 2016 2017 2018 2019



Raport o stanie Gminy Nowa Karczma za rok 2019 

68 

  

Gmina Nowa Karczma wraz z 19 innymi gminami są  mniejszościowymi udziałowcami 

spółki. Większościowym udziałowcem spółki jest Gmina Miejska Starogard Gdański, która 

posiada ponad 66 % udziałów co oznacza, iż posiada większość głosów na zgromadzeniu 

wspólników. W związku z powyższym większościowy wpływ na powoływanie organów 

spółki posiada Miasto Starogard Gdański. 

Źródło: Opracowano na podstawie danych ZUOK Stary Las Sp. z o.o. 

 

 Mienie gminne 

Gmina posiada grunty o powierzchni 424,5939 ha (w tym 13,7751 ha stanowi 

współwłasność oraz 15,4984 ha stanowi użytkowanie wieczyste). Wartość ewidencyjna 

gruntów wynosi 7 253 607,11 zł.  
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Wykres 16. Podział udziałów Sp. z o.o. "Stary Las" (w%) 
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W 2019 roku w podstawowych środkach trwałych poza gruntami wystąpiły niżej 

wymienione zmiany. 

 

Tabela 9. środki trwałe przyjęte na stan 

1.  Teren rekreacyjny w Grabowie Kościerskim 159 218,28 

2.  Zestaw zabawowy na terenie rekreacyjnym w Grabowie 

Kościerskim 

36 900,00 

3.  Kuchenka gaz. 4 pal. z piek. El. KROMET KG-4s/PEN 17 576,59 

4.  Sieć komputerowa 25 000,00 

5.  Sieć informatyczna  z osprzętem w ramach projektu „Na fali 

wiedzy...” 

59 821,64 

6.  Sieć informatyczna z osprzętem w ramach projektu „Na fali 

wiedzy...” 

63 697,37 

7.  Oświetlenie uliczne w Grabowie Kościerskim ul. Kasztanowa 

(dz. 371) 

30 785,00 

8.  Teren rekreacyjny w Sztofrowej Hucie 10 137,66 

9.  Droga w miejscowości Lubieszynek 188016G (dz. 296,315,325) 213 709,38 

10.  Park w Lubaniu (dz. 217/33) 3 997,50 

11.  Droga gminna ul. Słoneczna w Grabowie Kościerskim 944 505,98 

12.  Mikrobus VOLKSWAGEN T6 CARAVELLE 2,0 TDI 110 KW 

GKS EC11 

149 937,00 

13.  Droga wewnętrzna w Lubaniu (dz. 217/35) 104 980,50 

14.  Samochód ciężarowy skrzyniowy VOLKSWAGEN 

TRANSPORTER GKS EH11 

54 750,00 

15.  Zestaw komputerowy z Windows 10 Pro, monitor 19,5, Office 

EDU 

4 000,00 

16.  Oświetlenie uliczne w Grabówku (dz. 50) 40 846,70 

17.  Boisko sportowo-rekreacyjne w Grabowie Kościerskim 39 869,16 
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Tabela 10. Środki trwałe, którym zwiększono wartość 

1.  Droga gminna ul. Słoneczna w Grabowie Kościerskim 92 904,99 

2.  Park w Lubaniu (dz. 217/33) 106 820,58 

3.  Droga gminna Nowa Karczma – Horniki Górne (188022G) 25 000,00 

4.  Trasa pieszo-rowerowa w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka 572 922,79 

5.  Park w Grabowie Kościerskim 28 689,75 

6.  Budynek Urzędu Gminy w Nowej Karczmie 16 055,19 

7.  Budynek mieszkalny – Rogatka Lubań 4 999,71 

8.  Sieć wodociągowa – Nowy Barkoczyn 106 190,19 

9.  Hydrofornia – Szatarpy 1 218 921,88 

10.  Sieć wodociągowa - Grabowska Huta 155 733,64 

11.  System kanalizacji – Nowa Karczma i Lubań – Etap II 1 228 866,98 

12.  Kompleks boisk w Grabowie K. „ORLIK 2012” 151 578,55 

 

Tabela 11. Środki trwałe, które zdjęto ze stanu 

1.  Zestaw komputerowy z Windows 10 Pro, monitor 19,5, Office 

EDU 

4 000,00 

2.  Budynek szkolny B stary 21 040,02 

3.  Kserokopiarka Canon 400,00 

4.  Garaż metalowy – Nowa karczma 1 500,00 

5.  Budynek zlewni mleka w Grabówku na działce 103/2 26 300,00 

6.  Droga Grabowo 17 053,08 

7.  Chodnik z kostki brukowej w Grabowie Kościerskim 32 998,00 

8.  Samochód osobowy renault Trafic GKS44LG 107 472,00 

9.  Samochód ciężarowy VW LT 32 GKS5L93 40 000,00 

10.  Samochód osobowy Ford Transit VAN 100 GKS9XF8 8 000,00 
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Uwzględniając powyższe wartość inwentarzowa, jej zmniejszenia i zwiększenia oraz 

wartość netto w podziale na podgrupy w 2019 roku przedstawia Tabela 12. 

 

Tabela 12. Wartość inwentarzowa w podziale na podgrupy 

L.p 

Podgrupa Wartość inwentarzowa Wartość po u. 

B.Z. 

 
Nr Nazwa B.O. Zwiększ. Zmniejsz. B.Z. 

1 01 grunty rolne 
4 507 313,91 163 682,80 38 848,00 4 632 148,71 4 632 148,71 

 

2 02 grunty leśne 
24 731,00 0,00 0,00 24 731,00 24 220,20 

 

3 03 

grunty zabudowane 

i zurbanizowane 

 

591 774,50 38 740,00 3 864,00 626 650,50 626 269,13 

4 04 
tereny 

komunikacyjne 

1 938 092,50 12 090,00 0,00 1 950 182,50 1 904 303,30 

 

5 06 grunty pod wodami 
19 893,40 1,00 0,00 19 893,40 19 894,40 

 

6 10 
budynki 

niemieszkalne 

18 892 576,32 16 055,19 48 840,02 18 859 791,49 14 119 624,84 

 

7 11 budynki mieszkalne 
154 079,38 4 999,71 0,00 159 079,09 105 007,27 

 

8 12 

lokale, spółdzielcze 

prawo do lokalu 

użytkowego oraz 

spółdzielcze 

własnościowe prawo 

do lokalu 

mieszkalnego 

69 697,45 0,00 0,00 69 697,45 39 933,84 

9 21 

rurociągi, linie 

telekomunikacyjne 

i elektroenergetyczne 

34 110 594,54 2 769 712,69 0,00 36 880 307,23 18 504 720,75 
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L.p 

Podgrupa Wartość inwentarzowa Wartość po u. 

