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I.Wstęp 

Zgodnie z art. 28aa. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 713): 

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie raport o stanie gminy.  

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.   

 

II.Ogólna charakterystyka gminy 

1. Położenie i skład gminy 

Gmina Stary Targ położona jest w południowo-wschodniej części Województwa Pomorskiego 
w Powiecie Sztumskim. Stary Targ leży na szeroko rozumianym prawym brzegu Wisły, na 
wschód od Miasta i Gminy Sztum (w odległości około 10km) oraz na południowy wschód od 
Miasta Malbork. 

W skład gminy wchodzi 14 jednostek pomocniczych - sołectw: Bukowo, Dąbrówka Malborska, 
Jordanki, Jurkowice, Kalwa, Kątki, Łoza, Nowy Targ, Ramoty, Stary Targ, Szropy, Szropy Niziny, 
Tropy Sztumskie i Tulice.  

Miejscowości niesołeckie (w tym przysiółki) to: 
Brzozówka, Czerwony Dwór, Dziewięć Włók, Gintro, Grzymała, Igły, Jodłówka, Jurkowice 
Drugie, Jordanki, Jurkowice Pierwsze, Jurkowice Wieś,  Klecewo, Kościelec, Krzyżówki 
(Krzyżanki), Lasy, Łabuń, Malewo, Mleczewo, Olszak (Olszówka), Pozolia, Śledziówka Mała i 
Śledziówka Wielka, Telkwice, Trankwice, Tulice Małe, Waplewko, Waplewo Osiedle, Waplewo 
Wielkie, Zielonki. 

2. Struktura powierzchni  

Według danych z 2019 roku gmina Stary Targ ma obszar 141,4 km², w tym:  

-   użytki rolne - 81%, 

-   użytki leśne - 9%, 

-   3% - grunty zabudowane (mieszkaniowe, przemysłowe, inne), 

-   3% - grunty pastwiska trwałe, 

-   4% - pozostałe grunty:  pod wodami stojącymi, użytki kopalne, drogi, nieużytki. 

Gmina stanowi 19,3% powierzchni powiatu. 
  
3. Demografia  

Wykaz mieszkańców Gminy Stary Targ  na koniec grudnia 2019 r.: 

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały  -  6186 

-    liczba kobiet       -  3051 

-    liczba mężczyzn       -  3135  
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-    liczba osób po 18 roku  życia     -  5173 

-    liczba osób do 18 roku  życia     -  1013 

-    liczba kobiet w wieku produkcyjnym    -  1871 

-    liczba mężczyzn w wieku produkcyjnym    -  2292 

-    liczba kobiet w wieku emerytalnym    -    661 

-    liczba mężczyzn w wieku emerytalnym    -    349 
 
4. Jednostki organizacyjne gminy  

W celu wykonywania swoich zadań w gminie działają jednostki organizacyjne: 

a) Zespół Szkół przekształcony w roku 2019 w Zespół Szkolno-Przedszkolny w  Starym 
Targu, 

b) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie Wielkim, 

c) Szkoła Podstawowa w Szropach, 

d) Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu, 

e) Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Targu, 

f) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, 

g) Biuro Rady Gminy. 
 

5. Miasto partnerskie 

26 maja 2017 r. doszło w Starym Targu do podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej 
gminy Stary Targ (przy wiodącej roli sołectwa Nowy Targ) z miastem Nowy Targ. 

 

III. Informacje finansowe 

A. Stan finansów gminy  w roku 2019 

Budżet Gminy Stary Targ na rok 2019 zaplanowano po stronie dochodów w wysokości 
34.977.252,97 zł, a po stronie wydatków w kwocie 36.912.271,97 zł. 

Na dzień 31.12.2019 r. dochody zrealizowano w kwocie 30.142.147,61 zł, co stanowi 86,2% 
planu: w tym: dochody  bieżące w kwocie 29.433.044,44 zł (98,1 % planu) oraz dochody 
majątkowe w wysokości 709.103,17 zł (14,2 % planu). 

Dochody własne Gminy Stary Targ w roku 2019 wyniosły 20.285.132,67 zł, co stanowi 67% 
dochodów ogółem. 

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2019 r. wykonano w kwocie 32.205.987,62 zł, co stanowi 
87,25% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 27.572.044,13 zł (97,0% w stosunku do planu) 
oraz wydatki majątkowe w wysokości  709.103,17 zł (14,24% planu). 

Dług publiczny na koniec 2019 r. obejmujący zobowiązania: z tytułu zaciągniętych kredytów i 
pożyczek wyniósł 10.944.300,41 zł ( w tym pożyczka w kwocie 1.889.998,00 zł przeznaczona 
na wyprzedzające finansowanie w ramach projektów unijnych), z tytułu zobowiązań 
wymagalnych 80.051,44 zł  i stanowi łącznie 36,57% wykonanych dochodów ogółem. 
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Deficyt budżetu za 2019r. wyniósł 2.063.840,01 zł . 

Wśród źródeł sfinansowania deficytu budżetu  Gminy  Stary Targ za rok 2019 były przychody 
z wolnych środków w kwocie  523.846,14 zł oraz przychody z kredytu długoterminowego. 

Przychody z wolnych środków pochodzą z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu.   
 

B. Wykonanie budżetu gminy 

1. Wykonanie dochodów  za rok 2019 

Dynamika dochodów w złotych. 

Dochody Rok 2018 Rok 2019 Wskaźnik dynamiki 
w % 

Dochody ogółem: 

w tym: 

25.825.050,83 30.142.147,61 116,72   

udziały w podatku 
dochodowym 

  2.321.525,96                2.487.468,72 107,15 

podatek od 
nieruchomości 

  1.860.980,20 1.880.798,50  101,06 

subwencje    8.163.477,00 9.401.745,00 115,17  

dochody z majątku         145.760,77 82.806,17      56,81 

dotacje rozwojowe          46.330,83 93.135,00        201,02  

 

2. Wykonanie wydatków za rok 2019 

Dynamika wydatków w złotych. 

Wydatki Rok 2018 Rok 2019 Wskaźnik dynamiki 
w % 

Wydatki ogółem 27.655.312,17 32.205.987,62 116,45 

w tym:    

wydatki bieżące 24.860.254,25 27.572.044,13 110,91 

wydatki majątkowe  2.795.057,92 4.633.943,49   165,79 

 

C. Wydatki inwestycyjne w roku 2019 

Główne wydatki inwestycyjne roku 2019 to: 

1. Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka-Zielonki-Szropy, modernizacja stacji uzdatniania 
wody w Jodłówce oraz wymiana sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielonki wraz z 
modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach I etap - projekt dofinansowany ze 
środków unijnych.  
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W/w inwestycję zaplanowano w kwocie 3.602.266,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano 
w wysokości 3.602.264,13 zł,  co stanowi 100% planu. 

W budżecie na rok 2019 po stronie wydatków zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z 
infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną w wysokości 575.141,00 zł i wykonano w kwocie 
575.099,43 zł. 

Wydatki dotyczyły naprawy, przebudowy istniejącej infrastruktury wodociągowej i 
kanalizacyjnej Gminy Stary Targ. Wydatki zrealizowano w 99,99% planu. 

2. Gmina Stary Targ w roku 2019 uczestniczyła w projekcie „Zwiększenie wykorzystania energii 
pochodzącej z OZE w Gminach Lubichowo i Stary Targ” w ramach Regionalnego Programu 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Wydatki całościowe przedmiotowego projektu dla Gminy wyniosły 3 001 064,10 zł,                                               
z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2 310 867,38 zł.  

Projekt obejmował zakup i montaż instalacji solarnych (63 komplety), pomp ciepła (9 zesta-
wów), kotłów do spalania biomasy (23 sztuki) oraz paneli fotowoltaicznych (63 komplety). Za-
montowane zostały na obiektach prywatnych mieszkańców Gminy oraz budynkach użytecz-
ności publicznej. Na budynkach gminnych zamontowano panele fotowoltaiczne: hydrofornia 
Nowy Targ, hydrofornia Jodłówka, przepompownia PS4 w Starym Targu, tłocznia pneuma-
tyczna ścieków PS2 w Waplewie Wielkim. Uzyskana energia elektryczna zużywana jest na po-
trzeby własne obiektów. 
Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia celu bezpośredniego jakim jest zwiększenie 
zdolności do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach 
użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych na terenie Gminy.  

 

W 2019 r. Gmina Stary Targ wykonała ponadto następujące inwestycje: 

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jurkowicach I etap (dotacja). 

2. Wykonanie adaptacji poddasza w pałacu w miejscowości Grzymała ( środki własne). 

W latach przyszłych Gmina Stary Targ zaplanowała wykonanie: 

1. Modernizacja sieci ciepłowniczej w Starym Targu wraz z wymianą źródła grzewczego na 
piece na pelett (dofinansowanie ze środków unijnych). 

3. Remont dróg do obszarów rolnych: Jurkowice II etap (dofinansowanie ze środków budżetu 
Województwa Pomorskiego). 

4. Remont dróg powiatowych we współudziale ze Starostwem Powiatowym w Sztumie: 
odcinek Bukowo-Telkwice (środki własne). 

5.Modernizacja systemu zasilania w energię elektryczną w budynku urzędu gminy (środki 
własne). 

 

D. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2028 

1. Spłaty kredytów i pożyczek  
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Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek  następują z kwoty występujących nadwyżek 
budżetowych w latach 2019-2028. Spłaty rat kredytów w roku 2019 następowały na pod-
stawie harmonogramu spłat ustalonych z bankami. Kwota spłat w roku 2019 wyniosła 
1.368.906,86 zł. 

Wskaźnik  planowanej  łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 
ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań oraz po uwzględnieniu ustawowych 
wyłączeń, przypadających na rok 2019, wynosi 5,64%  przy dopuszczalnym 5,90%. 

2. Deficyt /Nadwyżka budżetowa 

Prognozowany deficyt  budżetowy w roku 2019 i w roku 2020 pokryty będzie przychodem 
w postaci kredytu. Natomiast w latach 2021-2028 planowane nadwyżki przeznaczane na 
spłatę rat kredytów i pożyczek. 

3. Wydatki inwestycyjne  

Wydatki inwestycyjne wieloletnie zaplanowane na lata 2018-2020 w prognozie finansowej  
pokryte są z dochodów. Projekty unijne są dofinansowywane w udziale od 65% do 85% 
kosztów kwalifikowanych projektu. 

