RAPORT
BURMISTRZA SUCHANIA
O STANIE GMINY SUCHAŃ

ZA 2019 ROK

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, po raz
kolejny oddaję w Państwa ręce roczny ,,Raport o stanie Gminy Suchań”. Raport obejmuje
podsumowanie działalności Burmistrza Suchania w 2019 r. i stanowi miarodajne źródło
informacji o Gminie Suchań oraz zmianach zachodzących we wszystkich obszarach
aktywności

jej

mieszkańców.

Publikacja

zawiera

informacje

pozwalające

ocenić

i przeanalizować zagadnienia związane z rozwojem społeczno - gospodarczym gminy.
Wskazuje na główne tendencje rozwojowe oraz zmiany jakie zachodzą w różnych sferach
życia mieszkańców Naszej Małej Ojczyzny. Raport stanowi podstawę do obiektywnej,
opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju naszej Gminy.

Stanisława Bodnar
Burmistrz Suchania
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I. INFORMACJE OGÓLNE
Gmina Suchań położona jest w południowo-zachodniej części województwa
zachodniopomorskiego, w powiecie stargardzkim, na obszarze Równiny PyrzyckoStargardzkiej w pobliżu rzeki Ina.
Teren Gminy Suchań rozciąga się na wschód od gminy Stargard, od południa
ograniczony rzeką Iną, od północy po części rzeką Reczycą i linią kolejową, a wschodnią
granicę wyznacza linia jezior Wapnica i Sierakowo.
Sąsiednimi gminami są: od północy Stargard, Marianowo i Dobrzany, od wschodu Recz, od
południa Choszczno i Dolice, od zachodu Stargard.
Gmina Suchań jest korzystnie usytuowana pod względem skomunikowania z innymi
ośrodkami w województwie. Położona jest wzdłuż drogi krajowej nr 10 prowadzącej ze
Szczecina do Bydgoszczy i dalej do Torunia i Warszawy, w odległości zaledwie 56 km od
Szczecina i 20 km od Stargardu.

Powierzchnia całkowita gminy obejmuje obszar 132,8 km2.
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Administracyjnie gmina obejmuje swym zasięgiem Miasto Suchań oraz 10 sołectw,
w których zamieszkuje ogółem 4.127 mieszkańców.

GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH
(według stanu na dzień 31.12.2019 r.)
Miejscowość

Suchań, w tym:
ul. Boczna
ul. Dębowa
ul. Jabłonkowa
ul. Kard. A. Hlonda
ul. Krótka
ul. Kwiatowa
ul. Leśna
ul. Młyńska
Plac Rynek
ul. Polna
ul. Południowa
ul. Pomorska
ul. Słoneczna
ul. Sportowa
ul. Strzelecka

Liczba
Powierzchnia
Gęstość
2
mieszkańców
w km
zaludnienia
na 1 km2
1.388

3,57

389

37
4
5
389
19
10
19
134
11
22
8
563
3
132
32

Brudzewice

428

11,05

39

Modrzewo

157

5,47

29

Nosowo

200

5,22

38

Sadłowo

232

19,1

12

Słodkowo

120

8,22

15

Słodkówko

92

6,65

14

Suchanówko

271

11,89

23

248+48

13,76

22

Wapnica

648

35,53

18

Żukowo

295

12,34

24

RAZEM

4.127

132,8

31

Tarnowo + Suchanki
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II. POLITYKA FINANSOWA
Budżet Gminy Suchań na rok 2019 r. został przyjęty Uchwałą Nr II/11/2018 Rady
Miejskiej w Suchaniu w dniu 19 grudnia 2018 r. W trakcie roku budżetowego dokonywane
były zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację zadań własnych jak
i zadań zleconych.
1. STRUKTURĘ

DOCHÓW

GMINY SUCHAŃ W 2019 R. PRZEDSTAWIA

PONIŻSZA TABELA
Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie
(zł)

Udział w
dochodach
(%)

1.

Rolnictwo i łowiectwo

672.459,03

3,1

2.

Zaopatrzenie w wodę
(m.in. wpływy ze świadczonych usług oraz pozyskana
dotacja na realizacje zadań inwestycyjnych)

1.233.107,26

5,7

3.

Drogi
(m.in. pozyskane dofinansowanie na realizację zadań
inwestycyjnych)

375.030,57

1,7

4.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
(m.in. wpływy z: opłat z tyt. użytkowania wieczystego i
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności, opłaty z najmu i dzierżawy
nieruchomości, sprzedaży mienia)

311.261,19

1,4

5.

Ochrona przeciwpożarowa
i bezpieczeństwo publiczne
(wpływy z zaległych mandatów)

933,95

---

6.

Podatki i opłaty lokalne
(m.in. opłaty i wpływy z podatku od nieruchomości,
rolnego, leśnego i środków transportu)

5.621.665,55

26

7.

Subwencja ogółem, w tym:

4.160.156

19,3

subwencja oświatowa
subwencja wyrównawcza

3.191.923
968.233

8.

Oświata
(m.in. otrzymane dotacje na funkcjonowanie
oddziałów przedszkolnych, zakup podręczników i
dokształcanie nauczycieli)

537.761,73

2,5

9.

Pomoc społeczna i rodzina
(dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z
zakresu pomocy społecznej, w tym na wypłatę
zasiłków i świadczeń)

5.629.280,38

26,1
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Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie
(zł)

Udział w
dochodach
(%)

10.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
(wpływy ze świadczonych usług, wpływy z tyt. opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi)

726.690,71

3,4

11.

Kultura fizyczna i sport
(pozyskane dofinansowanie na realizację zadań
inwestycyjnych)

10.300

0,1

12.

Dotacje z Unii Europejskiej
(realizacja inwestycji rewitalizacyjnych)

2.019.965,86

9,4

13.

Dotacja z Unii Europejskiej
(realizacja projektu ,,Bądź aktywny - to się opłaca”)

175.526,48

0,8

14.

Pozostałe dochody

115.001,94

0,5

RAZEM

21.589.140,65

100

W 2019 r. dochody budżetowe Gminy Suchań wykonane zostały w 95 %.
Jednym ze znaczących elementów dochodów gminy są pozyskane środki z Unii
Europejskiej i programów samorządowych oraz dochody własne gminy (min. wpływy
z podatków i opłat lokalnych).
Wskaźnik udziału podatków i opłat lokalnych w dochodach ogółem w 2014 r. wynosił 23,29%,
natomiast w 2019 r. wyniósł 26%. Rosnący udział podatków i opłat lokalnych w strukturze
dochodów ogółem Gminy Suchań jest pozytywną tendencją zmian. Jego wzmacniająca się
pozycja wpływa na większą stabilność finansową gminy.
WPŁYWY Z POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW PODAKTU W 2019 R.
Rodzaj podatku

Od osób prawnych

Od osób fizycznych

1.706.893,19

508.251,93

Podatek rolny

293.536,31

709.672,37

Podatek leśny

48.843,00

3.418,08

Podatek od środków
transportowych

6.943,00

86.754,64

Pozostałe

5.040,39

151.694,92

2.061.255,89

1.459.791,94

Podatek od nieruchomości

RAZEM
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DOCHODY GMINY SUCHAŃ W LATACH 2014 - 2019 (w zł) PRZEDSTAWIA
PONIŻSZY SCHEMAT
25 000 000
21 897 765

22 143 357

2017 r.

2018 r.

21 589 140

20 000 000
16 520 347

16 997 098

16 919 697

2014 r.

2015 r.

2016 r.

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0
2019 r.

Z przedstawionego schematu wynika, iż w ostatnim czasie następuje tendencja
wzrostowa dochodów gminy, głównie dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych na realizację
zadań inwestycyjnych.
2. WYDATKI GMINY SUCHAŃ ZA 2019 R. PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie
(zł)

Udział w
wydatkach
(%)

1.

Rolnictwo i łowiectwo
(m.in. zwrot podatku akcyzowego, odpis na izby
rolnicze)

683.988,61

3,2

2.

Zaopatrzenie w wodę
(m.in. utrzymanie wodociągów i hydroforni)

159.394,74

0,7

3.

Drogi
(m.in. realizacja zadań inwestycyjnych, remont
cząstkowy, bieżące utrzymanie dróg)

1.044.806,11

4,9

4.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
(m.in. bieżące utrzymanie nieruchomości, wydatki
związane z przygotowaniem nieruchomości do
sprzedaży i dzierżawy)

99.968,83

0,4

5.

Utrzymanie cmentarzy

18.815,32

0,1

6.

Administracja publiczna

2.397.046,83

11,3
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Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie
(zł)

Udział w
wydatkach
(%)

(m.in. funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – bieżące
utrzymanie budynku, funkcjonowanie Rady
Miejskiej, wynagrodzenia i szkolenia pracowników)
7.

Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu oraz
wyborów do Parlamentu Europejskiego

41.990

0,2

8.

Ochrona przeciwpożarowa
i bezpieczeństwo publiczne
(m.in. utrzymanie OSP, zakup sprzętu, dotacja na
zakup samochodu dla OSP w Suchaniu,
ekwiwalent, ubezpieczenia, wpłata na Fundusz
Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup
radiowozu dla Policji)

267.137,20

1,3

9.

Obsługa długu publicznego
(koszty obsługi kredytów i pożyczek)

48.730,66

0,2

10.

Realizacja projektu ,,Bądź aktywny - to się
opłaca”

209.365,96

1

11.

Rewitalizacja
(termomodernizacja SP, termomodernizacja
strażnicy OSP i Ośrodka Zdrowia,
zagospodarowanie terenu przy SP, budowa
kompleksu lekkoatletycznego przy SP, przebudowa
drogi wewnętrznej)

3.000.981,95

14,1

12.

Oświata
(min. wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły
podstawowej i wygasającym gimnazjum wynagrodzenia dla nauczycieli, utrzymanie
budynków; dotacja dla niepublicznych przedszkoli;
dowożenie uczniów, utrzymanie i funkcjonowanie
stołówki szkolnej)

4.912.575,13

23,1

13.