B.Z. 

 
Nr Nazwa B.O. Zwiększ. Zmniejsz. B.Z. 

10 22 

infrastruktura 

transportu 

 

21 167 382,39 2 025 655,34 50 051,08 23 142 986,65 19 189 663,51 

 

11 29 

pozostałe obiekty 

inżynierii lądowej 

i wodnej 

1 866 405,18 500 311,48 0,00 2 366 716,66 1 980 858,14 

12 34 

turbozespoły i 

zespoły prądotwórcze 

oraz reaktory jądrowe 

 

121 943,48 0,00 0,00 121 943,48 64 433,29 

13 41 
obrabiarki do metali 

 

4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 1 153,33 

14 42 

maszyny do obróbki 

plastycznej metali 

i tworzyw sztucznych 

48 500,00 0,00 0,00 48 500,00 16 087,50 

15 44 

maszyny i urządzenia 

do przetłaczania 

i sprężania cieczy 

i gazów 

29 664,33 0,00 0,00 29 664,33 9 866,36 

16 48 

pozostałe maszyny, 

urządzenia i aparaty 

ogólnego 

zastosowania 

105 614,38 152 519,01 4 000,00 254 133,39 9 866,36 

17 57 

maszyny, urządzenia 

i aparaty dla 

przemysłu 

spożywczego 

5 396,01 0,00 0,00 5 396,01 3 885,13 

18 58 

maszyny do robót 

ziemnych, 

budowlanych 

i drogowych 

343 643,51 0,00 0,00 343 643,51 182 279,66 
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L.p 

Podgrupa Wartość inwentarzowa Wartość po u. 

B.Z. 

 
Nr Nazwa B.O. Zwiększ. Zmniejsz. B.Z. 

19 59 

maszyny, urządzenia 

i narzędzia rolnicze 

i gospodarki leśnej 

 

17 999,99 0,00 0,00 17 999,99 6 146,66 

20 62 

urządzenia dla 

radiofonii i telewizji, 

urządzenia 

telekomunikacyjne, 

urządzenia alarmowe 

i sygnalizacyjne 

74 577,11 0,00 0,00 74 577,11 32 366,28 

21 64 dźwigi i przenośniki 
53 369,70 0,00 0,00 53 369,70 48 032,73 

 

22 66 

urządzenia 

nieprzemysłowe 

 

34 180,00 0,00 0,00 34 180,00 0,00 

23 74 pojazdy mechaniczne 
544 772,78 204 687,00 155 472,00 593 987,78 211 155,77 

 

24 80 

narzędzia, przyrządy, 

ruchomości 

i wyposażenie, gdzie 

indziej 

niesklasyfikowane 

 

801 423,17 54 476,59 400,00 855 499,76 182 201,89 

 Razem 85 527 625,03 5 942 930,81 301 475,10 91 169 080,74 59 489 021,62 
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Tabela 13. Stan ilościowy podstawowych środków trwałych w podziale na podgrupy 

L.p. Numer Nazwa hektary sztuki 

1 01 
grunty rolne 

 

188,0276 0 

2 02 
grunty leśne 

 

5,1714 0 

3 03 
grunty zabudowane i zurbanizowane 

 

16,5582 0 

4 04 
tereny komunikacyjne 

 

207,2517 0 

164 39 12 0 16
5

2 770

2 026

500

153 205
54

Wykres 17. Zwiększenie wartości środków trwałych wg podgrup (w tys. zł) 



Raport o stanie Gminy Nowa Karczma za rok 2019 

75 

  

L.p. Numer Nazwa hektary sztuki 

5 06 
grunty pod wodami 

 

7,5850 0 

6 10 
budynki niemieszkalne 

 

0 74,0000 

7 11 
budynki mieszkalne 

 

0 4,0000 

8 12 

lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 

oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

mieszkalnego 

0 5,0000 

9 21 

rurociągi, linie telekomunikacyjne 

i elektroenergetyczne 

 

0 85,0000 

10 22 
infrastruktura transportu 

 

0 117,0000 

11 29 
pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

 

0 34,0000 

12 34 
turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz 

reaktory jądrowe 

0 4,0000 

13 41 
obrabiarki do metali 

 

0 1,0000 

14 42 

maszyny do obróbki plastycznej metali 

i tworzyw sztucznych 

 

0 3,0000 

15 44 

maszyny i urządzenia do przetłaczania 

i sprężania cieczy i gazów 

 

0 5,0000 
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L.p. Numer Nazwa hektary sztuki 

16 48 

pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania 

 

0 23,0000 

17 57 

maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu 

spożywczego 

 

0 1,0000 

18 58 

maszyny do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych 

 

0 3,0000 

19 59 

maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze 

i gospodarki leśnej 

 

0 2,0000 

20 62 

urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia 

telekomunikacyjne, urządzenia 

alarmowe  sygnalizacyjne 

 

0 11,0000 

21 64 
dźwigi i przenośniki 

 

0 1,0000 

22 66 
urządzenia nieprzemysłowe 

 

0 2,0000 

23 74 
pojazdy mechaniczne 

 

0 13,0000 

24 80 

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, 

gdzie indziej niesklasyfikowane 

 

0 48,0000 

 Razem  424,5939 436,0000 
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Z zaplanowanych dochodów z mienia w roku 2019: 

z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  

na plan po zm. 1 300,00 zł - Wykonanie 1 277,00 zł tj. 98,23 %  

z najmu i dzierżawy:  

na plan po zm. 125 912,00 zł - Wykonanie 132 816,14 zł tj. 105,48 %  

z przekształcenia wieczystego użytkowania na własność:  

na plan po zm.   9 053,00 zł  - Wykonanie 9 052,10 zł tj. 99,99 %  

z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  nieruchomości:  

na plan po zm. 127 836,00 zł - Wykonanie     127 836,00 zł tj. 100%  

 

Wpływy z tytułu dywidendy w 2019 roku wyniosły 4 101,10 zł.    