W wydatkach inwestycyjnych Gmina musi zaplanować  udział własny, żeby zrealizować pro-
jekty unijne. 

 

E. Fundusz sołecki 

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwaranto-

wane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To ze-

branie wiejskie czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje, na co mają zostać wy-

korzystane ww. środki finansowe.  

Wartość do wykonania w 2019 r. wynosiła 339 518,43 zł. Fundusz sołecki w 2019 r. wydano 

na kwotę 314 007, 70 zł, co stanowi 92,48 % wykorzystanych środków.  

Szczegółowe wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 pokazano w 

załączniku nr 3 do Raportu o Stanie Gminy Stary Targ za rok 2019. 

 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r. 

Stan mienia Gminy Stary Targ na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 319 ha, w skład którego 
wchodzą: 
• 74,31 ha - użytki rolne, w tym: 

1. 22 ha - grunty orne; 
2. 1 ha - sady; 
3. 2 ha - łąki trwałe; 
4. 5 ha - pastwiska trwałe; 
5. 15 ha - grunty rolne zabudowane, w tym 2 ha przekazane w użytkowanie wieczyste; 
6. 26,31 ha - grunty pod rowami; 
7. 3 ha - nieużytki, 
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• 4 ha – grunty leśne, w tym: 

1. 2 ha - lasy; 
2. 2 ha - grunty zadrzewione i zakrzewione, 

• 204,93 ha - grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:   

1. 2 ha - tereny mieszkaniowe; 
2. 2,94 ha - inne tereny zabudowane;  
3. 1 ha - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy; 
4. 8 ha - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;  
5. 14 ha – użytki kopalne; 
6. 176,99 ha – drogi; 

• 36 ha - grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi. 

 
Szczegółowa informacja na temat mienia komunalnego  w załączniku nr 4 do Raportu o Stanie 
Gminy Stary Targ za rok 2019. 

 
 

V. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Stary Targ zadaniach 

zgodnie z przyjętymi programami, strategiami, planami - w na-

wiązaniu do budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej 

 

Ł a d   p r z e s t r z e n n y 

A. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Zasadniczym dokumentem, określającym politykę przestrzenną gminy jest Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie 
może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Ma za to charakter aktu kierownictwa we-
wnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Jest dokumentem wiążącym  przy sporzą-
dzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych pla-
nów. 
Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy Stary 
Targ zostało uchwalone w 2012 roku,  z innym niż obecnie obowiązującym zakresem ustaleń i innym 
stopniem szczegółowości niż obecnie wymagany. W kolejnych latach gmina powinna  przystąpić  do 
opracowywania nowego dokumentu studium.   

 

B. Gospodarka przestrzenna   

Gmina Stary Targ posiada 45 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 43 dla 
miejscowości oraz 2 dla obszarów, na których mają powstać farmy wiatrowe. 

Stopień pokrycia obszaru Gminy Stary Targ planami zagospodarowania przestrzennego wynosi ok. 
26%.  

W 2019 roku  weszły w życie 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy plan  
dotyczył obszaru zainwestowania wsi Mleczewo, drugi akt planistyczny dotyczył fragmentu obszaru w 
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obrębie  miejscowości Kalwa. Dodatkowo w okresie tym przystąpiono do opracowania projektu  
miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Waplewo Wielkie 
i Waplewko.  W trakcie procedowania były trzy  plany miejscowe obejmujące obszar zainwestowania 
wsi Waplewo Osiedle, Nowy Targ, teren działek inwestycyjnych w Bukowie, Dąbrówka Malborska.  

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w ramach zadań związanych z gospo-
darką przestrzenną:  
1) prowadzono 6 postępowań administracyjnych związanych z wydaniem decyzji o ustaleniu lokaliza-
cji inwestycji celu publicznego, z których 5 zakończyło się wynikiem pozytywnym, zaś 1 postępowanie 
zostało umorzone;  
2) prowadzono 14 postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
z czego wydano 8 decyzji pozytywnych,  1  wniosek o wydanie takiej decyzji zakończył  się wynikiem 
negatywnym, dwa postępowania zostały umorzone.   

W celu dostosowania do obowiązujących przepisów w najbliższej przyszłości Gmina Stary Targ 
podejmie starania, aby zmienić następujące plany zagospodarowania przestrzennego dla 
miejscowości: Tropy Sztumskie, Bukowo.  

 

G o s p o d a r o w a n i e   m i e n i e m   g m i n y 

A. Gospodarka zasobem mieszkaniowym gminy 

Ogólna liczba lokali  mieszkalnych w gminnym zasobie lokalowym na terenie Gminy Stary Targ 
wynosi 86 szt. o łącznej powierzchni  4 498,57 m², w tym  lokali  socjalnych 8 szt. o łącznej 
powierzchni 364,44 m². Gmina posiada również lokale użytkowe w ilości 3 szt. o łącznej 
powierzchni 88,83 m². Opiekę nad gminnym zasobem lokalowym powierzono firmie 
Zarządzanie Nieruchomościami Andrzej Petrykowski ze Sztumu.  

W 2019 roku wykonano następujące remonty w zasobie lokalowym: 

1. Remont lokalu mieszkalnego w budynku nr 2 w miejscowości Szropy: wykonanie łazienki, 
wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej  z zamontowaniem osprzętu, wymiana drzwi  
wewnętrznych, wylanie posadzek betonowych z ociepleniem styropianem, obłożenie ścian  i 
sufitów płytami  rigips, docieplenie poddasza wełną mineralną, prace malarskie, wyłożenie 
glazury ściennej, płytek posadzkowych . 

2. Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na lokal mieszkalny w budynku nr 5 (pałac) w 
miejscowości Grzymała: wykonanie docieplenia ścian i sufitów wełną mineralną, obłożenie 
płytami rigips, wykonanie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz ogrzewania 
elektrycznego, montaż drzwi wejściowych, montaż osprzętu łazienkowego (wanna, kompakt, 
umywalka, baterie, zlewozmywak), prace malarskie i inne prace budowlane. 

3. Wymiana pokrycia dachowego - budynek mieszkalny Jurkowice Pierwsze nr 3 ( w części 
udziałów). 

4. Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w Zielonkach 1g. 

W 2019 roku dokonano sprzedaży  lokali mieszkalnych w budynku Szropy 28 – 1 lokal. 

Ze względu na dużą liczbę podań o lokale komunalne oraz socjalne Gmina Stary Targ w 2019 
roku pozyskała jeden lokal mieszkalny  poprzez adaptację pomieszczeń gospodarczych w 
budynku Grzymała 5 (pałac). 
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Polityka czynszowa Gminy Stary Targ polega na różnicowaniu wysokości opłat w zależności od 
standardu wyposażenia i lokalizacji. W chwili obecnej obowiązuje 6 różnych standardów lokali 
mieszkalnych. 

W latach następnych Gmina Stary Targ powinna pozyskać lokale mieszkalne komunalne, 
socjalne i przejściowe, które zaspokoją wnioski mieszkańców o przyznanie lokalu 
mieszkalnego. W chwili obecnej jest ponad 30 takich wniosków, a Gmina Stary Targ nie 
posiada wolnych lokali mieszkalnych.  

Ponadto należy doprowadzić do podpisania umów najmu w lokalach socjalnych na okres 
trzyletni i egzekwowanie postanowień regulaminu najmu lokali socjalnych i obowiązującej 
ustawy. 

Należy również spowodować sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach pałacowych. Jednak 
ze względu na wysokie koszty powinno założyć się sprzedaż lokali w jednym budynku 
pałacowym rocznie. Pozwoli to zmniejszyć koszty utrzymania lokali gminnych w zasobie 
mieszkaniowym gminy. Lokale te zostały wyremontowane i są w dobrym stanie technicznym. 

 

B. Sprzedaż i zamiana mienia komunalnego  

Gmina Stary Targ w 2019 roku dokonała sprzedaży następującego mienia komunalnego: 

- lokal mieszkalny nr 9  miejscowości Szropy 28, 

- sprzedaż dwóch działek rolnych nr 352 i 356 obręb Łoza, 

- sprzedaż działki nr 89/2 obręb Tropy Sztumskie, 

- sprzedaż działki nr 181 zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym w obrębie Kalwa. 

Suma wpływów ze sprzedaży wyniosła 66 607,70 zł. 

Gmina Stary Targ w przyszłych latach zamierza sprzedać następujące nieruchomości: 

- lokale mieszkalne w pałacu w Mleczewie, Klecewie, Jodłówce i Grzymale, 

- lokale mieszkalne w budynku Szropy 2, 

- działka gruntowa nr 176/2 w Mleczewie, 

- działka gruntowa nr 85/4 Waplewo Wielkie, 

- świetlica oraz lokal usługowy Szropy 23, 

- budynek mieszkalny z działką nr 147/2 w obrębie Nowy Targ, 

- budynek mieszkalny z działką nr 93/29 w obrębie Kątki, 

- działka gruntowa nr 265/6 w obrębie Szropy. 

W latach przyszłych Gmina Stary Targ powinna kontynuować politykę sprzedaży działek 
gminnych drogowych, które w terenie nie istnieją, oraz sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz 
ich najemców. 

 

C. Program opieki nad zabytkami 
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Program opieki nad zabytkami na terenie Gminy Stary Targ zakłada zmniejszenie liczby 
zabytków w Gminnej Ewidencji Zabytków. W 2010 roku na terenie naszej gminy było ponad 
1200 obiektów w Gminnej Ewidencji Zabytków. Na koniec 2019 roku zostało ponad 600 
obiektów. Część z tych obiektów uległa zniszczeniu, co spowodowało wykreślenie ich z 
Gminnej Ewidencji Zabytków. Pozostałe obiekty straciły walory zabytkowe spowodowane 
remontami i modernizacjami budynków lub ich degradacją.  

W latach przyszłych Gmina Stary Targ planuje sukcesywne zmniejszanie liczby obiektów 

wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.  
 

D. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanaliza-

cyjnych 

Plan rozwoju urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Stary Targ  zakłada 
wykonanie: 

 

L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego 
Wartość netto 

w PLN 
Terminy 
realizacji 

Rok/wartość 

1 2 3 4 5 

1. 
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej 
do miejscowości Łoza 

70 000,00 zł do 31.10.2021 2021/70000,00 

2. 
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej 
do miejscowości Brzozówka i Telkwice  

200 000,00 zł 31.12.2021 2021/200000,00 

3. 
Wykonanie studni głębinowej w 
hydroforni Nowy Targ i Pozolia wraz z 
zestawem pompowym 

100 000,00 zł 31.12.2021 2021/100000,00 

4. 
Wykonanie wodociągu wraz z 
dokumentacją techniczną do 
miejscowości Tulice 

1 000 000,00 zł 31.12.2021 2021/1000000,00 

5. 
Wykonanie odcinka sieci 
wodociągowej pomiędzy 
miejscowościami Łabuń oraz Grzymała 

150 000,00 zł 31.12.2021 2021/150000,00 

6. 
Wymiana starego przyłącza 
wodociągowego w Trankwicach 

50 000,00 zł 31.12.2021 2020/50000,00 

7. 

Wykonanie odcinka sieci 
wodociągowej w miejscowości Nowy 
Targ odcinek od cmentarza do osiedla 
leśnego 

100 000,00 zł 31.12.2021 2021/100000,00 
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8. 
Wykonanie przyłączy wodociągowych 
w Kątkach 

80 000,00 zł 31.12.2021 2021/80000,00 

9. 
Wykonanie przyłącza wodociągowego 
w miejscowości Igły 

50 000,00 zł 31.12.2020 2020/50 000,00 

10. 
Wykonanie studni wodomierzowych w 
Waplewie Osiedlu (przyłącza 
właściciele budują na własny koszt) 

20 000,00 zł 31.12.2021 2021/20 000,00 

 

E. Infrastruktura drogowa  

W 2019 r. Gmina Stary Targ wykonała następujące inwestycje drogowe: 

• modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jurkowice II - Dąbrówka Malborska 

stacja kolejowa - I etap (dotacja), 

• remont dróg do obszarów rolnych: Bukowo (Górka), Bukowo - Trankwice, Dąbrówka - 

Gronajny, Jurkowice Wieś, Szropy za kościołem, Malewo, Lasy, Dąbrówka Malborska, 

Brzozówka, Nowy Targ, Szropy Niziny, Śledziówka, Tulice -Tulice Małe, Jodłówka, Tropy 

Sztumskie, Stary Targ. 

Ponadto Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wykonał remont drogi wojewódzkiej nr 

517 na odcinku Mleczewo – Stary Targ. 

Gmina w 2019 roku podpisała umowę na remont dróg gminnych związanych z budową 

wiatraków na terenie gminy, która obejmuje modernizację sześciu dróg gminnych. 

 

P u b l i c z n y   t r a n s p o r t   z b i o r o w y 

Na terenie Gminy  Stary Targ publiczny transport zbiorowy prowadzony jest przez niżej 
wymienione firmy : 

1. Usługi Transportowe - Przewozy Autokarowe, Zbigniew Urbański ze Starego Targu, w 
ramach linii regularnych: 

-  Stary Targ – Szropy – Bukowo – Stary Targ, 

-  Stary Targ – Dąbrówka Malborska – Szropy –Kalwa - Stary Targ, 

- Stary Targ - Dąbrówka Malborska – Kalwa- Nowy Targ – Stary Targ. 

2. PUH LATOCHA, Tomasz Latocha z miejscowości Subkowy, w ramach linii regularnych na 
terenie Gminy : 

  - Dąbrówka Malborska – Kalwa – Stary Targ – Waplewo – Ramoty, 

  - Dąbrówka Malborska – Grzymały – Szropy – Bukowo – Stary Targ – Nowy Targ, 

  - Mleczewo – Stary Targ - Waplewo – Ramoty. 

3. AŻ Rydwan z Malborka, w ramach linii regularnej z trasą na terenie Gminy:   
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- Mleczewo – Stary Targ – Waplewo – Ramoty – Kalwa – Szropy. 

 

Ś r o d o w i s k o 

A. Plan gospodarki niskoemisyjnej 

Gmina Stary Targ wykonała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w 2015 roku. Pozwala to na udział 
w projektach unijnych dot. odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, wodno-
kanalizacyjnych itp. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014 – 2020 zakłada wykonanie następujących zadań 
inwestycyjnych: 

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Targ, 

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Waplewo Wielkie, 

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Szropy, 

4. Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Szropy wraz z modernizacją 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonki, 

5. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Jodłówka wraz z wymianą sieci 
wodociągowej, 

6. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Starym Targu, 

7. Modernizacja budynku po przedszkolu w Waplewie Wielkim na mieszkania socjalne, 

8. Wykonanie ścieżki rowerowej na terenie Gminy Stary Targ z wykorzystaniem nieczyn-
nej linii kolejowej Malbork-Małdyty. 

 

B. Program ochrony środowiska 

Program ochrony środowiska dla Gminy Stary Targ przedstawia: 

- aktualny stan środowiska, 

- najważniejsze problemy z zakresu ochrony środowiska, 

- prognozowane zmiany w aspekcie przepisów unijnych, 

- cele i zadania, 

- instrumenty prawne i ekonomiczne, 

- system monitoringu. 

Gmina Stary Targ musi opracować aktualny Program Ochrony Środowiska. 



13 
 

1. Zanieczyszczenie powietrza w gminie:  

Zgodnie ze stroną internetową, na której można odczytać obecny stan powietrza na te-

renie gminy (https://ekoeter.pl/zanieczyszczenie-powietrza/gmina/stary-

targ/1377/miejscowosc/sledziowka/157291), ocenia się stan powietrza jako dobry.  

2. Skanalizowanie gminy na początku i końcu 2019 r.:  

Na początku roku 2019 skanalizowane były następujące miejscowości: Zielonki, Waplewo 

Wielkie, Jodłówka, Jurkowice, Mleczewo i część Starego Targu. W 2019 roku wymieniono 

kanalizację w miejscowości Zielonki oraz zmodernizowano gminną oczyszczalnię ścieków 

w Zielonkach z dostosowaniem do obecnie obowiązujących przepisów. 

3. Odpady komunalne:  

01.01.2019 r. selektywnie zbierało odpady komunalne 3 946 osób, co stanowiło 85,1 % 

osób deklarujących zbieranie odpadów  

31.12.2019 r. selektywnie zbierało odpady komunalne 4263 osób, co stanowiło 95,8 % 

osób deklarujących zbieranie odpadów. 

 

C. Sieć wodociągowo-kanalizacyjna 

Eksploatator sieci wodno-kanalizacyjnej 

 

W 2019 r. wpływy z tytułu eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy 
Stary Targ wyniosły 1 235 003,15 zł, natomiast wydatki 1 198 529,60 zł. 

Zadłużenie z tytułu nieściągniętych należności za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków 
wyniosło narastająco 29 943,37 zł, z czego wynika, że ściągalność przedmiotowej opłaty 
wynosi ok. 97,63%. 

W 2019 roku wykonano następujące inwestycje na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej: 

1. Wymiana sieci wodociągowej Jodłówka-Zielonki-Szropy wraz z modernizacją stacji 
uzdatniania wody w Jodłówce oraz wymiana sieci kanalizacyjnej w Zielonkach wraz z 
modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Zielonkach (dotacja unijna) II etap, 

Ponadto wykonano: 

1. Usunięcie awarii na sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych, 

2. Operat wodno-prawny dla Hydroforni w Nowym Targu. 

Na powyższe prace Gmina przeznaczyła kwotę ponad 1 600 000,00 zł, z czego część stanowi 
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego programu PROW 2014-2020. 

W przyszłości Gmina Stary Targ zamierza wykonać następujące zadania: 

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mleczewie, 

- Sieć wodociągowa do sołectwa Tulice, 

- Wykonanie odcinka sieci wodociągowej Łabuń – Czerwony Dwór, 

- Wykonanie studni głębinowych w hydroforniach w Jodłówce i Nowym Targu, 

https://ekoeter.pl/zanieczyszczenie-powietrza/gmina/stary-targ/1377/miejscowosc/sledziowka/157291
https://ekoeter.pl/zanieczyszczenie-powietrza/gmina/stary-targ/1377/miejscowosc/sledziowka/157291
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- Wykonanie odcinka sieci wodociągowej Stary Targ – Kalwa. 

 

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych 

Na terenie Gminy Stary Targ działają Ochotnicze Straże Pożarne w miejscowościach: 

1. Stary Targ, 

2. Bukowo, 

3. Waplewo Wielkie, 

4. Dąbrówka Malborska, 

5. Szropy. 

Na zadania Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2019 wydano kwotę 213.940,17 zł, którą 
przeznaczono na zakup paliwa do wozów strażackich, opłaty za przegląd i zakup  gaśnic, zakup 
części do remontów samochodów bojowych, badania lekarskie strażaków, przeglądy 
techniczne budynków, zapłacenie umów zleceń kierowców-konserwatorów w poszczególnych 
jednostkach OSP Gminy Stary Targ oraz ekwiwalenty za udziały w akcjach ratowniczych. 

 

D z i a ł a l n o ś ć    g o s p o d a r c z a   i   r o l n i c z a 

Na terenie Gminy Stary Targ przeważa działalność rolnicza – około 450 rolników; areał ziemi to 
powierzchnia 7 734,6752 ha; w tym: 

- od 100–200 ha – 8 rolników, 

- powyżej 200 ha – 3 rolników. 

 
Na terenie naszej gminy działają również Spółki z o.o., które prowadzą działalność rolniczą: 

1. Gospodarstwo Rolne „AGROFARM” Sp. z o. o.  – 739,2136 ha 

    Jurkowice Pierwsze 

2. Gospodarstwo Rolne „ZIELPOL”  Sp. z o. o.  – 717,7388 ha 

     Zielonki 2A 

3. Gospodarstwo Rolne „WISŁA A” Sp. z o. o.           – 503,2368 ha 

    Trankwice 

4. Gospodarstwo Rolne „CZED”  Sp. z o. o.                 – 369,6834 ha 

    Czerwony Dwór 

5.  JK PRO ROL  Sp. z o. o.                                        – 291,0381 ha 

 

W Gminie Stary Targ liczba zarejestrowanych według stanu na 31 grudnia 2019 
przedsiębiorców (wyłączając działalność rolniczą), którzy podali jej teren jako główne miejsce 
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wykonywania działalności, wynosiła 192 (łącznie z przedsiębiorcami, których działalność jest 
czasowo zawieszona). W 2019 roku ich liczba nie uległa znaczącej zmianie – zarejestrowało się 
(z podjęciem działalności) 21, a wyrejestrowało 22. 

