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1. WSTĘP 

 

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

o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Gminy Parchowo  

w 2020 roku. Informacje zawarte w raporcie przybliżają mieszkańcom Gminy temat 

funkcjonowania samorządu i są podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości 

Gminy. 

 

2. INFORMACJE OGÓLNE 

 

a. Ogólna charakterystyka gminy 

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

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

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

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

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

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

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

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

15 km od Bytowa. 

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

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

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

korzystając z licznych ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych i kajakowych.  

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

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

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

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

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

urzędowego, języka kaszubskiego jako języka pomocniczego. 

 Według stanu na 31 grudnia 2020 roku, liczba ludności Gminy Parchowo wyniosła  

3 869 osób (pobyt stały), z czego 50,51 % stanowiły kobiety, a 49,49 % mężczyźni. Struktura 

ludności Gminy przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym (pobyt 

stały i czasowy) stanowiły 24,28 %, osoby w wieku produkcyjnym 59,90 %, a w wieku 

poprodukcyjnym 15,82 %. W roku 2020 liczba ludności wzrosła o 0,65 % w stosunku do roku 

ubiegłego.  

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

położone centralnie w stosunku do obszaru gminy, Parchowo. 
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DEMOGRAFIA 

Wykaz ludności 

 

Nazwa sołectwa 
Liczba mieszkańców  

(pobyt stały i czasowy - stan na 31.12.2020 r.) 

Chośnica 232 

Gołczewo 289 

Grabowo Parchowskie 39 

Jamno 362 

Jeleńcz 135 

Nakla 732 

Nowa Wieś 131 

Parchowo 1275 

Soszyca 140 

Sylczno 273 

Żukówko 330 

Razem 3 938 

 

Migracja 

 

Rok 2018 2019 2020 

Liczba ludności 

zgłoszenie pobytu: 

stałego - 76 

czasowego  - 46 

zgłoszenie pobytu: 

stałego - 67 

czasowego  - 115 

zgłoszenie pobytu: 

stałego - 78 

czasowego  - 100 

 

Przyrost naturalny 

 

Rok 2018 2019 2020 

Urodzenia 61 51 50 

Zgony 30 35 33 

 

Struktura wiekowa 

 

Przedział wiekowy 
Liczba osób 

(stan na 31.12.2020 r.) 

0 – 6 lat 410 

7 – 18 lat 607 

19 – 59 lat 2188 

60+ 733 
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b. Urząd Gminy 

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy obejmuje następujące stanowiska pracy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Parchowo kształtował się następująco: 

Rok 2018 2019 2020 

Stan zatrudnienia: 

liczba etatów/liczba 

pracowników 

34,5/36 - w tym 

6 pracowników 

interwencyjnych 

34,5/36 - w tym  

6 pracowników 

interwencyjnych 

29,5/31 - w tym  

2 pracowników 

interwencyjnych 

Koszty utrzymania, w tym: 1 764 127,24 1 801 999,81 1 932 831,50 

wynagrodzenia 1 410 108,13 1 440 789,45 1 549 573,78 

pochodne od wynagrodzeń  255 356,73 267 178,01 280 629,06 

Pozostałe koszty związane  

z zatrudnieniem 
98 662,38 94 032,35 102 628,66 

 

1. INFORMACJE FINANSOWE 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 21,84 % 

Wykonanie dochodów ogółem 29 307 140,53 zł 

Wykonanie dochodów własnych 6 401 273,94 zł 

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – 4,48 % 

Wykonanie – wydatki ogółem 23 597 500,14 zł 

Wykonanie – wydatki majątkowe 1 056 916,43 zł 
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Wykonanie dochodów 

Plan dochodów 27 040 436,09 zł 

Wykonanie dochodów ogółem, w tym 29 307 140,53 zł 

PIT 2 194 063,00 zł 

CIT 2 999,26 zł 

 

DOCHODY W LATACH 2018-2020 

 
Wykonanie wydatków 

Plan wydatków 25 204 598,71 zł 

Wykonanie wydatków 23 597 500,14 zł 

 

WYDATKI W LATACH 2018-2020 

 
 

 

 

10000000,00 20000000,00 30000000,00 

2018 

2019 

2020 

23360498,05 

28054458,50 

27040436,09 

22604495,79 

26516538,23 

29307140,53 

Wykonanie 

Plan 

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

2018 

2019 

2020 

29355038,05 

26926115,50 

25204598,71 

26977015,90 

25688569,49 

23597500,14 

Wykonanie 

Plan 
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Wynik budżetu (deficyt/nadwyżka) 

Planowany wynik 1 835 837,38 zł 

Wykonanie 5 709 640,39 zł 

 

Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu Gminy 

Plan 2 167 125,00 zł 

Wykonanie 2 302 080,64 zł 

 

Wysokość dochodów z majątku w stosunku do planu – 131,56 % 

Plan 356 218,00 zł 

Wykonanie 468 650,76 zł 

 

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu – 76,24 % 

Plan 1 386 373,00 zł 

Wykonanie 1 056 916,43 zł 

 

WYDATKI BIEŻĄCE W LATACH 2018-2020 

 

WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2018-2020

 

0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 

2018 

2019 

2020 

18545272,04 

20646914,72 

22540583,71 

0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 

2018 

2019 

2020 

8431743,86 

5041654,77 

1056916,43 
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Realizacja projektów współfinansowanych ze środków pozabudżetowych w 2020 roku 

 

Tytuł projektu/źródło finansowania 

Wartość 

projektu  
(w zł) 

Wartość 

dofinansowa

nia  

(w zł) 

Wkład 

własny (w zł) 

Wartość 

środków, 

która  

wpłynęła  

w 2020 roku 
(w zł) 

Uwagi 

Nowoczesna szkoła- projekt 

realizowany w ramach programu 

Komisji Europejskiej ERASMUS+ 
221 918,15 207 627,66 0,00 0,00  

„GLOBETROTTERS” projekt 

realizowany w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego  
200 000,00 200 000,00 0,00 0,00  

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła + 
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego” w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2017- 2020  

134 978,24 134 978,24 0,00 134 978,24  

Projekt „Explorers” w ramach programu 

PO WER „Ponadnarodowa mobilność 
uczniów”  

200 000,00 200 000,00 0,00 180 000,00 

Z uwagi na pandemię środki 
pozostają „zamrożone”. 

Projekt obecnie nie jest 

realizowany 

Senio-RITA - Rehabilitacja, Integracja, 

Teleopieka i Asystentura dla seniorów, 

niepełnosprawnych, przewlekle chorych 
oraz ich opiekunów w powiecie 

bytowskim. 

485 035,00 457 300,00 27 735,00 0,00 

Projekt realizowany 
zgodnie z założeniami, 

zakończenie zaplanowano 

na 2023 r. 

Dostawa i montaż kotłów na biomasę w 

3 obiektach użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Parchowo w ramach 

projektu „Kompleksowa wymiana 

źródeł ciepła w obiektach użyteczności 
publicznej na terenie na terenie Powiatu 

Bytowskiego” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014- 2020”  

91 874,98 71 044,34 20 830,64 0,00  

Usuwanie wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Parchowo –
edycja 2019 dofinansowane ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Gdańsku  

66 296,02 37 650,00 28 646,02 37 650,00  

„Montaż odnawialnych źródeł energii w 

Gminie Parchowo” w zakresie działania 

„Realizacja lokalnych strategii rozwoju 
kierowanych przez społeczność" w 

ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie 
zatrudnienia i spójności terytorialnej', 

objętego Programem Operacyjnym 

"Rybactwo i Morze", z wyłączeniem 
projektów grantowych  

372 698,65 270 914,76 101 783,89 0,00 

Rozpoczęcie realizacji 

inwestycji zaplonowano na 
rok 2021 

Przebudowa dróg gminnych w 

miejscowości Parchowo: ul. Tartaczna, 

ul. Szkolna i ul. Strażacka „ w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  

2 836 633,00 1 418 316,00 1 418 317,00 0,00 

Rozpoczęcie realizacji 
inwestycji zaplonowano na 

rok 2021 

Środki pozyskane z Funduszu 

Przeciwdziałanie COVID-19 z 
Funduszu Inwestycji Lokalnych  

500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00  

Utwardzenie dróg gminnych w Gminie 

Parchowo- droga na odcinku Sumin –

Sylczno oraz w miejscowości Nowa 
Wieś dofinansowanego przez Rządowy 

Fundusz Inwestycji Lokalnych 

1 087 200,00 800 000,00 287 200,00 800 000,00 

Rozpoczęcie realizacji 

inwestycji zaplonowano na 
lata 2021- 2022 

Budowa dojścia – ścieżki do 
ogólnodostępnego miejsca turystyczno-

wypoczynkowego przy jeziorze Mausz 

wraz z budową kładki stalowo-
betonowej dofinansowanego przez 

Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych 

520 000,00 390 000,00 130 000,00 390 000,00 

Rozpoczęcie inwestycji 

zaplanowano na lata 2021- 
2022 

Budowa sieci wodociągowej  
z przyłączami do granicy nieruchomości 

w miejscowości Jamnowski Młyn wraz 
468 411,23 351 308,40 117 102,83 351 308,40 

Rozpoczęcie inwestycji 
zaplanowano na lata 2021- 

2022 
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z montażem paneli fotowoltaicznych 
dofinansowanej przez Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych 

      

 

Poziom zadłużenia 

Poziom zadłużenia 

wg stanu na dzień 

31.12 

2018 2019 2020 

26,8% 19,3% 9,7% 

 

Zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów wynosiło 9,7%, w tym z tytułu 

kredytów i pożyczek długoterminowych (bez pożyczek na wyprzedzające finansowanie) 

9,7%, tj. 2 850.000 zł. 

Na obsługę długu (odsetki od kredytów) w 2020 r. wydano 59 710,36 zł. 

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

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik 

zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi 

do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej 

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

o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do 

dochodów ogółem. 

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

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

wskaźnik spłaty jest niewiele wyższy niż wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań. 

Relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących z roku na rok się zmniejsza. Ze 

względu na powyższe konieczne jest dokonania rewizji wydatków bieżących w latach 

przyszłych, w celu ich optymalizacji. 