 

 Zasoby mieszkaniowe 

Gmina Nowa Karczma na dzień 31.12.2019r. posiada 16 lokali mieszkalnych w tym 

2 lokale socjalne (tymczasowe). Wykaz zasobów mieszkaniowych Gminy przedstawia 

poniższa tabela. 

Tabela 14. Wykaz zasobów mieszkaniowych 

Lp. Adres lokalu Powierzchnia użytkowa 

1. Grabowo Kościerskie (mieszkanie Spółdzielcze) 17,00 m2 

2. Grabowo Kościerskie (mieszkanie Spółdzielcze) 51,05 m2 

3. Zielona Wieś (budynek gminny) 43,90 m2 

4. Nowy Barkoczyn (budynek gminny) 73,68 m2 

5. Szatarpy (budynek gminny) 68,63 m2 

6. Guzy (budynek gminny) 41,28 m2 

7. Guzy (budynek gminny) - lokal socjalny 16,00 m2 
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8. Guzy (budynek gminny) 17,39 m2 

9. Guzy (budynek gminny) 39,53 m2 

10. Mały Lubań (budynek gminny) - lokal socjalny 14,40 m2 

11. Mały Lubań (budynek gminny) 45,16 m2 

12. Mały Lubań (budynek gminny) 58,78 m2 

13. Lubań (budynek gminny) 55,44 m2 

14. Lubań (budynek gminny) 112,92 m2 

15. Lubań (budynek gminny) 55,18 m2 

16. Lubań (mieszkanie Spółdzielcze) 68,41 m2 

 

VIII. CZĘŚĆ ANALITYCZNA 

 Demografia 

Gmina Nowa Karczma na dzień 31.12.2019 r. liczyła 7 018 mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały i 86 osób zameldowanych na pobyt czasowy, co łącznie 

stanowi  liczbę 7 104 mieszkańców. 

 

Wykres 18. Liczba stałych mieszkańców w latach 2015 - 2019 

 
2015 2016 2017 2018 2019

6804 6818

6896
6941

7018
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Tabela 15. Poszczególne grupy wiekowe 

 Grupy wiekowe  Płeć  

 mężczyźni kobiety Razem 

przedprodukcyjny 921 858 1 779 

produkcyjny 2 244 1 988 4 232 

poprodukcyjny 359 648 1 007 

Ogółem dla gminy 3 524 3 494 7 018 

 

 

Wykres 19. Liczba urodzeń i zgonów w latach 2015 - 2019 

 
  

W 2019 roku  zawarto 13 małżeństw cywilnych, w tym 6 poza lokalem Urzędu Stanu 

Cywilnego. Zawarto również 28 małżeństw wyznaniowych – udzielonych w kościele 

katolickim. Wydano 504 dowody osobiste.  

2015 2016 2017 2018 2019

100

112

100

81

115

50 52
56

45
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urodzenia zgony
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 Oświata 

W 2019 roku realizowano zadania roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020.  W roku 

szkolnym 2018/2019 działalność edukacyjną w Gminie Nowa Karczma prowadziły: 

✓ Szkoła Podstawowa im. dra Aleksandra Majkowskiego w Nowej Karczmie, 

✓ Szkoła Podstawowa im. Braci Czarlińskich w Lubaniu, 

✓ Szkoła Podstawowa im. płk. Franciszka Hynka w Szatarpach, której uczniowie klas 

VII-VIII realizowali obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej   im. dra Aleksandra 

Majkowskiego w Nowej Karczmie, 

✓ Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim w skład którego wchodzą: 

• Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego w Grabowie Kościerskim, 

• Publiczne Gimnazjum w Grabowie Kościerskim, 

• Przedszkole Samorządowe w Grabowie Kościerskim. 

Do szkół prowadzonych przez gminę uczęszczało 809 uczniów w 46 oddziałach 

w szkołach podstawowych, 83 uczniów w 4 oddziałach w gimnazjach, oraz 234 dzieci w 12 

oddziałach zerowych i przedszkolnych. 25 dzieci uczęszczało do przedszkola 

niepublicznego „Krasnal” w Lubaniu. Po wygaszaniu gimnazjów zwiększyła się liczba 

uczniów w szkołach podstawowych.   

 

Tabela 16. Liczebność uczniów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2018/2019 

Nazwa szkoły SP Gimnazjum Oddziały 

przedszkolne 

Ogółem 

SP Nowa 

Karczma 

303 30 97 430 

ZS Grabowo 

Kościerskie 

197 21 59 277 

SP Lubań 267 32 64 363 
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SP Szatarpy 42 0 14 56 

Ogółem 809 83 234 1126 

„Krasnal” 

w Lubaniu 

0 0 0 25 

 

Rok szkolny 2018/2019 był kolejnym rokiem funkcjonowania nowego systemu edukacji. 

Po okresie przejściowym obejmującym lata 2017 - 2019, Rada Gminy, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, przyjęła plan sieci szkół podstawowych, 

prowadzonych przez Gminę Nowa Karczma, od roku 2019. Z dniem 31 sierpnia zakończyły 

działalność gimnazja. 

W roku szkolnym 2019/2020 uległa zmniejszeniu liczba uczniów w poszczególnych 

szkołach, dane zostały zawarte w poniższej tabeli.  