Wśród przedsiębiorców zdecydowanie przeważa działalność w branży budowniczej – spośród 
14 najczęściej podawanych przez nich kodów PKD (klasyfikacji działalności), 13 dotyczy właśnie 
tej branży. Kody najczęściej przez nich wskazywane na dzień 31 grudnia 2019 r. dotyczyły robót 
budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (90 razy), 
wykonywania pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (89 razy) oraz tynkowania (85 
razy). Kod dotyczący robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych był najczęściej wskazywany przez przedsiębiorców jako główny (działalność 
przeważająca) – 23 razy. Kolejne pod względem częstości kody wskazywane jako główne 
dotyczyły transportu drogowego towarów (13 razy), wykonywania pozostałych robót 
budowlanych wykończeniowych (12 razy) oraz sprzedaży detalicznej prowadzonej w 
niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (11 
razy). 

Sekcje, w ramach których podano najwięcej kodów przeważających, to: 

-  budownictwo (75 razy), 

- handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (31 
razy), 

-  przetwórstwo przemysłowe (24 razy), 

-  transport i gospodarka magazynowa (15 razy). 

   

P o l i t y k a   s p o ł e c z n a 

A. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu ma opracowaną Strategię 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sztumskiego na lata 2016-2021. W skład 
powiatu wchodzą dwie gminy miejsko-wiejskie: Dzierzgoń i Sztum oraz trzy gminy wiejskie: 
Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Stary Dzierzgoń. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy. Realizuje zadania 
własne Gminy o charakterze obowiązkowym i zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej, 
zgodnie z ustaleniami  Rady Gminy. Gmina realizując zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę. Ośrodek Pomocy Społecznej 
wykonując zadania własne Gminy w zakresie pomocy  społecznej kieruje się ustaleniami 
Wójta.  

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu realizowane w oparciu o ustawę o 
pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze.zm.) obejmują 
działania osłonowe i aktywizujące, w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie rozwiązać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości. Podstawowym zadaniem pomocy społecznej jest 
wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania podstawowych potrzeb 
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życiowych osób i rodzin oraz umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających 
godności ludzkiej.  

Pomoc społeczna powinna dążyć do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze 
środowiskiem. Poszerzanie zakresu wsparcia oraz pojawianie się nowych narzędzi w pracy 
socjalnej czyni ten proces bardziej efektywnym. Wysiłki Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 
roku, jak i postanowienia na lata kolejne, zmierzają do stopniowej zmiany postrzegania tej 
instytucji w świadomości społeczności lokalnej, gdyż Ośrodek już dawno przestał być instytucją 
wypłacającą jedynie świadczenia finansowe, a staje się narzędziem do budowania polityki 
społecznej na poziomie lokalnym - ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia niepieniężnego, 
które jak udowadniają liczne badania, bardziej skutecznie przyczynia się do usamodzielniania 
rodzin i przeciwdziałania społecznej marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

Świadczenia przyznawane i wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym 
Targu były finansowane z dwóch źródeł: ze środków rządowych z przeznaczeniem na zadania 
zlecone i samorządowych z przeznaczeniem na zadania własne. Podstawą do określenia 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest diagnoza problemów społecznych, prowadzona na 
bieżąco przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu, który gromadzi dane 
dotyczące sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców gminy korzystających z 
pomocy, dane przekazywane przez inne podmioty działające w systemie pomocy społecznej, 
a także analizy zasobów gminy w sferze socjalnej (kadrowych i instytucjonalnych).  

W aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej pomoc społeczna ma do spełnienia ważną rolę. 
Powinna stwarzać poczucie bezpieczeństwa socjalnego, pomagać w tworzeniu właściwych 
warunków życia i zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, wspomagać rodzinę w pełnieniu 
jej funkcji. Realizacja celów musi opierać się na dobrze funkcjonującej bazie materialnej, 
instytucjonalnej oraz wykwalifikowanej kadrze służb społecznych. Działania pracowników 
pomocy społecznej to nie tylko udzielanie świadczeń pieniężnych, które w praktyce często są 
nieadekwatne z oceną sytuacji osoby potrzebującej pomocy, to także praca socjalna oraz 
działania zmierzające do wykorzystywania aktywizacyjnych instrumentów wsparcia.  

                                                                

B. Program działań  na rzecz osób niepełnosprawnych 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu ma opracowany Program na rzecz osób 
niepełnosprawnych Powiatu Sztumskiego na lata 2012-2020. Program zakłada, iż poprzez 
realizację pięciu celów szczegółowych, takich jak: stworzenie korzystnych warunków w 
środowisku lokalnym na rzecz aktywnego i samodzielnego funkcjonowania osób 
niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się, aktywizacja 
zawodowa, zatrudnienie i przeciwdziałanie skutkom bezrobocia wśród osób 
niepełnosprawnych, ułatwianie dostępu osobom niepełnosprawnym do rehabilitacji 
medycznej i pomocy terapeutycznej, wyrównywanie szans edukacyjnych osób 
niepełnosprawnych oraz szeregu zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2012-2020, 
osiągnięty zostanie cel główny programu. 

W pracach nad programem uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu powiatowego 
i gminnego, organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. 
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C. Gminny program wspierania rodziny 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu ma opracowany Gminny Program 
Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. W celu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, 
wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze.zm ), w tutejszym ośrodku pracuje asystent rodziny. Stanowisko 
asystenta rodziny wsparte zostało w danym roku dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej 
w kwocie 15.876 zł. Asystent rodziny pracuje z rodzinami, za ich zgodą, w miejscu przez nich 
wyznaczonym. Ogółem w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. objęto wsparciem 21 
rodzin. 

1.Cele współpracy z rodziną: wsparcie rodzin destrukcyjnych w przezwyciężaniu codziennych 
trudności związanych z opieką i wychowaniem dzieci.  

2. Doprowadzenie do osiągnięcia stabilizacji życiowej rodziny, aby dzieci uniknęły 
umieszczenia w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych. Zadania wykonane w 
okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. oraz osiągnięte efekty: pomoc rodzinom w realizacji 
planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, 
społecznym.  

3. Współpraca na rzecz rodzin z: pracownikami socjalnymi (GOPS Stary Targ), kuratorami 
społecznymi oraz zawodowymi, współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym i grupami 
roboczymi GOPS Stary Targ, pedagogami szkolnymi, Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  

W ramach  programu wspierania rodziny zatrudniona jest 1 opiekunka na zlecenie  - świadcząc 
usługi w 4 środowiskach. Od miesiąca lutego do grudnia 2019 r. były zatrudnione  z urzędu 
pracy 3 opiekunki w ramach prac społecznie użytecznych na rzecz opiekunów osób 
niepełnosprawnych, które wykonywały prace o charakterze pomocniczym, w szczególności 
pielęgnację osób niepełnosprawnych, zabiegi higieniczne, podawanie leków, porządkowanie 
mieszkania, robienie zakupów. Osoby starsze i obłożnie chore pozostają pozbawione opieki ze 
strony rodzin i wymagają opieki ze strony Gminy.  

Podstawowym zadaniem pracowników ośrodka jest praca socjalna. W terenie pracuje 4 
pracowników socjalnych z tut. ośrodka. Przeprowadzane są wywiady środowiskowe na 
zlecenie sądów, zakładów ubezpieczeń społecznych, KRUS-u, Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie  i innych instytucji.                                                                    

Wydawane są opinie w sprawach rozwodowych, pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenia 
opiekunów prawnych dla osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych, wytypowanie 
kandydatów na rodziców zastępczych. Pracownicy ośrodka podnoszą swoje kwalifikacje biorąc 
udział w szkoleniach oraz podwyższając swoje wykształcenie. Pracownicy socjalni w okresie 
sprawozdawczym zawarli 16 kontraktów socjalnych - pisemną umowę z osobą ubiegającą się 
o pomoc, określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie 
podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub 
rodziny. 

 

D. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2019 r.  
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Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 4 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. ( tj: Dz.U. z 2019r., 
poz. 2277 ze zm.), art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca  2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 ze zm.), Rozporządzenia z dnia 4 sierpnia 2016 w sprawie 
Narodowego Programu Zdrowia (Dz. U z 2016r., poz. 1492 ze zm.) - uwzględniając 
Rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do 
realizowania i finansowania gminnych programów alkoholowych w 2019 r..  

Cele strategiczne programu: 1. Wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z 
nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu. 2. 
Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych. 3. Zmniejszenie rozmiarów 
problemów, które aktualnie występują. 4. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia 
sobie z już istniejącymi problemami.   

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. na terenie Gminy było 15 punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych, do spożycia poza miejscem sprzedaży ( w tym 1 w miejscu sprzedaży). W 2019 
r. wydano w ramach kontynuacji dotychczasowym przedsiębiorcom prowadzącym  sprzedaż 
detaliczną: - 0 zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% 
oraz piwa; - 0 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 
18%; - 0 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18%; - 0 
zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. Wydano 3  decyzje o wygaszeniu 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 0 z uwagi na rezygnację z prowadzenia 
działalności gospodarczej, a 3 z uwagi na upływ terminu ważności zezwoleń.  

Przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Punkt Konsultacyjny, 
gdzie mieszkańcy Gminy mogą skorzystać z bezpłatnych porad. Terapeuta uzależnień 
przyjmował zainteresowane osoby dwa razy w tygodniu (po 2 godz. we wtorki). Ogólnie do 
terapeuty na konsultacje, po pomoc, zgłosiło się 27 osób. W tej liczbie było 23 osoby 
uzależnione lub nadużywające alkoholu (18 mężczyzn i 5 kobiet). Terapeuta motywował te 
osoby do podjęcia leczenia, wskazywał placówki, gdzie poszczególne osoby mogą szukać 
pomocy. Do terapeuty zwróciły się także z prośbą o pomoc 4 osoby współuzależnione (4 
kobiety), które otrzymały informacje, jak należy postępować oraz jakie procedury należy 
powziąć w przypadku osób uzależnionych. Osoby współuzależnione przede wszystkim 
otrzymały wsparcie. Niektóre z tych osób zgłaszały się do terapeuty systematycznie i ich 
kontakt z terapeutą w Punkcie Konsultacyjnym był kilkumiesięczny.  