Ochrona zdrowia
(min. działalność punktu rehabilitacyjnego, zakup
szczepionek, przeciwdziałanie alkoholizmowi)

178.982,08

0,8

14.

Pomoc społeczna i rodzina
(min. wypłata zasiłków i świadczeń, dożywianie,
funkcjonowanie Dziennego Domu Senior +,
stypendia szkolne)

6.283.989,77

29,5

15.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
(realizacja zadań inwestycyjnych, utrzymanie
oczyszczalni ścieków, obsługa systemu gospodarki
odpadami, usuwanie azbestu, utrzymanie zieleni,
oświetlenie ulic)

1.330.224,07

6,2

16.

Kultura
(m.in. działalność Gminnego Domu Kultury,
świetlic, i biblioteki)

376.519,90

1,8
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Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie
(zł)

Udział w
wydatkach
(%)

17.

Kultura fizyczna i sport
(min. realizacja zadań inwestycyjnych, utrzymanie
obiektów sportowych, udzielone dotacje dla klubów
sportowych, stypendia dla sportowców)

226.975,94

1,2

18.

Pozostałe wydatki

2.903,27

0

RAZEM

21.284.396,37

100

Planowana kwota wydatków budżetowych w 2019 r. wyniosła 22.720.171,85 zł
i wykonana została na poziomie 94%. W roku 2019 zaplanowano budżet gminy deficytowy
w kwocie 84.340 zł, a wykonałam nadwyżkę budżetową w wysokości 304.744,28 zł.
Wydatki bieżące, w kwocie 107.108.276,98 zł przeznaczone zostały m.in.
na realizację zadań statutowych, wynagrodzenia, dotacje na zadania bieżące, świadczenia
na rzecz osób fizycznych, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki na obsługę długu
jst.
Natomiast wydatki majątkowe, w wysokości 4.176.119,39 zł przeznaczone zostały na
realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Suchań.
Prowadzona przez Burmistrza Suchania racjonalna polityka finansowa powoduje, że
sytuacja finansowa gminy jest stabilna i daje możliwości pozyskania środków zewnętrznych
na realizację zaplanowanych wcześniej zadań inwestycyjnych, przy jednoczesnym spadku
zadłużenia.
Zadłużenie (%) Gminy Suchań w latach 2014 – 2019 przedstawia poniższy schemat:

7,4

23

15,5

9,2
22,6
15,7
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Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie gminy wyniosło 7,4% wykonanych dochodów
rocznych. W 2019 r. spłacone zostały kredyty i pożyczki na łączną wartość 1.835.321,24 zł,
w tym:
•

zobowiązania długoterminowe na kwotę 870.007,59 zł,

•

pożyczki krótkoterminowe na kwotę 965.313,65 zł.
Na koniec roku budżet Gminy Suchań nie był obciążony zobowiązaniami

wymagalnymi z tytułu dostaw i usług. Na bieżąco odprowadzane były zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego jak i składki emerytalne i rentowe
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

3. BUDŻET OBYWATELSKI
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina
może wyodrębnić środki na realizację budżetu obywatelskiego. W związku z prowadzeniem
przez Burmistrza Suchania zrównoważonego rozwoju gminy, w 2019 r. nie wyodrębniono
środków na ten cel.
III. ZADANIA INWESTYCYJNE
Działalność inwestycyjna prowadzona przez Burmistrza Suchania oparta jest
o realizację zapisów ,,Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Suchań do 2019
roku” przyjętej Uchwałą Nr XVII/81/04 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 grudnia 2004 r.
Strategia zmieniona została Uchwałą Nr XI/82/2016 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia
2 marca 2016 r. oraz Uchwałą Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 27 sierpnia
2019 r. Sformułowanie misji, wizji i celów strategicznych pozwoliło na określenie kierunków
działania władz gminy. Misja określa charakter gminy i wskazuje jej atuty.
MISJA GMINY SUCHAŃ
,,Obszar zrównoważonego rozwoju Pomorza Zachodniego nad rzeką
Iną o charakterze rolniczym i turystycznym z dobrą infrastrukturą
sprzyjającą rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości.
Gmina z dobrą ofertą turystyki pobytowej i weekendowej skierowanej
do mieszkańców aglomeracji szczecińskiej i wschodnich Niemiec,
oparta na agroturystyce, zasobach leśnych i pełnej dostępności do
terenów rekreacyjnych.
Bezpieczny samorząd zapewniający komfort życia i wypoczynku jej
mieszkańcom"
10

Obszar działania

Priorytet

Ekologia

Działania w kierunku budowy i realizacji programu ochrony
środowiska w gminie oraz podniesienia świadomości
ekologicznej mieszkańców.
Działania te winny być wspierane budową sieci kanalizacyjnej
w obszarach pozamiejskich oraz stworzeniem sprawnego
systemu gospodarki odpadami.

Gospodarka

Tworzenie warunków dla napływu kapitału zewnętrznego.
Działania te winny być wspierane promowaniem potencjału
gospodarczego gminy oraz umożliwieniem rozwoju bazy
turystycznej.

Infrastruktura

Infrastrukturalne priorytety mają na celu rozbudowę sieci
wodociągowej w gminie oraz tworzenie warunków do rozwoju
infrastruktury rolnictwa (zaplecze usługowo – handlowe).
Kolejnym z priorytetów jest stworzenie kompleksowego
systemu ochrony zbiorników wodnych.

Przestrzeń

Wykorzystanie dobrej komunikacji zewnętrznej dla rozwoju
gminy i tworzenia dobrych relacji gospodarczych w obszarze
przygranicznym oraz działania zmierzającego do utworzenia
Parku Inwestycyjnego (Przemysłowego).
Drugim z priorytetów są działania w kierunku zwiększenia
lesistości gminy.

Społeczność

Przeciwdziałanie skutkom wysokiego bezrobocia oraz
działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa publicznego
są priorytetem w obszarze społeczności.
Priorytetem są również działania w kierunku tworzenia
centrów kultury oraz miejsc wypoczynku, rekreacji i sportu.

W oparciu o w/w określone priorytety w 2019 r. w Gminie Suchań Burmistrz Suchania
zrealizowała wiele zadań inwestycyjnych podnoszących poziom życia mieszkańców.
W 2019 r. na inwestycje wydatkowano kwotę 4.176.119,39 zł, co stanowi ok. 20%
wszystkich poniesionych wydatków.
Budżet roku 2019 był kolejnym budżetem proinwestycyjnym.
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WYKAZ ZREALIZOWANYCH W 2019 R. INWESTYCJI PRZEDSTAWIA PONIŻSZA
TABELA:
Lp.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Nakłady ogółem
Środki
(zł)
zewnętrzne (zł)

Wkład własny
(zł)

1.

Budowa kompleksu
lekkoatletycznego w Suchaniu

397.179,17

181.004,60

216.174,57

2.

Zagospodarowanie terenu przy
Szkole Podstawowej w Suchaniu

536.873,89

398.292,94

138.580,95

3.

Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Suchaniu

970.891,80

731.656,29

239.235,51

4.

Termomodernizacja budynku OSP
w Suchaniu i Ośrodka Zdrowia

291.657,05

203.628,16

88.028,89

5.

Przebudowa drogi wewnętrznej
prowadzącej do kompleksu
lekkoatletycznego – część ul. Kard.
A. Hlonda i ul. Kwiatowej
w Suchaniu

804.380,04

505.383,87

298.996,17

6

Budowa sygnalizacji świetlnej
w Suchaniu i Wapnicy

105.780

---

7.

Przebudowa dwóch odcinków drogi
wewnętrznej w Suchaniu

8.

Budowa drogi na ul. Kwiatowej
i Słonecznej w Suchaniu

9.

Zakup nieruchomości nr 61/1
w Suchaniu

(wkład własny gminy)

105.780
(wkład własny gminy)

73.035

---

73.035

747.647,04

367.830,57

379.816,47

10.608,11

---

10.608,11

108.274,01

---

10. Zakup średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego na potrzeby
OSP w Suchaniu

(wkład własny gminy)

11. Zakup samochodu do użytku
służbowego KPP w Stargardzie –
Posterunek Policji w Suchaniu

(wkład własny gminy)

45.000

108.274,01
(wkład własny gminy)

---

45.000
(wkład własny gminy)

12. Zagospodarowanie terenu w
Sadłowie

12.078,80

10.000

2.078,80

13. Ogrodzenie i doposażenie placu
zabaw w Żukowie

10.580,52

10.000

580,52

14. Doposażenie i zagospodarowanie
placu zabaw w Nosowie

15.764,38

10.000

5.764,38

15. Poprawa infrastruktury sportowej –
budowa trybun w Sadłowie i Wapnicy

22.349,10

10.300

12.049,10

16. Wykonanie dokumentacji technicznej
na przebudowę ul. Strzeleckiej
w Suchaniu

10.000

---

10.000

17. Dofinansowanie do budowy przyłączy
wodociągowych i kanalizacyjnych

14.020,48

---

14.020,48

4.176.119,39

2.428.096,43

1.748.022,96

RAZEM

12

Wydatki gminy Suchań poniesione na zadania inwestycyjne w latach 2014 – 2019
przedstawia poniższa tabela:

Rok

Ogólna kwota

Środki własne

Środki zewnętrzne

2014

2.171.334,75

1.200.892,15

970.442,60

2015

1.452.186,28

775.024,15

677.162,13

2016

456.732,26

403.283,06

53.449,20

2017

3.111.481,51

1.537.367,33

1.574.114,18

2018

7.802.108,25

4.364.945,95

3.437.162,30

2019

4.176.119,39

1.748.022,96

2.428.096,43

Ponadto realizuję wiele zadań inwestycyjnych przy współpracy z innymi
podmiotami,

w

tym

instytucjami

oraz

organizacjami

pozarządowymi.

Wykaz

zrealizowanych zadań stanowi poniższa tabela:
Lp.

1.
2.
3.

4.