 

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych  

Rok 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Obsługa zadłużenia 

(po wyłączeniach) 
3,12% 2,83% 2,95% 2,59% 2,53% 2,79% 2,79% 

Maksymalna 

obsługa zadłużenia 
13,75% 17,78% 14,78% 9,69% 6,05% 5,38% 7,65% 

Zachowanie relacji 

 z art. 243 
Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

Rok 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Obsługa zadłużenia 
(po wyłączeniach) 

2,75% 2,68% 2,62% 2,56% 2,50% 2,45% 2,73% 

Maksymalna 

obsługa zadłużenia 
5,91% 4,50% 4,42% 4,28% 4,14% 4,09% 4,04% 

Zachowanie relacji  

z art. 243 
Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

Rok 2034 2035 2036   

Obsługa zadłużenia 
(po wyłączeniach) 

2,69% 2,66% 2,54% 

Maksymalna 

obsługa zadłużenia 
3,98% 3,93% 3,88% 

Zachowanie relacji 

 z art. 243 
Tak Tak Tak 

Źródło: opracowanie własne 
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Zaległości podatkowe podatników 

Zaległości podatkowe posiadają następujący podatnicy: 

1) osoby fizyczne na kwotę 141.072,75 zł 

2) osoby prawne na kwotę 14.928,28 zł 

 

2. ŁAD PRZESTRZENNY 

 

a. Studium Uwarunkowań i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania 

Gminy 

 Podstawowym dokumentem planistycznym, określającym politykę przestrzenną 

gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Parchowo zostało uchwalone przez Radę Gminy 

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

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

przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt dokonuje 

analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu 

planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do 

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

Zmiany te zostały przeprowadzone i uchwalone uchwałą Rady Gminy Parchowo Nr 

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

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

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

potrzeba zmiany obowiązującego studium. 

 

b. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania 

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

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

przestrzennym plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 

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

stracił swoją ważność jest miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Parchowo, którego granice opracowania obejmowały obszar całej gminy.  

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

planami zagospodarowania przestrzennego. Obecnie aktualnych jest 21 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, które obejmują swym obszarem 188 ha powierzchni 

gminy. Procentowa powierzchnia przeznaczenia terenów w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego przedstawia się następująco: zabudowa mieszkalna 

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

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

Niski budżet gminy oraz wysokie koszty prac planistycznych uniemożliwiają opracowanie 

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

miejscowe na terenie gminy.  

W ostatnim czasie wpłynął wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla w Żukówku na działkach nr 128/2 i 129/9 obręb 

Żukówko. Rada Gminy Parchowo po analizie wniosku podjęła uchwałę Nr XIX.171.2020  

z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany planu. Trwa 

procedura planistyczna w przedmiotowej sprawie. 

Realizacja inwestycji następuje w oparciu o plany obowiązujące oraz na podstawie 

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

W roku 2020 Wójt Gminy Parchowo wydał 64 nowe decyzje o warunkach zabudowy oraz 16 
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decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pod zabudowę mieszkalną 

jednorodzinną i rekreacji indywidualnej udzielono 50 decyzji, pod zabudowę inną 14 decyzji.  

Ponadto na wnioski zainteresowanych w ubiegłym roku wydano 145 zaświadczeń  

o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i 2 

wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

3. ZASOBY MATERIALNE GMINY 

 

a. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 

Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Parchowo – 294,7152  ha 

w tym (w ha): 

- grunty orne – 93,8402 

- łąki – 5,4241 

- pastwiska – 4,0528 

- grunty pod stawami – 0,7743 

- rowy – 10,2970 

- drogi – 140,9869 

- zurbanizowane tereny niezabudowane – 3,1698 

- tereny zabudowane pozostałe – 11,7707 

- tereny przemysłowe – 2,1324 

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – 6,7604 

- grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione – 3,4030 

- tereny różne – 3,4536 

- grunty pod wodami – 8,6500 

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

Kłodno. 

Ponadto Gmina Parchowo posiada 2,8733 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste 

osobom fizycznym i prawnym. 

 

Zestawienie zbiorcze sposobu zagospodarowania mienia komunalnego 

w Gminie Parchowo w roku 2020 

Opis mienia 

grunty 

Łączna 

Ilość 

(w ha) 

 

Wartość 

inwentaryzacyjna 

(w zł) 

Sposób zagospodarowania 

użyczenie dzierżawa inne 

Grunty 

komunalne 

ogółem (ha), w 

tym: 

294,7152 8 949 237,43 6,00 80,25 208,2045 

grunty rolne 103,3171 989 830,90 - 80,25 23,0671 

drogi 140,9869 4 307 542,05 - - 140,9869 

lasy i zadrzewienia 3,403 31 919,78 - - 3,143 

tereny 

rekreacyjno-

wypoczynkowe 

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

działki budowlane 3,1698 724 210,00 - - 3,1698 

inne 37,078 2 341 922,62 6,00 - 31,0773 

 



12 
 
 

Gmina Parchowo w 2020 roku sprzedała mienie komunalne: 

a) w formie przetargu:   

- działka nr 167/19 o pow. 1.136 m
2 

położona w  obrębie Żukówko za kwotę 38 784,00 zł  

- działka nr 167/20 o pow. 1.405 m
2 

położona w obrębie Żukówko za kwotę 47 797,80  zł  

- działka nr 167/21 o pow. 2.044 m
2 

położona w obrębie Żukówko za kwotę 67 650,00  zł  

- działka nr  60/13 o pow. 1.299 m
2 

położona w obrębie Grabowo za kwotę 405 900,00 zł  

 b) bezprzetargowo: 

 - działka nr 510 o pow. 381 m
2 

położona w Soszycy za kwotę 9.879,00 zł 

Gmina Parchowo w 2020 roku powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące 

nieruchomości: 

a) nabyta z mocy prawa decyzją komunalizacyjną: 

- działka nr 582/6 o pow. 0,63  ha położona w obrębie Jamno – droga, 

b) nabyta z mocy prawa decyzją podziałową: 

- działka nr 208/1 o pow. 80 m
2
 położona w Parchowie – pas drogowy (poszerzenie drogi     

  gminnej). 

 

b. Program opieki nad zabytkami 

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

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

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

zabytkami nakłada na gminy obowiązek sporządzenia Gminnego Programu Opieki nad 

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

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

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został uchwalony przez Radę Gminy Parchowo 

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

polityki samorządu służącej podejmowaniu planowanych działań dotyczących finansowania, 

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

kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Plan ten zawiera 

między innymi wykaz zabytków wpisanych do rejestru  i ewidencji zabytków województwa 

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

zabytki archeologiczne.  

 Gmina Parchowo posiada kilka ciekawych obiektów zabytkowych oraz układów 

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

Spośród zabytków budownictwa pozostają widoczne w przestrzeni głównie dokonania dwóch 

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

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

 Ciekawym obiektem jest znajdujący się w centrum Parchowa pałac w stylu 

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

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

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

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

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

drzewostanu uległa zniszczeniu.  

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

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

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

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

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

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

o mocy 250 kW powstała w 1898 r.. Niewątpliwą atrakcją elektrowni są ponad stuletnie 

żarówki węglowe firmy Osram. W elektrowni można oglądać także marmurową tablicę 

nastawną z jedenastoma oryginalnymi przyrządami z lat 20-tych XX wieku. W skład 
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kompleksu hydrotechnicznego elektrowni wchodzi kanał długości 1 850 m, jaz przesiewny i 

kaskada upustu bocznego. 

 Do rejestru zabytków województwa pomorskiego z terenu gminy są wpisane 2 

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

wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych województwa pomorskiego jest 6, 

natomiast  

w ewidencji 164. 

 W ewidencji zabytków figurują następujące budynki, stanowiące mienie komunalne 

Gminy Parchowo: 

- świetlica wiejska w Chośnicy, 

- izba regionalna w Gołczewie,  

- była szkoła w Jamnie, 

- budynek mieszkalny przy ul. Kartuskiej 11 w Parchowie, 

- świetlica w Sylcznie.  

W 2019 roku wykonano remont świetlicy wiejskiej w Chośnicy. W roku 2020 

kontynuowano remont wykonując zadaszenie od strony zaplecza kuchennego oraz zakupiono 

dodatkowe wyposażenie świetlicy. 

 

4. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 

 

a. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu drogowego 

 Publiczny transport drogowy na terenie gminy Parchowo organizowany jest przez 

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

rozwoju publicznego transportu zbiorowego opracowanego przez Starostwo Bytowskie. 

 

b. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych 

 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Gminy Parchowo na lata 2019 - 2021 został przyjęty uchwałą Nr 

VI.51.2019 Rady Gminy Parchowo z dnia 23.05.2019 r. 

 W zakresie zbiorowego dostarczania wody, Gmina Parchowo eksploatuje 12 studni 

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

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

zaspokajają zapotrzebowanie obsługiwanych mieszkańców w wodę wodociągową, a także 

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

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

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

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

Parchowski Młyn, 

 hydrofornia w Nakli – Naklę, 

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

 hydrofornia w Sylcznie – Sylczno, 

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

 hydrofornia w Gołczewie – Gołczewo, Jeleńcz. 

Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) wynosi 

73,00 km. Na terenie gminy z usług wodociągowych korzysta 89 % mieszkańców. 

Dane dotyczące wodociągów – stan na 31-12-2020 r.: 

 ilość wody dostarczona do gospodarstw domowych – 113 620 m
3
 

 liczba osób korzystających z sieci wodociągowych – 3 317 

 roczne zużycie wody na mieszkańca – 29,40 m
3
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 Przedmiotem działalności Gminy jest także odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie 

ścieków. Gmina eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Parchowie oraz system kanalizacji 

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

rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków aktualne pozwolenie wodno-prawne 

pozwala na odprowadzenie 380 m
3 

 ścieków na dobę. 

 W zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków 

nadrzędnym celem Gminy jest zapewnienie niezawodności dostaw wody, usprawnienie 

funkcjonowania systemu kanalizacyjnego, podwyższenie jakości świadczonych usług oraz 

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

sukcesywna legalizacja wodomierzy oraz wymiana wodomierzy uszkodzonych lub nie 

gwarantujących pewności pomiaru. W zakresie racjonalizowania ilości wprowadzanych 

ścieków działania będą zmierzały do: 

 wykrywania istniejących podłączeń instalacji deszczowej na nieruchomości do 

kanalizacji sanitarnej, 

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

występowania jej lokalnych niedrożności, 

 poprawy ściągalności opłat za odprowadzanie ścieków. 

