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Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

Wójt Gminy Dubeninki przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy w roku 2019. 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY DUBENINKI 

Gmina Dubeninki położona jest w północno-wschodniej części województwa 
warmińsko-mazurskiego i sąsiaduje z Rosją (Obwód Kaliningradzki) oraz gminami: 
Wiżajny, Przerośl, Filipów w województwie podlaskim, Gołdap w województwie 
warmińsko-mazurskim. 

 
 

Gmina jest najbardziej wysuniętą gminą na północny wschód w województwie. W jej 
północno-wschodniej części znajduje się punkt będący stykiem trzech państw: 
Polski, Litwy i Rosji. Siedziba gminy mieści się w Dubeninkach ul. Dębowa 27. 

W znacznej części gminę porasta Puszcza Romincka podlegająca Nadleśnictwu 
Gołdap, a lasy w południowej części Nadleśnictwu Olecko. 
Powierzchnia gminy Dubeninki wynosi: 205,18 km2 co stanowi 27% powierzchni 

powiatu gołdapskiego. Gmina liczy 3054 mieszkańców (31.12.2018), a gęstość 
zaludnienia wynosi 14,88 osób na km2  powierzchni. 

Gmina o charakterze rolniczym, z dużą powierzchnią lasów, posiadająca wiele 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 

Położenie Gminy w powiecie gołdapskim 
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Położenie gminy Dubeninki na tle województwa warmińsko-mazurskiego  

 
 

Gmina Dubeninki charakteryzuje się wysokimi walorami środowiska 
przyrodniczego z dużym udziałem powierzchni prawnie chronionych. Przesądza to 
o ograniczonych możliwościach wzrostu działalności produkcyjnych. Jednocześnie 

stwarza szansę na rozwój usług turystycznych, przy zagospodarowaniu terenu 

uwzględniającym potrzeby ochrony oraz potrzeby podniesienia atrakcyjności obszaru 

dla turystyki. Wysokie walory środowiska mogą stać się podstawą do ożywienia 
ekonomicznego gminy. 

 

Dostępność komunikacyjna gminy jest dobra. Pomimo położenia z dala od 
dróg ekspresowych i międzynarodowych, gmina posiada dogodne powiązania 
poprzez drogę wojewódzką ze wschodem i zachodem kraju oraz przejściami 
granicznymi. 

Przez gminę przebiegają: 
− droga wojewódzka (o dł. 28,5 km) nr 651 relacji Gołdap - Dubeninki - Żytkiejmy - 

Szypliszki; 
− drogi  powiatowe o łącznej długości 59,0 km, w tym 17,9 km o nawierzchni 

bitumicznej; 
− drogi gminne o łącznej długości 140 km, są to drogi o nawierzchni gruntowej 

i wymagają modernizacji z dróg gruntowych na utwardzone. 
 

Gmina zajmuje powierzchnię 20518 ha. Użytki rolne zajmują 47,97 % ogólnej 
powierzchni gminy, lasy i grunty leśne – 42,79 % , wody - 2,03 %, pozostałe grunty 
i nieużytki 7,21 %. 
 

W strukturze osadniczej gminy dominują niewielkie wsie o liczbie ludności 20-

50 osób. Stosunkowo mniej jest osad bardzo małych liczących do 20 mieszkańców, 
a także miejscowości zamieszkiwanych przez 50-100 osób. Liczba ludności 
w 7 wsiach przekracza 100 osób. Cztery z nich są osadami popegerowskimi: 

Degucie, Wobały, Łoje, Rogajny, a jedna rozwijającą się turystycznie, nadjeziorną 
osadą Pluszkiejmy. Tylko dwie wsie leżące na terenie gminy można uznać za duże: 
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Dubeninki (639 mieszkańców) oraz trochę większe od nich Żytkiejmy (742 

mieszkańców) – wg stanu ludności na 31 grudnia 2019 r. 

 

SOŁECTWA W GMINIE DUBENINKI  

 

Lp Nazwa sołectwa 
Miejscowości 
wchodzące w 

skład sołectwa 

Ilość mieszkańców 
na 01.01.2019 

Ilość mieszkańców 
na 31.12.2019 

wieś sołectwo wieś sołectwo 

1 Będziszewo Będziszewo 38 38 41 41 

2 Białe Jeziorki Białe Jeziorki 34 34 34 34 

3 Błąkały Błąkały 62 62 59 59 

4 Błędziszki Błędziszki 28 28 28 28 

5 Budwiecie 

Budwiecie, 73 

113 

75 

114 

Meszno, 21 21 

Boczki, 15 16 

Markowo 4 2 

6 Cisówek Cisówek 53 53 58 58 

7 Czarne 
Czarne, 28 

55 

29 

57 

Marlinowo 27 28 

8 Degucie Degucie 124 124 123 123 

9 Dubeninki 

Dubeninki, 656 

831 

639 

812 

Bludzie Małe, 33 31 

Bludzie Wielkie, 14 14 

Łoje 128 128 
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10 Kiekskiejmy 

Kiekskiejmy, 28 

167 

28 

158 Łysogóra,  18 17 

Wobały 121 113 

11 Kiepojcie 
Kiepojcie, 34 

79 
37 

81 

Barcie, 45 44 

12 Lenkupie 

Lenkupie, 32 

80 

32 

79 
Przesławki, 38 37 

Żerdziny, 2 2 

Redyki 8 8 

13 Linowo Linowo 49 49 49 49 

14 Maciejowięta 
Maciejowięta, 26 

28 

26 
28 

Wysoki Garb 2 2 

15 Pluszkiejmy 

Pluszkiejmy, 110 

158 

113 

157 Kociołki 47 43 

Ostrowo 1 1 

16 
Przerośl 
Gołdapska 

Przerośl Gołdapska, 98 
103 

97 

102 

Tuniszki 5 5 

17 Rogajny 
Rogajny, 121 

181 

123 

182 

Zawiszyn 60   59 

18 Skajzgiry 

Skajzgiry, 8 

34 

7 

32 

Pobłędzie, 8 8 

Rakówek 14 14 

Kramnik 4 3 

19 Stańczyki Stańczyki 36 36 36 36 

20 Żabojady Żabojady 38 38 38 38 

21 Żytkiejmy Żytkiejmy 763 763 742 742 

RAZEM 3054 3054 3010 3010 

 

GOSPODARKA ODPADAMI 
 

Na terenie gminy od 01.07.2013 r. system gospodarowania odpadami 
obejmuje selektywną zbiórkę odpadów komunalnych z podziałem na dwie frakcje: 
suchą i mokrą. Odpady komunalne z terenu gminy odbierane od właścicieli 
nieruchomości, przez przedsiębiorstwo wyłonione w drodze przetargu, trafiają do 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach k/Ełku. Zakład ten 
został wybudowany w ramach Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, 
którego członkami jest 12 gmin w tym Gmina Dubeninki. 

Na terenie Żytkiejm znajduje się nieczynne gminne składowisko odpadów 
komunalnych. Składowisko odpadów stałych zlokalizowane jest w miejscu starego 
wyrobiska pożwirowego. Powierzchnia wysypiska wynosi 0,2 ha. Zostało ono 
zamknięte 31.XII.2009 r. Obecnie prowadzony jest monitoring wód gruntowych 
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poprzez zainstalowanie piezometrów (otwory wydrążone w ziemi umożliwiające 
pobranie próbek wód gruntowych i zbadanie właściwości chemicznych pobranej 
próbki). 
 

CIEPŁOWNICTWO 
 Gospodarka cieplna na terenie gminy oparta jest na kotłowniach lokalnych, 
osiedlowych i indywidualnych źródłach ciepła. Istniejące źródła ciepła w zasadzie 
zaspokajają potrzeby poszczególnych odbiorców. Stan techniczny istniejących 
kotłowni jest w większości zły. Są to obiekty przestarzałe i wyeksploatowane. 

W tabeli poniżej przedstawiono sposób zasilania w ciepło budynków 
użyteczności publicznej administrowanych przez Gminę Dubeninki. 
 

Lp. Nazwa jednostki 
Sposób zasilana w 
ciepło 

1 Urząd Gminy olej opałowy 

2 
Ośrodek Zdrowia w 
Dubeninkach 

olej opalowy  

3 OSP Dubeninki olej opałowy 

4 Świetlica w Żytkiejmach 
Kocioł tradycyjny 
drewno, węgiel 

5 OSP Żytkiejmy 
podłączone do kotłowni 
w budynku świetlicy 

6 OSP Błąkały ogrzewanie elektryczne 

7 OSP Pluszkiejmy ogrzewanie elektryczne 

8 OSP Cisówek ogrzewanie elektryczne 

9 OSP Czarne ogrzewanie elektryczne 

10 Świetlica Linowo Ogrzewanie elektryczne 

11 GCK Dubeninki Olej opałowy 

12 
Ośrodek Zdrowia w 
Żytkiejmach 

Kocioł tradycyjny 
drewno, węgiel 

13 SP Dubeninki 
Kocioł tradycyjny 
drewno, węgiel 

14 SP Żytkiejmy Ekogroszek 

15 
Budynek przedszkola w 
Żytkiejmach 

Kocioł tradycyjny 
drewno, węgiel 

 
Struktura użytkowania gruntów przedstawia się następująco: 
 

1. Użytki rolne 9846 ha 47,97 % 

2. 
Lasy i grunty 
zadrzewione 

8783 ha 42,79 % 

3. Wody płynące i stojące 416 ha 2,03 % 

4. Użytki kopalne     6 ha - 

5. Tereny komunikacyjne 408 ha 1,99 % 

6. Tereny osiedlowe 28 ha 0,14 % 

7. Tereny różne i nieużytki 1039 ha 5,06 % 
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Struktura użytków rolnych 
 
 Użytki rolne na obszarze gminy Dubeninki zajmują powierzchnię 9845,90 ha, 
a ich struktura przedstawia się następująco: 

− grunty orne  5048,55 ha tj. 51,28 % pow. użytków rolnych  
− sady   3,07 ha tj. 0,03%  

− łąki   1560,09 ha tj. 15,85%  

− pastwiska  3063,03 ha tj. 31,11% 
Gmina Dubeninki ma charakter typowo rolniczy (rolnictwo indywidualne) 

i charakteryzuje się niskim stopniem urbanizacji oraz dość niskim poziomem 
rozwinięcia gospodarki sektora pozarolniczego, a zwłaszcza przemysłu i usług. 
Przemysł na terenie Gminy Dubeninki praktycznie nie istnieje. Większość podmiotów 
gospodarczych stanowią sklepy oraz małe zakłady świadczące podstawowe usługi. 
 