 

Tabela 17. liczebność uczniów w szkołach w roku szkolnym 2019/2020 

Nazwa szkoły SP Oddziały przedszkolne Ogółem 

SP Nowa Karczma 310 100 410 

ZS Grabowo 

Kościerskie 

178 58 236 

SP Lubań 264 64 328 

SP Szatarpy 40 12 52 

Ogółem 792 234 1026 

„Krasnal” w Lubaniu   28 

 

W gminie zatrudnionych było 111 nauczycieli: 

✓ 3 bez stopnia i ze stopniem nauczyciela stażysty, 

✓ 20 ze stopniem nauczyciela kontraktowego, 

✓ 18 ze stopniem nauczyciela mianowanego, 

✓ 70 ze stopniem nauczyciela dyplomowanego, 
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 w pełnym i niepełnym wymiarze co w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 101,06 etatu. 

W szkołach zatrudnionych było też 29 pracowników administracji i obsługi. Około 50% 

dzieci i uczniów objętych jest dowozem. Na rok szkolny 2018/2019 w drodze przetargu 

wyłoniono przewoźnika, którym była firma Prywatny Transport Autobusowy Marian 

Karczmarek z Somonina. Realizował on całość dowozów oraz sprawowanie opieki. Ta sama 

firma realizuje dowozy w roku szkolnym 2019/2020. 

Na dowożenie dzieci z orzeczeniami zostały zawarte umowy z OREW Skarszewy na 

dowóz jednego dziecka do OREW w Skarszewach, z SOSW w Kościerzynie na dowóz 

5 dzieci do SOSW w Kościerzynie, z OREW w Pierszczewie na dowóz jednego dziecka do 

OREW w Pierszczewie, z rodzicami na dowóz jednego ucznia do Zespołu Szkół w Nowej 

Karczmie i jednego dziecka do przedszkola „Kubusiowy Lasek” w Kościerzynie. Trzynaście 

dzieci dowoziły samochody gminne do SOSW w Kościerzynie.  

Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe 

otrzymali stypendia-nagrody Wójta Gminy za wyniki w nauce oraz nagrody i wyróżnienia 

za wysokie wyniki sportowe.  

Źródło: Gmina Nowa Karczma 

Fotografia 12. Stypendia - nagrody Wójta Gminy za wyniki w nauce oraz nagrody 

i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe 
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Realizowano program bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 

oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego. Programem objęci zostali wszyscy uczniowie szkół 

podstawowych i klas III gimnazjów. 

Trwały prace związane z przygotowaniem organizacji roku szkolnego 2019/2020. Na 

bieżąco realizowano zadania w zakresie obsługi administracyjnej, w tym prawnej oraz 

finansowej szkół.  

Wykonywano naprawy bieżące i remonty zgodnie z planami poszczególnych szkół oraz 

zaleceniami sanepidu, PIP i innych organów kontrolnych, a także wynikłe ze zdarzeń 

losowych. Wykonane zostały prace remontowe zaplanowane w okresie feryjnym. We 

wszystkich szkołach trwały prace związane z realizacją sieci światłowodowej, 

umożliwiającej im korzystanie z internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Zgodnie 

z planami resortu cyfryzacji, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna docelowo ma połączyć 30,5 tys. 

szkół w całym kraju w jedną, spójną sieć teleinformatyczną (OSE).  

Na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

w celu przygotowania zawodowego łącznie wypłacono dofinansowania na kwotę 

193 501,56 zł. Dofinansowanie wypłacono 23 pracodawcom za wykształcenie 

24 młodocianych pracowników. 
 

 Infrastruktura społeczna i p.poż. 

✓ świetlice wiejskie 

Na terenie Gminy Nowa Karczma znajduje się 8 świetlic wiejskich w miejscowościach: 

• Skrzydłowo;  

• Grabówko; 

• Lubań;  

• Grabowo Kościerskie;  

• Liniewko; 

• Nowy Barkoczyn;   

• Stary Barkoczyn; 

• Szumleś Królewski.  
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Istnieje możliwość wynajmu świetlic wiejskich zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nowa 

Karczma. Wpływy z wynajmu tych świetlic w roku 2019r. wynosiły 11 199,15 zł.  

 

✓ place zabaw i tereny z urządzeniami rekreacyjnymi 

Na terenie Gminy Nowa Karczma zlokalizowane są tereny rekreacyjne, których 

właścicielem i zarządcą jest Gmina lub gminne jednostki organizacyjne: 

• infrastruktura przy placówkach oświatowych z zapleczem sportowym, 

• boiska, 

• place zabaw, 

• skwery z urządzeniami fitness, 

• parki wiejskie. 

 

✓ infrastruktura p.poż. 

W 2019 roku przeznaczono z budżetu gminy 171 506,97 zł na działalność 

przeciwpożarową. Na terenie gminy zarejestrowane są stowarzyszenia OSP, z których 

cztery aktywnie prowadzą działania ratowniczo-gaśnicze (Grabówko, Nowa Karczma, 

Grabowo Kościerskie, Lubań), a dwie (Grabówko, Nowa Karczma) należą do Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki te posiadają podstawowy sprzęt gaśniczy, 

wyposażenie, umundurowanie oraz wyszkolenie. Na wyposażeniu jednostek jest osiem 

samochodów bojowych, w tym cztery typu lekkiego, trzy średniego, jeden ciężki.  Na zakup 

materiałów i usług remontowych łącznie w roku 2019 wydano 43 444,98 zł. Zgodnie 

z uchwałą Rady Gminy za udział w działaniu ratowniczym druhom przysługuje dieta 

w wysokości 15 zł za każdą godzinę.  W roku 2019 na wynagrodzenia dla druhów  - 

konserwatorów wydatkowano 19 156,07 zł, natomiast dla druhów za udział w akcjach 

i szkoleniach wypłacono 42 841,00 zł. 

 

 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

Zgodnie z  ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 2133) osoby, które mają problem z samodzielnym finansowaniem opłat 
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czynszowych, mogą ubiegać się o pomoc. W 2019 roku na podstawie ww. ustawy zostało 

wydane 118 decyzji na łączną kwotę 153 149,00 zł. Ponadto osoby otrzymujące dodatek 

mieszkaniowy, które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 

elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym i zamieszkują w miejscu 

dostarczania energii elektrycznej, mają prawo do zryczałtowanego dodatku 

energetycznego. Na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 755) w 2019 roku wydano 43 decyzje na kwotę 2 976,70 zł. 