 

c. Drogi gminne 

Komunikacja drogowa oparta jest na: 

drodze krajowej nr 20 – 4,25 km, 

drodze wojewódzkiej nr 228 – 9,125 km, 

drogach powiatowych – 40,973 km, 

drogach gminnych – 25,04 km, 

drogach wewnętrznych –197,924 km, 

Razem 79,388 km dróg publicznych oraz 197,924 km dróg wewnętrznych posiada 

nawierzchnię: 

- asfaltową – 15,026 km, 

- płyty Jumbo – 20,732 km, 

- brukową – 8,019 km, 

- gruntową – 158,669 km. 

W 2020 roku na zadania związane z remontami dróg gminnych oraz ich utrzymanie 

wykorzystano środki w wysokości 184.005,67 zł. 

 

5. ŚRODOWISKO 

Obecny kształt krajobrazu gminy jest wynikiem działania lądolodu skandynawskiego, 

który cofając się ukształtował m.in. najwyższy na Pomorzu pas moren o wysokości 210 -230 

m n.p.m. W okolicy gminy brak jest większych ośrodków przemysłowych, a sama gmina ma 

charakter rolniczy. Ponad 50 % terenu gminy Parchowo zajmują lasy, wśród których 

dominują bory sosnowe. 

Na obszarze gminy znajduje się jeden rezerwat przyrody –„Jeziorka Chośnickie", 

leżący w granicach obszaru Natura 2000 - Jeziorka Chośnickie PLH220012. Rezerwat chroni 

kompleks ekosystemów, obejmujący pozostałości dużego torfowiska wysokiego wraz  

z występującymi w jego granicach siedmioma jeziorkami. Wokół jeziorek rozwinęły się płaty 

roślinności mszarnej, a na całej kopule torfowiska - bory bagienne. W miejscach 

przesuszonych i na skrajach torfowiska występują brzeziny bagienne. Torfowisko otoczone 

jest świeżymi borami sosnowymi, rosnącymi na siedliskach borów i kwaśnych dąbrów. 

Wśród zwierząt, najliczniej reprezentowaną gromadą są ptaki, w tym kilkadziesiąt objętych 

ścisłą ochroną. Do gatunków takich należą m.in. orzeł bielik, orzechówka, gatunek nieliczny 

w skali kraju, dzięcioł czarny, puchacz oraz żuraw, którego siedliska lęgowe uznano za cel 

ochrony rezerwatu. Rezerwat posiada plan ochrony ustanowiony na mocy rozporządzenia Nr 

16/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia planu 
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ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziorka Chośnickie” (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 103, poz. 

1667). Rezerwat jest udostępniony dla celów edukacyjnych i turystycznych. W rezerwacie 

znajduje się ścieżka dydaktyczna (kładka drewniana o długości około 60 m). 

W Gminie Parchowo znajdują się cztery użytki ekologiczne, wśród których jeden-

„Jezioro Żukowskie” - został powołany na mocy uchwały Rady Gminy Nr 175/XXXIII/98. 

Powodem utworzenia użytków ekologicznych była potrzeba objęcia ochroną pewnych 

fragmentów gminy, ze względu na ich wysoką wartość przyrodniczą.  

Północno - zachodni skraj gminy znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego 

Dolina Słupi. Park jest jedynym w województwie pomorskim parkiem typu dolinnego. Jego 

teren został ukształtowany w okresie topnienia północnoatlantyckiego lądolodu, co 

przyczyniło się do bogactwa form krajobrazu i znacznego zróżnicowania wysokościowego 

terenu. Charakterystyczną cechą Parku jest jego aż 72-procentowa lesistość. Najczęściej 

spotykanymi tu zbiorowiskami leśnymi są: bór sosnowy świeży i mieszany, znacznie rzadziej 

bór bagienny, którego niewielkie płaty wykształciły się na torfowiskach wysokich w 

końcowej fazie ich zarastania. Lasy liściaste Parku reprezentowane są przez kilka typów 

zbiorowisk, z których największe powierzchnie zajmują buczyny niżowe: kwaśna i żyzna. Do 

bardzo interesujących formacji roślinnych należą torfowiska, a wśród nich szczególnie cenne 

fragmenty nawiązujące do torfowisk wysokich. Powszechnie w Parku występują torfowiska 

niskie. Wśród nich warto wymienić torfowiska soligeniczne powstające w miejscach, gdzie 

intensywnie wypływają wody podziemne. Należy mieć na uwadze, iż na znacznym obszarze 

gminy Parchowo znajduje się otulina parku „Dolina Słupi”.  

W gminie znajduje się siedem pomników przyrody, w tym 5 pojedynczych drzew, 

1grupa drzew oraz 1głaz. 

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

wyraziła zgodę na opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

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

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Parchowo 

Główne założenia planu to: 

 dążenie do utrzymania niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego i zaspokajania 

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

wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną, 

 ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych z instalacji wykorzystywanych na 

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

w zakresie jakości powietrza, 

 zwiększenie efektywności wykorzystania energii i wytwarzania energii, 

 rozwój innowacyjnej gospodarki lokalnej opartej o wiedzę oraz nowoczesne 

technologie, 

 poprawa ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej, a także 

rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 

Na budynku Szkoły Podstawowej w Parchowie zainstalowany jest  czujnik do 

pomiaru jakości powietrza. Czujnik dokonuje pomiaru zanieczyszczenia atmosferycznego                                      

w zakresie pyłów:                                                                                                                                                                

.. PM 2,5 – stężania pyłów zwieszonych (aerozoli atmosferycznych) o średnicy nie większej 

niż 2,5 μm, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla 

zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych. 

PM 10 – stężenia mieszaniny zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej 

niż 10 μm 

Czujnik wskazuje aktualny poziom zapylenia pyłami PM2.5 i PM10. Dzięki czytelnym 

infografikom łatwo można sprawdzić bieżący stan powietrza w pobliżu swojego domu. 

Gmina Parchowo w dniu 31.08.2020 r. zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Parchowo - Edycja 2019”. Zrealizowane 

zadanie obejmowało demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest  
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z trzydziestu siedmiu nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Parchowo. W ramach 

inwestycji z terenu gminy Parchowo usunięto łącznie 103,560 Mg wyrobów zawierających 

azbest. Wykonawcą zadania była firma Usługi Ogólnobudowlane, Ciesielsko- Dekarskie 

Rafał Richert z siedzibą w Borucinie 4, 83-323 Borucino, która została wyłoniona na 

podstawie zapytania ofertowego. Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowanie w 

ramach dotacji w wysokości 39 759,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Całkowity koszt zadania wyniósł 66.296,02zł, 

w tym koszt kwalifikowany 37.650,00 zł. Pozostałe koszty w wysokości 28.646,02 zł 

stanowią środki finansowe z budżetu Gminy Parchowo.   

W dniu 24.09.2020 r. Gmina Parchowo zakończyła przedsięwzięcie usuwania odpadów 

rolniczych z terenu gminy. W ramach programu usunięto 11,4 t. odpadów z działalności 

rolniczej (folia rolnicza, sznurek, opakowania po nawozach oraz worków big bag). 

 

6. POLITYKA SPOŁECZNA 

Uchwałą nr XX.176.2021 Rady Gminy Parchowo z dnia 30 marca 2021 r. przyjęto 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Parchowo na lata 2021 – 2025. 

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

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

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

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

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

tym obszarze i wskazać priorytety w kształtowaniu polityki społecznej. 

Zadania gminy z obszaru polityki społecznej wykonuje głównie Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Parchowie. W 2020 roku, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła  

6 osób w tym: kadra kierownicza 1 osoba, pracownicy socjalni 2 osoby, pozostali pracownicy 

3 osoby. Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 6 posiada 

wykształcenie wyższe, Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada  

1 pracownik socjalny. Wśród pracowników 2 osoby posiadają specjalizację z organizacji 

pomocy społecznej. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych jest niewystarczający  

i niezgodny ze standardem określonym w ustawie o pomocy społecznej (art. 110 ust.12 

ustawy o pomocy społecznej). 

Pomoc i wsparcie w Gminie Parchowo z pomocy społecznej w 2020 roku uzyskały 

282 osoby, co stanowiło 7,16 % wszystkich mieszkańców gminy. W 2020  roku, w stosunku 

do 2019 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 46 

osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej 

zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 9 osób. W przypadku długotrwale 

korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 64 osób, co oznaczało 

spadek w stosunku do roku 2019 o 24 osoby. W Gminie Parchowo najczęściej występującymi 

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

o pomoc społeczną w 2020 roku było kolejno: ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa  

w tym wielodzietność, niepełnosprawność i bezrobocie, następnie długotrwała lub ciężka 

choroba. 
Tendencja spadkowa w liczbie osób i rodzin korzystających ze świadczeń 

pieniężnych  

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

zauważamy tendencję malejącą na przestrzeni ostatnich kilku lat: 
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Według stanu na 31 grudnia 2020 roku stopa bezrobocia w gminie wyniosła 1,94 %. 

Stopa bezrobocia dla powiatu wynosi 3,46 %, dla województwa wynosi 1,78 %. Liczba osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Parchowo wynosiła 97 osób, z czego 55 to kobiety 

i 32 mężczyzn. 

W ostatnich kilku latach mamy do czynienia ze znacznym spadkiem bezrobocia w powiecie 

bytowskim, co przekłada się na większą dostępność wolnych miejsc pracy i spadek 

bezrobocia wśród mieszkańców Gminy Parchowo. Na tę dynamikę ma też wpływ z 

pewnością dostępność rządowych programów wsparcia rodziny, które są alternatywnym 

źródłem utrzymania wielu rodzin, zwłaszcza w sytuacji innych barier w zdobyciu pracy 

(opieką nad osobami zależnymi, brakiem transportu publicznego, niskimi wynagrodzeniami 

za pracę przy wysokich kosztach zapewnienia opieki nad dziećmi, brakiem kwalifikacji 

poszukiwanych na rynku pracy). W 2020 r. wzrosła jednak liczba osób bezrobotnych 

korzystających z pomocy społecznej, czego przyczyny upatrujemy w sytuacji pandemii i 

zamrożenia gospodarki. 