LASY  
Lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione zajmują powierzchnię 8783 ha 

tj. 42,79% obszaru gminy. Największy kompleks leśny stanowi Puszcza Romincka 
położona w północnej części gminy. 
 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 
Do końca sierpnia 2019 na terenie Gminy Dubeninki funkcjonowały trzy 

szkoły: Szkoła Podstawowa Dubeninki, Szkoła Podstawowa Żytkiejmy – prowadzona 
przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym 
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży i Gimnazjum w Dubeninkach. Z dniem 
1.09.2019 nastąpiła likwidacja gimnazjum. Reforma oświaty wygasiła gimnazja 
zastępując je nowymi szkołami ośmioklasowymi. 

Baza szkoły na terenie Dubeninek to: budynek szkolny oraz sala 
gimnastyczna, boisko asfaltowe, boisko trawiaste, boisko do piłki siatkowej oraz 
bieżnie. Budynek szkoły i sali gimnastycznej jest ogrzewany przez kotłownię szkolną. 
Baza Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach to: budynek szkolny, budynek sali 
gimnastycznej oraz budynek oddziału przedszkolnego, w którym mieści się stołówka 
szkolna (budynek częściowo zamieszkały przez osoby prywatne), boisko trawiaste, 
oraz boisko nieutwardzone przy sali gimnastycznej. Budynek szkoły i oddziału 
przedszkolnego są ogrzewane przez kotłownie lokalne, zaś budynek Sali 
gimnastycznej posiada ogrzewanie elektryczne. 
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
Ochrona przeciwpożarowa w gminie zorganizowana jest przez Ochotniczą 

Straż Pożarną, która dysponuje remizami w Dubeninkach, Żytkiejmach, Błąkałach, 
Pluszkiejmach, Czarnem i Cisówku. OSP w Czarnem i Cisówku nie posiada wozów 
bojowych, dysponuje tylko sprzętem. 
 

Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.  

 

L.p. Nazwa jednostki/typ 
Liczba 
druhów 

Liczba 
wyjazdów 
na akcje w 
2019 roku 

Wyposażenie jednostki 

1  
OSP Dubeninki, 
jednostka typu S-3, 
włączona do KSR-G  

30 39 

STAR-022  średni (ratownictwo 
gaśnicze, drogowe, medyczne, 
wodne) 
JELCZ 325 ciężki (ratownictwo 
gaśnicze) 
FORD Lekki (ratownictwo 
drogowe, medyczne) 

2  
OSP Żytkiejmy, 
jednostka typu S-2, 
włączona do KSR-G  

30 23 

STAR 244 średni (ratownictwo 
gaśnicze, drogowe, medyczne) 
STAR A26 średni (ratownictwo 
gaśnicze) 

3  
OSP Pluszkiejmy, 
jednostka typu S-1  

16 2 
VOLKSWAGEN lekki 
(ratownictwo gaśnicze, 
medyczne) 

4  
OSP Błąkały, jednostka 
typu S,  

15 0 
ŻUK lekki (ratownictwo 
gaśnicze) 

5  
OSP Czarne, jednostka 
typu M 

12 0 
Motopompa P-05 (ratownictwo 
gaśnicze) 

6  
OSP Cisówek, 
jednostka typu M  

13 0 
Motopompa P-05 (ratownictwo 
gaśnicze) 

 

TRASY ROWEROWE 

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko – 

mazurskie” został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Województwo Warmińsko-Mazurskie. 

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo liczy 1985 kilometrów i wiedzie przez 
województwa: Podkarpackie (433 km), Świętokrzyskie (211 km), Lubelskie (345 km), 
Podlaskie (596 km) i Warmińsko-Mazurskie( 393 km). W województwie warmińsko-
mazurskim od granicy z województwem pomorskim (gmina Elbląg - przeprawa 
promowa przez Nogat w miejscowości Kępiny Wielkie) przez Elbląg, Braniewo, 
Pieniężno, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Bartoszyce, Węgorzewo, Gołdap 
do granicy z województwem podlaskim w miejscowości Żerdziny (gmina Dubeninki). 

Na terenie gminy znajdują się cztery Miejsca Obsługi Rowerzysty w 
miejscowościach: Czarne, Kiepojcie, Stańczyki i Pobłędzie. 
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RADA GMINY 

 

Skład Rady Gminy Dubeninki VIII kadencji, która została wybrana w wyborach 
samorządowych na lata 2018 - 2023: 

1. Stanisław Rudziewicz - Przewodniczący 
2. Anna Stypułkowska - Wiceprzewodnicząca 
3. Stanisław Bielicki 
4. Piotr Borkowski  
5. Monika Czyżyk 
6. Mirosław Kardel 
7. Urszula Kibitlewska 
8. Stanisław Witold Kracaj 
9. Czesław Jan Kramkowski 
10. Dariusz Ołów 
11. Sebastian Stępin 
12. Bogdan Walicki 
13. Beata Wierzchowska 
14. Elżbieta Zackiewicz 
15. Anna Żylińska 

Rada Gminy w 2019 roku podjęła 82 uchwały: 

 

Lp. 

Data 

podjęcia 
uchwały 

Nr 

uchwały 
Tytuł uchwały 

1 25.02.2019 III/18/19 

zmieniająca uchwałę ws. określenia kryteriów 
naboru na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w 
publicznych szkołach podstawowych oraz 
określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym 

do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Dubeninki 

2 25.02.2019 III/19/19 

ws. podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 
w zakresie dożywiania w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek 
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

3 25.02.2019 III/20/19 

ws. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 
dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023 
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4 25.02.2019 III/21/19 

ws. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Dubeninki w 2019 roku 

5 25.02.2019 III/22/19 

ws. reprezentowania Gminy Dubeninki w 

Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 
„Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji 
głosów 

6 25.02.2019 III/23/19 ws. zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2019r. 

7 25.02.2019 III/24/19 
ws. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 
Rady Gminy na rok 2019 

8 25.02.2019 III/25/19 
ws. uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dubeninki 

na rok 2019 

9 25.02.2019 III/26/19 

Ws. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
Gminy Dubeninki środków stanowiących fundusz 

sołecki 

10 9.04.2019 IV/27/19 

ws. uwzględnienia gminy Gołdap w Programie 
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 
Kolejowej „Kolej+” 

11 10.05.2019 V/28/19 ws. powołania doraźnej Komisji Statutowej 

12 10.05.2019 V/29/19 
ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Dubeninki 

13 25.06.2019 VI/30/19 ws. wotum zaufania dla Wójta Gminy Dubeninki 

14 25.06.2019 VI/31/19 
ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

2018 rok 

15 25.06.2019 VI/32/19 

ws. udzielenia Wójtowi Gminy Dubeninki 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 
rok 

16 25.06.2019 VI/33/19 

ws. ustalenia sieci oraz granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych mających siedzibę 
na obszarze Gminy Dubeninki 

17 25.06.2019 VI/34/19 
ws. wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego 

18 25.06.2019 VI/35/19 

ws. określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków ochotniczych straży pożarnych z 
terenu Gminy Dubeninki za udział w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

19 25.06.2019 VI/36/19 
ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Dubeninki na lata 2019-2028 

20 25.06.2019 VI/37/19 ws. zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2019r. 
21 25.06.2019 VI/38/19 ws. pozbawienia statusu pomnika przyrody 

22 25.06.2019 VI/39/19 
ws. powołania zespołu do zaopiniowania 
kandydatów na ławników 

23 25.06.2019 VI/40/19 

ws. podtrzymania stanowiska wyrażonego w 
uchwale Nr V/29/19 z dnia 10 maja 2019r. ws. 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
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Dubeninki 

24 17.07.2019 VII/41/19 

ws. przystąpienia Gminy Dubeninki do 
Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin 

Pogranicza oraz przyjęcia jego Statutu 

25 17.07.2019 VII/42/19 
ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Dubeninki na lata 2019-2028 

26 17.07.2019 VII/43/19 
ws. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego 
Policji informacji o kandydacie na ławnika 

27 17.07.2019 VII/44/19 
ws. wyznaczenia przedstawicieli do Stowarzyszenia 

Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza 

28 17.07.2019 VII/45/19 ws. zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2019r. 

29 26.09.2019 VIII/46/19 
ws. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Dubeninki na lata 2019-2021 

30 26.09.2019 VIII/47/19 
ws. ustalenia dopłaty za wodę pobraną z 
wodociągów wiejskich na terenie Gminy Dubeninki 

31 26.09.2019 VIII/48/19 ws. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Olecku 

32 26.09.2019 VIII/49/19 
ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Dubeninki na lata 2019-2028 

33 26.09.2019 VIII/50/19 ws. zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2019r. 
34 26.09.2019 VIII/51/19 ws. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

35 26.09.2019 VIII/52/19 
ws. stwierdzenia zakończenia działalności 
Gimnazjum w Dubeninkach 

36 26.09.2019 VIII/53/19 
ws. zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na 
koparko-ładowarkę 

37 26.09.2019 VIII/54/19 
ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Dubeninki o zadośćuczynienie i odszkodowanie 

38 26.09.2019 VIII/55/19 

ws. rozpatrzenia skarg z dnia 25 czerwca 2019r. 

oraz 30 czerwca 2019r. na działalność Wójta Gminy 
Dubeninki 

39 26.09.2019 VIII/56/19 
ws. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
Dubeninki w zakresie braku wizji części obrad sesji 

40 28.11.2019 IX/57/19 
ws. określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych 

41 28.11.2019 IX/58/19 
ws. określenia stawek i zwolnień w podatku od 

nieruchomości 

42 28.11.2019 IX/59/19 

ws. przyjęcia Programu współpracy Gminy 
Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2020 

43 28.11.2019 IX/60/19 

zmieniająca uchwałę ws. regulaminu 
wynagradzania i przyznawania dodatków 
nauczycielom zatrudnionym w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Dubeninki 



RAPORT O STANIE GMINY DUBENINKI W 2019 ROKU 

 
 

12 

 

44 28.11.2019 IX/61/19 
ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Dubeninki na lata 2019-20228 

45 28.11.2019 IX/62/19 ws. zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2019r. 