Nazwa zadania
inwestycyjnego

Nakłady
ogółem

Środki
zewnętrzne
(w zł)

Budowa sygnalizacji świetlnej w
Suchaniu i Wapnicy
Zakup średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego na
potrzeby OSP w Suchaniu
Zakup samochodu do użytku
służbowego KPP w Stargardzie
– Posterunek Policji w
Suchaniu
Wykonanie nasadzeń w ramach
projektu
,,Zielone płuca Suchania”
RAZEM

211.560,00

105.780,00

Wkład
własny
gminy
(w zł)
105.780,00

(GDDKiA)

855.588,00

733.045,99

122.542,01

(RPO, dotacja z Powiatu
Stargardzkiego, dotacja
z WFOŚiGW)

45.000,00

---

45.000,00
(dotacja)

36.000,00

36.000,00

---

(RPO)

1.148.148,00

874.825,99

273.322,01

Uwzględniając powyższe inwestycje kwota pozyskanego w 2019 r. dofinansowania
wynosi 3.302.922,42 zł.
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IV. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Rada Miejska w Suchaniu Uchwałą Nr XXVII/228/2018
z dnia 27 lutego 2018 r. przyjęła Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych Gminy Suchań na lata 2018 – 2021.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane jest bezpośrednio przez Gminę Suchań oraz
Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. w Goleniowie.
Na terenie Gminy Suchań eksploatowanych jest 5 stacji uzdatniania wody, w tym 1
zarządzana przez Gminę Suchań (w Suchaniu) i 4 będące w zarządzie Wodociągów
Zachodniopomorskich (w Wapnicy, Żukowie, Brudzewicach i Nosowie).
SIEĆ WODOCIĄGOWA W GMINIE SUCHAŃ
Lp.

Zarządca

Długość sieci
Ilość
Zasilane miejscowości
(km)
obsługiwanych
mieszkańców

1.

Gmina Suchań

40,76

2.232

Suchań, Suchanówko,
Suchanki, Tarnowo,
Modrzewo, Słodkowo

2.

Wodociągi
36,20
Zachodniopomorskie

1.895

Wapnica, Nosowo,
Sadłowo, Żukowo,
Brudzewice, Słodkówko

RAZEM

76,96

4.127,00

---

W latach 2007 – 2018 zrealizowałam zadania inwestycyjne, w ramach których
powstało 15 km sieci wodociągowej w miejscowościach: Suchanówko, Tarnowo, Modrzewo
i Suchanki oraz przebudowano sieć wodociągową w miejscowości Wapnica o długości
5.550 m (wraz z przyłączami do granicy działek).
Realizacja w/w zadań pozwoliła na zwodociągowanie wszystkich miejscowości Gminy
Suchań.
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie Gminy Suchań wynosi
33,6 km. Sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie następujących
miejscowości: Suchań, Słodkowo i Wapnica.
Na terenie gminy działają dwie oczyszczalnie ścieków:
•

oczyszczalnia ścieków w Suchaniu (obsługuje miasto Suchań i miejscowość
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Słodkowo, tj. 1.508 mieszkańców),
•

oczyszczalnia ścieków w Wapnicy (obsługuje miejscowość Wapnica, tj. 648
mieszkańców).

Powyższe oczyszczalnie obsługują blisko 50% mieszkańców gminy.
W latach 2011 - 2018 na terenie Gminy Suchań wybudowano 9 km sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Wapnica (6,4 km) i Słodkowo (2,6 km).
Ścieki w miejscowościach nieposiadających sieci kanalizacyjnej odprowadzane są do
zbiorników na nieczystości ciekłe oraz biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.
W 2019 r. w Stacji Uzdatniania Wody w Suchaniu przeprowadzone zostały prace
modernizacyjno – remontowe, które swym zakresem objęły wymianę układu sterowania
napowietrzaniem zaworów, odpowietrzników na zbiornikach filtracyjnych, montaż rotametru,
manometrów, urządzeń odpowiedzialnych za proces filtracji, sterownika odpowiadającego
za proces uzdatniania wody. Łączna wartość zrealizowanego zadania to 25.306 zł.
Przeprowadzone prace wpłynęły na poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia,
dostarczanej do mieszkańców Suchania, Słodkowa, Suchanówka, Tarnowa, Modrzewa i
Suchanek.

Moduł sterowania w SUW w Suchaniu

Burmistrz Suchania w 2019 r. zawarła 7 umów na udzielenie dotacji celowej na
budowę przyłączy do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla budynków
mieszkalnych i 1 umowę na dofinansowanie własnych ujęć wody (studni). Łączna wartość
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udzielonego z budżetu gminy dofinansowania wyniosła 14.020,48 zł.
Powyższe dofinansowania udzieliłam na podstawie Uchwały Nr VI/61/11 Rady Miejskiej
w Suchaniu z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu
dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Suchań na zadania z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do
dofinansowania.
O przyznanie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, które realizują inwestycje w zakresie:
1) budowy przyłączy do gminnej sieci wodociągowej dla budynków mieszkalnych,
2) budowy własnych ujęć wody dla budynków mieszkalnych, na terenach gdzie brak
jest sieci wodociągowej,
3) budowy przyłączy do gminnej sieci kanalizacyjnej dla budynków mieszkalnych.
Wysokość dofinansowania budowy nowych przyłączy:
1) wodociągowych nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych
związanych z budową nowego przyłącza, nie więcej jednak niż 2.000 zł, a w przypadku
przyłącza przekraczającego długość 20 m maksymalna kwota dofinansowania nie może
przekroczyć 3.000 zł,
2)

kanalizacji

sanitarnej

nie

może

przekroczyć

50%

wartości

kosztów

kwalifikowanych związanych z budową nowego przyłącza, nie więcej jednak niż 2.000 zł.
Dofinansowanie przysługuje jednorazowo w odniesieniu do danej nieruchomości.
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych określa zakres planowanych
prac do wykonania w poszczególnych latach przez Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka
z o.o. W 2019 r. zaplanowano roboty remontowe w stacjach wodociągowych (malowanie
urządzeń, wymiana uzbrojenia filtrów i Hp, malowanie elewacji, wymiana uzbrojenia sieci
wodociągowej – hydranty i zasuwy) na łączną kwotę 5.000 zł i wymianę wodomierzy na
kwotę 3.800 zł.

V. INFRASTRUKTURA DROGOWA
W 2019 r. długość dróg publicznych w Gminie Suchań nie uległa zmianie i wyniosła
70,43 km.
Podział dróg według kategorii przedstawiał się następująco:
•

drogi gminne – 13,28 km,

•

drogi powiatowe – 34,32 km,
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•

drogi wojewódzkie (droga Nr 160) - 2,83 km,

•

drogi krajowe (DK Nr 10) – 20 km, w tym 2,64 km w obrębie miasta Suchania.
W latach 2014 - 2019 na 13,28 km dróg gminnych zostało przebudowanych łącznie

7,8 km, tj. blisko 60%. Drogi przebudowane zostały w Sadłowie, Suchanówku, Nosowie,
Żukowie i Wapnicy.
Ponadto dofinansowano 420 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej w Brudzewicach oraz
chodników na ul. Młyńskiej w Suchaniu, Brudzewicach i Wapnicy.
Wykonanie zadań znacznie wpłynęło na poprawę stanu dróg, a tym samym również na ich
bezpieczeństwo.
W 2019 r. Burmistrz Suchania kontynuowała inwestycje zmierzające do poprawy
infrastruktury drogowej. Zrealizowane zostały 4 zadania inwestycyjne na łączną kwotę
1.730.842,08 zł, z tego środki zewnętrzne to kwota 873.214,44 zł, i tak:
1. Przebudowa drogi wewnętrznej prowadzącej do kompleksu lekkoatletycznego –
część ul. Kard. A. Hlonda i Kwiatowej w Suchaniu wraz z budową miejsc
parkingowych – inwestycja związana z rewitalizacją Gminy Suchań
W 2019 r. na ten cel wydatkowano kwotę 804.38,04 zł. Burmistrz Suchania pozyskała
dofinansowanie

z

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 w wysokości 505.383,87 zł. Środki własne gminy
stanowiły 298.996,17 zł.
Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu ,,Stworzenie oferty spędzania wolnego
czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez
budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz
z ofertą zajęć sportowych”.
W ramach inwestycji wykonano:
•

na ul. Kard. A. Hlonda – nawierzchnię jezdni z masy mineralno – bitumicznej
o dł. 233,30 mb. oraz chodniki, zjazdy do posesji i zatokę postojową przy cmentarzu
z kostki betonowej,

•

na ul. Kwiatowej – z płyt betonowych odcinek drogi o dł. 233,70 m prowadzącej do
kompleksu lekkoatletycznego.

Dzięki zrealizowanym zadaniom użytkownicy kompleksu sportowego mają ułatwiony
dojazd oraz możliwość parkowania przy obiekcie.
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ul. Kwiatowa

ul. Kard. A. Hlonda

2. Budowa drogi na ul. Kwiatowej i Słonecznej w Suchaniu
W 2019 r. na realizację inwestycji z budżetu gminy wydatkowano kwotę 747.647,04,
z czego:
•

367.830,57 zł to pozyskane przez Burmistrza Suchania dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych,

•

379.816,47 zł to wkład własny gminy.

Inwestycja swym zakresem obejmowała budowę:
•

jezdni na ul. Słonecznej – od zjazdu z drogą krajową nr 10,

•

jezdni na ul. Kwiatowej – od skrzyżowania z ul. Słoneczną,

•

zjazdów do posesji z kostki brukowej.