Odsetek osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Gminie Parchowo 

spadał od ostatnich kilku lat, natomiast w ostatnim roku wzrósł wskaźnik bezrobocia wśród 

beneficjentów pomocy społecznej, co obrazuje poniższa tabela: 
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Tendencja spadkowa zaznacza się zarówno w świadczeniach niepieniężnych (dofinansowanie 

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

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

czyli działalnością polegającą na poradnictwie, udzielaniu wsparcia, informacji i rzecznictwa 

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

w stosunku do liczby rodzin, którym decyzją przyznano świadczenie jest związany z 

redefinicją pojęcia praca socjalna. We wcześniejszych zestawieniach sprawozdawczych praca 

socjalna była tożsama z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Tendencja rosnąca 

wskaźnika pracy socjalnej od 2016 r. przy jednoczesnym spadku liczby rodzin korzystających 

z pomocy w formie świadczeń wskazuje na większą intensywność pracy socjalnej, zwłaszcza  

w powiązaniu z warunkowaniem przyznania pomocy na podstawie kontraktów socjalnych. 

Coraz częściej zdarza się też, że rodziny zgłaszające się po pomoc do OPS w Parchowie mają 

kilka dysfunkcji i potrzebują wsparcia w wielu obszarach, w tym poradnictwa, asystentury, 

informacji i rzecznictwa interesów przed innymi instytucjami. 
Działaniami z zakresu wspierania rodziny, zapisanymi w Gminnym Programie 

Wspierania Rodziny w Gminie Parchowo na lata 2021 – 2023, uchwalonym w dniu 30 marca 

2021 r. (uchwała Nr XX.177.2021) jest zapewnienie wsparcia asystenta rodziny tam, gdzie 

zagrożone jest dobro dzieci ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. W GOPS w Parchowie jest 

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

zrealizowania celów objęcia danej rodziny asystenturą i wypracowania takich rezultatów, 

które pozwalają na usamodzielnienie się rodziny przy zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom. 

W 2019 r. w ośrodku nie pracował asystent rodziny. Mimo dwukrotnie ogłoszonego naboru 

na to stanowisko nie zgłosiła się żadna osoba posiadająca kwalifikacje zgodne z ustawą  

o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej, mająca odpowiednie kwalifikacje  

i predyspozycje do pracy jako asystent rodziny. W tej sytuacji rodzina kwalifikująca się do 

wsparcia w ramach asystentury została objęta wzmożoną pracą socjalną i monitoringiem ze 

strony pracownika socjalnego. W 2020 r. zatrudniony został asystent rodziny, zajmuje się 

obecnie 2 rodzinami, w których występują problemy opiekuńczo – wychowawcze  

i w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

 Ponosiliśmy odpłatność za pobyt mieszkańców Gminy Parchowo w domach pomocy 

społecznej oraz za pobyt dzieci  w pieczy zastępczej. Sytuację tę obrazuje poniższa tabela: 
 

ROK 2017 2018 2019 2020 

Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 

Kwota świadczeń 58.997 zł 58.130 zł 61.836,99 zł 58.681,16 zł 

Liczba osób 2 2 2 2 

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza 

Odpłatność za pobyt 

dziecka  

w pieczy zastępczej 

6.949 zł 7.553 zł 8.328 zł 8.328 zł 

 

Gmina może ograniczyć powyższe koszty z obszaru wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej poprzez zapewnienie asystentury i wsparcie rodziny działaniami profilaktycznymi  

i specjalistycznym poradnictwem psychologicznym, pedagogicznym i prawnym. Ponadto 

realizując inne programy, jak na przykład Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

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

do ograniczania obszarów ubóstwa i przeciwdziałania patologiom społecznym. 



22 
 
 

Jeśli chodzi o wydatki związane z pobytem mieszkańców Gminy Parchowo  w 

domach pomocy społecznej, czy też – doraźnie – w placówkach zapewniających schronienie 

osobom bezdomnym, niezbędne jest zabezpieczenie odpowiedniego typu mieszkań 

(socjalnych, chronionych, komunalnych) oraz uruchomienie usług opiekuńczych. Pozwoli to 

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

pobyt swoich mieszkańców w specjalistycznych placówkach. 
Podstawą do określenia potrzeb w zakresie pomocy społecznej jest prowadzony na 

bieżąco monitoring problemów społecznych występujących w gminie, a także analizy 

zasobów  infrastruktury pomocy społecznej. Ustalono, że – podobnie jak w 2020 r. 

priorytetowo należy potraktować następujące potrzeby mające istotny wpływ na rozwój 

funkcjonującego systemu pomocy społecznej, a wymagające zabezpieczenia w 2021 r.: 
1) potrzeby w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej w Gminie Parchowo: 

- zapewnienie rozwoju środowiskowej opieki osobom zależnym i tracącym samodzielność  

z powodu stanu zdrowia i/lub wieku, 
- zabezpieczenie środków na organizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 

utrzymujących osobę jak najdłużej w jej naturalnym środowisku; 
2) potrzeby kadrowe i organizacyjne w GOPS w Parchowie: 

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

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

spełnienia ustawowych norm zatrudnienia pracowników socjalnych w ośrodku, 
- zatrudnienie asystenta rodziny; 

3) potrzeby lokalowe: 

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

mieszkańców Gminy Parchowo zagrożonych bezdomnością. 

 

a. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok został przyjęty uchwałą Nr XI.97.2019 Rady 

Gminy Parchowo w dniu 13.12.2019 r. Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

stanowią dochody Gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Wpływy z tych opłat w 2020 roku wyniosły 40 423,15 zł. 

 

Na realizację Gminnego Programu wydatkowano: 

 

 Wpływy z zezwoleń 

na sprzedaż 

napojów 

alkoholowych 

Planowane 

wydatki na 

realizację 

Programu 

Poniesione 

wydatki na 

realizację 

Programu 

Profilaktyka alkoholowa 40 423,15 37 000,00 31 467,33 

Przeciwdziałanie 

narkomanii 
0,00 1 000,00 900,00 

Ogółem 40 423,15 38  000,00 32 467,33 

 

 Głównym założeniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest przeciwdziałanie uzależnieniom. 

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

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

wspólny dla obu uzależnień. Głównym założeniem Programu jest ograniczenie występowania 

negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania środków psychoaktywnych poprzez 
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rozwój działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, 

wzrostem społecznej świadomości związanej z tą tematyką, przeciwdziałanie powstawaniu i 

usuwanie następstw nadużywania substancji psychoaktywnych, integrację społeczną osób 

uzależnionych oraz doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w 

realizację Programu. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 Gminy Parchowo 

realizowane były zadania  

w zakresie: 

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

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

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych, 

5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13
1
 

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

występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, 

6) przeciwdziałanie narkomanii, 

7) przeciwdziałanie COVID-19. 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 i wprowadzeniem wytycznych 

dla instytucji, w tym urzędów, uchwałą Nr XVIII.160.2020 Rady Gminy Parchowo z dnia 30 

października 2020 r. dokonano zmiany przeznaczenia części środków na zadania związane  

z przeciwdziałaniem pandemii. 

Profilaktyka uniwersalna ukierunkowana na całą populację gminy w roku 2020 była 

ograniczona ze względu na stan epidemii. Realizowano również cele operacyjne w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie 

Zdrowia w formie otwartego konkursu ofert pod tytułem „Wsparcie realizacji zadania 

publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

 Realizując powyższe zadania Gminna Komisja Rozwiązywani Problemów 

Alkoholowych podejmowała współpracę z: 

1) organizacjami pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi, 

2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Parchowie, 

3) Komendą Powiatową Policji w Bytowie, 

4) Zespołem Interdyscyplinarnym Gminy Parchowo, 

5) placówkami oświatowymi, 

6) kuratorami, 

7) Sądem Rejonowym w Bytowie, 

8) grupami AA, 

9) jednostkami statutowo zajmującymi się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym  

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

rodzinami, 

co stanowi integralne ogniwo działań profilaktycznych oraz rozwiązywania problemów 

związanych z uzależnieniem i przemocą w rodzinie. 

 

b. Program współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

terenie gminy Parchowo w roku 2020 

 Program współpracy Gminy Parchowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Parchowo  

w roku 2020 został przyjęty uchwałą Nr X.85.2019 Rady Gminy Parchowo z dnia  
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19 listopada 2019 r. Określono w nim zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym do realizacji poprzez organizację zajęć terapeutycznych dla osób 

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

rekreacyjnych, zawodów i turniejów sportowych o zasięgu gminnym promujących zdrowy 

styl życia i wskazujących szkodliwość działania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz 

działania w zakresie promocji zdrowia. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert 

przyznano trzem stowarzyszeniom dotację na wsparcie realizacji ww. zadania w łącznej 

wysokości 19 900 zł. Ponadto podmioty prowadzące działalność pozarządową mogły 

bezpłatnie korzystać z lokali i nieruchomości komunalnych (boiska), informacji  

o potencjalnych źródłach finansowania, szkoleniach, konsultacjach. Pandemia ograniczyła  

w znacznym stopniu działania podejmowane przez organizacje pozarządowe, a tym samym 

współpracę Gminy z ww. podmiotami w realizacji wspólnych przedsięwzięć, imprez 

kulturalnych, sportowych i in.. 