46 28.11.2019 IX/63/19 

ws. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na których znajdują się domki 
letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

47 28.11.2019 IX/64/19 
ws. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

48 28.11.2019 IX/65/19 

ws. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

49 28.11.2019 IX/66/19 

ws. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości 

50 28.11.2019 IX/67/19 
ws. rozpatrzenia wniosku o zadośćuczynienie i 
odszkodowanie od Rady Gminy Dubeninki 

51 28.11.2019 IX/68/19 
ws. rozpatrzenia wniosków z dnia 10 października 
2019r. 

52 28.11.2019 IX/69/19 

ws. rozpatrzenia skarg z dnia 17 października 
2019r.,    6 listopada 2019r., 7 listopada 2019r. na 

działalność Wójta Gminy Dubeninki 

53 30.12.2019 X/70/19 

ws. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w 
schronisku dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi 

54 30.12.2019 X/71/19 

ws. ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w Szkole Podstawowej w 

Dubeninkach prowadzonej przez Gminę Dubeninki 

55 30.12.2019 X/72/19 
ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Dubeninki na lata 2019-2028 

56 30.12.2019 X/73/19 ws. zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2019r 

57 30.12.2019 X/74/19 
ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Dubeninki na lata 2020-2028 

58 30.12.2019 X/75/19 ws. uchwalenia budżetu gminy Dubeninki na 2020r. 
59 30.12.2019 X/76/19 ws. zmiany Statutu Gminy Dubeninki 

60 30.12.2019 X/77/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Białe Jeziorki 
61 30.12.2019 X/78/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Będziszewo 

62 30.12.2019 X/79/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Błąkały 

63 30.12.2019 X/80/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Błędziszki 
64 30.12.2019 X/81/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Budwiecie 
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65 30.12.2019 X/82/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Cisówek 

66 30.12.2019 X/83/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Czarne 

67 30.12.2019 X/84/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Degucie 

68 30.12.2019 X/85/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Dubeninki 
69 30.12.2019 X/86/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Kiepojcie 

70 30.12.2019 X/87/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Kiekskiejmy 

71 30.12.2019 X/88/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Lenkupie 

72 30.12.2019 X/89/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Linowo 

73 30.12.2019 X/90/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Maciejowięta 

74 30.12.2019 X/91/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Pluszkiejmy 

75 30.12.2019 X/92/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Przerośl Gołdapska 

76 30.12.2019 X/93/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Rogajny 

77 30.12.2019 X/94/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Skajzgiry 

78 30.12.2019 X/95/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Stańczyki 
79 30.12.2019 X/96/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Żabojady 

80 30.12.2019 X/97/19 ws. zmiany Statutu Sołectwa Żytkiejmy 

81 30.12.2019 X/98/19 

zmieniająca uchwałę ws. przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 

ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 

82 30.12.2019 X/99/19 

ws. określenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Dubeninki w roku szkolnym 2019/2020 do 

zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów 
niepełnosprawnych 

82 30.12.2019 X/99/19 

ws. określenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Dubeninki w roku szkolnym 2019/2020 do 

zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów 
niepełnosprawnych 

 

Wojewoda stwierdził nieważność niektórych zapisów 6 uchwał wydanych 
przez radę gminy w 2019 r. 
1. Uchwała Nr VI/34/19 z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę 
dodatku energetycznego, 

2. Uchwała Nr VIII/53/19 z dnia 26 września 2019r. w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania leasingowego na koparko-ładowarkę (nieważność uchwały), 
3. Uchwała Nr IX/57/19 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od środków transportowych, 
4. Uchwała Nr IX/58/19 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia stawek i 
zwolnień w podatku od nieruchomości, 
5. Uchwała Nr IX/65/19 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie ustalenia ryczałtowej 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na 
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których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

6. Uchwała Nr IX/66/19 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości. 

Finanse gminy 

1. Budżet gminy na 2019 r. zakładał wpływy w kwocie 18.130.936,15 zł., w tym: 

dochody bieżące 14.120.710,05 zł. i dochody majątkowe w kwocie 4.010.226,10 zł. 
(w tym: na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 
w kwocie 850.979,71,00 zł. oraz wydatki w kwocie 19.933.848,47 zł., w tym: wydatki 

bieżące w kwocie 13.745.575,30 zł. i wydatki majątkowe w kwocie 5.588.273,17 zł. 
(w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 
1.021.051,29 zł.). 

2. Od założonych wpływów i wydatków doszło do następujących odstępstw: 

a) zamiast 18.130.936,15 zł. wpływy wyniosły 15.882.968,28 zł. co stanowi 87,60 % 

planu, w tym dochody bieżące zamiast 14.120.710,05 zł., wpływy wyniosły 
14.000.791,09 zł., co stanowi 99,15 % planu (główną przyczyną niewykonania planu 

wpływów z dochodów bieżących są wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych gminy - czynsze za lokale mieszkalne) i dochody majątkowe zamiast 
4.010.226,10 zł. wpływy wyniosły 1.882.177,18 zł., co stanowi 46,93 % planu Główną 

przyczyną niewykonania planu dochodów majątkowych było przeniesienie wykonania 

dwóch inwestycji na 2020 r. Umowy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem 
Marszałkowskim na dofinansowanie zostały podpisane pod koniec roku 2019 – są to 
inwestycje: „Modernizacja ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 
w obiektach użyteczności publicznej” i „Termomodernizacja komunalnego budynku 
mieszkalnego w miejscowości Żytkiejmy ul. Lipowa 5” - łączna kwota dofinansowania 
887.688,74 zł. Inwestycja pn. ”Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego 
oraz wysoka jakość e-usług publicznych w Gminie Dubeninki”, zakończenie 
inwestycji w grudniu 2019 r.- dotacja ze środków UE w wysokości 785.806,50 zł. 
będzie zrealizowana w 2020 r. Wystąpiły też małe wpływy ze sprzedaży 
nieruchomości (działki pod zabudowę i ziemia rolna). 

b) zamiast 19.933.848,47 zł. wydatki wyniosły 14.564.106,78 zł. co stanowi 75,33 % 

planu, w tym: bieżące zamiast 13.745.575,30 zł., wydatki wyniosły 12.939.338,01 zł., 
co stanowi 94,13 % planu (główną przyczyną niewykonania planu wydatków było: 
niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 60.000,00 zł., oszczędności 
w transporcie i łączności na drogach gminnych z tytułu łagodnej zimy, powstały też 
oszczędności z tytułu robót publicznych – refundacja wynagrodzeń, oszczędności 
w zakupie energii elektrycznej na oświetlenie ulic, nie wykorzystano kwoty na 

wynagrodzenie pracowników społeczno-użytecznych w związku z brakiem chętnych, 

wakat na jedno stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 
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c) wydatki majątkowe zamiast 5.588.273,17 zł., wyniosły 1.624.768,77 zł., co stanowi 
27,07 % planu (główną przyczyną niewykonania planu wydatków majątkowych było 
zbyt późne podpisanie 5 umów na dofinansowanie inwestycji z urzędem 
wojewódzkim i marszałkowskim, w związku z tym realizację przeniesiono na 2020 

rok, na trzy inwestycje – modernizację i przebudowę dróg gminnych otrzymaliśmy 
dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.583.794,02 zł., łączna 
kwota inwestycji 2.639.656,69 zł. – wykonanie w 2020 r. i dwie inwestycje: 

„Modernizacja ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 
w obiektach użyteczności publicznej” i „Termomodernizacja komunalnego budynku 

mieszkalnego w miejscowości Żytkiejmy ul. Lipowa 5” ponadto oszczędności 
w wyniku przetargów nieograniczonych na realizację inwestycji. 

3. Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 5.276,73 zł., natomiast 
wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły 4.838,57 zł. 

4. Gmina Dubeninki na dzień 31 grudnia 2019 roku, posiada zobowiązania 
długoterminowe w kwocie 3.315.610,59 zł. według tytułów dłużnych 
przedstawionych w poniższej tabeli. 

 
KREDYTY I OBLIGACJE na dzień 31 grudnia 2019 roku 

 

Lp. 
Bank 

kredytujący 

Rodzaj 

zadłużeni
a 

Kwota 

kredytu 

Data 

zaciągnięcia 

Przewidywana 

data spłaty 
Cel 

Salda na 

dzień 
31.12.2019 r. 

1. 

Bank 

Ochrony 

Środowiska 

kredyt 769.381,31 06.06.2012 r. 15.12.2022 r. 

Termomodernizacja 

Szkoły 
Podstawowej w 

Dubeninkach 

193.712,04 

2. 

Bank 

Gospodarstw

a Krajowego 

kredyt 1.059.168,00 06.12.2010 r. 31.12.2020 r. 

Modernizacja stacji 

uzdatniania wody w 

Łojach 

105.916,80 

3. 

Bank 

Gospodarstw

a Krajowego 

kredyt 1.328.050,00 14.09.2012 r. 30.09.2022 r. 
Budowa kanalizacji 

w Żytkiejmach 
365.213,75 

4. 

Bank 

Spółdzielczy 
Olecko 

Oddział 
Dubeninki 

kredyt 358.379,97 07.10.2014 r. 31.12.2023 r. 

Termomodernizacja 

Szkoły 
Podstawowej w 

Żytkiejmach 

154.976,00 

5. 

Bank 

Spółdzielczy 
Olecko 

Oddział 
Dubeninki 

kredyt 191.570,00 02.12.2015 r. 02.12.2021 r. 

Modernizacja  

ul. Osiedlowej  

w Dubeninkach 

95.792,00 

6.. PKO BP 
Emisja 

obligacji 
2.400.000,00 20.12.2016 r. 31.12.2028 r. 

Modernizacja dróg 
gminnych, 

modernizacja 

stadionu 

sportowego przy  

S P w Dubeninkach 

2.400.000,00 

Ogółem X 6.106.549,28 X X X 3.315.610,59 
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W 2019 roku na spłatę kapitału wydatkowano kwotę 425.664,93 zł. 
 

5. Zaległości wobec gminy na koniec 2019 roku wynoszą 316.324,64 zł 
i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyły się o kwotę 
2.440,83 zł.  