W ościennych ośrodkach pomagającym osobom uzależnionym, tj. w Poradni Leczenia 
Uzależnień w Sztumie oraz na Oddziale Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Prabutach leczyło 
się 16 mieszkańców gminy Stary Targ ( 8 osób w Sztumie, 8 w Prabutach).  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 9 posiedzeniach, 
przeprowadziła rozmowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu z  36 osobami ( wezwanych 
było 73 osoby ), z czego w 2019 r. wpłynęło 35 wniosków, aby objąć daną rodzinę  pod 
obserwację komisji:  wniosek rodziny - 10,  wniosek Posterunku Policji – 2, wniosek Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej -22, wniosek kuratora zawodowego - 1.  
Do Sądu Rejonowego GKRPA skierowała 11 wniosków o zastosowanie  leczenia odwykowego 
zgodnie z opiniami biegłych w przedmiocie określenia stopnia uzależnienia od alkoholu. 
Natomiast   14 osób skierowano do lekarza biegłego w celu stwierdzenia stopnia uzależnienia.  
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W ramach działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje  
Świetlica Socjoterapeutyczna w Zespole Szkół w Starym Targu, gdzie odbywały się zajęcia w 
środy od godz. 14.20 do godz. 18.15. W zajęciach uczestnikami są dzieci  z rodzin niepełnych, 
ze środowisk zagrożonych uzależnieniami, a także dzieci chętne. Praca z dziećmi polegała 
przede wszystkim na terapii grupowej, indywidualnej a także środowiskowo- integracyjnej. 
Podczas zajęć dzieci  przygotowały się do lekcji, odrabiały prace domowe, uczyły się  
przygotowywać poczęstunek dla siebie, koleżanek i kolegów. Zdobywały wiedzę na temat 
wartości odżywczych różnych produktów spożywczych, warzyw i owoców. Uczyły się kultury i 
higieny przygotowywania oraz spożywania posiłków. Świetlica socjoterapeutyczna działająca 
w szkole jest sprawdzoną formą oddziaływań  wychowawczych i profilaktycznych. Umożliwia 
szybkie  reagowanie na trudne sytuacje, korzystając z informacji uzyskanych również od innych 
nauczycieli.  Taka forma pracy z dziećmi zapewnia ciągłość podjętych działań dydaktyczno-
wychowawczych w szkole. 

 

E. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie  na lata 2017- 2020 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. ( Dz.U. z 2020 
r., poz. 218 ze zm.), w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie 
tut. ośrodek podejmuje działania wdrożenia procedury ,,Niebieskiej Karty”. Obejmuje ona 
ogół czynności  realizowane przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, 
ochrony zdrowia i innych służb pomocowych. 

W 2019 roku realizacją procedury ,,Niebieskiej Karty” zostało objętych 26 rodzin. Ilość osób, 
które zostały zaproszone na grupę roboczą wyniosła 88,  w tym – ofiary przemocy, sprawcy i 
dzieci: -  kobiety 34 (w tym 6 kobiet  niepełnosprawnych), - mężczyźni 27 ( w tym 5 mężczyzn 
niepełnosprawnych), - dzieci 27. W 2019 r. wpłynęło do Zespołu Interdyscyplinarnego 20 
Niebieskich Kart, w tym 20 kart zostało założonych przez Policję, 0 kart założonych przez 
pracowników socjalnych i 0 karty założonych przez oświatę.  

 

 2017 2018 2019 

Liczba sporządzonych ,,Niebieskich Kart ”, w tym:    

pomoc społeczna 6 2 0 

Policja 12 13 20 

oświata 0 2 0 

Ochrona zdrowia 0 0 0 

GKRPA 0 0 0 

  

Od stycznia do końca grudnia 2019 r. wszczęto 20 procedur  ,,Niebieskiej Karty”, tym samym 
24 razy zebrała się Grupa Robocza, celem oceny okresowej sytuacji i udzielenia pomocy 
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osobom doznającym przemocy w rodzinie, jak również osobom, które ją stosują. 
Podstawowym celem Zespołu Interdyscyplinarnego  i Grupy roboczej jest wsparcie i pomoc 
osobie doznającej przemocy w rodzinie. Rolą grupy roboczej jest zmotywowanie osoby 
stosującej przemoc do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych, udziału w 
programach dla osób uzależnionych od alkoholu lub warsztatach umiejętności 
wychowawczych dla rodziców stosujących przemoc wobec dzieci. Głównym celem programu 
jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego profesjonalnego 
systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych, bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie z 
uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

F. Gminny program ochrony zdrowia psychicznego  na lata 2018-2022 

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 – 2022 oparty jest na zasadzie 
integracji działań, na rzecz poprawy i utrzymania zdrowia społeczności lokalnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia psychicznego. Istotnym celem tego Programu 
jest promocja zdrowia i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie wszechstronnej 
i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnej do 
życia w środowisku rodzinnym i społecznym.  

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku (Dz. U z 2020 r., poz. 
685 ze.zm.) wskazuje organy administracji samorządowej, jako odpowiedzialne za 
zapewnienie ochrony zdrowia psychicznego. Na terenie Gminy Stary Targ funkcjonuje 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który świadczy pomoc osobom chorym, w tym także 
osobom psychicznie chorym. Opieka zdrowotna finansowana jest ze środków Narodowego 
Funduszu Zdrowia na świadczenia zdrowotne. Gmina Stary Targ nie posiada na swoim terenie 
stacjonarnych zakładów psychiatrycznych opieki zdrowotnej. W związku z tym, iż obecnie nie 
ma rejonizacji, pacjent może leczyć się w dowolnej placówce na terenie całego kraju. Pacjenci 
z terenu naszej Gminy najczęściej kierowani są do placówek funkcjonujących na terenie 
Województwa Pomorskiego.  

Działający na terenie Gminy Stary Targ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy 
w miarę swoich możliwości w różnej formie dla wszystkich mieszkańców, w tym także 
mających problemy ze zdrowiem psychicznym. Tutejszy ośrodek w ramach realizowanych 
zadań, które określa ustawa o pomocy społecznej, przyznaje świadczenia w postaci świadczeń 
pieniężnych i niepieniężnych (pomoc rzeczowa i usługowa) oraz pomocy instytucjonalnej tj.: 
kierowanie do zakładów stacjonarnych: - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Sztumie dla osób 
wymagających całodobowej opieki, - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Sztumie, - 
Zakład Aktywizacji Zawodowej  w Sztumie.  

Realizacja Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Stary Targ na lata 2018-2022 
nastąpi poprzez: prowadzenie w szkołach pogadanek oraz prelekcji z udziałem specjalistów z 
zakresu zdrowia psychicznego, realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, współpracę ze 
służbami opieki psychiatrycznej: z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Zdrowia 
Psychicznego, Szpitalami Psychiatrycznymi, kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w celu 
przedstawienia ofert pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie 
specjalistycznego poradnictwa dla osób z zaburzeniami psychicznymi i rodzin, obejmującego 
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poradnictwo prawne, psychologiczne realizowane w ramach działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

Ze względu na to, że ośrodek zamierza przede wszystkim promować zdrowie i polepszać 
działania,  zostały one skoncentrowane głównie na placówkach oświatowych. Promowanie 
właściwych zachowań życia, w odniesieniu do dzieci i młodzieży, szczególnie w środowisku 
nauczania i wychowania, należy uznać za zadanie pierwszoplanowe. Nasze dzieci i młodzież 
oraz właściwe przekazane wzorce postępowania, to początek zdrowego odpowiedzialnego 
społeczeństwa. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Targu prowadzi program Ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kreowanie jej 
pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych, 
życiowych dzieci, wychowujących się w takich rodzinach. W okresie od 01.01.2019r. do 
31.12.2019r.  wnioski o Kartę Dużej Rodziny złożyło  178 rodzin, wydano   422 karty, w tym  81 
kart dzieciom. 

Szczegółowa informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Starym Targu w załączniku nr 5 do Raportu o Stanie Gminy Stary Targ za rok 2019. 

 

E D U K C J A, K U L T U R A, S P O R T   

A. Oświata 

 Zgodnie z aktualnym stanem prawnym na gminach spoczywa obowiązek ustalenia sieci 
publicznych przedszkoli oraz szkół podstawowych. Oznacza to, że jednostka samorządu 
terytorialnego powołuje placówki oświatowe na swoim obszarze, a także określa granice ich 
obwodów. Gmina ma również obowiązek zapewnić w tych placówkach bezpieczeństwo i 
higieniczne warunków lokalowe oraz materialne do realizacji programów dydaktyczno-
wychowawczych i innych zadań statutowych szkół oraz przedszkoli. 

W 2019 r. podjęto uchwały regulujące pracę placówek oświatowych, m. in. 
ustanowiono Regulamin wynagradzania nauczycieli szkół. Ze względu na wygaszenie 
gimnazjum podjęto uchwałę stwierdzającą zakończenie działalności Publicznego Gimnazjum 
im. Franciszka Jujki w Starym Targu oraz zmieniono nazwę placówki oświatowej z Zespołu 
Szkół im. Franciszka Jujki w Starym Targu na Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Franciszka Jujki 
w Starym Targu. 

W związku z upływem kadencji dyrektorów w dwóch placówkach oświatowych w 2019 
roku powołano nowe osoby na pełniących obowiązki p.o. dyrektora w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Waplewie Wielkim oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starym Targu ( na 
okres od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.).  

 Na zadania związane z edukacją Gmina Stary Targ corocznie otrzymuje subwencję 
z budżetu państwa. Jednak wysokość tych kwot pokrywa niewiele więcej niż połowę 
wydatków. Pozostałe potrzeby finansowane są z naszych wspólnych, gminnych pieniędzy. 

Wysokość wydatków na oświatę w 2019 r.  

Razem wydatki na oświatę, w tym dowozy 8 275 873,68 zł 
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  Dowozy 

Wydatki - Zespół Szkolno-Przedszkolny Stary Targ 3 739 254,58 zł 166 761,68 zł 

Wydatki - Zespół Szkolno-Przedszkolny Waplewo Wielkie 2 111 073,71 zł 

 

56 231,40 zł 

Wydatki - Szkoła Podstawowa Szropy 2 066 878,14 zł 135 674,17 zł 

Razem 7 917 206,43 zł 358 667,25 zł 

 

Subwencja  4 628 250,00 zł 

Wkład gminy  3 647 626,68 zł 

 

 

Liczba nauczycieli wg aktualnych stopni awansu zawodowego wg stanu na 30. września 2019 
r. 