 

7. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

c. Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie gminy 

Przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne w Gminie Parchowo 

 

Rok szkolny 2019/2020  

 

Placówka 
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Przedszkole 

przy ZS   

w Parchowie 

7 29 30 42 35 136 

Oddziały 

przedszkolne 

przy SP  

w Nakli 

3 9 14 15 10 48 

 

Rok szkolny 2020/2021 

 

Placówka 
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Przedszkole 

przy ZS   

w Parchowie 
7 30 29 33 46 138 

Oddziały 

przedszkolne 

przy SP  

w Nakli 

3 11 13 15 15 54 
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Liczba uczniów w szkołach w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 

 
L

.p
. Rok szkolny 

2019/2020 L
ic

zb
a 

o
d
d
zi

ał
ó
w

 

L
ic
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a 

u
cz

n
ió

w
 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1 

Szkoła 

Podstawowa  

w Parchowie 

13 232 33 29 30 16 40 37 28 19 

2 

Szkoła 

Podstawowa 

w Nakli 

8 96 13 19 8 8 18 6 11 13 

Razem: 21 328 46 48 38 24 58 43 39 32 

 

L
.p

. Rok szkolny 

2020/2021 L
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a 

o
d
d
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ał
ó
w

 

L
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a 
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n
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w
 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

1 

Szkoła 

Podstawowa  

w Parchowie 

14 250 33 34 30 29 16 41 39 28 

2 

Szkoła 

Podstawowa 

w Nakli 

8 96 10 13 20 9 8 19 6 11 

Razem: 22 346 43 47 50 38 24 60 45 39 

 

d. Zatrudnienie 

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 

 

Rok szkolny 2019/2020 

Szkoła 

Stopień awansu zawodowego 

brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
Razem 

(osoby) 

Zespół Szkół  

w Parchowie 
0,00 0,00 7,00 11,00 27,00 45,00 

Szkoła 

Podstawowa  

w Nakli 

0,00 1,00 4,00 5,00 15,00 25,00 

Razem 0,00 1,00 11,00 16,00 42,00 70,00 

 

Rok szkolny 2020/2021 

Szkoła 

Stopień awansu zawodowego 

brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
Razem 

(etaty) 

Zespół Szkół  

w Parchowie 
0,00 0,00 5,00 10,73 23,08 38,81 

Szkoła 

Podstawowa  

w Nakli 

0,00 0,00 4,00 4,44 13,28 21,72 

Razem 0,00 0,00 9,00 15,17 36,36 60,53 
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Rok szkolny 2020/2021 

Szkoła 

Stopień awansu zawodowego 

brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 
Razem 

(osoby) 

Zespół Szkół  

w Parchowie 
0,00 0,00 5 12 24 41 

Szkoła 

Podstawowa  

w Nakli 

0,00 0,00 4 5 15 24 

Razem 0,00 0,00 9 17 39 65 

 

Kadra niepedagogiczna w 2020 roku 

Kadra niepedagogiczna w Szkole Podstawowej w Nakli: 

 główny księgowy – 0,25 etatu 

 referent – 0,25 etatu 

 sekretarz / intendent - 1 etat 

 pomoc nauczyciela – 1 etat 

 sprzątaczka - 2 etaty 

 woźny- konserwator - 1 etat 

 palacz-konserwator - 1 etat 

 kucharka - 1 etat 

 pomoc kuchenna – 0,5  etatu 

Kadra niepedagogiczna w Zespole Szkół w Parchowie: 

 14 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy:  3 sprzątaczki, 1 kucharka, 1 

pomoc kuchenna, 1 kierowca-konserwator, 1 woźny - kierowca, 1 kierowca, 6 pomocy 

nauczycieli - sprzątaczki przedszkola 

 6 w niepełnym wymiarze : 3 pracowników administracji,  1 informatyk, 2 pomoce 

kuchenne            

 

e. Główne założenia dotyczące dalszego funkcjonowania 

Subwencja oświatowa dla Gminy Parchowo: 

2020 rok – 5.137.549 zł 

2021 rok -  5.599.689 zł 

 

Rozliczenie wydatków bieżących w 2019 roku, poniesionych na oświatę: 

- wydatki poniesione na oświatę     – 7 435 651,91 zł 

- dochody otrzymane na zadania realizowane w oświacie  

  (subwencje i dotacje)     – 5 858 391,32 zł 

- wkład własny gminy Parchowo    – 1 577 260,59 zł 

 

Rozliczenie wydatków bieżących w 2020 roku, poniesionych na oświatę: 

- wydatki poniesione na oświatę     –  7 995 796,47 zł 

- dochody otrzymane na zadania realizowane w oświacie  

  (subwencje i dotacje)     –  6 004 278,02 zł 

- wkład własny gminy Parchowo    –  1 991 518,45 zł 

 

 W 2020 roku edukację w szkołach podstawowych ukończyło 32 uczniów klas VIII, 

natomiast do  nauki w klasach I przystąpiło 43 dzieci. Sytuacja związana z pandemią COVID 

19 spowodowała zmianę metod nauczania. Znaczna część zajęć szkolnych w 2020 roku była 
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prowadzona zdalnie. Pomocą w tym zakresie okazały się dofinansowania ze środków 

zewnętrznych na projekty „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”, gdzie łącznie Gmina 

Parchowo otrzymała 134.978,24 zł m.in. na zakup laptopów i tabletów dla nauczycieli  

i uczniów. Ponadto Gmina Parchowo otrzymała 59.449,99 zł. na zakup wyposażenia do 

stołówki szkolnej w szkole podstawowej w Parchowie w projekcie „Posiłek w szkole i w 

domu”. Jednocześnie Zespół Szkół w Parchowie realizuje projekt programu Komisji 

Europejskiej Erasmus+ „Nowoczesna Szkoła” (doskonalenie kadry pedagogicznej), projekt  

w ramach programu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów pt. Globtrotters” oraz 

projekt w ramach programu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów pt. Explorers”.  
 

8. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY 

 

a. Funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie 

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

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

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

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

 GCKiB administruje i prowadzi działalność edukacyjno - kulturalną w siedzibach: 

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

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

w Żukówku, Sylcznie, Chośnicy, Jamnie i Jeleńczu. 

 Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie zorganizowało 31 uroczystości  

i zajęć na terenie gminy Parchowo, między innymi: Mikołajki, ferie zimowe dla dzieci, 

zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne w Chośnicy i w Parchowie, zajęcia plastyczne, warsztaty  

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

spotkania z mieszkańcami Gminy, festyny rodzinne i sołeckie, Bieg Orła, Regaty. 

Cyklicznie prowadzone są zajęcia przez instruktorów: 

 choreograficzne i muzyczne z zespołem MODRAKI, 

 plastyczno – artystyczne, 

 modelarskie - modele sterowane radiem, 

 nauka gry na instrumentach - gitara, instrumenty klawiszowe, 

 grupa teatralna Brzozaki i Młode Brzozaki w Chośnicy. 

 Wszystkie zajęcia i warsztaty prowadzone były przez instruktorów z odpowiednim 

przygotowaniem zawodowym i doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

 

b. Zatrudnienie i utrzymanie 

Rozliczenie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka za 2020 r.: 

 dotacja z Gminy Parchowo na działalność podstawową – 575 649,00 zł 

 dotacja z Biblioteki Narodowej – 7 500,00 zł 

 odsetki od środków na rachunku bankowym – 81,67 zł 

 wpływy za wynajem sal wiejskich – 7 801,00 zł 

 darowizna na działalność statutową od firmy Wireland, inne – 1 450,00 zł 

 opłaty i darowizny startowe „Regaty 2020” – 400,00 zł 

 darowizny dla zespołu Modraki –  500,00 zł 

 wpływy z opłat za noclegi – 1 430,00 zł 

 darowizna na organizację MotoFolk i dożynek – 3 800,00 zł 

 darowizna na organizację Biegu Orła – 500,00 zł 

 dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stroje dla zespołu 

Modraki – 29 000,00 zł. 

Razem – 624 311,67 zł 
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Założenia planu zostały wykonane w 100% 

Stan zatrudnienia w GCKiB w Parchowie: 

 dyrektor – 1 etat 

 biblioteka w Parchowie – 1 etat 

 z-ca dyrektora, instruktor modelarstwa/ instrumenty muzyczne – 1 etat 

 pracownik administracji i obsługa obiektu – 1 etat 

 księgowa - 1/4 etatu 

 WDK Gołczewo - młodszy instruktor -  1 etat 

 starszy bibliotekarz – filia w Nakli – 1/2 etatu 

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

podlegających pod Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie osoby organizujące 

działania kulturalne oraz opiekujące się obiektami zatrudnione są na zasadach umowy 

zlecenia, umowy o dzieło i stażu. 

 

c. Czytelnictwo 

Placówka Liczba czytelników 
Różnica 

(+,-) 
Liczba wypożyczeń 

Różnica 

(+,-) 

Rok 2019 2020  2019 2020  

Parchowo 164 104 -60 1 193 1 158 - 35 

Filia w 

Nakli 
70 64 -6 764 566 - 198 

Razem 234 168 -66 1957  1 724 -233 

 

 W 2020 roku funkcjonowała biblioteka gminna w Parchowie, filia w Nakli i  punkty 

biblioteczne w  Gołczewie i Żukówku w ramach jednostki Gminne Centrum Kultury  

i Biblioteka w Parchowie. 

 Księgozbiór powiększył się w roku ubiegłym o  nowości wydawnicze zakupione  

z dotacji ministerialnej, która w 2020 roku wyniosła 29 000 zł. Do biblioteki trafiły także  

książki podarowane przez czytelników. 

 Biblioteka dysponuje także komputerami, z których głównie korzystają dzieci  

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

i korzystania z usług, np. bankowych.   

W dniach: 12 marca - 4 maja w związku z obostrzeniami związanymi  

z koronawirusem, biblioteka nie prowadziła żadnych wypożyczeń i praktycznie była 

zamknięta. W tym czasie wykonywano prace wewnętrzne (porządkowanie zbiorów, 

inwentaryzacja). Po 4 maja praca w bibliotece przebiegała zgodnie z obostrzeniami  

i zasadami bezpieczeństwa. 9 listopada, Biblioteka Narodowa wydała kolejne rekomendacje 

dotyczące działalności bibliotek publicznych. W komunikacie poinformowano, że zgodnie  

z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 listopada, znacznie ograniczono prowadzenia 

działalności przez biblioteki publiczne i naukowe. 

Na podstawie rozporządzenia zakazano udostępniania zbiorów czytelnikom oraz organizacji 

wydarzeń z udziałem publiczności, z jednym wyjątkiem – wypożyczenia realizowane mogą 

być zdalnie.  Znacząco wpłynęło to na ilość czytelników, co pokazuje powyższa tabela. 