1) Zaległości podatkowe wynoszą 187.480,05 zł., w tym: 
- podatku rolnego – 54.711,40 zł. 
- podatku leśnego – 2.693,40 zł. 
- od nieruchomości – 125.416,94 zł. 
- od środków transportu – 3.600,00 zł. 
- pozostałe – 1.058,70 zł. 
Zaległości podatkowe zmniejszyły się o kwotę – 3.643,17 zł. W stosunku do 
roku poprzedniego. 

2) Zaległości z tytułu czynszów wynoszą 29.441,83 zł. i w stosunku do 2018 roku 
zwiększyły się o kwotę 724,81 zł., z tytułu opłat za ścieki zaległości wynoszą 
50.781,51 zł. i w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o kwotę 
1.980,13 zł., natomiast zaległości za odbiór odpadów komunalnych wynoszą 
48.621,25 zł. i zmniejszyły się o kwotę 1.505,60 zł.  

W celu ściągnięcia zaległości wystawiane są upomnienia oraz tytuły wykonawcze. 
 

FUNDUSZ SOŁECKI 
W roku 2019 nie obowiązywała uchwała w sprawie funduszu sołeckiego.  

 

OCHRONA ZABYTKÓW 

W roku 2019 gmina dofinansowała: 

1. osadzenie nakładek okiennych wewnątrz kościoła Parafii Rzymsko katolickiej 

p.w. Św. Andrzeja Boboli w Dubeninkach w kwocie 15 000,00 zł. 
2. docieplenie stropów wełną mineralną w kościele Parafii Rzymsko Katolickiej 

p.w. Św. Michała Archanioła w Żytkiejmach w kwocie 15 000,00 zł. 
 

 

MIESZKAŃCY GMINY 

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się 
o 44 osoby, i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 3010 osób, w tym 1531 kobiet 
i 1479 mężczyzn.  
Liczba mieszkańców w poszczególnych przedziałach wiekowych: 

− liczba kobiet w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 256 osób, 
a liczba mężczyzn 237, 

− liczba kobiet w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 856 osób, a liczba 

mężczyzn w wieku produkcyjnym (15-64 lat) wynosiła 1021 
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− liczba kobiet w wieku poprodukcyjnym wynosiła 402, a liczba mężczyzn 200. 
W 2019 r. urodziło się w gminie 28 osób, w tym 15 dziewczynek i 13 

chłopców, a zmarło 35 osób, w tym 15 kobiet i 20 mężczyzn 

 

FUNDUSZ ALKOHOLOWY 

W roku 2019 r. siedem podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych.  

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu 
udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2019 r. sfinansowane zostały 
następujące wydatki: 

− szkolenie członków GKRPA – 900,00 zł, 
− wyjazd studyjny dla osób 50+ - 5.046,00 zł, 
− dofinansowanie wypoczynku letniego uczniów szkoły podstawowej –

1.500,00 zł. 
− dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez Parafię 

Rzymskokatolicką p. w. św. Andrzeja Boboli w Dubeninkach - 1.500,00 zł 
 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęły trzy 

zgłoszenia przypadków nadużywania alkoholu z prośbą o skierowanie na badanie 

specjalistyczne w kwestii uzależnienia od alkoholu. Komisja skierowała te osoby do 

biegłych w celu zbadania czy są uzależnione, jednak nie zgłosiły się na badania. 
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Zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 roku 

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia  
poza miejscem sprzedaży: 

 

Lp Miejsce sprzedaży do 4,5% i piwo 

od 4,5 do 
18% 

alkoholu 

Powyżej 
18% 

alkoholu 

1 Sklep spożywczo – przemysłowy Błąkały 5 x - x 

2 
Sklep spożywczo – przemysłowy Żytkiejmy 
ul. Lipowa 2 

x x x 

3 
Sklep spożywczo – przemysłowy Wobały 
23 

x - - 

4 
Sklep spożywczo – przemysłowy Dubeninki 
ul. Osiedlowa 2 

x x x 

5 
Sklep spożywczo – przemysłowy Dubeninki 
ul. Dębowa 15 

x x x 

6 
Sklep spożywczo – przemysłowy Dubeninki 
ul. Dębowa 8 

x x x 

7 
Sklep wielobranżowy Żytkiejmy ul. Lipowa 
1A 

x - - 

8 Punkt sprzedaży Dubeninki ul. Leśna 1 x - - 

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
do spożycia w miejscu sprzedaży: 

 

Lp Miejsce sprzedaży do 4,5% i piwo 

od 4,5 do 
18% 
alkoholu 

Powyżej 
18% 

alkoholu 

1 

Lokal gastronomiczny 

Biały Dwór Noclegi Gospoda 

Stańczyki 4 

x - - 

 

POMOC SPOŁECZNA 
 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W DUBENINKACH 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach (zwany dalej Ośrodkiem), 
realizował zadania własne i zlecone gminie w obszarze pomocy społecznej 
wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
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środków publicznych. Realizował także rządowy program „Posiłek w szkole 
i w domu”.  
Ponadto współpracował z Bankiem Żywności przy realizacji Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Jednocześnie współpracował z Instytutem 
Badawczo Szkoleniowym w Olsztynie w realizacji 2 projektów pn. „Wspólnie silni” 
i „Odkryj swój potencjał”.  
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach w 2019 roku 
opracowywał i koordynował realizację Gminnego Program Wspierania Rodziny 

w Gminie Dubeninki na lata 2019 – 2021, przyjęty Uchwałą Nr XVIII/46/19 Rady 
Gminy Dubeninki z dnia 26 września 2019 r.   
 Ośrodek sporządził Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Dubeninki za 
rok 2019, opracowaną w oparciu o lokalną sytuację społeczną i demograficzną gminy 
i przekazał dokument do Rady Gminy Dubeninki oraz do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. 

W 2019 r. pomocą społeczną w formie pieniężnej i niepieniężnej oraz pracą 
socjalną objęto łącznie 138 rodzin, w których było 365 osoby, z czego 90 rodzinom 
udzielono pomocy pieniężnej. Większość rodzin korzystała z różnych form pomocy. 
Z różnych form pomocy korzystało 12,03% ogółu społeczeństwa gminy. 

W 2019 roku głównym powodem udzielania pomocy społecznej było 
bezrobocie. Z tego powodu wsparcia udzielono 60 rodzinom, w których żyje 177 
osób. Kolejną przyczyną była długotrwała lub ciężka choroba – 32 rodzin, w tym 

77osoby. Następną grupę osób korzystających z pomocy społecznej stanowią 
rodziny, w których występuje niepełnosprawność – 30 rodzin, w tym 65 osób. 
W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka 
przesłanek. Wszystkie rodziny objęte były pomocą pracowników socjalnych w formie 
pracy socjalnej, mającej na celu usamodzielnienie i ograniczenie korzystania ze 

świadczeń pieniężnych.  
 

W ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej 
przyznano i wypłacono: 

1) Zasiłki okresowe 58 osobom, na łączną kwotę 145 577,00 zł. Środki pieniężne 
w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody, 

2) Zasiłki stałe 21 osobom, na łączna kwotę 131 212,00 zł. Środki pieniężne 
wcałości pochodziły z dotacji celowej z budżetu Wojewody. 

3) Zasiłki celowe 55 rodzinom, na łączna kwotę 29 108,00 zł w tym z budżetu 
Wojewody 21.053,00 zł i 8.055,00 zł środki własne. Zasiłki celowe 
przyznawano m.in. na zakup żywności, zakup opału na okres zimowy, zakup 
leków i odzieży. 

 

Ośrodek realizował zadania wynikające z wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.  

Program realizowany był zgodnie z Umową zawartą z Wojewodą Warmińsko – 

Mazurskim. Na realizację zadania ogółem wydatkowano 75.000,00 zł, z tego dotacja 



RAPORT O STANIE GMINY DUBENINKI W 2019 ROKU 

 
 

20 

 

stanowiła 60.000,00 zł, zaś środki własne gminy 15.000,00 zł. Na posiłki przyznane 
decyzją wydatkowano 33.949,00 zł, natomiast na zasiłki celowe na żywność 
wydatkowano kwotę 26.3161,00 zł. Ponadto na świadczenia rzeczowe w postaci 
produktów żywnościowych wydatkowano kwotę 15.735,00 zł. Programem zostało 
objętych ogółem 214 osób, w tym z posiłku skorzystało 61 osób,  z zasiłku celowego 

96 osób, zaś ze świadczenia rzeczowego 110 osób.  
Ośrodek realizował usługi opiekuńcze u 1 samotnej, starszej osoby w miejscu 

zamieszkania. Usługi świadczyła osoba zatrudniana na umowę zlecenie. 

Wydatkowano  kwotę – 5.245,00 zł.  
Wdrożone zostały usługi teleopiekuńcze dla 15 osób z terenu gminy. Na ten cel 

Gmina wydatkowała kwotę 9.868,00 zł. Koszt ze środków własnych stanowiła kwota 
5.354,00 zł, pozostały koszt ( 4.614,00 zł) to dotacja Samorządu Województwa. 

Gmina finansowała koszty pobytu 9 osób skierowanych przez Ośrodek 
i przebywających w Domach Pomocy Społecznej, w wysokości różnicy między 
miesięcznym kosztem utrzymania mieszkańca w DPS, a opłatą wnoszona przez 
mieszkańca.  
W 2019 roku wydatkowano kwotę 273.677,00 zł. Kwota ta z roku na rok jest wyższa, 

ponieważ wynika z kalkulacji kosztów utrzymania mieszkańca domu i określana 
corocznie w Dzienniku Urzędowym danego województwa, na którego terenie 
funkcjonuje dom pomocy. 

Ośrodek podpisał Umowę na świadczenie w 2019 r usług schronienia dla osób 
bezdomnych z terenu gminy. W grudniu 2019 roku skierowano 1 osobę do 
schroniska. 

 Gmina poniosła koszt za 23 dni grudnia 2019 w wysokości 529,00 zł.  
Ośrodek opłacał składki zdrowotne za 17 osób pobierających zasiłek stały i nie 

posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2019 r. wydatkowano 
kwotę 10.640,00 zł. Środki w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu 
Wojewody. 

W 2019 roku Ośrodek wykonywał zadania w zakresie wspierania rodziny 

w oparciu o Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Dubeninki na lata 2019 

– 2021. 

 Głównym celem programu było: Stworzenie spójnego systemu wspierania 
rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej . 