Łącznie wybudowano 562,5 m nawierzchni jezdni z masy mineralno – bitumicznej.
Inwestycja wpłynęła na poprawę komfortu użytkowników przedmiotowych dróg, poprawę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i stworzenie docelowego układu komunikacyjnego dla
tej części Suchania.
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ul. Kwiatowa

ul. Słoneczna

3. Budowa sygnalizacji świetlnej w Suchaniu i Wapnicy
W ramach porozumienia podpisanego przez Burmistrza Suchania z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w 2019 r. wykonane zostało przedsięwzięcie
polegające na budowie sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w ciągu drogi
krajowej nr 10 w Suchaniu (dwa przejścia na ul. Pomorskiej – na wysokości szkoły
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Podstawowej i sklepu Dino) i w Wapnicy.
Koszt inwestycji to 211.560 zł, natomiast Gmina Suchań partycypowała w wysokości 50%
poniesionych kosztów, tj. 105.780 zł do sygnalizacji w Suchaniu.
Uruchomienie sygnalizacji świetlnej wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców
gminy, a także wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Sygnalizacja świetlna na ul Pomorskiej w Suchaniu (przy SP)

Sygnalizacja świetlna w Wapnicy

4. Przebudowa dwóch odcinków drogi wewnętrznej w Suchaniu
Zadanie swym zakresem objęło przebudowę dwóch odcinków drogi wewnętrznej na
ul. Kard. A. Hlonda w Suchaniu. Wykonana został nawierzchnia z masy mineralno –
bitumicznej o łącznej długości 74 m.

Wartość zadania wyniosła 73.035 zł. Realizacja

przedsięwzięcia stanowi uzupełnienie działań rewitalizacyjnych związanych z przebudową
ul. Kar. A. Hlonda w Suchaniu.
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Ponadto w 2019 r. wykonana została dokumentacja techniczna na przebudowę
ul. Strzeleckiej w Suchaniu (10.000 zł) oraz Burmistrz Suchania zakupiła nieruchomość
nr 61/1 na poszerzenie drogi wewnętrznej w Suchaniu - koszt zakupu do kwota 10.608,11
zł.

VI. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
Jednostkami prowadzącymi działalność kulturalną na terenie Gminy Suchań są:
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Suchaniu,
2) Gminny Dom Kultury w Suchaniu wraz ze świetlicami wiejskimi w miejscowościach:
Wapnica, Nosowo, Tarnowo, Suchanówko, Brudzewice, Sadłowo, Żukowo, Modrzewo,
Słodkówko i Słodkowo.
1. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu obejmuje bibliotekę
w Suchaniu i dwa punkty biblioteczne (w Brudzewicach i w Wapnicy).
Gminna Biblioteka Publiczna w Suchaniu użytkuje lokal o powierzchni 200 m 2,
z 24 miejscami w czytelni i 7 stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu.
STAN ZATRUDNIENIA W BIBLIOTECE W 2019 r.
Lp.

Stanowisko

1.

Dyrektor

2.

Bibliotekarz
RAZEM

Ilość osób

Ilość etatów

1

1

1

½

2

1½

Księgozbiór biblioteki liczy 33.338 vol. i jest systematycznie uzupełniany. W 2019 r.
przybyło 364 vol. na kwotę 10.093,59 zł, z czego 4.000 zł to dotacja z Biblioteki Narodowej
w ramach Programu „Promocja czytelnictwa”. W wyniku selekcji księgozbioru w 2019 roku
ubyło 1.150 vol. (książki zniszczone i nieaktualne).

Biblioteka umożliwia również dostęp do 10 czasopism, na które wydatkowano 3.066 zł.
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WYKORZYSTANIE ZASOBÓW BIBLIOTEKI
W 2019 r.
Wypożyczenia na zewnątrz
Książki

Czasopisma

12.825

1.320
Wypożyczenia na miejscu

511

48.320

Ponadto czytelnicy korzystają również z czytelni multimedialnej.
Biblioteka obsługuje również Szkołę Podstawową w Suchaniu, dlatego w bibliotece
organizowane były lekcje biblioteczne przeprowadzane dla dzieci ze szkoły.
Działający przy bibliotece Zespół Ludowy „Suchanianki” brał czynny udział w życiu
kulturalnym naszej gminy uczestnicząc w uroczystościach tj. Dni Suchania, Dożynki, Dni
Seniora.
Na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu w 2019 r. z budżetu gminy
wydatkowano kwotę 177.859 zł.

2. W Gminie Suchań działalność kulturalna prowadzona jest w oparciu o Gminny Dom
Kultury w Suchaniu oraz 10 świetlic wiejskich utworzonych w miejscowościach: Wapnica,
Nosowo, Suchanówko, Tarnowo, Sadłowo, Brudzewice, Żukowo, Modrzewo, Słodkówko
i Słodkowo. Tym samym we wszystkich sołectwach naszej gminy funkcjonują świetlice
wiejskie.

STAN ZATRUDNIENIA W PLACÓWKACH KULTURALNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA
TERENIE GMINY SUCHAŃ W 2019 r.
Lp.

Stanowisko

Ilość osób

1

Kierownik Gminnego Domu Kultury

1

2

Opiekun świetlicy

4

RAZEM

5
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Gminny Dom Kultury w Suchaniu

Świetlica w Słodkówku

Celem działalności GDK i świetlic jest stworzenie bazy do integracji środowiska
lokalnego, prowadzenia działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej oraz organizowania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Świetlice są miejscem spotkań integrującym
środowisko.
W oparciu o istniejącą infrastrukturę zorganizowano wiele imprez kulturalnoedukacyjnych, tj.:
•

bale karnawałowe,

•

uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka,

•

zajęcia podczas ferii zimowych,

•

„Wspólne Malowanie Jaj Wielkanocnych”, w którym wzięły udział trzy pokolenia
mieszkańców gminy Suchań,

•

wystawa fotograficzna ,,Moja okolica”,

•

zajęcia wakacyjne (malowanie na szkle, warsztaty taneczne, modelowanie masą
perłową, gipsowe odlewy i ich zdobienie, decoupage, warsztaty kulinarne, zajęcia
sportowe, zajęcia ruchowe, aerobik, wyjazd do kina na ekranizacje filmu ,,Król Lew”).

3. Imprezy kulturalne
Do najważniejszych imprez kulturalnych 2019 roku, które odbyły się w Gminie Suchań
należą:
1) Dzień Kobiet, w którym udział wzięło 150 kobiet. Z programem artystycznym
wystąpił zespół „Art Cafe”, który zaprezentował program słowno – muzyczny.
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Dzień Kobiet 2019

2) Dni Suchania – odbyły się w dniu 15 czerwca 2019 r. na Placu Rynek w Suchaniu.
W programie artystycznym

pt. ,,Moja Niepodległa” wystąpili uczniowie ze Szkoły

Podstawowej w Suchaniu. Nie zabrakło występu naszego lokalnego zespołu ,,Suchanianki”.
W trakcie imprezy wystąpiły zespoły disco polo B-QLL i Endrju, a gwiazdą wieczoru był Filip
Lato. Zespół Sax and Voice zaprezentował przeboje lat 90 – tych. Tradycyjnie po raz kolejny
odbył się konkurs kulinarny ,,SMAK TRADYCJI”, w którym wzięły udział sołectwa: Sadłowo,
Tarnowo, Żukowo, Słodkówko, Słodkowo, Nosowo, Suchanówko i Wapnica.
Podczas imprezy można było również zarejestrować się w bazie potencjalnych Dawców
Szpiku Kostnego.
W drugim dniu imprezy odbył się XII Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza
Suchania.

Dni Suchania 2019 – Plac Rynek w Suchaniu

3) Gminne Dożynki – rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele parafialnym
w Suchaniu. Po mszy korowód dożynkowy z wieńcami w asyście Zespołu Ludowego Kalina
z Dolic przeszedł na Plac Rynek, gdzie odbywały się główne uroczystości.
Jak co roku odbył się konkurs kulinarny na ,,Najładniejszy wieniec dożynkowy”
oraz konkurs kulinarny ,,Smak Tradycji”, w którym sołectwa prezentowały przygotowane
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przez siebie potrawy. W części artystycznej wystąpiły Zespoły Ludowe: Kalina z Dolic,
Drawianki z Drawna, Jezioranki z Krzemienia oraz Suchanianki z Suchania. Gwiazdą
wieczoru był piosenkarz Mario Bischin. Impreza zakończyła się zabawą taneczną, którą
poprowadził DJ Wojtek Zarębski.

Korowód dożynkowy

Wieńce dożynkowe

4) Dzień Seniora, który odbył się 4 października 2019 r. Tradycyjnie dla Seniorów
w programie artystycznym zaprezentował się zespół „Suchanianki”, a główną atrakcją
wieczoru był koncert duetu MARIVALDI.

Dzień Seniora 2019
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W/w wydarzenia kulturalne są imprezami cyklicznymi organizowanymi od wielu
lat, a Dni Suchania są marką naszej gminy ze względu na oferowany program
artystyczny.
5) Narodowe Święto Niepodległości – uroczystości związane z obchodami składały
się z dwóch części. Rozpoczęły się złożeniem przez

Burmistrza Suchania oraz

Przewodniczącą Rady Miejskiej w Suchaniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych
bohaterów w walce o wolność Polaków.
Druga część obchodów odbyła się w kościele parafialnym w Suchaniu, gdzie została
odprawiona msza św. w intencji walczących o wolność Polski. Po mszy św. odbył się koncert
w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Suchaniu. Kolejnym punktem
programu był występ grupy Art. Cafe ze Stargardu. Uroczystościom towarzyszyły poczty
sztandarowe Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu i jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu, Wapnicy i Brudzewicach.