 

9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I OBRONA CYWILNA 

 

a. Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy 

Na terenie gminy Parchowo funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 

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

Gaśniczym (KSRG). W strukturach jednostek OSP działa 324 strażaków, z czego 103 należy 
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do Jednostek Operacyjno-Technicznych, co oznacza, że są uprawnieni według ustawy  

o ochronie przeciwpożarowej do udziału w działaniach ratowniczych.  

W 2020 r. jednostki OSP zostały doposażone w następujący sprzęt pożarniczy  

i wyposażenie osobiste: 

L.p. 
Nazwa 

jednostki 
Sprzęt pożarniczy/wyposażenie osobiste 

Wartość 

(w zł) 
Źródło finansowania 

1 OSP Parchowo 

Narzędzie ratownicze Chuligan, bosak, sito 

kominowe 
1487,00 Gmina Parchowo 

10 kompletów ubrań koszarowych 1910,00 Gmina Parchowo 

8 węży do motopompy  1380,00 Gmina Parchowo 

Drabina, tłumice pożarnicze 3000,00 Gmina Parchowo 

Odnowienie placu przed remizą OSP 30 000,00 

Dotacja  

z KSRG + Gmina 

Parchowo 

Razem 37 777,00 

2 OSP Nakla 

5 kompletów ubrań koszarowych 1135,00 Gmina Parchowo 

2 butle stalowe do aparatów powietrznych 1986,46 Gmina Parchowo  

9 hełmów strażackich MDP  1160,25 Gmina Parchowo 

8 węży do motopompy  1380,00 Gmina Parchowo 

Narzędzie ratownicze Chuligan 910,00 
Dotacja  

z KSRG 

4 ubrania specjalne 7642,50 

Gmina Parchowo + 

dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego 

Samochód ratowniczo –gaśniczy Mercedes 

Benz 
822 870,00 

400 000 MSWiA 

400 000 WFOŚiGW 

22 870 Gmina 

Parchowo 

Razem 837 084,21 

3 OSP Sylczno 

3 pary rękawic BASIC GRIP 479,70 Gmina Parchowo 

2 pary butów strażackich FHR 005 871,80 Gmina Parchowo 

Narzędzie ratownicze Chuligan 910,00 Gmina Parchowo  

Razem 2 261,50 

4 OSP Jamno  

2 ubrania specjalne 4074,50 

Gmina Parchowo + 

dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego 

2 komplety ubrań koszarowych 454,00 Gmina Parchowo 

2 pary butów strażackich FHR 006 + 2 pary 

butów gumowych FIREMAN 
1725,99 Gmina Parchowo 

Razem 6 254,49 

5 OSP Gołczewo 

2 komplety ubrań koszarowych 454,00 Gmina Parchowo 

Smok ssawny 110, smok ssawny skośny 

oraz pływak do smoka ssawnego  
1371,93 Gmina Parchowo 

2 ubrania specjalne 4074,50 

Gmina Parchowo + 

dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego 

4 pary rękawic BASIC GRIP 639,60 Gmina Parchowo 

2 pary butów specjalnych FHR 006 1078,00 Gmina Parchowo 
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6 latarek nahełmowych wraz z uchwytami 1224,05 Gmina Parchowo 

Razem 8 842,08 

6 OSP Żukówko 

6 par rękawic BASIC GRIP 959,40 Gmina Parchowo 

2 pary butów gumowych FIREMAN 647,99 Gmina Parchowo 

Razem 1 607,39 

7 OSP Chośnica 

Hełm specjalny 734,00 Gmina Parchowo 

2 komplety ubrań koszarowych 454,00 Gmina Parchowo 

Radiotelefon samochodowy wraz z anteną 1506,00 Gmina Parchowo 

6 par rękawic BASIC GRIP 959,40 Gmina Parchowo 

2 mostki przejazdowe gumowe 564,00 Gmina Parchowo 

6 latarek nahełmowych wraz z uchwytami 1224,05 Gmina Parchowo 

Razem 5 441,45 

RAZEM 899 268,12 

 

W 2020 r. nasze jednostki OSP wyjeżdżały do akcji 47 razy. Strażacy z naszych 

jednostek brali też udział w szkoleniach pożarniczych i ćwiczeniach. W 2020 roku czterech 

strażaków ukończyło recertyfikację kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.  

W roku 2020 sześciu strażaków z jednostki OSP Parchowo brało udział w ćwiczeniach 

pożarniczych zorganizowanych na terenie gminy Studzienice.  

 

Liczba wyjazdów poszczególnych jednostek oraz wysokość wypłaconego 

ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcji ratowniczej i szkoleniach w 2020 roku 

L.p. 
Jednostka 

OSP 

Liczba 

wyjazdów 

do zdarzeń 

w 2020 r. 

Kwota 

wypłaconego 

ekwiwalentu 

za działania 

ratownicze 

Liczba szkoleń  

i ćwiczeń, w których 

uczestniczyli 

strażacy z jednostki 

OSP 

Kwota 

wypłaconego 

ekwiwalentu 

za szkolenie 

pożarnicze  

i ćwiczenia 

1 Parchowo 21 4360,60 3 1215,00 

2 Nakla 9 1604,20  1 469,20 

3 Jamno 7 1081,40 1 304,80 

4 Żukówko 3 343,60 1 240 

5 Gołczewo 4 698,10 1 382,50 

6 Sylczno 2 321,60 2 716,80 

7 Chośnica 1 0 1 396,50 

RAZEM 47 7787,00 10 3724,80 

 

b. Budżet 

Budżet zrealizowano w wysokości: 221 405,14 zł 

Kwotę 221 405,14 zł wykorzystano w szczególności na: 

- wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP i kierowców pojazdów pożarniczych: 

41 722,00zł 

- wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach  

i ćwiczeniach pożarniczych: 11 527,08 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne, doposażenie w sprzęt 

 i wyposażenie osobiste strażaka): 57 576,25 zł 

- opłata za energię w remizach: 13 307,95 zł 

- zakup usług zdrowotnych (badania strażaków): 240,00 zł 

- przeglądy pojazdów i sprzętu pożarniczego: 7 567,37 zł 

- ubezpieczenie pojazdów strażackich oraz strażaków: 25 973,00 zł 
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c. Ogólne założenia rozwoju 
W związku ze stale rosnącą liczbą zdarzeń, do których wyjeżdżają nasze jednostki OSP 

należy przede wszystkim dążyć do wyszkolenia większej liczby strażaków ochotników, a także do 

aktywizowania młodzieży do działalności w OSP.  

Należy również dążyć do uzupełniania brakującego lub zużytego sprzętu i wyposażenia  

w jednostkach OSP, a także przeprowadzać konserwację i remont samochodów pożarniczych (w miarę 

możliwości wymieniać je na nowsze). Do najważniejszych zadań należy wymiana samochodów w 

OSP Żukówko i OSP Gołczewo (a następnie w innych jednostkach). 

 

d. Informacje dot. obrony cywilnej 
Wójt jest Szefem Obrony Cywilnej Gminy. Na terenie naszej gminy funkcjonują dwie 

formacje obrony cywilnej utworzone na bazie jednostek OSP.  

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

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

Od  2019 r. na terenie naszej gminy działają syreny w systemie cyfrowym. Nowe syreny 

umożliwiają uruchomienie systemu powiadamiania i alarmowania mieszkańców o istniejącym 

zagrożeniu, poprzez nadawanie odpowiednich komunikatów. Z kolei strażakom ułatwiają 

alarmowanie o zaistniałym zdarzeniu. 

Łączność na potrzeby zarządzania w sytuacji kryzysowej zapewnia radiotelefon znajdujący się w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy Parchowo.  

Obrona cywilna Gminy Parchowo dysponuje magazynem sprzętu przeciwpowodziowego oraz 

magazynem sprzętu obrony cywilnej, przekazanego nieodpłatnie Gminie przez Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

  

10. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINNY 

Sekretarz\=\ 

a. Omówienie ogólne 

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

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

wykonywanie Uchwał Rady Gminy. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy 

samorządowej Wójt Gminy Parchowo przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały 

podjęte przez Radę Gminy Parchowo w 2020 r. w sposób określony uchwałami. 

 W 2020 roku Rada Gminy obradowała na 5 sesjach zwyczajnych oraz 3 sesjach 

zwołanych na wniosek Wójta Gminy Parchowo oraz podjęła 72 uchwały. Wśród podjętych 

przez Radę Gminy uchwał większość dotyczyła spraw m. in. z zakresu gospodarowania 

mieniem komunalnym, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną 

środowiska, gospodarowania odpadami komunalnymi, ustalenia stawek podatku. Podjęte 

przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy zgodnie z woj. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), przekazał 

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

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

Obrachunkowa w Gdańsku. 

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

informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2176), wszystkie uchwały 

opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty 

prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

W podjętych przez Radę Gminy uchwałach Wydział Nadzoru i Kontroli dopatrzył się 

nieprawidłowości w jednej podjętej uchwale dot. opłaty za zajęcie pasa drogowego, która 

niezwłocznie została poprawiona. Pozostałe uchwały są zgodne z obowiązującymi przepisami 

prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi. Nie zaszła tu 

również potrzeba wydawania przez organ nadzoru jakim jest Wojewoda Pomorski zarządzeń 

zastępczych w trybie art. 98 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
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gminnym(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.). Nieprawidłowości w kilku 

podjętych uchwałach dot. gospodarki odpadami i podatków stwierdziła Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Gdańsku, wydając stosowne zalecenia.  

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z 

zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy 

sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

 

b. Zestawienie szczegółowe 

 

L.p. 
Nr uchwały   

i data podjęcia 

Przedmiot uchwały 

(w sprawie) 
Sposób wykonania 

1 
XII.104.2020 

z dn. 24.01.2020 r. 

określenia wysokości opłat  

za zajęcie pasa drogowego 

uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego (2020.943 z dn. 

10.02.2020 r.), utraciła moc 

uchwała – (XIV.124.2020 

z dn. 24.03.2020 r.) 

2 
XII.105.2020 

z dn. 24.01.2020 r. 

uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków  

na terenie gminy Parchowo 

uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego (2020.942 z dn. 