Ośrodek w roku 2019 zapewniał rodzinom, przeżywającym trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – wychowawczej, wsparcie w różnych formach (finansowe, 
rzeczowe, poradnictwo specjalistyczne, udział w projektach finansowanych z EFS, 
pracy socjalnej świadczonej przez pracowników socjalnych).  
Wsparcie rodzin przeżywających trudność opiekuńczo – wychowawczą świadczyło 
dwóch pracowników socjalnych i kierownik. Niestety, pomimo ogłaszanych naborów 
na wolny etat na asystenta rodziny i przeprowadzanie indywidualnych rozmów, nie 

został obsadzony – brak kandydatów. Zaobserwowano brak zainteresowania pracą 
w tym zawodzie. W wyniku tej sytuacji pracownicy socjalni włożyli więcej pracy 
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z rodzinami potrzebującymi wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej.  

Gmina współfinansowała pobyt 10 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 
Ogółem w 2019 roku wydatkowała na ten cel kwotę 58.462,00 zł. 

Na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zadaniem gminy jest ustalenie 

uprawnienia oraz wystawienie decyzji administracyjnej potwierdzającej prawo do 
świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, 
spełniających kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej. W 2019 r. 

Ośrodek wydał 1 decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

Poza tym Ośrodek w 2019 r w ramach zadania zleconego gminie wypłacał 
wynagrodzenie za sprawowanie opieki 2 kuratorom, którym Postanowieniem Sadu 

Rejonowego w Olecku III Wydział Rodzinny i Nieletnich przyznano wynagrodzenie za 
sprawowanie kurateli nad niepełnosprawnymi osobami. 

 

 W 2019 roku Ośrodek wykonywał zadania w zakresie Przeciwdziałania 
przemocy w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, przyjęty Uchwałą 
Nr XII/88/16 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 marca 2016 r. Ośrodek kontynuował 
koordynację jego realizacji.  
W ramach Gminnego Programu kontynuował działalność, powołany Zarządzeniem 
Wójta, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół 
liczy 12 członków z 9 instytucji  
W 2019 r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 
23 ”Niebieskie Karty –A”., w tym 18 wypełnionych przez policję, a 5 przez 
pracowników tutejszego ośrodka pomocy społecznej. W 6 przypadkach Zespół 
stwierdził brak zasadności podejmowania działań w pozostałych 17 podjęto działania 
w celu ustalenia czy w rodzinie dochodzi do aktów przemocy. 
W roku 2019 r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, powołano 
11 grup roboczych, odbyło się 21 posiedzeń grup roboczych. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubeninkach realizuje zadania 
wynikające z Ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny. 
W roku 2019 wydał 124 karty dla 52 rodzin. Do końca 2019 r wydano łącznie 364 
Karty Dużej Rodziny. W 2019 roku zainteresowanie Kartą Dużej Rodziny znacznie 
wzrosło, ponieważ uprawnienia nabyli rodzice, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej 
trójkę dzieci. 
 

Realizacja programów i projektów zewnętrznych w 2019 r.  
Ośrodek współpracował z Instytutem Badawczo Szkoleniowym w Olsztynie 

w realizacji 2 projektów pn. „Wspólnie silni” i „Odkryj swój potencjał”. W ramach 
kontynuacji rozpoczętego w 2018 r projektu „Wspólnie silni” 3 grupy osób (jedna 
w Żytkiejmach – 6 osób, dwie w Dubeninkach – 20 osób) uczestniczyły 
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w warsztatach, których celem było zwiększenie szans na zatrudnienie osób 
zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Zaplanowane 
w projekcie działania były innowacyjne i kompleksowe z zastosowaniem „Metody 
Pomosty” nastawione na oddolne działania uczestników (mini-projekty) wynikające 
z ich rzeczywistych potrzeb oraz potrzeb społeczności lokalnej. W ramach projektu 
grupy uczestniczyły w warsztatach kompetencji społecznych, w warsztatach „Internet 
jako narzędzie budowania kompetencji społecznych, „Trening asertywności, 
warsztatach rozwijających kapitał społeczny „Metodą Pomosty”. Osoby 
uczestniczące w projekcie miały wsparcie w formie konsultacji ze specjalistami: 

psychologiem (po 4 rodziny każda osoba) oraz z coachem (po 2 godziny przez 
4 miesiące). Projekt kończy się szkoleniem zawodowym wynikającym ze 
zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczestnika projektu. Szkolenia zawodowe 
rozpoczęte w 2019 r. razem z trzecią grupą uczestników tego projektu (10 osób) 
trwają nadal. W większości uczestnicy wybrali kurs prawa jazdy w celu zwiększenia 
mobilności, a tym samym zwiększenia możliwości zatrudnienia. Część osób (6 osób) 
zdała egzaminy i uzyskała prawo jazdy kat. B. Poza tym uczestnicy projektu w 2019 

roku w ramach warsztatów „Metodą Pomosty” wykonali ławeczkę i piaskownice na 
placu zabaw w Łojach, wykonali prace remontowe pomieszczenia socjalnego 
w budynku gospodarczym Gminy Dubeninki. Na ten cel pozyskano kwotę 
6.500,00 zł.  
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Jednocześnie w ramach dalszej współpracy z Instytutem realizowana jest 3 edycja 
projektu pn „Odkryj swój potencjał”. W ramach tej edycji uczestnicy projektu w 2019 
r. zamontowali zakupione w ramach projektu (ze środków unijnych) stojaki na rowery 

przy Szkole Podstawowej w Dubeninkach i przy Szkole Podstawowej w Żytkiejmach. 
Ponadto uczestnicy projektu zadbali o teren zielony wokół szkół, posadzili tuje 
(100 sztuk), wykonali ławeczkę na placu zabaw przy szkole w Żytkiejmach.  
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Uczestnicy powyższego projektu mieli wsparcie w formie konsultacji ze specjalistami: 
psychologiem i doradcą zawodowym. Uczestniczyli w warsztatach: Trening 

asertywności, Trening kompetencji społecznych, warsztaty radzenia sobie ze 
stresem, warsztaty rozwijające kapitał społeczny „Metodą Pomosty”, trening „Siła bez 
agresji”, trening „Być tu i teraz elementami treningu poznawczego”, trening twórczej 
adaptacji z elementami survivalu. Projekt kończy się również szkoleniami 
zawodowymi, które odbędą się w 2020 r. W większości uczestnicy projektu wybrali 
kurs prawa jazdy. 

Projekt kontynuowany w 2020 r w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (Oś 11 Włączenie społeczne; Działanie 11.1 Aktywne włączenie; 
Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz 
zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt konkursowy.  

 

Poza tym Ośrodek w 2019 roku podpisał porozumienie o współpracy ze 
Spółdzielnią Socjalną SMAKI w Olsztynie, która zajmowała się dystrybucją żywności 
otrzymanej z Banku Żywności w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Pomocy. Produkty spożywcze wydawane były wyłącznie na podstawie listy 
i skierowań, wydawanych przez pracowników Ośrodka. 
 Z tej formy pomocy skorzystało 249 osób. 
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Skierowania otrzymywały osoby i rodzin znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, 
spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz 200% 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (1.402,00 zł netto) lub 200% 
kryterium na osobę w rodzinie (1.056,00 zł netto). 
 

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Ośrodek w Dubeninkach współpracował z: 
➢ Urzędem Gminy w Dubeninkach. Współpraca dotyczy pomocy 

merytorycznej oraz pomocy w załatwianiu różnych spraw naszych klientów. 
Wzajemna komunikacja pozwala na szybsze załatwianie spraw naszych 
mieszkańców. Współpraca dotyczyła również organizacji prac społecznie 
użytecznych, jako formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, bez 
prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

➢ Starostwem Powiatowym w Gołdapi. W roku 2019 Ośrodek w ramach 
podpisanego porozumienia uczestniczył w realizacji działań zaplanowanych 
w projekcie pn.: „Bezpieczeństwo fundamentem przyszłości, w ramach 

rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 
„RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 i 2020” – 

priorytet „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci 
i młodzieży”, a także działań w projekcie pn. „ON, TY I JA – Razem na szlaku 

bezpieczeństwa Powiatu Gołdapskiego – II edycja.  

➢ Placówkami oświatowymi. Dyrektorzy szkół są zaangażowani w działania 
z rodziną dotkniętą przemocą w związku z procedurą „Niebieskie Karty” 
w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego. Wspólnie podejmujemy próby 
rozwiązywania problemów poszczególnych dzieci metodą indywidualnego 
przypadku.  

➢ Kuratorami społecznymi oraz zawodowymi. Współpraca z kuratorami 
zawodowymi dotyczy szeroko rozumianej wymiany informacji dotyczących 
zarówno osób i rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”, sporządzanie 
wniosków o wgląd w sytuację dzieci z rodzin problemowych. Zaś z kuratorami 
społecznymi wymiana informacji o sytuacji bieżącej rodzin objętych nadzorem 
kuratorskim. 

➢ Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Dubeninkach. Współpraca polega na wspólnych działaniach wynikających 
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Ośrodek współpracował w zakresie informowania o możliwości 
podjęcia dobrowolnego leczenia oraz kierowania osób z terenu gminy do 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowym w Dubeninkach.  

➢ Placówkami służby zdrowia. Współpraca polega na wzajemnej komunikacji 

w zakresie rozwiazywania problemów zdrowotnych podopiecznych, szczepień 
ochronnych dzieci. Lekarz rodzinny jest zaangażowany w działania związane 
z procedurą „Niebieskie Karty” w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.  

➢ Gminnym Centrum Kultury. Współpraca w zakresie realizacji projektów 
zewnętrznych poprzez udostepnienie pomieszczeń na warsztaty dla 
uczestników naszych projektów. 
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➢ Policją i Sądem. Współpraca polega na wzajemnym informowaniu się 
o środowiskach stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa, wspólnych 
wizytach w tych środowiskach, podnoszeniu świadomości osób starszych w 
zakresie ich bezpieczeństwa i upowszechnianie informacji o zagrożeniach ze 
strony przestępców posługujących się różnymi metodami, a także stałej 
współpracy w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.  Kontynuowano 

współpracę z Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Olecku w zakresie nadzoru 
kuratorskiego. 