 

 

 

 Kultura, sport i rekreacja 

Zadania Gminy w zakresie kultury, sportu i rekreacji w głównej mierze realizuje 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie, który jest samorządową 

instytucją kultury zarejestrowaną w Urzędzie Gminy pod numerem 1 na mocy uchwały 

Nr VI/24/2003 z dnia 31.01.2003 r. Ośrodek działa na podstawie statutu zatwierdzonego 

przez Radę Gminy Nowa Karczma na mocy uchwały numer VIII/35/2003 z dnia 

04.04.2003 r.  

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.

5 911,12 zł 4 296,88 zł 4 041,09 zł 3 828,70 zł 2 976,70 zł

285 030,03 zł

237 067,79 zł 211 821,73 zł
188 763,00 zł

153 149,00 zł

dodatek energetyczy dodatek mieszkaniowy

Wykres 20. Wartość wypłaconych dodatków mieszkaniowych i energetycznych w latach 

2015 – 2019 
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W 2019 roku  GOKSiR realizował swój plan działania ze środków:  

✓ przyznanych uchwałą Rady Gminy z budżetu gminy; 

✓ z  prowadzonej działalności gospodarczej Ośrodka; 

✓ ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  

✓ otrzymanych darowizn.  

Ośrodek realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - 

warsztatów, organizację imprez sportowo – kulturalno – rekreacyjnych, współpracę 

z lokalną społecznością i organizacjami działającymi na terenie gminy, koordynację 

przedsięwzięć na terenie gminy w zakresie kultury i kultury fizycznej. 

W roku ubiegłym przy Ośrodku funkcjonowały stałe zajęcia - sekcje (koła 

zainteresowań): 

1) „Ikonka” kawiarenka internetowa /siedziba Ośrodka/ 

2) Aerobik  - poniedziałek 18.30  i czwartek 20.00 /gminna hala sportowa/ 

Zgodnie z założeniami Ośrodek uczestniczył w realizacji inicjatyw lokalnych  /sołeckich/ 

o charakterze rekreacyjno – sportowo – kulturalnym. Ośrodek zaangażowany jest również 

w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, 

Urząd Gminy, sołectwa, organizacje i stowarzyszenia), przygotowując i drukując plakaty, 

dyplomy i zaproszenia, wspomagając zasobami ludzkimi imprezy kulturalne i rekreacyjne 

oraz obsługując nagłośnienie imprez okolicznościowych. W trakcie roku 2019 GOKSiR 

udostępnił także, 20 razy, salę na potrzeby współpracujących stowarzyszeń i szkół.  

W ubiegłym roku Ośrodek zorganizował 56 imprez (4,7 imprezy na m-c). Warto 

zaznaczyć, że imprezy zostały zorganizowane przy niskim zatrudnieniu - 2,5 etatu osób 

obsługujących, ale przy dużym zaangażowaniu przyjaciół i osób wspierających działalność 

Ośrodka. Do największych wydarzeń, które wpisały się w kalendarz 2019 roku zaliczyć 

można: 

✓ XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 13.01.2019r., który odbył się 13 

stycznia 2019r. Jak co roku Gmina Nowa Karczma brała udział w akcji. Na terenie gminy 

w 2019 roku kwestowało 30 wolontariuszy. Razem udało się nam zebrać kwotę 7.000,44 

zł – zbieraliśmy  na - „na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych”. 
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✓ Od kilkudziesięciu lat tradycją w naszej gminie są rozgrywki tenisa stołowego o Grand 

Prix Gminy Nowa Karczma. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, w roku 2019 przy 

tenisowym stole stanęło 33 zawodników i zawodniczek. Spotkania te stały się bardzo 

dobrą formą promocji naszej gminy z racji przyjazdów zawodników z terenu całego woj. 

pomorskiego. Łącznie organizowanych jest 5 spotkań.  

✓ Ferie zimowe 11.02. – 22.02 to nie tylko czas na odpoczynek, to również idealny czas 

aby spędzić go razem z dziećmi. Ośrodek nie organizuje warsztatów czy zajęć 

pozalekcyjnych w ciągu roku. Ten czas wypełniają bardzo dobrze placówki szkolne. My 

staramy się zorganizować czas w dni wolne od zajęć dydaktycznych. Dlatego też zajęcia 

w czasie ferii organizowane są głownie w godzinach popołudniowych. W tym roku 

odbyły się: warsztaty robienia lizaków, breloków z folii termokurczliwej i dekoracji 

toreb ekologicznych. Nie mogło również zabraknąć teatru. W siedzibie Ośrodka odbyły 

się spektakle teatralne „Nowe przygody dr Dolittle”, „Lodowa kraina” i „Jaś i drzewo 

fasoli”. Warto zaznaczyć, ze wszystkie zajęcia są bezpłatne i nie mamy ograniczonych 

miejsc.  

✓ Dzień Seniora to szczególne święto – święto ludzi starszych. Dni Seniora organizowane 

były w poszczególnych sołectwach gminy.  Winniśmy im szacunek za lata pracy oraz 

czas poświęcony wychowaniu młodych pokoleń. Jednym ze sposobów podziękowania 

im za to wszystko są Dni Seniora organizowane w poszczególnych sołectwach gminy. 

Łącznie odbyło się 9 spotkań: 

• Grabowo Kościerskie, 

• Grabówko, Grabowska Huta, Jasiowa Huta, Szpon, Sztofrowa Huta, 

• Nowa Karczma, Szumleś Szlachecki i Szumleś Królewski, 

• Lubań, Będomin i Rekownica, 

• Nowy Barkoczyn, 

• Stary Barkoczyn, 

• Liniewko, 

• Skrzydłowo, 

• Szatarpy. 
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Seniorzy to bardzo aktywna grupa mieszkańców naszej gminy. Działają u nas dwa Koła 

Emerytów (Nowy Barkoczyn i Stary Barkoczyn), które bardzo aktywnie współpracują 

z GOKSiR-em. Wspólnie z Kołem w Nowym Barkoczynie organizujemy Spartakiadę 

Seniorów i Emerytów o Puchar Wójta Gminy Nowa Karczma. W dniu 26.06.2019 r. odbyła 

się V Spartakiada – w hali sportowej w Nowej Karczmie. W rywalizacji wzięło udział 5 Kół 

z terenu Powiatu Kościerskiego: Wielki Klincz, Kościerzyna, Skorzewo, Stary Barkoczyn 

i Nowy Barkoczyn. 