Święto Niepodległości – plac przy SP w Suchaniu

Na działalność kulturalną w Gminie Suchań w 2019 r., tj. na utrzymanie i prowadzenie
GDK i świetlic, organizację imprez kulturalnych oraz wystaw wydatkowano kwotę
297.406,09 zł.
Burmistrz Suchania pozyskała z Fundacji Legalna Kultura kwotę 40.320 zł na
realizację projektu „Ja w internecie”. Pieniądze przeznaczone zostały na organizację
bezpłatnych szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Działaniami szkoleniowymi
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objęto 72 osoby w wieku 25+. Szkolenia prowadzone były w dwóch panelach tematycznych
tj.:
1) działam w mediach społecznościowych,
2) rodzic w internecie.
Szkolenia odbyły się w Suchaniu w budynku Szkoły Podstawowej i Dziennym Domu
„Senior+” oraz w świetlicach wiejskich w Wapnicy i Nosowie.
W ramach projektu zakupiono również 8 komputerów przenośnych z oprogramowaniem,
które po zakończeniu szkoleń Burmistrz Suchania przekazała do Szkoły Podstawowej
w Suchaniu.
Celem programu było zwiększenie umiejętności poruszania się w sieci i w portalach
społecznościowych oraz nauka bezpiecznego korzystania z internetu i wykorzystywania
internetu we własnej działalności biznesowej, a także przygotowanie do korzystania z usług
publicznych on-line (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla
rolników czy o świadczenie 500+).
Projekt realizowany był w 2018 i 2019 r. W roku ubiegłym na realizację projektu
wydatkowano kwotę 19.589,30 zł.
W październiku 2019 r. przy współpracy z Nadleśnictwem Choszczno na terenie
Gminy Suchań przeprowadzona została akcja ,,Jedno dziecko – Jedno Drzewo”. Rodzice,
którym urodziło się dziecko w terminie od stycznia do sierpnia 2019 r. posadzili drzewa
upamiętniające to wydarzenie. Na terenie kompleksu lekkoatletycznego przy szkole
Podstawowej w Suchaniu posadzono 13 drzew, w tym 4 dęby i 9 lipy, które są symbolem
nowonarodzonych mieszkańców naszej gminy. Dęby symbolizują narodzonych chłopców,
a lipy – narodzone dziewczynki. Przy każdej sadzonce została ustawiona tabliczka z
imieniem i datą urodzenia dziecka.

Akcja ,,Jedno dziecko – jedno drzewo” – kompleks lekkoatletyczny przy SP w Suchaniu
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VII. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Stworzenie infrastruktury społecznej odpowiadającej potrzebom mieszkańców
to ważny element w budowaniu więzi, integracji i aktywizacji mieszkańców. Na ten cel
w ubiegłym roku z budżetu gminy Burmistrz Suchania wydatkowała kwotę 38.423,70 zł,
z czego 30.000 zł stanowiło pozyskane dofinansowanie, a 8.423,70 zł to środki finansowe
pochodzące z budżetu gminy.
Zrealizowane zostały następujące zadania:
1) Zagospodarowanie terenu w Sadłowie w ramach projektu ,,Zielone płuca
Sadłowa – urządzenie przestrzeni publicznej”
Wartość zadania: 12.078,80 zł
Wartość

dofinansowania

z

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Zachodniopomorskiego w ramach konkursu ,,Granty Sołeckie 2019”: 10.000 zł
Środki własne gminy: 2.078,80
W ramach projektu wykonano:
•

zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości poprzez wykonanie nasadzeń
roślinnością niską, tj. berberysy, tawuły, kosodrzewina oraz posadzenie 26 szt. drzew,
w tym 13 akacji i 13 klonów,

•

na boisku sportowym 4 ławki z oparciem.

Nasadzenia drzew w Sadłowie
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Zagospodarowanie terenu w Sadłowie

2) ,,Plac zabaw w Nosowie – miejsce piękne i bezpieczne” – w ramach projektu
plac zabaw został doposażony w urządzenie zabawowe – huśtawkę ważkę oraz ławki, stoły
i kosze betonowe. Wykonano również częściowe utwardzenie terenu pod elementami
siłowni zewnętrznej, zainstalowano zbiorniki na deszczówkę i kompostownik, nasadzono
rośliny m.in. rododendrony, azalie i tuje.

Łączna wartość wykonanych prac to kwota

15.764,38 zł, z czego 10.000 stanowiło pozyskane dofinansowanie, a 5.764,38 zł to wkład
własny gminy.

Plac zabaw w Nosowie – zbiorniki na deszczówkę

Plac zabaw w Nosowie - nasadzenia

3) ,,Doposażenie i zabezpieczenie istniejącego placu zabaw dla dzieci
w Żukowie” – w ramach projektu zamontowano urządzenia zabawowe m.in. huśtawkę
wagową, równoważnię na sprężynach, tablicę do rysowania, grę w kółko i krzyżyk oraz
drewnianą piaskownicę. Ponadto wymieniona została część ogrodzenia i zamontowano
furtkę wejściową. Łączna wartość zadania wyniosła 10.580,52 zł, z czego dofinansowanie
to kwota 10.000 zł, a 580,52 zł to środki budżetu gminy.
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Plac zabaw w Żukowie

1. PLACE ZABAW
Na terenie Gminy Suchań funkcjonuje 13 placów zabaw w tym:
•

3 w Suchaniu (na ul. Sportowej obok stadionu, ul. Młyńskiej oraz na ul. Kard. A.

Hlonda przy szkole podstawowej),
•

pozostałe place zabaw znajdują się w 10 sołectwach Gminy Suchań.

Wszystkie place zabaw są ogrodzone i wyposażone w urządzenia zabawowe, które
podlegają corocznym przeglądom w zakresie stanu technicznego urządzeń. Place zabaw
usytuowane są w sołectwach w pobliżu istniejącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
Istniejące place zabaw uatrakcyjniają spędzanie wolnego czasu najmłodszym mieszkańcom
naszej gminy.
2. WIATY REKREACYJNE
W latach 2014 – 2018 Burmistrz Suchania sukcesywnie tworzyła miejsca spotkań
i organizacji imprez kulturalno – rekreacyjno – sportowych. W tym celu wybudowano 7 wiat
rekreacyjnych znajdujących się w miejscowościach: Żukowo, Słodkowo, Nosowo, Wapnica,
Modrzewo, Tarnowo i Brudzewice.

Wiata rekreacyjna w Wapnicy

Wiata rekreacyjna w Żukowie

30

3. SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
Na terenie Gminy Suchań znajduje się 10 siłowni zewnętrznych. Obecnie siłownie na
świeżym powietrzu znajdują się w następujących miejscowościach: w Suchaniu, Wapnicy
Brudzewicach,

Modrzewie,

Nosowie, Tarnowie,

Sadłowie,

Suchanówku,

Żukowie

i Słodkowie. Do dyspozycji mieszkańców oddano min. urządzenia fitness, strefy relaksu
składające się z stołów do gry, ławek parkowych, czy stojaków rowerowych. Corocznie
przeprowadzane są przeglądy stanu technicznego zamontowanych urządzeń.

Siłownia zewnętrzna w Suchanówku

Siłownia zewnętrzna przy GDK w Suchaniu

VIII. OŚWIATA
W Gminie Suchań zadania oświatowe realizowane są przez:
1) Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu z 2 oddziałami
przedszkolnymi,
2) Niepubliczne Przedszkole ,,Słoneczko” w Suchaniu,
3) Niepubliczne Przedszkole w Wapnicy.

1. Szkolnictwo podstawowe
W związku z reformą oświaty, ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Janusza
Kusocińskiego w Suchaniu powstała w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych
- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/183/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.
Szkoła swym zasięgiem terytorialnym (obwód) obejmuje wszystkie miejscowości Gminy
Suchań.
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Liczbę dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Suchaniu przedstawia
poniższa tabela:
Rok
szkolny

2010/2011

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Liczba
Liczba Średnio w Liczba
Liczba Średnio
dzieci oddziałów oddziale dzieci oddziałó
w
w
oddziale
245
15
16,33
166
7
23,71

2011/2012

232

13

17,85

141

6

23,50

2012/2013

231

13

17,77

135

6

22,50

2013/2014

215

11

19,54

115

6

19,16

2014/2015

262

13

20,15

134

7

19,14

2015/2016

278

14

19,86

125

6

20,83

2016/2017

271

13

20,85

109

5

21,80

2017/2018

302

15

20,13

61

3

20,33

2018/2019

349

18

19,39

25

1

25,00

2019/2020

332

17

19,53

0

0

0

W związku z reformą oświaty i wygaszaniem gimnazjów, w roku szkolnym 2019/2020
w szkole nie ma oddziałów gimnazjalnych. Łączna liczba dzieci w roku szkolnym 2019/2020
w stosunku do roku szkolnego 2010/2011 zmalała o 87. W ostatnich trzech latach szkolnych
liczba dzieci utrzymuje się na podobnym poziomie. Średnio w oddziale uczy się 20 dzieci.
W roku szkolnym 2018/2019 71 dzieci (pięcio- i sześcioletnich) realizowało roczne
przygotowanie przedszkolne w 3 oddziałach przedszkolnych. W roku szkolnym 2019/2020
do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 45 dzieci).
W 2019 r. w Szkole Podstawowej w Suchaniu zatrudnionych było 37 nauczycieli,
z tego 6 mianowanych, 26 dyplomowanych, 5 kontraktowych.
Poziom zatrudnienia nauczycieli wynika przede wszystkim z liczby oddziałów i godzin zajęć
dydaktycznych.
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KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SP W SUCHANIU
Wyszczególnienie

Studium
nauczycielskie

Szkoła
Podstawowa w
Suchaniu

1

mgr z
przygotowaniem
pedagogicznym
32

Licencjat/Kolegium
Nauczycielskie
4

Baza lokalowa zabezpiecza w pełni potrzeby do realizacji zajęć dydaktyczno –
wychowawczych, w systemie jednozmianowym. W szkole funkcjonuje świetlica, biblioteka
szkolna, gabinet pielęgniarski oraz stołówka.
Jednak by stworzyć jak najlepsze warunki nauczania systematycznie prowadzone są
działania zmierzające do poprawy bazy lokalowej, infrastruktury i wyposażenia w pomoce
dydaktyczne.
W roku 2019 r. zrealizowane zostały następujące inwestycje związane z rewitalizacją
obiektów oświatowych:
1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Suchaniu
Wartość zadania w 2019 r. wyniosła 970.891,80 zł. Na realizację przedmiotowej
inwestycji Burmistrz Suchania pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchań na lata 2016 – 2020 w wysokości
731.656,29 zł. Środki własne gminy stanowią 239.235,51 zł.
W ramach zadania wykonano:
•

docieplenia ściany frontowej i ściany od strony boiska szkolnego,

•

docieplenie ściany piwnicznej z wymianą stolarki okiennej,

•

docieplenie stropodachów budynku głównego szkoły, łącznika i sali sportowej,

•

malowanie ścian szczytowych budynku głównego szkoły.