➢ Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Pracownicy socjalni 

przeprowadzają wywiady środowiskowe na potrzeby PCPR, mieszkańcom 
gminy udzielają informacji na temat możliwości uzyskania pomocy ze środków 
PFRON, udostępniają kontakt, informują o działaniu Punktu Interwencji 
Kryzysowej, gdzie można uzyskać specjalistyczne, bezpłatne poradnictwo 
psychologiczne i prawne. W ramach organizowania rodzinnej pieczy 

zastępczej pracownicy ośrodka biorą udział w okresowej ocenie sytuacji 
dziecka z terenu gminy umieszczonego w rodzinie zastępczej. Uczestniczą 
w szkoleniach organizowanych przez ww. instytucję. 

➢ Powiatowym Urzędem Pracy w Gołdapi. Pracownicy Ośrodka 

współpracowali w zakresie przekazywania informacji o aktualnych ofertach 
pracy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, informowali 
zainteresowane osoby o możliwości skorzystania z poradnictwa zawodowego 
w PUP, z projektów realizowanych przez urząd. Współpraca dotyczyła również 
w ramach podpisanego porozumienia w zakresie działania platformy 
komunikacyjnej Samorządowego Elektronicznego Podajnika Informatycznego 
„SEPI”. 
 

W 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dubeninkach 

zatrudnionych było 5 osób, w tym kierownik, 2 pracowników socjalnych, główna 
księgowa na ½ etatu oraz opiekun osoby starszej na umowę zlecenie. 

W trosce o jakość świadczonych usług, pracownicy podnosili swoje kwalifikacje 
poprzez udział w wielu specjalistycznych szkoleniach. Kadra uczestniczyła 
w szkoleniach i konferencjach poświęconych pomocy społecznej, przemocy 
w rodzinie, ochrony danych osobowych i innych niezbędnych do prawidłowego 
wykonywania zadań, wynikających ze statutu Ośrodka.  
W Gminie Dubeninki środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki 
społecznej w 2019 roku wyniosły 4.974.822,00 zł.  
W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 3.745.518,00 zł. co stanowi 75,29 % ogólnych 
wydatków w zakresie polityki społecznej.  
W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 1.095.067,00 zł. co stanowi 22,01 % 
ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.  

W dziale 851 - Ochrona zdrowia wydatkowano 8.946,00 zł. co stanowi 0,18% 
ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.  
W dziale 854 - Edukacja i opieka wychowawcza wydatkowano 115.423,00 zł. co 
stanowi 2,32% ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej.  
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ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH 
OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone) w złotych 

Lp Wyszczególnienie Kwota 

1 OGÓŁEM 4.974 822,00 

2 w tym: w budżecie OPS 942 410,00 

OCHRONA ZDROWIA 

1 Przeciwdziałanie narkomanii 0 

2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8.946,00 

POMOC SPOŁECZNA 

1 Domy pomocy społecznej 274 206,00 

2 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów oraz 
za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji 
społecznej 

26 452,00 

3 w tym: w budżecie OPS 10 640 

4 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

149 069,00 

5 Dodatki mieszkaniowe 129.691,00 

6 Zasiłki stałe 131 212,00 

7 Ośrodek Pomocy Społecznej 223 288,00 

8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 517,00 

9 Pomoc w zakresie dożywiania 75.000,00 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

1 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 115 423,00 

RODZINA 

1 Świadczenie wychowawcze 2.324 378 

2 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1 241 776,00 

3 Wspieranie rodziny 105 090,00 

4 w tym: w budżecie OPS  0,00 

5 Rodziny zastępcze 58.462,00 

 

Liczba osób, które skorzystały ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej z 
podziałem na świadczenia w ramach zadań własnych: 

 

 

Forma pomocy 

Liczba osób 
korzystających ze 

świadczeń pomocy 
społecznej 

Liczba osób w 
rodzinie 

1 Zasiłek stały 21 24 

2 Zasiłek okresowy 58 147 
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3 Zasiłek celowy 55 115 

4 Posiłek 61 142 

5 Usługi opiekuńcze 1 1 

6 Składki zdrowotne 17 17 

7 Praca socjalna 138 365 

8 Ogółem 158 365 

 

Świadczenia pieniężne – 96 osób. 
Świadczenia niepieniężne – 62 osoby. 

Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń – 86. 

W 2019 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 9 osób z terenu Gminy 
Dubeninki. Koszty pobytu tych osób to kwota 274.206,21 zł.  
Z różnych form pomocy korzystało 12,03% ogółu społeczeństwa gminy. 
Liczba lokali socjalnych – 1, liczba osób na nie oczekujących – 0. 

 

Powody udzielania pomocy rodzinom w 2019 r. 

Lp Powód udzielenia pomocy i wsparcia Liczba rodzin 

1 Bezrobocie 62 

2 Długotrwała lub ciężka choroba 32 

3 Niepełnosprawność 30 

4 Potrzeba ochrony macierzyństwa 17 

5 
Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym 
wielodzietność 

15 

6 Ubóstwo 11 

7 
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego- Ogółem 

5 

8 Przemoc w rodzinie 1 

9 
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego w tym 
rodziny niepełne 

3 

10 Alkoholizm 1 

11 
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego w tym 
rodziny wielodzietne 

1 

12 Bezdomność 1 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Na 1 stycznia 2019 r. 117 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na 

dzień 31 grudnia 2019 r. 109 rodzin. Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych  
w 2019 r. wyniosła 1.047.654,04 zł, w tym kwota świadczeń pielęgnacyjnych – 

147.219,00 zł. 
Na początku 2019 r. 174 rodzin pobierało świadczenie wychowawcze  

(tzw. 500+), a na koniec 2019 r. 231 – rodzin. Koszt 500+ w roku 2019 to kwota 

2.293.918,20 zł. Koszt programu 300+ to kwota 100.200,00 zł. 
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 112.825,00 zł. 
 

Wydatki na świadczenia rodzinne  
 

 Rodzaj świadczenia Wydatki 

1 Zasiłki rodzinne  352.514,85 

2 Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 183.443,19 

2.1 Urodzenia dziecka 13.000,00 

2.2 
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego 

6.126,01 

2.3 Samotnego wychowywania dziecka 21.611,00 

2.4 
Kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

15.344,24 

2.5 Rozpoczęcia roku szkolnego 16.946,05 

2.6 
Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem 
zamieszkania 

41.507,20 

2.7 Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 68.908,69 

3 Zasiłki pielęgnacyjne 155.403,00 

4 Świadczenia pielęgnacyjne 147.219,00 

5 Specjalny zasiłek opiekuńczy 51.047,00 

6 Zasiłek dla opiekuna 11.360,00 

7 
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka 

20.000,00 

8 Świadczenie rodzicielskie 126.667,00 

 RAZEM (poz. 1 - 8) 1.047.654,04 
 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA 

Długość dróg w gminie na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 152 km. Drogi 
asfaltowe stanowiły na początku 2019 r. 2,1 % wszystkich dróg, a na koniec roku 
2,63%. Drogi utwardzone stanowiły odpowiednio 2,63 % na dzień 1 stycznia 2019 r. 

i 3,16 % na dzień 31 grudnia 2019 r.  

Długości dróg publicznych wynosiła – 53,8 km w tym o nawierzchni 

utwardzonej 4,812 km w tym: 

1) nawierzchnia bitumiczna - 3,99 km, 

2) nawierzchnia betonowa – 0,820 km 

Długość ścieżek rowerowych na terenie gminy wynosi 34 km. 

W gminie w 2019 r. wykonano następujące inwestycje: 

1. Przebudowa drogi gminnej długość 0,588 km. ulicy Wojska Polskiego 
(nawierzchnia bitumiczna) wartość 429 831,54 zł.  
Zakres robót: 
- przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych, 
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- przebudowę drenażu, 
- wycinkę drzew. 
- szerokość jezdni - 3,5 m, 

- szerokość pobocza - 0,75 m, 

 

 
 

 
 

2. Odcinek rozgałęzienia ulicy Wojska Polskiego 75 m wartość 23 393,89 zł. 
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3. Przebudowa wewnętrzna Wobały o długości 0,162 km wartość 127 303,99 zł. 
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4. Modernizacja drogi rolniczej Żabojady o długości 1507 m wartość 105 434,35 

zł. 
 

 
 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 

Na koniec 2019 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

LP. Miejscowość Ulica  
Nr 

budynku 
Nr lokalu 

mieszkalnego 
Powierzchnia 

w m2 

1 

W
ob

ał
y 

  

12 

1 38,05 

2 49,75 

3 47,87 

4 38,05 

5 37,15 

6 48,85 

7 46,97 

8 37,15 

        8 343,84 

2 

ŻY
TK

IE
JM

Y 

Warsztatowa  1 

1 42,60 

2 56,86 

3 42,30 

4 31,00 

      4 172,76 

3 Krótka 6 

1 x 

2 53,00 

3 67,22 

      3 120,22 

4 Krótka 4 

1 x 

2 x 

3 53,20 

4 x 
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      4 53,20 

5 Plac Wolności  10 

1 46,80 

2 x 

3 x 

4 61,30 

5 x 

6 38,40 

      6 146,50 

6 
Marii 

Konopnickiej 
1 

1 80,40 

2 45,40 

3 77,00 

4 65,90 

5 17,20 

6 43,90 

7 39,30 

      7 369,10 

7 
Marii 

Konopnickiej 
4 

1 44,40 

2 x 

3 x 

4 33,70 

5 x 

6 x 

7 x 

      7 78,10 

8 
Marii 

Konopnickiej  
6 

1 61,00 

2 31,90 

3 47,60 

4 75,28 

5 47,10 

6 32,30 

7 34,10 

8 41,10 

9 78,66 

      9 449,04 

9 
Marii 

Konopnickiej  
12 

1 x 

2 54,05 

3 54,60 

4 x 

5 x 

6 43,20 

7  (lokal socjalny) 45,90 

8 52,00 

9 x 

      9 249,75 

10 Lipowa  2 

1 71,40 

2 59,00 

3 56,00 

4 32,80 

      4 219,20 

11 Lipowa  5 

1 63,70 

2 65,70 

3 68,00 

4 67,70 
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5 71,80 

6 86,40 

7 70,40 

8 87,00 

9 30,50 

10 39,70 

      10 650,90 

12 Lipowa  7 

1 69,70 

2 69,70 

3 71,00 

4 71,20 

5 50,10 

      5 331,70 

13 Lipowa  8 

1 60,50 

2 47,50 

3 54,30 

4 58,30 

5 12,60 

      5 233,20 

14 Lipowa 16   97,42 

      1 97,42 

15 Lipowa  24 

1 38,90 

2 50,10 

3 59,30 

4 x 

      4 148,30 

16 

D
U

B
E

N
IN

K
I Dębowa 7A 

1 67,87 

2 63,58 

3 41,99 

4 48,88 

5 45,37 

      5 267,69 

17 Dębowa 8 

1 63,60 

2 x 

3 x 

4 x 

        4 63,60 

18 LINOWO   3 
1 40,00 

3 52,40 

        2 92,40 

19 CZARNE   6 
1 29,13 

2   

        1 29,13 

19 OGÓŁEM 98 4116,05 

 

Łącznie w zasobie gminy znajduje się 78 mieszkań o średniej powierzchni użytkowej 
mieszkania 52,77 m2. 