✓ Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Gminy Nowa Karczm., który odbył się 

w hali sportowej w Nowej Karczmie. Występy wszystkich drużyn należy zaliczyć do 

udanych i mimo amatorskiego charakteru turnieju były one na bardzo wysokim 

poziomie. Tego dnia można było zobaczyć prawdziwych pasjonatów siatkówki. 

✓  XXVII Turniej Gmin Powiatu Kościerskiego – odbył się 28 maja w Dziemianach. 

Reprezentacja Gminy Nowa Karczma zajęła 6 miejsce.  

✓ Gminny Dzień Dziecka - piknik odbył się na placu wystawowym PODR w Lubaniu. 

Główny celem imprezy to: radość i uśmiech na twarzy każdego dziecka.  

Źródło: Gmina Nowa Karczma 

 

 

Fotografia 13. Dzień Dziecka w Lubaniu 



Raport o stanie Gminy Nowa Karczma za rok 2019 

89 

  

✓ Sobótka tym razem odbyła się w Nowej Karczmie w połączeniu z piknikiem EcoSobota. 

22 czerwca w sobotnie popołudnie w Nowej Karczmie odbył się piknik ekologiczny 

EkoSobota. Organizatorem był Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji 

Rolniczych – Kół Gospodyń Wiejskich w Nowej Karczmie i Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie. Piknik organizowany był w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  Gościem 

specjalnym był Damian Holecki z zespołem.  

✓ Turniej Sołectw Gminy Nowa Karczma.  Gospodarzem XIV turnieju było sołectwo 

Grabowska Huta. Do rywalizacji przystąpiło 17 sołectw. Zwycięzcą tegorocznego 

Turnieju Sołectw Gminy Nowa Karczma, a tym samym organizatorem XV Turnieju 

zostało Sołectwo Będomin. Specjalnie dla uczestników Turnieju wystąpił zespół  MEJK, 

który swoimi przebojami wprowadził uczestników w atmosferę super zabawy.  

✓ Jubileusz 150-lecia Szkoły Podstawowej w Szatarapach. Pierwszym punktem programu 

było wręczenie przez wójta Andrzeja Pollaka przyznanych stypendiów uczniom z terenu 

gminy. Zdolni, sumienni i wytrwali tak można powiedzieć o tegorocznych 

stypendystach. W tym roku 54 uczniów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie 

gminy Nowa Karczma otrzymało stypendium. Podczas uroczystości Wójt Gminy Nowa 

Karczma wręczył nagrody uzdolnionym uczniom, którzy mogą pochwalić się nie tylko 

wysokimi wynikami w nauce, ale też osiągniętymi sukcesami w różnego rodzaju 

konkursach i olimpiadach na rzecz szkoły w roku szkolnym 2018/2019. Jubileusz 150-

lecia rozpoczęła Msza święta. Następnie, przy wtórze orkiestry dętej z Liniewa, 

uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Franciszka Hynka – pilota balonowego, który 

rozbił się w okolicy Szatarp. Uczniowie szkoły zaprezentowali krótki program 

artystyczny, goście złożyli kwiaty, zapalili znicze. Po powrocie wszyscy zaproszeni 

zostali na rodzinny piknik. 
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Źródło: Gmina Nowa Karczma 

 

✓ Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej. W tym roku odbył się 27 lipca, a udział wzięło 

7 drużyn. 

Źródło: Gmina Nowa Karczma 

Fotografia 14. Jubileusz 150-lecia Szkoły w Szatarpach 

Fotografia 15. Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej 
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✓ Amatorski Turniej Piłki Koszykowej o Puchar Proboszcza Parafii Rekownica. W roku 

2019 organizowany po raz XXI. W jubileuszowym turnieju wzięły dział 4 drużyny.  

✓ Batalia Napoleońska. Jak co roku widowisko historyczne przyciągnęło do Będomina 

wielu gości. Mięliśmy okazję przyjrzeć się licznym rodzajom wojsk, scenkom 

historycznym, a także spróbować kuchni obozowej. Na zakończenie obyła się wielka 

inscenizacja bitwy.  

Źródło: Gmina Nowa Karczma 

 

✓ Dożynki Diecezji Pelplińskiej i Gminy Nowa Karczma oraz XXII Kaszubska Jesień 

Rolnicza w Lubaniu. Dożynki to czas szczególny, czas podsumowań i podziękowań za 

dary ziemi, a także podziękowań rolnikom za trud ich mozolnej pracy. Uroczystość 

rozpoczęła się Mszą Św. koncelebrowaną przez J.E. Ks. Bpa Ryszarda Kasynę. W trakcie 

obchodów rozstrzygnięty został również konkurs na Najpiękniejszy Wieniec 

Dożynkowy.  Do konkursu zgłoszono 21 wieńców dożynkowych, a 1 miejsce zajął 

wieniec dożynkowy wykonany przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej ze Stężycy. Na zakończenie odbył się koncert zespołu The Postman. 

Fotografia 16. Batalia Napoleońska 
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Źródło: Gmina Nowa Karczma 

 

✓ Jubileusze 50-lecia małżeństwa. W dniu 23 września 2019 r. w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Nowej Karczmie odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie” przyznanych  przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom  

małżeńskim z terenu gminy Nowa Karczma, które przeżyły wspólnie 50 lat. W tym roku 

odznaczenia otrzymało 13 par obchodzących ,,Złote Gody’’. W gronie dostojnych 

Jubilatów znalazły się  trzy pary , które przeżyły wspólnie 60 lat  i obchodziły 

"Diamentowe Gody" oraz jedna para, która obchodziła "Żelazny"  jubileusz -  65 lat 

pożycia małżeńskiego. 