Ściana frontowa budynku szkoły

Ściana budynku szkoły od strony boiska
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Przeprowadzone prace termomodernizacyjne wpłynęły na poprawę stanu technicznego
i estetykę budynku oraz pozwolą na obniżenie koszów ogrzewania.
2) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Suchaniu
W 2019 r. na ten cel wydatkowano kwotę 536.873,89 zł, z czego 398.292,94 zł
stanowi pozyskane przez Burmistrza Suchania dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suchań. Pozostała kwota, tj. 138.580,95
stanowi wkład własny gminy w realizację projektu.
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
•

prace rozbiórkowe,

•

prace związane z niwelacją terenów zielonych,

•

montaż elementów małej architektury,

•

wykonanie nawierzchni z płytek betonowych,

•

pielęgnację i nasadzenia nowej roślinności,

•

wykonanie oświetlenia,

•

wykonanie miejsc parkingowych.

Teren przed Szkołą Podstawowa w Suchaniu

Powstała w ramach inwestycji infrastruktura jest bardziej funkcjonalna i znacznie poprawiła
estetykę przestrzeni publicznej przed szkołą.
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3) Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Suchaniu
Nowopowstały kompleks lekkoatletyczny wraz z istniejącą przyszkolną infrastrukturą
sportową (siłownią zewnętrzną, placem zabaw, Orlikiem) stanowi kompleksowe zaplecze
umożliwiające prowadzenie zróżnicowanych zajęć sportowych dla wszystkich grup
wiekowych.
Jest to kolejna inwestycja zrealizowana w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Suchań na lata 2016 – 2020, na którą Burmistrz Suchania pozyskała dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014 – 2020 w wysokości 181.004,60 zł. Wkład własny gminy to kwota 216.174,57 zł.
Łączna wartość środków wydatkowanych na realizację przedmiotowego zadania to kwota
397.179,17 zł
W ramach projektu wybudowano:
•

bieżnię poliuretanową do biegu na 60 m,

•

bieżnię i zeskocznię do skoku w dal,

•

boisko do siatkówki plażowej,

•

równoważnię,

•

przeplotnię podwójną,

•

miejsce na ognisko

•

elementy małej architektury (ławki i śmietniki),

•

utwardzone ciągi piesze,

•

schody,

•

ogrodzenie części działki oraz oświetlenie obiektu.

Kompleks lekkoatletyczny przy Szkole Podstawowej w Suchaniu
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Ponadto w roku szkolnym 2018/2019 szkoła została doposażona w następujące
pomoce dydaktyczne:
1) 13 zestawów komputerowych do sali informatycznej. Ponadto w ramach projektu
Burmistrz Suchania przekazała do szkoły 8 laptopów, które zostały pozyskane w związku
z realizacją projektu „Ja w internecie”,
2) zakupiono 1044 książek do szkolnej biblioteki, w tym 827 lektur. Całkowita
wartość zakupionych książek to 15.006,74 zł, z tego 12 tys. zł stanowiła dotacja
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
3) elektroniczny e-dziennik, który został uruchomiony od II semestru roku
szkolnego 2018/2019.
Do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 przystąpiło 25 uczniów:
25 – uczniów pisało standardowy test z cz. humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej,
15 – uczniów pisało standardowy test z j. angielskiego,
10 – uczniów pisało standardowy test z j. niemieckiego
RAPORT OGÓLNY Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
średni wynik %
Gminy Suchań

średni wynik %
województwa

średni wynik %
powiatu

średni
wynik %
kraju

cz. humanistyczna
j. polski

69,79%

59,05%
+10,74

56,23%
+13,56

63,00
+6,79

cz. humanistyczna
historia + WOS

69,79%

55,82%
+13,97

53,35%
+16,44

59,00
+10,79

cz. mat- przyr.
matematyka

50,92%

38,01%
+12,91

35,22%
+15,70

43,00
+7,92

cz. mat- przy.
przyroda

55,67%

46,27%
+9,4

43,99%
+11,68

49,00
+6,67

j. angielski

76,20%

66,33%
+9,87

62,16%
+14,04

68,00
+8,2

j. niemiecki

66,22%

50,88%
+15,34

47,94%
+18,28

51,00
+15,22

Część egzaminu
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POZYCJA SZKOŁY NA TLE SZKÓŁ POWIATU
Część egzaminu

Pozycja szkoły
2017/2018

Pozycja szkoły
2018/2019

jęz. polski

1 miejsce

1 miejsce

historia + WOS

2 miejsce

1 miejsce

matematyka

2 miejsce

2 miejsce

przedmioty przyrodnicze

1 miejsce

1 miejsce

jęz. angielski

2 miejsce

2 miejsce

jęz. niemiecki

1 miejsce

1 miejsce

Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 były lepsze od
wyników powiatu, województwa i kraju. Widać więc systematyczny wzrost poprawy wyników
nauczania, co przekłada się na poprawę wyników egzaminów zewnętrznych.
Egzamin ósmoklasisty, który od roku szkolnego 2018/2019 jest obowiązkowy dla
uczniów klas VIII Szkoły Podstawowej, składał się z 3 części:
•

języka polskiego,

•

matematyki,

•

języka obcego (do wyboru).

Do egzaminu przystąpiło 34 uczniów, w tym:
- 14 pisało egzamin z języka niemieckiego,
- 20 z języka angielskiego.
RAPORT OGÓLNY Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Część egzaminu

średni wynik %
Gminy Suchań

Język polski

68,35%

Matematyka

38,09%

Język niemiecki

50,93%

Język angielski

66,75%

średni wynik %
województwa

średni wynik %
powiatu

średni
wynik %
kraju

59,09%
+9,26
40,02%
-1,93
40,64%
+10,29
56,71%
+10,04

56,19%
+12,16
38,71%
-0,62
42,11%
+8,82
51,12%
+15,63

63%
+5,35
45%
-6,91
42%
+8,93
59%
+7,75
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POZYCJA SZKOŁY NA TLE SZKÓŁ POWIATU
Część egzaminu
Język polski

Pozycja szkoły
2018/2019
3 miejsce

Matematyka

16 miejsce

(na 30 szkół)
(na 30 szkół)

Język niemiecki

3 miejsce
(na 16 szkół)

Język angielski

4 miejsce
(na 29 szkół)

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty, do którego w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie
przystąpili po raz pierwszy, kształtowały się na różnym poziomie.
Z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, języka niemieckiego i języka angielskiego nasi
uczniowie uzyskali wyniki lepsze od średnich wyników powiatu, województwa i kraju.
Natomiast wynik osiągnięty z matematyki był niższy od średnich wyników powiatu,
województwa i kraju.
2. Wychowanie przedszkolne
Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego realizowane są w:
• Niepublicznym Przedszkolu ,,Słoneczko” w Suchaniu, do którego
uczęszcza 44 dzieci,
• Niepublicznym Przedszkolu w Wapnicy, do którego uczęszcza
22 dzieci.
Przedszkola prowadzone są przez

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny

w Szczecinie, we współpracy z Gminą Suchań. Gmina dofinansowuje (udziela dotacji) jak
również zapewnia zaplecze lokalowe, tj. sale dydaktyczne, szatnie, łazienki, pomieszczenia
socjalne, place zabaw.
Dzięki

dobrej,

wieloletniej

współpracy

TPD

i

Burmistrza

Suchania,

w przedszkolu ,,Słoneczko” w Suchaniu realizowany jest wspólny projekt pn. ,,Przedszkolaki
w Gminie Suchań – jest nas więcej”. W ramach projektu została utworzona dodatkowa grupa
przedszkolna, na potrzeby której z pomieszczeń administracyjnych szkoły powstała
dodatkowa sala przedszkolna, łazienka i toalety. Zatrudniono dodatkową kadrę (2 osoby),
a dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola realizowane są specjalistyczne
zajęcia, tj. muzykoterapia sensomotoryczna, zajęcia logopedyczne, zajęcia psychoruchowe,
nauka języka angielskiego. Celem projektu jest wzbogacenie oferty zajęć przedszkolnych
oraz wzrost liczby miejsc w placówkach przedszkolnych na terenie Gminy Suchań.
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Powyższe placówki funkcjonują na terenie Gminy Suchań od 2008 r. i wpisane są do
Ewidencji placówek Gminy Suchań.
Tym samym gmina zapewnia miejsca w przedszkolach dla wszystkich dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym.