Stopień 
mianowania 
nauczyciela: 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny im. 
Franciszka Jujki 
w Starym Targu: 

Szkoła 
Podstawowa 

im. Feliksa 
Łoyki w 

Szropach: 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny im. 

Rodziny 
Sierakowskich 
w Waplewie 

Wielkim: 

Ilość nauczycieli o 
danym stopniu 
mianowania we 

wszystkich placówkach 
łącznie: 

dyplomowany 24 11 11 46 

mianowany 3 3 4 10 

kontraktowy 5 6 2 13 

stażysta 0 1 0 1 

Ilość 
nauczycieli w 

danej 
placówce 
łącznie: 

32 21 17 70 

 

 

Liczba uczniów i liczba oddziałów po klasach w roku szkolnym 2018/2019 wg stanu na 
sierpień 2019 r. - wg bazy SIO 

Nazwa 
szkoły / 

placówki 
 
 

Szkoła 
Podstawowa 

im. Feliksa 
Łoyki 

w Szropach 

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Jujki w 
Starym Targu 

Szkoła Podstawowa im. 
Rodziny Sierakowskich 
w Waplewie Wielkim 
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Typ szkoły 
dla oddziału 

Szkoła 
Podstawowa 

Szkoła 
Podstawowa 

Gimnazjum Przedszkole Szkoła 
Podstawowa 

Przedszkole 

Liczba 
oddziałów 

ogółem 

11 
 

11 2 3 9 1 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

154 
 

207 42 41 108 23 

Uczniowie 
klasa 

poniżej „0” 

25 0 0 41 0 23 

Uczniowie 
klasa „0” 

15 22 0 0 14 0 

Klasa 1 17 33 0 0 18 0 

Klasa 2 10 18 0 0 9 0 

Klasa 3 10 18 42 - 2 oddz. 0 10 0 

Klasa 4 30 – 2 oddz. 24 0 0 14 0 

Klasa 5 14 32 – 2 oddz. 0 0 9 0 

Klasa 6 10 16 0 0 14 0 

Klasa 7 12 22 0 0 11 0 

Klasa 8 11 22 0 0 9 0 

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 

W roku 2019 gmina wydała 73.755,52 zł na wypłatę stypendium szkolnego za pośrednictwem GOPS w 
Starym Targu. Stypendium szkolne przeznaczone jest na refundację kosztów poniesionych przez 
uczniów na cele edukacyjne. Zwrot kosztów dokonywany jest na podstawie dokumentów imiennych: 
Faktur VAT, biletów imiennych, dowodów wpłaty. Uczniowie w ramach stypendium mogą także 
nabywać artykuły używane od osób fizycznych i udokumentować zakupy umową kupna-sprzedaży. 
 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Franciszka Jujki w Starym Targu 

Liczba uczniów ROK SZKOLNY 2018/2019  

stan na 27.02.2019 r. 

KLASA OGÓŁEM CHŁOPCY DZIEWCZĘTA W TYM 
DOJEŻDŻAJĄCY 

3-latki 12 4 8 4 

4-latki 13 6 7 7 

5-latki 16 13 3 8 

„0”a 22 12 10 11 

RAZEM P-le 63 35 28 30 

I a 16 8 8 7 

I b 17 8 9 9 
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II 18 11 7 16 

III 18 15 3 11 

RAZEM I-III 69 42 27 43 

IV 24 14 10 14 

V a 16 10 6 11 

V b 16 5 11 7 

VI 16 12 4 13 

VII 22 13 9 13 

VIII 22 9 13 12 

RAZEM IV-VIII 116 63 53 64 

RAZEM I-VIII 185 105 80 107 

RAZEM SP 248 140 108 137 

III a 20 12 8 19 

III b 22 14 8 13 

RAZEM III 42 26 16 32 

OGÓŁEM 290 166 124 169 

 

Liczba pracowników: 

nauczyciele – 32 

pracownicy administracji i obsługi: 18. 

Wyniki egzaminów zewnętrznych: 

oddziały gimnazjalne: 

• część humanistyczna – język polski 47,3% 

• część humanistyczna – historia 47,9% 

• część matematyczno-przyrodnicza – matematyka 25,3% 

• część przyrodnicza 38,6% 

• język angielski poziom podstawowy 47,7% 

• język angielski poziom rozszerzony 29,9% 

• język niemiecki 48% 
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szkoła podstawowa: 

• język polski 59% 

• matematyka 29% 

• język angielski 46% 

• język niemiecki 97% 

 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim 

 

Liczba uczniów ROK SZKOLNY 2018/2019 

stan na 31.12.2019 r. 

KLASA OGÓŁEM CHŁOPCY DZIEWCZĘTA W TYM 
DOJEŻDŻAJĄCY 

Przedszkole 21 8 13 11 

„0” 17 8 9 11 

RAZEM P-le 38 16 22 22 

I  10 5 5 4 

II 17 9 8 9 

III 9 5 4 7 

RAZEM I-III 36 19 17 20 

IV 9 7 2 2 

V  14 11 3 8 

VI 9 6 3 2 

VII 14 7 7 5 

VIII 10 3 7 4 

RAZEM IV-VIII 56 34 22 21 

RAZEM I-VIII 92 53 39 41 

OGÓŁEM 130 69 61 63 

 

Liczba pracowników: 

• nauczyciele – 19 
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• pracownicy administracji i obsługi: 11 

Wyniki egzaminów zewnętrznych - szkoła podstawowa: 

• język polski – 60,8 % 

• matematyka – 50,7% 

• język angielski – 54,5% 

Wyniki uzyskane przez uczniów są wyższe niż w powiecie, a z matematyki wyższe również niż 

w województwie i w kraju. 

 

3. Szkoła Podstawowa im. Feliksa Łoyki w Szropach 

 

Liczba uczniów ROK SZKOLNY 2018/2019 

stan na 31.12.2019 r. 

KLASA OGÓŁEM CHŁOPCY DZIEWCZĘTA W TYM 
DOJEŻDŻAJĄCY 

3-latki 3 2 1 0 

4-latki 3 2 1 1 

5-latki 11 4 7 3 

„0”a 19 11 8 11 

RAZEM P-le 36 19 17 15 

I  11 6 5 7 

II 18 8 10 11 

III 11 6 5 9 

RAZEM I-III 40 20 20 27 

IV 9 5 4 6 

V a 14 4 10 7 

V b 14 11 3 8 

VI 12 5 7 5 

VII 9 5 4 6 

VIII 9 3 6 2 
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RAZEM IV-VIII 67 33 34 34 

RAZEM I-VIII 107 53 54 61 

OGÓŁEM 143 72 71 76 

 

Liczba pracowników: 

• nauczyciele pełnozatrudnieni – 18 

• nauczyciele niepełnozatrudnieni – 3  

• nauczyciele uzupełniający etat - 4 

• pracownicy administracji i obsługi- 11 w tym niepełnozatrudnionych - 2  

Liczba oddziałów: 

• oddział przedszkolny -1 

• oddział „0” - 1 

• szkoła podstawowa – 9 

Wyniki egzaminów zewnętrznych - szkoły podstawowe: 

• język polski: 51% 

• matematyka: 41% 

• język angielski: 41% 

 

Porównanie wyników egzaminu ósmoklasisty: 

 

 

Średni 
wynik  

Szropy 

Średni 
wynik  

Stary 
Targ 

Średni 
wynik  

Waplewo 

Średni 
wynik 

w 
gminie 

Średni 
wynik 

w 
powiecie 

Średni wynik  

w 
województwie 

Średni 
wynik  

w kraju 

Język polski  51% 59% 60,8% 57% 57 % 62% 63% 

Matematyk
a 

41% 29% 50,7% 37% 36% 44% 45% 

Język 
angielski 

41% 46% 54,5% 46% 47% 58% 59% 

 

Szczegółowe sprawozdania z działalności placówek oświatowych w Starym Targu znajdują się 
w Załączniku nr 6  do Raportu o stanie Gminy Stary Targ za rok 2019.  

 

B. Kultura 
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1. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu 

GOK w Starym Targu jest jednostką organizacyjną Gminy Stary Targ. 

Działa na podstawie: 

- statutu GOK nadanego uchwałą Rady Gminy w Starym Targu, 

- ustawy z dnia 27 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 
późniejszymi zmianami. 

Gminny Ośrodek Kultury służy realizacji zadań gminy w zakresie upowszechniania kultury, w kierunku 
optymalnego zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska przy uwzględnieniu możliwości 
kadrowych, lokalowych, finansowych oraz stanu wyposażenia w sprzęt. 

Głównym celem działalności GOK jest rozwój i kształtowanie potrzeb oraz aspiracji kulturalnych na 
drodze powszechnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze społeczności Gminy Stary Targ. Wykonując 
powierzone zadania, ośrodek współpracował z Urzędem Gminy, organizacjami pozarządowymi, 
klubami sportowymi, placówkami przedszkolnymi, szkołami, sołtysami, OSP, Caritasem.  

W gminie Stary Targ w 2019 r. funkcjonowały następujące centra: 

- Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu - 40 godzin tygodniowo (dodając imprezy nocne), 

- świetlica Nowy Targ ¼ etatu – 10 godz. tygodniowo, 

- świetlica Kalwa ¼ etatu – 10 godz. tygodniowo, 

- świetlica Tropy sztumskie 3/8 etatu – 15 godz. tygodniowo, 

- świetlica Bukowo 2/5 etatu – 15 godz. tygodniowo, 

- świetlica Waplewo Wielkie ¾ etatu – 30 godz. tygodniowo. 

Na czele GOK-u stoi Dyrektor, który zarządza całokształtem działalności. Gospodarka finansowa 
prowadzona jest na zasadach obowiązujących instytucji kultury i podlega przepisom o finansach 
publicznych. Działalność placówki kształtuje zatrudniona kadra oraz zadania wynikające z jego 
umiejscowienia. 

W 2019 r. w GOK-u zatrudniona była 1 osoba na pełen etat, 1 osoba jako pracownik gospodarczy na ½ 
etatu, księgowa na ¼ etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenie – stawka godzinowa. 