 

 

Fotografia 17. Dożynki Diecezji Pelplińskiej i Gminy Nowa Karczma 
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Źródło: Gmina Nowa Karczma 

✓ XXXVII Bieg Mazurka Dąbrowskiego w Będominie przy Muzeum Hymnu Narodowego 

w Będominie. W biegach wystartowało łącznie 584 biegaczy.  Natomiast w całej imprezie 

uczestniczyło ok. 800 osób (zawodnicy, opiekunowie, kibice). Wydarzenie jak zawsze 

miało charakter zawodów sportowych w patriotycznej oprawie. 

✓ Spotkanie z Mikołajem, które odbyło się na hali sportowej w Nowej Karczmie. Pierwsza 

część spotkania dotyczyła podsumowania rodzinnego konkursu bożonarodzeniowego 

„NASZ SKRZAT”. Konkurs ten zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w 

Nowej Karczmie i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem - zgłoszono 33 skrzatów. 

Drugą część – część artystyczną rozpoczęli aktorzy „Teatru Pana O” w przedstawieniu 

„W pracowni roztańczonych elfów”.  Emocje były wielkie, zwłaszcza gdy dzieci mogły 

wziąć czynny udział w przedstawieniu. Duży aplauz widowni wzbudził również Święty 

Mikołaj, który rzecz jasna także pojawił się na scenie. 

Fotografia 18. Jubileusze 50-lecia małżeństwa 
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✓ Spotkanie opłatkowe dla Seniorów i Osób Potrzebujących z ternu naszej gminy przy 

współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Caritas w Nowej Karczmie i Parafią Św. 

Michała Archanioła w Rekownicy.  

✓ Pikniki, jak co roku organizowane są również pikniki rodzinne, które cieszą się bardzo 

dużym zainteresowaniem w szczególności w małych miejscowościach. W roku 2019 

odbyły się one w: Nowym Barkoczynie, Lubaniu, Skrzydłowie, Rekownicy. 

 

Koszty poniesione w 2019 r. to kwota  365 797,62 zł. Na poniższym wykresie 

przedstawiono strukturę kosztów poniesionych w 2019 r. 

 

  

365 797,62

36 490,42

71 940,14

5 378,00

171 410,19

35 001,33

1 769,29

amortyzacja zużycie
materiałów

usługi obce podatki i
opłaty

wynagrodzenia ubezpieczenia
społeczne

pozostałe
koszty

Wykres 21. Struktura kosztów GOKSiR w 2019 r. (w zł) 
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Tabela 18. Wykaz odbytych imprez w 2019 roku 

Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce 

1.  XXVII Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 

13.01.2019 GOKSiR 

Nowa Karczma 

2.  Spotkanie Kaszubskiego Związku 

Wędkarzy „Morenka” 

13.01.2019 GOKSiR 

Nowa Karczma 

3.  Noworoczne Spotkanie 

Przedsiębiorców 

16.01.2019 GOKSiR 

Nowa Karczma 

4.  II Turniej Tenisa Stołowego o Grand 

Prix Gminy Nowa Karczma 

20.01.2019 Gminna Hala Sportowa 

5.  Zebranie Gminnego Koła HDK 03.02.2019 GOKSiR / Biblioteka 

6.  III Turniej Tenisa Stołowego o Grand 

Prix Gminy Nowa Karczma 

03.02.2019 Gminna Hala Sportowa 

7.  Ferie – warsztaty robienia lizaków 

Nowa Karczma i Grabowo 

11.02.2018 GOKSiR / Biblioteka 

8.  Ferie –Warsztaty robienia breloczków 

z folii termokurczliwej 

13.02.2019 GOKSiR / Biblioteka 

9.  Ferie – teatrzyk Nowe przygody 

dr Dolittle” 

15.02.2019 GOKSiR / Biblioteka 

10.  Ferie –teatrzyk „Lodowa kraina” Nowa 

Karczma 

19.02.2019 GOKSiR / Biblioteka 

11.  Ferie –teatrzyk „Lodowa kraina” 

Grabowo 

20.02.2019 GOKSiR / Biblioteka 

12.  Ferie – warsztaty „Moja eko-torba” 21.02.2019 GOKSiR / Biblioteka 

13.  Ferie –teatrzyk „Jaś i drzewo fasoli” 

Nowa Karczma 

22.02.2019 GOKSiR / Biblioteka 

14.  Dzień Seniora Lubań 28.02.2019 ZS Lubań 
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15.  Gminny Konkurs Recytatorski 08.03.2019 GOKSiR/Biblioteka/ZS 

Lubań 

16.  IV Turniej Tenisa Stołowego o Grand 

Prix Gminy Nowa Karczma 

10.03.2019 Gminna Hala Sportowa 

17.  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 

Pożarom” 

14.03.2019 Grabowo 

18.  Gminny Konkurs BRD 29.03.2019 GOKSiR Nowa 

Karczma 

19.  V Podsumowujący Turniej Grand Prix 

w Tenisie Stołowym 

07.04.2019 Gminna Hala Sportowa 

20.  Festiwal Piłki Ręcznej 12-14.04.2019 Gminna Hala Sportowa 

21.  Otwarcie Placu Zabaw w Grabowie 

+ Sesja 

30.04.2019 Grabowo 

22.  Obchody Św. Floriana 04.05.2019 OSP Grabowo 

23.  Turniej Piłki Siatkowej 05.05.2019 Gminna Hala Sportowa 

24.  Festiwal Piłki Ręcznej 17-19.05.2019 Gminna Hala Sportowa 

25.  Noc Muzeów 18.05.2019 MHN Będomin 

26.  Dzień seniora Skrzydłowo 22.05.2019 Świetlica Wiejska 

w Skrzydłowie 

27.  Dzień Seniora w Grabówku 23.05.2019 Świetlica Wiejska 

w Grabówku 

28.  Majówka z Wybickim 25.05.2019 Sikorzyno / Będomin 

29.  Dzień Dziecka 26.05.2019 Lubań 

30.  Turniej Gmin Powiatu Kościerskiego 28.05.2019 Dziemiany 

31.  Targi 1-2.06.2019 PODR Lubań 

32.  EKO Sobota Piknik Ekologiczny 22.06.2019 Nowa Karczma 
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33.  V Spartakiada Emerytów 26.06.2019 Gminna Hala Sportowa 