IX. ZDROWIE
Jednostkami realizującymi usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie
Gminy Suchań są:
1) Niepubliczny Ośrodek Zdrowia Asklepios w Suchaniu - Spółka Cywilna Marta
Jakubowska i Grzegorz Jakubowski. W ramach zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia
w Szczecinie umowy zakontraktowane są m.in. następujące usługi podstawowej opieki
zdrowotnej:
•

świadczenia lekarza rodzinnego

•

porady związane z wydawaniem karty diagnostyki i leczenia onkologicznego

•

świadczenia pielęgniarki

•

świadczenia położnej

•

transport sanitarny,
2) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Teresa Cieślak. Gabinet

stomatologiczny świadczy usługi ogólnostomatologiczne dla dorosłych oraz dzieci
i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
3) prowadzony przez Gminę Suchań Gminny Punkt Rehabilitacyjny.
Prowadzenie

racjonalnej

polityki

zdrowotnej

jest

jednym

z

priorytetów

w podejmowanych prze Burmistrza Suchania działaniach. Od 2018 r. na parterze budynku
Urzędu Miejskiego w Suchaniu działa Gminny Punkt Rehabilitacyjny. Punkt działa w oparciu
o program polityki zdrowotnej pn. ,,Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Suchań na
lata 20018 – 2023”, który przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXVIII/235/2018 Rady
Miejskiej w Suchaniu z dnia 27 kwietnia 2018 r.
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CEL GŁÓWNY
Poprawa i podtrzymanie ogólnej sprawności osób ze
schorzeniami narządu ruchu, układu kostnego i mięśniowego
lub ośrodkowego/obwodowego układu nerwowego do 2023 r.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Usunięcie procesów chorobowych
oraz zapobieganie nowotworom i postępowaniu
choroby

Usuwanie dolegliwości, zwalczanie bólu
i stanów zapalnych

Zapobieganie następstwom chorób przewlekłych
związanych z narządem ruchu
Wsparcie, pomoc rehabilitacyjna osobom
przewlekle chorym z dysfunkcją narządu ruchu

Podniesienie jakości życia i ograniczenie postępu
choroby przez edukację prawidłowego
postępowania i prowadzenia prawidłowego
usprawnienia
Zwiększenie samodzielności osób z
niepełnosprawnością w zakresie narządu ruchu

Na realizację programu polityki zdrowotnej

pn. „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców

Gminy Suchań na lata 2018 - 2023” w roku 2019 zostały wydatkowane środki w wysokości
69.199,50 zł, w tym 68.400 zł na pokrycie należności wynikających z umowy z Wykonawcą
świadczącym usługi rehabilitacyjne i 799,50 zł na przegląd techniczny sprzętów
wykorzystywanych w gabinecie rehabilitacyjnym.
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ZABIEGI WYKONANE W LATACH 2018 - 2019
2018 r.

2019 r.

(od 24.09.2018 r.)
Ilość korzystających

88

372

3.198

17.618

diadynamik

80

550

tens

208

1.797

ultradźwięki

197

1.340

interdyn

98

240

jonoforeza

20

325

sollux

90

967

galwanizacja

30

50

magnetronic

465

3.190

laseroterapia

560

3.059

masaż

415

2.092

krioterapia

791

2.926

kinezyterapia

234

1.008

elektrostymulacja

10

65

fonoforeza

---

9

pacjentów
Ilość wykonanych
zabiegów, w tym:

W ramach kontynuacji w 2019 r. programu wykonywane są następujące zabiegi:
1) laseroterapia – zastosowanie laserów medycznych, do wspomagania leczenia
dolegliwości bólowych,
2) terapia ultradźwiękowa - oddziaływanie poprzez skórę na głębiej położone
struktury ciała falą ultradźwiękową,
3) światłolecznictwo - metoda leczenia światłem wykorzystująca jego naturalne lub
sztuczne źródła,
4) magnetoterapia - metoda leczenia pulsującym polem magnetycznym niskiej
częstotliwości, wskazana i zalecana do stosowania przy stanach zapalnych.
5) elektroterapia - to zabiegi, w których stosuje się różnego rodzaju prądy lecznicze,
stałe bądź zmienne, o różnej częstotliwości,
6) krioterapia – leczenie zimnem,
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7) masaże,
8) kinezyterapia – metoda lecznicza, w której wykorzystuje się ruch jako środek
leczniczy.
Świadczenia w ramach programu udzielane są bezpłatnie.
Poza w/w działaniami w Gminie Suchań, w ramach profilaktyki zdrowotnej Burmistrz
Suchania corocznie organizuje bezpłatne szczepienia przeciwko grypie. Szczepieniami
objęci zostali mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 65 rok życia oraz dzieci w wieku 3 - 6 lat.
W 2019 ze szczepień skorzystało 300 osób. Łączny koszt środków wydatkowanych na ten
cel to 12.927,10 zł.

X. POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia
trudnych sytuacji życiowych, wsparcie w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia potrzeb
oraz życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem. Jednostką organizacyjną
Gminy Suchań realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej jest Ośrodek Pomocy
Społecznej w Suchaniu.

KADRA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH 2017 - 2019
(według stanu na dzień 31 XII)
Zatrudnienie

Liczba osób
2017 r.

2018 r.

2019 r.

Kierownik

1

1

1

Pracownik
socjalny

3

3

2

Aspirant pracy
socjalnej

1

2

2

Asystent rodziny

1

1

1

Ogółem

6

7

6

Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej są zgodne z założeniami
zawartymi w lokalnych dokumentach strategicznych z zakresu pomocy społecznej.
•

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Suchań na
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lata 2014 - 2020 przyjęta Uchwałą Nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia
5 marca 2015 r.
MISJA
,,Zapewnienie mieszkańcom Gminy Suchań możliwości
rozwoju osobistego i zawodowego
oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu”

GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE
Zmniejszenie liczby osób i rodzin
zagrożonych patologiami
społecznymi
Wspieranie prawidłowego
funkcjonowania rodzin
Ograniczenie zjawiska marginalizacji
grup szczególnego ryzyka
Wzmocnienie oddziaływania
i intensyfikacja działań Ośrodka
Pomocy Społecznej

•

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019 przyjęty Uchwałą
Nr XVIII/146/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 28 lutego 2017 r.
CEL GŁÓWNY
Zapewnienie zintegrowanego i kompleksowego systemu
wsparcia rodziny na terenie Gminy Suchań
CELE SZCZEGÓŁOWE
Wspieranie rodziny w wychowaniu
dziecka oraz pełnieniu funkcji opiekuńczo
- wychowawczej
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Zapewnienie rodzinie przeżywającej
trudności w wypełnieniu funkcji
opiekuńczo - wychowawczej wsparcie
i pomocy asystenta rodziny
Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku
i rodzinie
Rozwój placówek wsparcia dziennego

•

Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie
dożywiania na lata 2014 – 2020” przyjęty Uchwałą Nr XXIII/209/14 Rady Miejskiej
w Suchaniu z dnia 5 marca 2014 r. Program obowiązywał do 31 grudnia 2018 r.
Celem programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży
z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Od 1 stycznia
2019 r. zastąpiony został Wieloletnim programem osłonowym w zakresie
dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania w szkole i w domu” na lata 2019 –
2023 (Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 19 grudnia 2018 r.)

•

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021 przyjęty uchwałą Nr XVII/147/2017
z dnia 28 lutego 2017 r., zmieniony Uchwałą Nr XX/172/2017 Rady Miejskiej
w Suchaniu z dnia 5 czerwca 2017 r.

CELE PROGRAMU

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy
w rodzinie i jego skutków na terenie
Gminy Suchań

Zwiększenie skuteczności działań
interwencyjnych wobec osób stosujących
przemoc w rodzinie
Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar w rodzinie
44

•

Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. przyjęty Uchwałą Nr III/27/2019 Rady
Miejskiej w Suchaniu z dnia 11 lutego 2019 r.

CELE PROGRAMU
Zapobieganie powstawaniu nowych
problemów alkoholowych, narkomanii
i nikotynowych
Zmniejszenie rozmiarów problemów,
które już występują
Zwiększanie zasobów niezbędnych do
radzenia sobie z już istniejącymi problemami
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu oraz przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. wydatkowano kwotę
6.283.989,77 zł, na którą składają się dotacje z budżetu państwa w wysokości 5.593.665,88
zł,

środki własne gminy w kwocie 690.323,89 zł. Wydatkowanie środków własnych

następuje tylko wtedy gdy jest konieczny udział środków własnych przy otrzymywaniu
dotacji z budżetu państwa lub przy pozyskiwaniu środków unijnych.
WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ ORAZ ŹRÓDŁA ICH POKRYCIA W 2019 R.
Zakres pomocy

RAZEM

DOTACJA

BUDŻET
GMINY

Składki na ubezpieczenie
społeczne

15.142,00

15.142,00

---

Zasiłki okresowe i pomoc w
naturze oraz składki na
ubezpieczenie emerytalno rentowe

63.379,02

21.462,00

41.917,02

Dodatki mieszkaniowe

22.242,93

---

22.242,93

Zasiłki stałe

200.809,04

200.809,04

---

Wydatki związane z
funkcjonowaniem i utrzymaniem

312.097,00

101.000,00

211.097,00
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Zakres pomocy

RAZEM

DOTACJA

BUDŻET
GMINY

Usługi opiekuńcze

28.950,68

---

28.950,68

Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych

6.660,00

6.660,00

---

Pomoc w zakresie dożywiania

168.442,24

130.000,00

38.442,24

Pozostała działalność (prace
społecznie użyteczne,
funkcjonowanie Senior+)

121.928,21

33.000,00

88.928,21

Edukacyjna opieka wychowawcza
(funkcjonowanie świetlic)

194.374,85

---

194.374,85

Pomoc materialna dla uczniów
(stypendia socjalne)

54.376,00

43.500,80

10.875,20

Świadczenia wychowawcze 500+

3.051.519,86

3.051.519,86

---

Świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenie emerytalno –
rentowe, fundusz alimentacyjny

1.807.157,66

1.807.157,66

---

936,42

936,42

---

Wspieranie rodziny (świadczenia i
zatrudnienie asystenta rodziny)

216.384,56

174.430,26

41.954,30

Realizacja projektu
,,Ja w internecie”

19.589,30

8.047,84

11.541,46

OGÓŁEM

6.283.989,77

5.593.665,88

690.323,89

Realizacja projektu
,,Bądź aktywny to się opłaca”

209.365,96

175.426,48

33.939,48

Ośrodka Pomocy Społecznej

Karta Dużej Rodziny

ILOŚĆ OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ
w latach 2016 - 2019 (bez świadczeń rodzinnych)

1212
985

985
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

624

2016 r.

792

588

2017 r.
Liczba rodzin

588

483

2018 r.

2019 r.