Stałe formy działalności: 

- nauka tańca, 

- nauka gry na instrumentach, zajęcia z rytmiki i wokalu, 

- zajęcia plastyczne, 

-zajęcia komputerowe. 

Oprócz stałych form pracy w GOK-u organizowane były różnego rodzaju spotkania, komisje Radnych, 
sesje Rady Gminy, szkolenia rolników, imprezy organizowane przez mieszkańców ( 18-tki, przyjęcia, 
wesela, stypy itp.). 

Przychody własne GOK wyniosły 4.321,64 zł, natomiast świetlic wiejskich 3.913,87 zł. Ośrodek starał 
się stworzyć mieszkańcom gminy możliwość skorzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji. 
Proponował działania, które sprzyjały integracji społeczeństwa. Oferta obejmowała zarówno duże 
imprezy, jak i kameralne dla mniejszej widowni. 

Szczegółowa informacja na temat działalności GOK w załączniku nr 7 do Raportu o Stanie 
Gminy Stary Targ za rok 2019.  
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2. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu  

W roku 2019 liczba czytelników wyniosła 530 osoby, w tym w Starym Targu - 121, w filii bi-
blioteki w Szropach - 127, a w filii w Waplewie Wielkim- 282. 

W omawianym okresie wypożyczono 11 403 książki, w tym w Starym Targu – 2 875, w Szro-
pach – 3 281 i w Waplewie Wielkim – 5 247. 

Księgozbiór w całej bibliotece gminnej liczył 21 051 woluminów, w tym w Starym Targu – 11 
099, w Szropach - 6133, zaś w Waplewie Wielkim - 3819. 

Biblioteka prenumerowała łącznie 18 tytułów czasopism bieżących. 

W ubiegłym roku zakupiono 415 woluminów nowości wydawniczych. 

W omawianym okresie zostały zorganizowane następujące imprezy i akcje czytelnicze: 

  1. "Cała Polska czyta dzieciom". 

  2. "Podziel się książką". 

  3.  Noce Bibliotek. 

  4. "Jak nie czytam, jak czytam!". 

  5.  Wystawa "Biblioteka w oczach dziecka". 

  6.  Powiatowy Konkurs Czytelniczy. 

  7.  Szkolny "Festiwal czytania". 

  8.  Akcje wspólnego czytania. 

  9.  Wolontariat uczniowski w pracach biblioteki. 

10.  Lekcje biblioteczne. 

 

C.  Sport i rekreacja - Kluby sportowe 

Na terenie Gminy Stary Targ działają aktywnie trzy kluby sportowe z sekcjami piłki nożnej. 
Uczestniczą one w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej.  

Są to kluby: 

1. Gminny Klub Sportowy „Powiśle” Stary Targ. 

2. Ludowy Klub Sportowy w Waplewie Wielkim. 

3. Klub Sportowy „Tęcza” Szropy. 

 

Z budżetu Gminy Stary Targ na 2019 r. na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu 
wydano 42.900 zł. W związku z tym przeprowadzono jeden otwarty konkurs projektów. 

 

W wyniku przeprowadzonego w 2019 r. konkursu na wsparcie realizacji zadań z zakresu 
sportu na terenie Gminy Stary Targ udzielono dotacji następującym klubom sportowym: 
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1) Gminny Klub Sportowy „Powiśle” Stary Targ – dofinansowanie w wysokości 12.200 zł. 

Projekt realizowano w okresie od 28.01.2019 do 30.11.2019. Celem projektu była pro-
mocja zdrowego stylu życia poprzez czynny udział w rozgrywkach piłki nożnej, szkole-
nia oraz treningi sportowe.  

 

2) Ludowy Klub Sportowy w Waplewie Wielkim – dofinansowanie w wysokości 18.500 zł. 

Projekt związany z rozwojem piłki nożnej realizowano w okresie od 28.01.2019 do 
30.11.2019. Celem projektu było propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia po-
przez udział w rozgrywkach piłkarskich i organizację zajęć sportowych.  

 

3) Gminny Klub Sportowy „Tęcza” – dofinansowanie w wysokości 12.200 zł. 

Projekt realizowano w okresie od 28.01.2019  do 30.11.2019 r. Celem projektu była 
promocja zdrowego stylu życia poprzez czynny udział w rozgrywkach piłki nożnej, szko-
lenia oraz treningi sportowe.  

Wszystkim klubom Gmina Stary Targ oprócz wsparcia finansowego zapewnia: 

• boisko, 

• dobrze wyposażone pomieszczenia socjalne. 

W ramach swoich środków GOK ponosi opłaty związane z energią elektryczną i ogrzewaniem 
klubów sportowych w Starym Targu i Waplewie Wielkim. 

Szczegółowa informacja na temat działalności klubów w załączniku nr 8 do Raportu o Stanie 
Gminy Stary Targ za rok 2019.  

 

D. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym  

Projekt: „Pomorscy Partnerzy w E-Rozwoju” 

Gmina Stary Targ uczestniczyła w projekcie: „Pomorscy Partnerzy w E-Rozwoju”, 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. 

Celem projektu był wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla 
prowadzenia działalności gospodarczej Urzędu oraz monitorowanie procesu ich świadczenia 
poprzez wdrażanie w Urzędzie rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami 
dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. 

W ramach projektu wykonano następujące zadania: 

- elektronizacja procesu obsługi podatkowej – umożliwienie załatwiania spraw poprzez 
wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie: https://eurzad.gminastarytarg.pl/, 

- podniesienie kompetencji kadry Urzędu przez szkolenia z obszarów podatków i opłat 
lokalnych (w zakresie stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w 
procesie świadczenia e-usług), 

https://eurzad.gminastarytarg.pl/
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- poprawa dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych                                                         
i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję w postaci platformy online: 
https://eurzad.gminastarytarg.pl/. 

 

VI.Realizacja uchwał rady gminy 

W roku 2019 Rada Gminy Stary Targ podjęła 72 uchwały. 

 

Referat Finansowy - uchwały 2019 r. 

Lp. Nr uchwały z dnia: 

 

Czego dotyczy: 

1. XIII/89/2019 

19 grudnia 2019 

Zmian budżetu Gminy Stary Targ na rok 2019 

2. XIII/90/2019 

19 grudnia 2019 

Uchwalenia Wieloletniej Prognoz Finansowej 

3. XIII/91/2019 

19 grudnia 2019 

Uchwalenia budżetu Gminy Stary Targ na 2020r. 

4. XIII/92/2019 

19 grudnia 2019 

Zmiany Uchwały nr XII/77/2019 Rady Gminy Stary 
Targ z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie stawek 
opłaty targowej, terminów płatności oraz zasad 
poboru 

5. XIII/93/2019 

19 grudnia 2019 

Zmiany Uchwały nr XII/78/2019 Rady Gminy Stary 
Targ z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie stawek 
opłat od posiadania psów i terminów płatności 

6.  XIII/94/2019 

19 grudnia 2019 

Ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa 
drogowego dróg gminnych w granicach 
administracyjnych Gminy Stary Targ 

7. Komunikat Prezesa GUS 

27 listopada 2019 

Średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do 
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 

8. Komunikat Prezesa GUS 

27 listopada 2019 

Sprzedaży drewna według średniej ceny drewna 
uzyskanej prze nadleśnictwo 

9. XII/74/2019 

27 listopada 2019 

Zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2019 r. 

10. XII/75/2019 

27 listopada 2019 

Zmiany WPF 

11. XII/76/2019 Określenia stawek podatku od nieruchomości na 
2020 r. 

https://eurzad.gminastarytarg.pl/
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27 listopada 2019 

12. XII/77/2019 

27 listopada 2019 

Dziennych stawek opłaty targowej, terminów 
płatności oraz zasad poboru 

13. XII/78/2019 

27 listopada 2019 

Stawek opłaty od posiadania psów i terminów 
płatności  

14. XII/86/2019 

27 listopada 2019 

Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób 
nietrzeźwych z terenu Gminy Stary Targ w Pogotowiu 
Socjalnym w Elblągu w roku 2020 

15. XI/53/2019 

27 września 2019 

Zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2019r. 

16. XI/54/2019 

27 września 2019 

Zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2019 r. 

17. XI/64/2019 

27 września 2019 

Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Sztumskiego w 2020 r. 

18. X/48/2019 

12 lipca 2019 

Zmian budżetu Gminy Stary targ na 2019 r. 

19 XI/40/2019 

14 czerwca 2019 

Zmian Budżetu Gminy Stary Targ 

20. IX/46/2019 

14 czerwca 2019 

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 
Stary Targ wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Stary 
Targ z wykonania budżetu za rok 2018 

21. IX/47/2019 

14 czerwca 2019 

Absolutorium dla Wójta Gminy Stary Targ 

22. VIII/37/2019 

05 czerwca 2019 

Zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie 
planowanego deficytu budżetu oraz spłatę 
zaciągniętych zobowiązań 

23. V VIII/38/2019 

05 czerwca 2019 

Zaciągnięcie przez Gminę Stary Targ pożyczki z 
budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 
projektów realizowanych w ramach PROW na lata 
2014-2020 

24. VIII/39/2019 

05 czerwca 2019 

Zmiany WPF Gminy Stary Targ 

25. VII/29/2019 

29 marca 2019 

Zmian budżetu Gminy Stary Targ na 2019 r. 
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26. VII/30/2019 

29 marca 2019 

Udzielenia dotacji celowej dla parafii 
Rzymskokatolickiej w Dąbrówce Malborskiej na prace 
remontowo- konserwatorskie kościoła w Dąbrówce 
Malborskiej 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - uchwały 2019 r. 

Lp. Nr uchwały z dnia: 

 

Czego dotyczy: 

1. XII/81/2019 

27 listopada 2019 

 

Trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania  

2. XI/55/2019 

27 września 2019 

Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – 
schronisku dla osób bezdomnych 

3. VII/32/2019 

29 marca 2019 

Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Starym Targu 

4. VII/33/2019 

29 marca 2019 

Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019r. w Gminie 
Stary Targ 

 

Referat Rozwoju Gospodarczego - uchwały 2019 r. 