10.02.2020r.), w trakcie 

realizacji 

3 
XII.106.2020 

z dn. 24.01.2020 r. 

rozpatrzenia skargi na 

działanie Wójta Gminy 

Parchowo 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

4 
XII.107.2020 

z dn. 24.01.2020 r. 

zmiany budżetu Gminy 

Parchowo na 2020 rok 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

5 
XIII.108.2020 

z dn. 24.02.2020 r. 

podjęcia współdziałania  

i utworzenia partnerstwa w 

celu realizacji projektu na 

rzecz środowiska osób 

starszych, niesamodzielnych, 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w ramach 

Poddziałania 6.2.2 Rozwój 

Usług Społecznych 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-

2020 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, w trakcie 

realizacji 

6 
XIII.109.2020 

z dn. 24.02.2020 r. 

przystąpienia Gminy 

Parchowo do realizacji 

projektu Ponadnarodowa 

Mobilność Uczniów w 

ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza, 

Edukacja, Rozwój przez 

Zespół Szkół w Parchowie 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, w trakcie 

realizacji 
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7 
XIV.110.2020 

z dn. 24.03.2020 r. 

zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy 

Parchowo za II półrocze 2019 

r. 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

8 
XIV.111.2020 

z dn. 24.03.2020 r. 

rozpatrzenia petycji 

dotyczącej sprzedaży 

budynku po byłej szkole 

podstawowej w Gołczewie,  

w której mieści się Izba 

Regionalna 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, 

uwzględniono petycję 

9 
XIV.112.2020 

z dn. 24.03.2020 r. 

trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Gminie Parchowo oraz 

szczegółowych warunków 

jego funkcjonowania 

uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego (2020.2110 z dn. 

27.04.2020 r.), w trakcie 

realizacji 

10 
XIV.113.2020 

z dn. 24.03.2020 r. 

przyjęcia „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Parchowo  

w roku 2020” 

uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego (2020.2076 z dn. 

24.04.2020 r.), wykonano 

11 
XIV.114.2020 

z dn. 24.03.2020 r. 

szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych 

odpadów 

uchwała podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego  

i wchodzi w życie z dniem  

1 czerwca 2020 r. (2020.2111  

z dn. 27.04.2020 r.), w trakcie 

realizacji 

12 
XIV.115.2020 

z dn. 24.03.2020 r. 

przyjęcia regulaminu 

utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy 

Parchowo 

uchwała podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego  

i wchodzi w życie z dniem  

1 czerwca 2020 r. (2020.2112  

z dn. 27.04.2020 r.), w trakcie 

realizacji. 

13 
XIV.116.2020 

z dn. 24.03.2020 r. 

określenia ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których 

znajdują się domki 

letniskowe lub innych 

nieruchomości 

wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie 

przez część roku 

uchwała podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego  

i wchodzi w życie z dniem  

1 czerwca 2020 r. (2020.2087  

z dn. 24.04.2020 r.), w trakcie 

realizacji 

14 
XIV.117.2020 

z dn. 24.03.2020 r. 

wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

uchwała podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego  
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i stawki tej opłaty i wchodzi w życie z dniem  

1 czerwca 2020 r. (2020.2088  

z dn. 24.04.2020 r.), w trakcie 

realizacji 

15 
XIV.118.2020 

z dn. 24.03.2020 r. 

zwolnienia z opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli 

nieruchomości 

zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi 

jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady 

komunalne w 

kompostowniku 

przydomowym 

uchwała podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego  

i wchodzi w życie z dniem  

1 czerwca 2020 r. (2020.2089  

z dn. 24.04.2020 r.), utraciła 

moc uchwała – (XV.128.2020 

z dn. 04.05.2020 r.) 

16 
XIV.119.2020 

z dn. 24.03.2020 r. 

określenia terminu, 

częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

uchwała podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem  

1 czerwca 2020 r. (2020.2113  

z dn. 27.04.2020 r.), w trakcie 

realizacji 

17 
XIV.120.2020 

z dn. 24.03.2020 r. 

odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady 

komunalne 

uchwała podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego  

i wchodzi w życie z dniem  

1 czerwca 2020 r. (2020.2115  

z dn. 27.04.2020 r.) 

18 
XIV.121.2020 

z dn. 24.03.2020 r. 

określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

uchwała podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego  

i wchodzi w życie z dniem 1 

czerwca 2020 roku (2020.2116 

z dn. 27.04.2020 r.). Uchwała 

utraciła moc – (XV.129.2020 

z dn. 04.05.2020 r.) 

19 
XIV.122.2020 

z dn. 24.03.2020 r. 

niedochodzenia 

rekompensaty za koszty 

odzyskiwania należności,  

o której mowa w art. 10 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o terminach zapłaty 

w transakcjach handlowych 

uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego (2020.2117 z dn. 

27.04.2020 r.), w trakcie 

realizacji 

20 
XIV.123.2020 

z dn. 24.03.2020 r. 

wyrażenia zgody na 

wprowadzenie należności 

pieniężnych Gminy 

Parchowo do Rejestru 

Należności 

Publicznoprawnych oraz 

określenia rodzaju należności 

pieniężnych, których dane są 

uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego (2020.2129 z dn. 

27.04.2020 r.), w trakcie 

realizacji 
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przekazywane do Rejestru 

Należności 

Publicznoprawnych 

21 
XIV.124.2020 

z dn. 24.03.2020 r. 

określenia wysokości opłat za 

zajęcie pasa drogowego 

uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego (2020.2130 z dn. 

27.04.2020 r.), w trakcie 

realizacji 

22 
XIV.125.2020 

z dn. 24.03.2020 r. 

wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości przez Gminę 

Parchowo 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, w trakcie 

realizacji 

23 
XIV.126.2020 

z dn. 24.03.2020 r. 

zmiany budżetu Gminy 

Parchowo na 2020 rok 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

24 
XIV.127.2020 

z dn. 24.03.2020 r. 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 

2020-2036 Gminy Parchowo 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

25 
XV.128.2020 

z dn. 04.05.2020 r. 

zwolnienia z opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli 

nieruchomości 

zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi 

jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady 

komunalne  

w kompostowniku 

przydomowym 

uchwała podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego  

i wchodzi w życie z dniem  

1 czerwca 2020 r. (2020.2366  

z dn. 14.05.2020), w trakcie 

realizacji 

26 
XV.129.2020 

z dn. 04.05.2020 r. 

określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

uchwała podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego  

i wchodzi w życie z dniem  

1 czerwca 2020 r. (2020.2381  

z dn. 14.05.2020), w trakcie 

realizacji 

27 
XV.130.2020 

z dn. 04.05.2020 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu 

świadczenia usług  

w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych 

odpadów 

uchwała podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego  

i wchodzi w życie z dniem  

1 czerwca 2020 r. (2020.2382  

z dn. 14.05.2020), w trakcie 

realizacji 

28 
XV.131.2020 

z dn. 04.05.2020 r. 

zlecenia przeprowadzenia 

kontroli przez Komisję 

Rewizyjną Rady Gminy 

Parchowo 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

29 XV.132.2020 przekazania petycji do uchwała wchodzi w życie  
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z dn. 04.05.2020 r. Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady Gminy 

Parchowo 

z dniem podjęcia, wykonano 

30 
XVI.133.2020 

z dn. 30.06.2020 r. 

udzielenia wotum zaufania 

Wójtowi Gminy Parchowo 

uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia - udzielono 

Wójtowi Gminy Parchowo 

wotum zaufania 

31 
XVI.134.2020 

z dn. 30.06.2020 r. 

zatwierdzenia  sprawozdań 

finansowych Gminy 

Parchowo za 2019 rok 

uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia, 

zatwierdzono sprawozdania 

finansowe Gminy Parchowo za 

2019 rok 

32 
XVI.135.2020 

z dn. 30.06.2020 r. 

absolutorium dla Wójta 

Gminy Parchowo z tytułu 

wykonania budżetu za 2019 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia - Rada 

Gminy Parchowo udzieliła 

Wójtowi Gminy Parchowo 

absolutorium za 2019 rok 

33 
XVI.136.2020 

z dn. 30.06.2020 r. 

przyjęcia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Parchowo na II 

półrocze 2020 roku 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

34 
XVI.137.2020 

z dn. 30.06.2020 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu 

Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2020 rok 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

35 
XVI.138.2020 

z dn. 30.06.2020 r. 

rozpatrzenia petycji przez 

Komisję Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Gminy 

Parchowo 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

36 
XVI.139.2020 

z dn. 30.06.2020 r. 

przekazania skargi do 

Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Gminy 

Parchowo 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

37 
XVI.140.2020 

z dn. 30.06.2020 r. 

przedstawienia wyników 

przeprowadzonej kontroli 

przez Komisję Rewizyjną 

Rady Gminy Parchowo 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

38 
XVI.141.2020 

z dn. 30.06.2020 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

39 
XVI.142.2020 

z dn. 30.06.2020 r. 

wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości przez Gminę 

Parchowo 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, nie 

zrealizowano 

40 
XVI.143.2020 

z dn. 30.06.2020 r. 

zmiany budżetu Gminy 

Parchowo na 2020 rok 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

41 
XVI.144.2020 

z dn. 30.06.2020 r. 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 

2020-2036 Gminy Parchowo 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 
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42 
XVII.145.2020 

z dn. 21.09.2020 r. 

zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy 

Parchowo za I półrocze 2020 

r. 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

43 
XVII.146.2020 

z dn. 21.09.2020 r. 

zatwierdzenia „Planu 

Odnowy Miejscowości 

Chośnica, Bawernica na lata 

2020 – 2026” 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, w trakcie 

realizacji 

44 
XVII.147.2020 

z dn. 21.09.2020 r. 

zatwierdzenia „Planu 

Odnowy Miejscowości 

Gołczewo na lata 2020 – 

2026” 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, w trakcie 

realizacji 

45 
XVII.148.2020 

z dn. 21.09.2020 r. 

zatwierdzenia „Planu 

Odnowy Miejscowości 

Jamno, Jamnowski Młyn na 

lata 2020 – 2026” 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, w trakcie 

realizacji 

46 
XVII.149.2020 

z dn. 21.09.2020 r. 