W 2019 r. nie dokonano sprzedaży mieszkań, znajdujących w zasobie gminy. 
W 2019 r. nie wszczęto żadnego postępowania eksmisyjnego dotyczącego 

opuszczenia lokalu mieszkalnego, będącego w zasobach gminy.  
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Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie 
gminy wynosiły łącznie 28.608,89 zł, i dotyczyły 23 mieszkań. Na dzień 31 grudnia 2019 r. 

zaległości wynosiły 29441,83 zł i dotyczyły 25 mieszkań. 

W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 123688,00 zł dla 46 

rodzin. Dodatek energetyczny wypłacono na łączną kwotę 6003,00 zł dla 37 rodzin. 

Wykaz prace wykonanych w budynkach komunalnych w 2019 r. 

1. Wykonanie przyłącza wodociągowego, montaż zbiornika bezodpływowego i 
remont świetlicy przy OSP Cisówek. 

2. Wykonanie oczyszczalni przydomowej w miejscowości Czarne. 
3. Remont mieszkania komunalnego w miejscowości Czarne. 
4. Zakup blaszaka – pomieszczenia gospodarczego w miejscowości Czarne. 
5. Remont mieszkania komunalnego ul. Konopnickiej 19 w Żytkiejmach. 
6. Remont Ośrodka Zdrowia w Żytkiejmach i Dubeninkach. 
7. Remont ławek przy stadionie w Dubeninkach i Żytkiejmach. 
8. Remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Żytkiejmach. 
9. Remont wejścia do budynku Lipowa 8 w Żytkiejmach. 
10.  Remont schodów wejściowych do budynku Konopnickiej 12 w Żytkiejmach. 
11.  Wymiana rynien w budynkach ul. Konopnickiej 4 i 6 w Żytkiejmach. 
12. Wykonanie centralnego ogrzewania ul. Lipowa 7 i Warsztatowa 1 w Żytkiejmach. 

W roku 2019 były przeprowadzane remont dróg na terenie gminy oraz wycinka zakrzaczeń 
przy drogach gminnych. 

 

SPRAWY OBYWATELSKIE 

W 2019 r. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami Gminy Dubeninki dotyczące 
projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany statutów sołectw położonych na terenie Gminy Dubeninki. 
2) zmiany Statutu Gminy Dubeninki. 

3) Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020r.  

4) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dubeninki na lata 

2019-2021  

5) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na rok 2019  

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
W roku 2019  funkcjonowało w gminie 10 organizacji pozarządowych, w tym: 

− 1 fundacja, 
− 3 stowarzyszenia, 
− 6 jednostek OSP, 
− 2 Koła Gospodyń Wiejskich (powstały w 2018 na podstawie przepisów ustawy 
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z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U., poz. 2212, z 

2019 poz. 693). 

W 2019 roku gmina ogłosiła 2 otwarte konkursy ofert skierowane do 
organizacji pozarządowych, na powierzenie wykonania zadań publicznych. 
W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 
powierzono wykonanie następujących zadań publicznych: 
• W ramach zadania: upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego poprzez organizacje wydarzeń kulturalnych, spektakli, 
konkursów i wystaw wpłynęły 4 oferty od 3 oferentów: 

− zadanie „Święto sękacza” - wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie 
Żytkiejmska Struga, opiewająca na kwotę 4900,00 zł – dofinansowanie 
wyniosło 4900,00 zł – zadanie zostało wykonane, 

− zadanie Piknik „Noc świętojańska nad Bludzianką”; wpłynęła 1 oferta złożona 
przez Stowarzyszenie Głos Puszczy Rominckiej, opiewającą na kwotę 
1740,00 – dofinansowanie wyniosło 1740,00 zł – zadanie zostało wykonane. 

 

•  W ramach zadania: pomoc społeczna uczniów i studentów wpłynęła 1 oferta: 
− zadanie Program stypendialny „Aktywny Student”; wpłynęła 1 oferta, złożona 

przez Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, opiewającą na kwotę 
1500,00 zł – dofinansowanie wyniosło – 1500,00 zł – zadanie zostało 
wykonane. 

• W ramach zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych wpłynęła 1 oferta: 

− zadanie Konkurs „Działaj Lokalnie 2019”; wpłynęła 1 oferta, złożona przez 
Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, opiewającą na kwotę 1500,00 zł 
dofinansowanie wyniosło – 1500,00 zł – zadanie zostało wykonane. 

 

EDUKACJA 

W gminie w 2019 r. funkcjonowały dwie szkoły podstawowe i do 31 sierpnia 

2019r. gimnazjum. Jedną placówkę prowadził podmiot niepubliczny (Społeczno-

Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym 
„Edukator” w Łomży).  

Wydatki gminy na oświatę wynosiły 2.220.014,27 zł, z czego 1.684.449,48 zł 
(75,87%) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

Na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach prowadzonej przez 
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym 
i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży przekazano kwotę 790.788,56 zł. 
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We wrześniu 2019 r. naukę w szkołach rozpoczęło:  

Szkoła Podstawowa w Dubeninkach Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach 

Klasa Ilość 
uczniów 

Ilość 
Oddziałów 

Klasa Ilość 
uczniów 

Ilość 
Oddziałów 

Poniżej „O” 29 2 Poniżej „O” 19 1 

„O” 15 1 „O” 9 1 

I 18 1 I 9 1 

II 10 1 II 3 1 

III 14 1 III 7 1 

IV 14 1 IV 0 0 

V 26 1 V 8 1 

VI 18 1 VI 12 1 

VII 16 1 VII 3 1 

VIII 17 1 VIII 15 1 

Razem 177 11 Razem 85 9 

 

W szkołach prowadzonych przez Gminę Dubeninki zatrudnionych było 20 

nauczycieli. 

 

W szkołach odbywała się nauka języków obcych: języka angielskiego, 
oraz dodatkowego języka niemieckiego. 

W 2019 r. zostały przyznane przez wójta gminy 113 stypendia dla uczniów. 
Wynosiły one od 179,00 zł do 248,00 zł na osobę. Stypendia przyznano  z powodu 

bezrobocia rodziców oraz wielodzietności w łącznej  kwocie 115.423,00 zł. 
W 2019 r. - 116 uczniów, stanowiących 43,00% wszystkich uczniów, 

dowożonych było do szkół transportem organizowanym przez gminę. Ponadto dla 6 

niepełnosprawnych dzieci dokonano zwrotu kosztów przewozu do placówek 
oświatowych znajdujących się poza terenem gminy. 

Ogółem koszt dowozu uczniów w 2019 r. wyniósł 392.276,29 zł. 
 

KULTURA 
 

Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach prowadzi działalność jako samorządowa 
instytucja kultury od 01 sierpnia 2003 roku. Do podstawowych zadań GCK należy: 

− w dziedzinie kultury: rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb 
oraz zainteresowań kulturalnych, edukacja kulturalna i wychowanie poprzez 
sztukę; 

− w dziedzinie bibliotekarstwa: gromadzenie, przechowywanie i ochrona 
materiałów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej, 
edukacyjnej i popularyzatorskiej. 

Strukturę instytucji tworzą: 
− Gminny Ośrodek Kultury w Dubeninkach, 
− Świetlica Wiejska w Żytkiejmach, 
− Świetlica Wiejska w Linowie, 
− Gminna Biblioteka Publiczna w Dubeninkach, 
− Filia Biblioteczna w Żytkiejmach. 
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Biblioteki 
W gminie w 2019 r. funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna 

w Dubeninkach oraz Filia Biblioteczna w Żytkiejmach. Księgozbiór na dzień 
1 stycznia 2019 r. wynosił 18287 woluminów, zaś na koniec roku – 18682 
woluminów. W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 
6 na dzień 31 grudnia 2019 roku. Księgozbiór bibliotek jest uzupełniany o nowości 
wydawnicze i systematycznie poddawany selekcji. 
 
Czytelnictwo: 
 

Lp. Nazwa placówki Liczba 
czytelników 

Liczba 
wypożyczeń 
na zewnątrz 

Liczba 
udostępnionych 
egzemplarzy na 

miejscu 

Liczba 
odwiedzin 

Liczba 
odwiedzin w 

pracowni 
komputerowej 

1. 

Gminna 
Biblioteka 
Publiczna w 
Dubeninkach 

210 6929 76 5285 261 

2. Filia Biblioteczna 
w Żytkiejmach 

122 3082 29 1850 407 

Ogółem:  332 10011 105 7135 668 

 
W 2019 roku biblioteki zapewniały bezpłatny dostęp do 25 tysięcy e-booków 

na platformie Legimi. Ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie skorzystało 
26 osób. Najliczniejszą grup stanowią osoby w wieku 25-44 lat. Zanotowano 
1727 wypożyczeń e-booków. W miarę potrzeb czytelników Gminna Biblioteka 
Publiczna w Dubeninkach zajmuje się sprowadzaniem poszukiwanych tytułów 
książek z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. W 2019 r. 
z usługi skorzystała 1 osoba, sprowadzono z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Olsztynie 9 książek.  

W 2019 roku wzbogacono zbiory bibliotek o 407 jednostek inwentarzowych, 
z tego zakupiono 403 woluminów. Zakupów książek dokonywano w oparciu 
o potrzeby czytelnicze użytkowników bibliotek. Struktura zakupów książek: 

− literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 92 wol., 
− literatura piękna polska i zagraniczna dla dorosłych - 290 wol., 
− literatura niebeletrystyczna - 21 wol. 