 

Lp. Nr uchwały z dnia: 

 

Czego dotyczy: 

1. XII/82/2019 

27 listopada 2019 

Odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy na czas określony do 30 
lat na nieruchomości stanowiące własność Gminy 
Stary Targ 

2. XII/83/2019 

27 listopada 2019 

Oddania w użyczenie na czas nieokreślony 
pomieszczeń używanych na poziomie piwnicy 
znajdujących się w budynku użytkowym przy ul. 
Głównej 20 w Starym Targu na rzecz Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Targu 

3. XII/84/2019 

27 listopada 2019 

Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym 
nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 
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ewidencyjnym 122/23 położonej w obrębie 
ewidencyjnym Jurkowice 

4. XII/85/2019 

27 listopada 2019 

Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym 
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym, oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 93/29 położonej w obrębie 
ewidencyjnym Kątki 

5. XII/87/2019 

27 listopada 2019 

Wyrażenia zgody na przejęcia prze Gminę Dzierzgoń 
części zadań Gminy Stary Targ z zakresu organizacji 
publicznego transportu zbiorowego 

6. XII/88/2019 

27 listopada 2019 

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki 293/2 obręb Kalwa, jako 
zmiany do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pod nazwą " Wiatraki- Kalwa" 

7. XI/60/2019 

27 września 2019 

Zasad zagospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Stary Targ 

8 . XI/61/2019 

27 września 2019 

Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej 
oznaczonej nr ewidencyjnym 264/15 położonej w 
obrębie ewidencyjnym Stary Targ  

9. XI/62/2019 

27 września 2019 

Oddania w użyczenie na czas nieokreślony 
pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku 
użytkowym przy ul. Głównej 20 w Starym Targu na 
rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Starym Targu 

10. XI/63/2019 

27 września 2019 

Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym 
nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 173/3 położonej w obrębie 
ewidencyjnym Kalwa 

11. XI/65/2019 

27 września 2019 

Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej 
oznaczonej nr 80, położonej w obrębie ewidencyjnym 
Dąbrówka Malborska 

12. XI/66/2019 

27 września 2019 

Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej 
oznaczonej nr 262, położonej w obrębie 
ewidencyjnym Szropy 

13. X/50/2019 

12 lipca 2019 

Odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas 
nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny 
zasób nieruchomości 

14. X/51/2019 

12 lipca 2019 

Wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę 
nieruchomości położonej w miejscowości Stary Targ, 
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gmina Stary Targ na okres nieokreślony stanowiącej 
działkę nr 25/10 

15. X/52/2019 

12 lipca 2019 

 Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty 

16. IX/41/2019 

14 czerwca 2019 

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zainwestowania wsi 
Mleczewo 

17. IX/42/2019 

14 czerwca 2019 

Wyrażenia zgody na zbycie prze Gminę Stary Targ 
gruntów niezabudowanych 

18. IX/44/2019 

14 czerwca 2019 

Wyrażenie zgody na bezprzetargową dzierżawę 
nieruchomości położonej w miejscowości Stary Targ, 
na okres 29 lat, stanowiącej część działki nr 130/11 (o 
powierzchni 250m2) 

19. VII/31/2019 

29 marca 2019 

Przystąpienia do zmiany m.p.z.p. obszaru 
zainwestowania wsi Waplewo Wielkie i Waplewko 
zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stary Targ nr 
XXX/278/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. 

20. VII/34/2019 

29 marca 2019 

Określenia ,,Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Stary Targ w 2019 roku” 

21. VII/35/2019 

29 marca 2019 

Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym 
przez Gminę Stary Targ nieruchomości gruntowej, 
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 265/6, położona 
w obrębie ewidencyjnym Szropy 

22. VI/26/2019 

27 lutego 2019 

Przystąpienia do modernizacji drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych położonej na działce nr 119 obręb 
Jurkowice 

23. V/23/2019 

23 stycznia 2019 

Wyrażenie zgody na realizację inwestycji p.n. 
,,Modernizacja systemu ciepłowniczego w 
miejscowości Stary Targ wraz z wymiana źródła ciepła 
na kotły na pelet” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 (oś priorytetowa 10 Energia, działanie 10.4 
Redukcja emisji) 

24. V/24/2019 

23 stycznia 2019 

Przyjęcia do realizacji poprawionego Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stary Targ 

 

Referat Organizacyjny - uchwały 2019 r. 

Oświatowo-  Społeczne 
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1. XII/80/2019 

27 listopada 2019 

Stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego 
Gimnazjum im. Franciszka Jujki w Starym Targu 

2. XI/56/2019 

27 września 2019 

Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 
nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu 
pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w 
celu współorganizowania kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym i 
doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach 
oraz dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek 
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Stary Targ 

3. XI/57/2019 

27 września 2019 

Uchylenia w części Uchwały Nr XXVII/203/00 Rady 
Gminy w Starym Targu z dnia 28 września 2000 r. w 
sprawie udzielenia zniżek nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, w 
zakresie realizacji tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych oraz ustalenia 
tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli logopedów, 
pedagogów i psychologów w szkołach 

4. XI/58/2019 

27 września 2019 

Zmiany nazwy Zespołu Szkół w Starym Targu 

5. XI/59/2019 

27 września 2019 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Stary Targ 

6. X/49/2019 

12 lipca 2019 

Planu sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Stary Targ oraz 
określenia granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych, obowiązujących od 1 września 2019 
r. 

7. VII/28/2019 

29 marca 2019 

Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stary Targ 
do Sztumskiego Klastra Energetycznego  

Referat Organizacyjny 

 

1. XIII/95/2019 

19 grudnia 2019 

Wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych 
straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych 
i szkoleniach pożarniczych przez Państwową Straż 
Pożarną lub Gminę 

2. XII/79/2019 

27 listopada 2019 

Uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 
Stary Targ z organizacjami pozarządowymi oraz z 
innymi wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o 
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działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 
2020 r. 

3. XI/67/2019 

27 września 2019 

Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Targ 

4. IX/43/2019 

14 czerwca 2019 

Rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy 
Stary Targ 

5. IX/45/2019 

14 czerwca 2019 

Udzielenia Wójtowi Gminy Stary Targ wotum zaufania  

6. VII/36/2019 

29 marca 2019 

Rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego 
wyborów sołtysa Sołectwa Szropy- Niziny 

7. VI/27/2019 

27 lutego 2019 

Ustalenia wysokości ryczałtu dla Przewodniczącego 
Rady Gminy Stary Targ 

8. IV/18/2019 

03 stycznia 2019 

Powołania stałych komisji Rady Gminy Stary Targ  

8. IV/19/2019 

03 stycznia 2019 

Powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

9. IV/20/2019 

03 stycznia 2019 

Powołania Komisji Edukacji, Zdrowia i Spraw 
Społecznych  

10. IV/21/2019 

03 stycznia 2019 

Powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i 
Bezpieczeństwa Publicznego 

11. IV/22/2019 

03 stycznia 2019 

Powołania Komisji Budżetu, Finansów i Promocji 
Gminy 

 

VII. Współpraca z innymi społecznościami 

A.  Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”  

Gmina Stary Targ kontynuuje współpracę jako partner w Lokalnej Grupie Działania „ Kraina 
Dolnego Powiśla” Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania. W ramach tej współpracy Gminny 
Ośrodek Kultury  w 2018 roku podpisał z Urzędem Marszałkowskim umowę na doposażenie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu w sprzęt do organizacji imprez kulturalnych oraz 
świetlic wiejskich w miejscowościach Bukowo, Kalwa i Nowy Targ. Projekt był 
współfinansowany z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020, na 
realizację operacji w zakresie poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczeństwo” w ramach działania „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem z zakresie rozwoju 
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ogólnodostępnej  niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kulturalnej - w 
tym wyposażenie podmiotów działających  w sferze kultury.  

Projekt kontynuowano w roku 2019. Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu w 2019 r. 
zakupił sprzęt do organizacji imprez tematycznych tj. Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, 
Dzień Babci i Dziadka, Dożynki, Andrzejki, Jasełka, zebrania wiejskie czy też spotkania dla 
społeczności lokalnej. Cały zakupiony sprzęt służy dzieciom, młodzieży i dorosłym, których 
zachęcił do czynnego spędzania czasu wolnego i lokalnej integracji. 

W skład zakupionego sprzętu wchodzi: sprzęt nagłaśniający, sprzęt oświetleniowy, 
doposażenie w system konferencyjny, krzesła bankietowe 180 szt., stoły 33 szt., telewizor 58 
cali, stół bilard, gra piłkarzyki, zadaszenie na scenę letnią. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie umowy przyznania pomocy 
dla  Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu dofinansowała projekt kwotą 82 006,00 zł. 

 

B.  Związek Gmin Pomorskich  

Gmina Stary Targ należy do Związku Gmin Pomorskich. Organizacja powstała jako efekt zapo-
trzebowania na wspólne działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich województwa pomor-
skiego. Obecnie związek  zrzesza 93 gminy wiejskie, miejsko–wiejskie i miejskie, a podejmo-
wane przez niego inicjatywy mają przełożenie na jakość życia ponad 800 000 mieszkańców. 
Związek Gmin Pomorskich jest najstarszą i największą w województwie pomorskim korporacją 
zrzeszającą jednostki samorządu terytorialnego oraz jedną z największych w kraju.  Nadrzęd-
nymi założeniami realizowanymi w ramach statutu przyjętego przez ZGP jest reprezentowanie 
i obrona wspólnych interesów zrzeszonych jst oraz wspieranie idei samorządu terytorialnego. 

Związek Gmin Pomorskich w swoich działaniach skupia się przede wszystkim na takich płasz-
czyznach jak: 

• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej mieszkańców gmin, 

• rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, 

• edukacja ekologiczna, 

• rozwój dialogu społecznego, 

• rozwój edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego, 

• upowszechnienie i ochrona praw kobiet, 

• upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, 

• działania na rzecz rozwoju i ochrony gospodarki środowiskowej, w tym rybołówstwa. 

 

C.  Związek Miasta Polskich  

Gmina Stary Targ korzysta z nieodpłatnych szkoleń i doradztwa, organizowanych przez związek 

dla jednostek samorządu terytorialnego. 
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 Załączniki do Raportu o Stanie Gminy Stary Targ za rok 2019: 

 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stary Targ za 2019 r. 

2. Wyciąg z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Targ na lata 2019-2028 

3. Fundusze sołeckie za rok 2019 

4. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stary Targ za rok 2019 

5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019 

6. Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych na terenie Gminy Stary Targ w roku 
2019 

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Targu za rok 2019. 

8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Stary Targ z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2019   
 

 