zmiany budżetu Gminy 

Parchowo na 2020 rok 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

47 
XVII.150.2020 

z dn. 21.09.2020 r. 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 

2020-2036 Gminy Parchowo 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

48 
XVII.151.2020 

z dn. 21.09.2020 r. 

udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Jawornik 

Polski 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia - budżecie 

zostaną zabezpieczone środki 

finansowe w kwocie 10.000 zł 

na odbudowę infrastruktury 

drogowej uszkodzonej na 

skutek nawałnicy, która miała 

miejsce na terenie gminy 

Jawornik Polski  

w dniu 26.06.2020 r., 

wykonano 

49 
XVIII.152.2020 

z dn. 30.10.2020 r. 

przyjęcia „Programu 

współpracy Gminy Parchowo 

z organizacjami 

pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie 

na rok 2021” 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, w trakcie 

realizacji 

50 
XVIII.153.2020 

z dn. 30.10.2020 r. 

wysokości rocznych stawek 

podatku od nieruchomości 

uchwała podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego  

i wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2021 r.  (2020.4807 

z dn. 18.11.2020), wykonano 

51 
XVIII.154.2020 

z dn. 30.10.2020 r. 

ustalenia miejscowości 

spełniających warunki do 

uchwała podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 
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pobierania opłaty miejscowej Województwa Pomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2021 r. (2020.4808  

z dn. 18.11.2020), w trakcie 

realizacji 

52 
XVIII.155.2020 

z dn. 30.10.2020 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie ustalenia 

inkasentów podatków i opłat 

pobieranych na terenie gminy 

Parchowo 

uchwała podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2021 r. (2020.4809  

z dn. 18.11.2020), w trakcie 

realizacji 

53 
XVIII.156.2020 

z dn. 30.10.2020 r. 
opłaty miejscowej 

uchwała podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem  

1 stycznia 2021 r. (2020.4810  

z dn. 18.11.2020), w trakcie 

realizacji 

54 

 

XVIII.157.2020 

z dn. 30.10.2020 r. 

określenia ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na której 

znajduje się domek 

letniskowy lub innej 

nieruchomości 

wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

uchwała podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego  

i wchodzi  w życie z dniem  

1 stycznia 2021 r. (2020.4811  

z dn. 18.11.2020), w trakcie 

realizacji 

55 
XVIII.158.2020 

z dn. 30.10.2020 r. 

umorzenia postępowania 

skargowego w całości 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia - wycofano 

skargę, wykonano 

56 
XVIII.159.2020 

z dn. 30.10.2020 r. 

określenia średniej ceny 

paliwa w Gminie Parchowo  

w roku szkolnym 2020/2021 

uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego (2020.4812 z dn. 

18.11.2020), w trakcie 

realizacji 

57 
XVIII.160.2020 

z dn. 30.10.2020 r. 

zmieniająca uchwałę  

w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu 

Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2020 rok 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

58 
XVIII.161.2020 

z dn. 30.10.2020 r. 

zmiany budżetu Gminy 

Parchowo na 2020 rok 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

59 
XVIII.162.2020 

z dn. 30.10.2020 r. 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 

2020-2036 Gminy Parchowo 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 
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60 
XIX.163.2020 

z dn. 17.12.2020 r. 

rozpatrzenia skargi na 

działanie Kierowniczki 

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Parchowie 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia – skargę 

uznano za bezzasadną, 

wykonano 

61 
XIX.164.2020 

z dn. 17.12.2020 r. 

przyjęcia planów pracy 

Komisji Rady Gminy 

Parchowo na 2021 rok 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, do realizacji 

w 2021 r. 

62 
XIX.165.2020 

z dn. 17.12.2020 r. 

przyjęcia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Parchowo na  

I półrocze 2021 roku 

uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia, do realizacji 

w 2021 r.. 

63 
XIX.166.2020 

z dn. 17.12.2020 r. 

zatwierdzenia rocznego planu 

potrzeb w zakresie 

wykonywania prac społecznie 

użytecznych w Gminie 

Parchowo na rok 2021 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, do realizacji 

w 2021 r. 

64 
XIX.167.2020 

z dn. 17.12.2020 r. 

przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

na 2021 rok 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, do realizacji 

w 2021 r. 

65 
XIX.168.2020 

z dn. 17.12.2020 r. 

zwolnień z podatku od 

nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis 

uchwała obowiązuje od dnia  

1 stycznia 2021 r., nie 

wcześniej jednak niż po 

upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia jej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Pomorskiego (2021.180 z dn. 

19.01.2021), w trakcie 

realizacji 

66 
XIX.169.2020 

z dn. 17.12.2020 r. 

udzielenia pomocy 

finansowej Województwu 

Pomorskiemu 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia - pomoc 

finansowa na opracowanie 

dokumentacji projektowej 

przebudowy drogi 

wojewódzkiej nr 228  

w Parchowie zostanie 

udzielona w formie dotacji 

celowej ze środków budżetu 

Gminy Parchowo na 2021 rok 

w wysokości do 100.000 zł  

i jest zasadna ze względu na 

poprawę bezpieczeństwa na 

drodze wojewódzkiej  

w Gminie Parchowo, w trakcie 

realizacji 

67 
XIX.170.2020 

z dn. 17.12.2020 r. 

udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Bytowskiemu 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia - udziela się  

z budżetu Gminy Parchowo 

pomocy finansowej Powiatowi 

Bytowskiemu na zadanie 
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inwestycyjne pn. „Remont 

drogi powiatowej nr 1761G na 

odcinku „Parchowo-

Gołczewo” w wysokości do 

500.000 zł, w trakcie realizacji  

68 
XIX.171.2020 

z dn. 17.12.2020 r. 

przystąpienia do sporządzenia 

zmiany „miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego osiedla  

w Żukówku na działkach  

nr 128/2 i 129/9” 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, w trakcie 

realizacji 

69 
XIX.172.2020 

z dn. 17.12.2020 r. 

przyjęcia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Parchowo na lata 2021-2036 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, do realizacji 

od 2021 roku 

70 
XIX.173.2020 

z dn. 17.12.2020 r. 

uchwalenia budżetu Gminy 

Parchowo na rok 2021 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem 1 stycznia 2021 r.  

i podlega publikacji  

w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego 

(2021.181 z dn. 19.01.2021)  

i w Biuletynie Informacji 

Publicznej, do realizacji  

w 2021 r. 

71 
XIX.174.2020 

z dn. 17.12.2020 r. 

zmiany budżetu Gminy 

Parchowo na 2020 rok 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

72 
XIX.175.2019 

z dn. 17.12.2020 r. 

zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 

2020-2036 Gminy Parchowo 

uchwała wchodzi w życie  

z dniem podjęcia, wykonano 

73 

 

STANOWISKO 

NR 1.2020 

RADY GMINY 

PARCHOWO 

z dnia 24 stycznia 

2020 r. 

 

sprzedaży budynku tzw. 

„starej szkoły” w Gołczewie 

stanowisko zostało podjęte  

w związku z pojawieniem się 

niepokoju zarówno w 

przestrzeni medialnej, mediach 

społecznościowych a przede 

wszystkim pośród 

mieszkańców Gołczewa  

związanego z dalszymi losami 

Izby Regionalnej, która mieści 

się w budynku tzw. „starej 

szkoły”, jak również stanowiło 

odniesienie do listu otwartego  

Pana profesora Cezarego 

Obrachta - Prondzyńskiego 

oraz e- maila przesłanego 

przez Panią Joannę Gil-

Ślebodę 

 

 

W 2020 roku nie złożono interpelacji. 

Skargi 

Do Rady Gminy Parchowo w 2020 roku wpłynęły dwie skargi: 
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 w dniu 04.05.2020 r. skarga na bezczynność Wójta Gminy Parchowo dot. dojazdu do 

działki w Żukówku, która została umorzona w całości w związku z wycofaniem 

skargi.  

  w dniu 04.11.2020 r. skarga na Kierowniczkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Parchowie, która została uznana za bezzasadną. 

Petycje 

W 2020 roku do Rady Gminy Parchowo wpłynęły cztery petycje:  

 w dniu 24.01.2020 r. petycja w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej 

sprzedaży byłej szkoły Podstawowej, w której obecnie mieści się Izba Regionalna w 

Gołczewie, która została uwzględniona przez Radę Gminy Parchowo. 

 w dniu 25.03.2020 r. petycja w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia 

mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola 

elektromagnetyczne (dalej PEM) o coraz szerszym zakresie częstotliwości, która 

została pozostawiona bez rozpatrzenia. 

 w dniu 10.12.2020 r. petycja w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie podjęcia przez 

Radę Gminy Parchowo uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi 

SARS-CoV-2, którą uznano za bezzasadną. 

 w dniu 21.12.2020 r. petycja w sprawie przyjęcia uchwały: „W obronie prawdy, 

godności i wolności człowieka”, którą pozostawiono bez rozpatrzenia. 

Wnioski 

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

udzielone ustne odpowiedzi, zostały przekazywane do pracowników odpowiedzialnych 

merytorycznie, którzy z zachowaniem określonego terminu udzielali wyjaśnień. 

 

Urząd Gminy: 

Skargi 

Do Urzędu Gminy w 2020 roku wpłynęła skarga dotycząca czynności przetargowych na 

zbycie nieruchomości uznana za niezasadną. 

Petycje 

W 2020 roku do Urzędu Gminy Parchowo wpłynęły 2 petycje (w tym jedna zbiorowa). Obie 

petycje zostały rozpatrzone w obowiązującym ustawowo terminie, a o sposobie załatwienia 

poinformowano podmioty wnoszące petycje.    

 

11. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA WÓJTA 

 

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

1) Związku Gmin Pomorskich, 

2) Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, 

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

4) Rybackiej Lokalnej Grupie Działania – Pojezierze Bytowskie. 

 

12. PODSUMOWANIE  

 

 Urząd Gminy Parchowo w 2020 roku realizował zadania głównie w celu 

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

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

kulturalne. Środki budżetowe i pozabudżetowe przeznaczone na realizowane zadania były 

wydatkowane  

w sposób oszczędny, efektywny i zgodnie z obowiązującymi przepisami,  