34.  Piknik rodzinny Skrzydłowo 07.07.2019 Świetlica Wiejska 

w Skrzydłowie 

35.  Turniej Sołectw Grabowska Huta 20.07.2019 Grabowska Huta 

36.  Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta 21.08.2019 Jez. Psinko 

37.  Turniej siatkówki plażowej 27.07.2019 Będomin 

38.  Amatorski Turniej Koszykówki o 

Puchar Proboszcz Parafii Rekownica 

11.08.2019 Rekownica 

39.  Koncert letni Nowy Barkoczyn 15.08.2019 Nowy Barkoczyn 

40.  Piknik Rodzinny  w Lubaniu 17.08.2019 Lubań 

41.  Batalia Napoleońska 24.08.2019 MHN Będomin 

42.  150 lecie Szkoły Podstawowej 

w Szatarpach 

07.09.2019 Szatarpy 

43.  Dożynki + Targi Rolnicze 14-15.09.2019 Lubań 

44.  Jubileusz 50-lecia małżeństwa 23.09.2019  

45.  XXXVI Bieg Mazurka Dąbrowskiego 29.09.2019 Będomin 

46.  Jubileusze 50 i 60 -lecia Pożycia 

Małżeńskiego 

23.10.2019 GOKSiR Nowa 

Karczma 

47.  Dzień seniora Stary Barkoczyn 25.10.2019 Świetlica Stary 

Barkoczyn 

48.  Ślubowanie przedszkolaków 31.10.2019 GOKSiR Nowa 

Karczma 

49.  Dzień Seniora Grabowo 9.11.2019 Świetlica w Grabowie 

50.  Dzień Seniora Nowa Karczma 21.11.2019 Nowa Karczma 

51.  Dzień Seniora Nowy Barkoczyn 27.11.2019 Świetlica w Nowym 

Barkoczynie 

52.  I GP w Tenisie Stołowym 15.12.2019 Gminna Hala Sportowa 
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53.  Bożonarodzeniowy konkurs rodzinny 

„Nasz Skrzat” 

08.12.2019 GOKSiR Nowa 

Karczma 

54.  Gminne spotkanie z Mikołajem 08.12.2019 Gminna Hala Sportowa 

55.  Gwiazdka OPS i GOKSiR 14.12.2019 GOKSiR Nowa 

Karczma 

56.  Uroczysta Sesja Rady Gminy Nowa 

Karczma 

27.12.2019 UG Nowa Karczma 

 

 Czytelnictwo 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie prowadzi działalność od stycznia 1949 

roku w oparciu o własną placówkę w Nowej Karczmie oraz  filię w Grabowie Kościerskim.  

Głównym zadaniem bibliotek jest gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie 

księgozbioru, prowadzenie dziennej statystyki. W okresie sprawozdawczym  Gminna 

Biblioteka Publiczna realizowała swój plan działania ze środków: 

✓ dotacji podmiotowej przyznanej przez Gminę Nowa Karczma; 

✓ dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zakup nowości 

czytelniczych).  

Księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Posiadamy 

bogate zbiory przeznaczone dla osób dorosłych jak również dla dzieci i młodzieży. 

Biblioteka samodzielnie dokonuje zakupu, klasyfikacji księgozbioru i opracowuje karty 

katalogowe książek. Księgozbiór wprowadzany jest do bazy danych w programie LIBRA 

2000.  

Księgozbiór jest systematycznie powiększany poprzez zakup nowych książek, 

z rozpoznaniem potrzeb czytelników. W 2019 roku ze środków własnych (dotacja 

podmiotowa) zakupiliśmy 788 nowych książek za łączną kwotę 19 850,00 zł oraz 

prenumerowano 10 czasopism za kwotę 2 305,85 zł. W  2019 roku   otrzymaliśmy dotację 

celową w wysokości 9 850,00 zł z Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 

kupno książek  w ramach programu operacyjnego „Zakup nowości wydawniczych dla 
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bibliotek”.  W ramach przyznanych środków zakupiono 386 woluminów – głównie 

nowości wydawnicze, biografie, lektury szkolne, bajki dla dzieci. Dodatkowe środki 

pozwoliły nam na wycofanie książek zniszczonych i zdezaktualizowanych.   

Księgozbiór  Gminnej Biblioteki na koniec 2019 roku liczył 25 401 woluminów: 

✓ 16 706 woluminów to zbiory biblioteki w Nowej Karczmie, 

✓  8 695 woluminów to zbiory filii w Grabowie Kościerskim.  

W mijającym roku biblioteki zarejestrowały 822 czytelników: 

✓ 590 czytelników biblioteka w Nowej Karczmie, 

✓ 232 - filia w Grabowie Kościerskim. 

Udostępniono 17.894 woluminów: 

✓ z tego na zewnątrz wypożyczono 15 912 książek,  

✓ na miejscu udostępniono 1 982 woluminy.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Karczmie prowadzi również działania na rzecz 

promocji Biblioteki i czytelnictwa poprzez:  

✓ prowadzenie lekcji bibliotecznych, 

✓ przyjmowanie wycieczek szkolnych w bibliotece, 

✓ wystawy okolicznościowe, wystawy czasowe, 

✓ akcje „głośne czytanie bajek”, 

✓ spotkanie z honorowymi krwiodawcami, 

✓ współorganizacja  zajęć w czasie ferii, dnia dziecka, pikników rodzinnych i spotkania 

z Mikołajem,  

✓ spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży, 

✓ współpracę z Gminnym Ośrodkiem, Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie,  

organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Nowa Karczma. 
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W roku 2019 Biblioteka poniosła koszty w wysokości 239 837,03 zł. Na poniższym 

wykresie przedstawiono strukturę kosztów poniesionych w roku 2019. 

 

  

26 088,99

10 777,11
19 166,74

322,00

150 175,58

32 683,61

623,00
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materiałów
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Wykres 22. Struktura kosztów Biblioteki w 2019 r. (w zł) 
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