 
W bibliotekach użytkowano 25 komputerów, z tego dostępnych dla 

użytkowników, podłączonych do Internetu 20 szt. Komputery pozyskano w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz 
Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017”. 

W 2019 r. biblioteki organizowały imprezy mające na celu m.in. promocję 
książki i czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło udział 704 osoby. Biblioteki 
poniosły w związku z tymi działaniami wydatki w kwocie 3000,50 zł.  
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- Ogólnopolskie Akcje Promujące Czytelnictwo: Ogólnopolska Akcja Narodowe 
Czytanie „Nowele polskie”; Ogólnopolska akcja „Noc bibliotek”; Międzynarodowy 
Dzień Książki dla dzieci; Dzień Pluszowego Misia; 
 

   
 
- Konkursy/quizy skierowane do dzieci i młodzieży: „Tradycyjna Pisanka 
Wielkanocna”, „Lektury 8.Narodowego Czytania” 
- Wystawy: „Zakochaj się w czytaniu” – wystawa książek o miłości, „Spotkanie z 
pisanką” - wystawa pisanek i ozdób świątecznych, „Z lotu śmigłowcem Mi-8 w latach 
2003 – 2014” wystawa fotograficzna autorstwa Stanisława 
 

 
W bibliotekach odbywały się zajęcia edukacyjne. Przeprowadzono 78 godzin zajęć, 
w których wzięło udział 194 osób. 

W 2019 roku na prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa gmina 
wydała 189272 zł, z tego dotacja organizatora 185722 zł, dotacja na zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
3550 zł.  
 

Ośrodek kultury i świetlice 

W gminie w 2019 r. funkcjonowały: Gminny Ośrodek Kultury w Dubeninkach, 



RAPORT O STANIE GMINY DUBENINKI W 2019 ROKU 

 
 

40 

 

Świetlica Wiejska w Żytkiejmach, Świetlica Wiejska w Linowie. Placówki działające 
na terenie gminy starały się włączyć poprzez swoją działalność do życia kulturalnego 
gminy, będąc organizatorem wielu imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym 
skierowanych do wszystkich grup wiekowych. 
 

 W 2019 r. zorganizowano 30 wydarzeń, w których wzięło udział 1922 
mieszkańców. Są to m.in. 

− imprezy tematyczne i okolicznościowe: Dzień Babci i Dziadka, Mikołajki, 
spotkania przedświąteczne w Dubeninkach Wigilijne w Żytkiejmach, Tłusty 
czwartek w Linowie,  

 
 

− imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne - III Turniej Tenisa Stołowego o 
Puchar Wójta Gminy Dubeninki dla dzieci i młodzieży; Wycieczka autokarowa 
po gminie Dubeninki, Wizyta studyjna w Olsztynie dla osób w wieku 50+, Dzień 
sportowy w Wobałach – pomysłodawcy wydarzenia Aleksandra Romanowska i 
Klaudiusz Nowiczenko. 

 

− konkursy - Wypieki karnawałowe kat. Pączki, konkurs kulinarny na najlepsze 

pierogi. 
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− koncerty – koncert walentynkowy, koncert wokalno-instrumentalny w 
Dubeninkach, czerwcowy koncert w Żytkiejmach 

− pokazy teatralne - Widowisko obrzędowe „Ludowe wesele”, przedstawienie 
kukiełkowe pt. „Złota gęś” w wykonaniu grup nieformalnych 

− impreza plenerowa: Festyn Letni w Dubeninkach; „Aktywnie i twórczo w 

Żytkiejmach” 

 

 

 

Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 45318,60 zł. 
Przy Gminny Centrum Kultury funkcjonowały następujące grupy artystyczne:  

− muzyczno-instrumentalne,  
− wokalne, 
− taneczne,  
− plastyczne,  
− techniczne,  
− turystyczne i sportowo-rekreacyjne,  
− teatralne,  

zrzeszające 198 osób, w tym dzieci i młodzież szkolna 160 osób. 
 

 

Przy Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach i przy Filii Bibliotecznej 
w Żytkiejmach działają Koła Wolontariuszy należący do Centrum Wolontariatu 
w Gołdapi przy Stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk.  
 

Działania projektowe:  
Gminne Centrum Kultury w Dubeninkach pozyskało dotację z programu Dom 

Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum 
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Kultury na realizację projektu „Moje miejsce w kulturze”. Działania projektowe 
przebiegały w dwóch etapach. W pierwszym etapie odbywały się spotkania z lokalną 
społecznością, opracowana została „Diagnoza zasobów i potrzeb kulturalnych 
mieszkańców Gminy Dubeninki”, ogłoszono konkurs na inicjatywy lokalne. W ramach 
realizacji II etapu projektu podjęto współpracę z lokalnymi liderami przy 
współrealizacji inicjatyw zgłoszonych w konkursie. W ramach projektu wspieraliśmy 5 
inicjatyw: „Dawne nie tak dawno”, Plener malarski „Okolice pędzlem malowane”, „Z 
kulturą tradycyjną za pan brat – jek to onegdaj na wsi bywało”, „Powrót do 
dzieciństwa’, „Zioła dawniej i dziś”. W realizowanych inicjatywach uczestniczyło 529 
osób. 

Wartość projektu – 31500 zł, dofinansowanie projektu: 30000 zł 

 

Spotkanie tworzenia mapy kulturalnej Gminy Dubeninki 

 
Fragment obrzędu weselnego na wsi mazurskiej pn. „Ludowe wesele” 
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Premiera przedstawienia kukiełkowego pt. „Złota gęś” 

 

Przedsiębiorcy 

W 2019 r.  dokonano 27 wpisów wniosków do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej są to: 
- wpis  przedsiębiorcy - 7 

- zmiana wpisu – 9 

- zawieszenie wykonywania działalności – 4 

- wznowienie wykonywania działalności – 1 

- wykreślenie przedsiębiorcy -  6 

Na koniec  2019 r. w Gminie Dubeninki zarejestrowanych było 89 przedsiębiorców. 

Przeważającym przedmiotem działalności były usługi budowlane. 

Ochrona środowiska 

Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało w roku 2019 r. 69,17 % 

mieszkań. 
Na dzień 1 stycznia 2019 r. na 1zamieszkałego na terenie gminy mieszkańca 

gminy przypadało 14,05 kg selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz 
169,80 kg zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod koniec roku dane te 
przedstawiały się następująco: 20,30 kg selektywnie zebranych i 185,00 kg 

zmieszanych odpadów komunalnych.  
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Masa przekazanych odpadów MG w 2019 r. z gminy Dubeninki 
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Kod 
odpadu 

20 03 01 EX20 03 01 20 01 01 17 01 01 16 01 03 15 01 07 20 01 36 20 01 08 20 03 07 20 01 99 

Razem 372,08 8,74 0,18 0,10 0,94 0,36 3,46 0,02 22,36 4,64 

 

Planowanie przestrzenne 

W roku 2019 wydano:  

1) trzy decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycje te 

dotyczyły:  
− budowy linii kablowych SN i nN wraz z kontenerową stacją transformatorową, 
− słupami energetycznymi, na  dz.nr  geod.:  81, 69/10, 25/1, 27/1, 27/2, 29/1, 
− 29/2, 31/2, 33/1, 33/2, 76 w obrębie Cisówek,  
− budowy wieży telekomunikacyjnej P4, dz. Nr 177/97 w Rogajnach, 

− sieci kablowej SN – przyłącze energetyczne do działki nr 5/1 i 76 w obrębie  
− geodezyjnym Cisówek.  

2) 19 decyzji o warunkach zabudowy w tym: 5 decyzji dotyczących zabudowy 
mieszkaniowej i zagrodowej, 4 decyzje dotyczące zabudowy gospodarczej, 

inwentarskiej i rolniczej, 10 decyzji dotyczących zabudowy pomostów do celów 
rekreacyjnych.  

 Obszary objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

stanowią 4,15% powierzchni gminy. 
Lokalizacje inwestycji, w tym także inwestycji celu publicznego ustalane są 

indywidualnie w postępowaniu administracyjnym.  
Wykaz planów miejscowych na terenie Gminy Dubeninki 

 

Lp. Nazwa opracowania Rok uchwalenia 

1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Dubeninki- Uchwała RGD nr XVII/78/96 z dnia 

6.08.1996 

1966 

2 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Żytkiejmy -Uchwała RGD nr XVII/76/96 z dnia 6.08.1996  1966 

3 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 1966 
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wsi Barcie,Łoje,Kiepojcie,Przerośl Gołdapska- Uchwała 
RGD nr XV/67/96 z dnia 30.04.1996 

4 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Pluszkiejmy- Uchwała RGD nr XV/65/96 z dnia 
30.04.1996 

1966 

5 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Czarne- Uchwała RGD nr XVII/79/96 z dnia 6.08.1996 

1966 

6 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Pobłędzie- Uchwała RGD nr XV/66/96 z dnia 30.04.1996 

1966 

7 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Sumowo- Uchwała RGD nr XVII/75/96 z dnia 6.08.1996 

1966 

8 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Kociołki - Uchwała RGD nr XVII/77/96 z dnia 6.08.1996 

1966 

9 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Pobłędzie – uchwała RGD nr VII/39/15 z 10.08.2015 

2015 

10 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Dubeninki- Uchwała RGD nr VII/39/15 z dnia 10.08.2015 

2015 

 
 

SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

W 2019 roku zatrudnienie w urzędzie gminy wynosiło 26 osób, w tym: 

- pracownicy administracyjni 17 osób 

- pracownicy obsługi 8 osób 

 

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZŁOŻONE W 2019 R. 

 

1. Wniosek o dofinansowanie z Programu Funduszu Dróg Samorządowych 
„Przebudowa drogi gminnej nr 140025N  i 140038 N w Dubeninkach” (ulica 

Krótka i do Straży Granicznej)” Wartość kosztorysowa 610911,44 zł, 
wnioskowane dofinansowanie 366546,86 zł (60%), wkład własny 244364,58 zł. 
Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni istniejącej jezdni ze żwirowej na 
bitumiczną (w przypadku drogi 140038N) i ze żwirowej na nawierzchnię z kostki 
brukowej – w przypadku drogi 140025. 

 

Wójt Gminy Dubeninki 
 

Ryszard Zieliński 