Liczba osób w rodzinie
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Ponadto w 2019 r. 7 rodzin korzystało ze wsparcia w formie dodatków
mieszkaniowych, 254 rodziny otrzymały świadczenia rodzinne, 355 rodzin skorzystało
ze świadczenia 500+, 49 rodzin otrzymało świadczenia opiekuńcze, 28 rodzin korzystało
z funduszu alimentacyjnego, 52 uczniów z 27 rodzin otrzymało stypendia szkolne i 15 rodzin
objęto wsparciem asystenta rodziny.
Najczęstsze przyczyny nasilenia się trudnych sytuacji życiowych i ubiegania o wsparcie:
•

długotrwała i ciężka choroba,

•

bezrobocie,

•

ubóstwo,

•

niepełnosprawność,

•

potrzeba ochrony macierzyństwa,

•

bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego.
1. Karta Dużej Rodziny – system zniżek dla rodzin
wielodzietnych.
rodzinom

Przysługuje

z przynajmniej

niezależnie
trójką

od

dzieci.

W

dochodu
2019

r.

prowadzono postępowanie w sprawach o przyznanie KDR
dla 173 rodzin.
2.

Współpraca

z

Zespołem

Parafialnym

Caritas

przy

realizacji ,,Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 2020” - pomoc z programu udzielana jest osobom, które z powodu
trudnej sytuacji nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia.
Osoby najbardziej potrzebujące zgłaszały się do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Suchaniu, gdzie otrzymywały stosowne skierowania.
W roku 2019 wydano 600 skierowań.
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii – na realizację programu w 2019 r. przeznaczono kwotę 101.376 zł z czego
84.493 zł to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a pozostała kwota 16.883
zł pochodzi ze środków własnych gminy.
Na terenie Gminy Suchań funkcjonuje 12 punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
w tym 9 to sklepy i 3 lokale gastronomiczne. W 1 punkcie sprzedaje się tylko piwo, w 8
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lokalach piwo, wódkę i wino a w 3 wino i piwo.

W 2019 r. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii zrealizowane zostały następujące działania:
•

prowadzenie przez Ośrodek Pomocy Społecznej punktu informacyjnego, którego
celem jest udzielanie informacji o możliwościach podejmowania leczenia, terapii,
motywowania do leczenia, wsparcia i pomocy psychologicznej. Z porad punktu
skorzystało ok. 35 osób;

•

w Szkole Podstawowej w Suchaniu organizowane były liczne programy
profilaktyczne nt. uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków, komputera, nt.
przemocy w rodzinie oraz przemocy rówieśniczej. Zorganizowano również ,,Dni
profilaktyki w szkole”, w ramach kampanii ,,Zachowaj trzeźwy umysł”. W kampanię
włączyli się prawie wszyscy uczniowie oraz sprzedawcy napojów alkoholowych;

•

w 5 placówkach sprzedających napoje alkoholowe przeprowadzone zostały kontrole
w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystanie z zezwoleń. W trakcie
kontroli sprzedawcy pouczani byli o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim;

•

pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom (informowanie
o możliwości podjęcia leczenia);

•

organizacja kolonii letnich dla 13 dzieci z rodzin, których dochód na osobę nie
przekraczał 528 zł. Dzieci wypoczywały nad morzem i w górach.

•

działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest
wdrożenie systemu przepływu informacji oraz reagowanie na zdiagnozowane
problemy społeczne (np. przemocy domowej, bezradności demoralizacji nieletnich,
zaniedbywania obowiązków rodzicielskich), a także integrowanie działań środowisk
odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie.
W 2019 r. zespół prowadził procedurę ,,Niebieskiej karty” (czynności podejmowane
i realizowane w związku z zaistnieniem przemocy w rodzinie) w 14 rodzinach, a dla
porównania w 2018 r. w 15 rodzinach.

4. Od 2015 r. na terenie Gminy Suchań działa Dzienny Dom Senior +, którego celem jest
zapewnienie

wsparcia

Seniorom

poprzez

umożliwienie korzystania z oferty na rzecz
społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej.
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Dzienny Dom realizuje zadania w zakresie:
•

terapii

zajęciowej

grupowej

i

indywidualnej

dla

podtrzymania

kondycji

psychofizycznej,
•

usług rehabilitacyjnych,

•

zapewnienia posiłku,

•

poradnictwa specjalistycznego,

•

zaspokojenia potrzeb towarzyskich, rekreacyjnych i kulturalnych.
STAN ZATRUDNIENIA W DZIENNYM DOMU SENIOR+ W 2019 r.

Lp.

Stanowisko

Ilość osób

1.

Kierownik Dziennego Domu Senior+

1 (½ etatu)

2.

Opiekun

3.

Fizjoterapeuta

1 (1 etat)
1 (umowa zlecenie)

RAZEM

3

Dzienny Dom Senior+ w Suchaniu zapewnia wsparcie 15 Seniorom z terenu całej
gminy (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 lat).
Łączny koszt funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Suchaniu w 2019 r. wyniósł
120.717,01 zł z czego 33.000 zł stanowi dotacja celowa, 87.717,01 zł to środki własne gminy.
5. W 2019 r. kontynuowany był projekt ,,Bądź aktywny to się opłaca”, na realizację
którego Burmistrz Suchania pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.
Działaniami objęto 15 osób, które podnosiły swoje kompetencje społeczne, nabyły lub
zwiększyły kwalifikacje zawodowe w celu zdobycia zatrudnienia. W ramach projektu odbyły
się następujące zajęcia:
•

o charakterze społecznym (wzmocnienie aktywności społecznej),

•

podnoszące kwalifikacje zawodowe,

•

o charakterze edukacyjnym (wzrost poziomu zatrudnienia),

•

o charakterze zdrowotnym mającym na celu wyeliminowanie barier zdrowotnych
utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie.

W 2019 r. na realizację projektu wydatkowano kwotę 209.365,96 zł, z czego 175.426,48 zł
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stanowią pozyskane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.
Pozostała kwota, tj. 33.939,48 zł stanowi wkład własny gminy.
XI. GOSPODARKA KOMUNALNA
1. Informacja o stanie mienia komunalnego
Wartość początkowa (wartość brutto nieuwzględniająca umorzeń) majątku Gminy
Suchań na dzień 01 stycznia 2019 r. wyniosła 71.770.217,07 zł, natomiast na dzień 31
grudnia 2019 r. stanowiła kwotę 74.903.231,87 zł, co oznacza wzrost o ponad 4%
w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. W skład majątku wchodzą środki trwałe
oraz wartości niematerialne i prawne.
WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2019 r.
(w zł)
Grupa

Wartość brutto
Nazwa

Stan na dzień
1.01.2019 r.

Zwiększenia

Stan na dzień
31.12.2019 r.

Zmniejszenia

0

Grunty

6.068.961,42

2.410.539,29

2.613.698,44

5.865.802,27

1

Budynki i lokale oraz
spółdzielcze prawo
do lokalu użytkowego
i spółdzielcze
własnościowe prawo
do lokalu
mieszkalnego

8.674.616,50

360.706,81

672.363,57

8.362.959,74

2

Obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

54.332.697,05

3.942.544,87

226.599,71

58.048.642,21

3

Kotły i maszyny
energetyczne

348.835,49

0

2.450,00

346.385,49

4

Maszyny, urządzenia
i aparaty ogólnego
zastosowania

451.480,94

21.125,25

6.665,49

465.940,70

5

Maszyny, urządzenia
i aparaty
specjalistyczne

97.175,01

0

9.169,00

88.006,01

6

Urządzenia
techniczne

301.607,78

0

0

301.607,78

7

Środki transportu

378.257,02

0

48.628,59

329.628,43

8

Narzędzia,
przyrządy,
ruchomości i
wyposażenie, gdzie
indziej
niesklasyfikowane

958.467,93

0

25.016,62

933.451,31

71.612.099,14

6.734.916,22

3.604.591,42

74.742.423,94

Razem środki trwałe
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Grupa

Wartość brutto
Stan na dzień
1.01.2019 r.

Nazwa

Wartości niematerialne i
prawne
OGÓŁEM

Zwiększenia

Stan na dzień
31.12.2019 r.

Zmniejszenia

158.117,93

3.438,00

748,00

160.807,93

71.770.217,07

6.738.354,22

3.605.339,42

74.903.231,87

2. Gospodarka mieszkaniowa
Kwestie

związane

z

mieszkaniowym

zasobem

gminy

reguluje

ustawa

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Gmina na zasadach i w wypadkach przewidzianych w w/w ustawie zapewnia lokale
socjalne i zamienne, a także zaspakaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych
o niskich dochodach. W tym celu wykorzystuje mieszkaniowy zasób gminy. Zasady
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy określane są przez Radę Miejską
w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W roku 2019 na
terenie gminy obowiązywał Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Suchań na lata 2019 - 2023 przyjęty Uchwałą Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w
Suchaniu
z dnia 19 grudnia 2018 r.
MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY SUCHAŃ
(wg stanu na dzień 31.12.2019 r.)
Lp.

Miejscowość

Lokale
Powierzchnia
komunalne
(m2)
(szt.)

Lokale
socjalne
(szt.)

Powierzchnia
(m2)

1.

Suchań

16

722,48

---

---

2.

Wapnica

1

75,46

---

---

3.

Żukowo

8

293,20

---

---

4.

Suchanki

1

56,30

---

---

5.

Brudzewice

---

---

2

101,80

6.

Powierzchnia ogółem

1.147,44
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101,80

Dzięki prowadzonym inwestycjom zasób mieszkaniowy Gminy Suchań jest w dobrym
stanie technicznym. Burmistrz Suchania systematycznie prowadzi remonty obiektów
komunalnych, i tak w 2019 r. w budynku mieszkalnym przy ul. Pomorskiej wykonano
następujące prace:
1) wymiana pokrycia dachowego, łączna wartość zadania wyniosła 53.000 zł,
z czego 28.090 zł to udział gminy,
2) termomodernizacja budynku (ocieplenie ściany) na łączną wartość 2.968,57 zł,
z czego 968,57 zł to udział gminy w poniesionych kosztach.
Burmistrz Suchania kontynuowała również sprzedaż lokali będących własnością
Gminy na warunkach i zasadach określonych w przepisach prawa. W 2019 r. na wniosek
najemcy sprzedano 3 lokale mieszkalne.
3. Cmentarze
Na terenie Gminy Suchań czynne są 3 cmentarze komunalne, tj. w Suchaniu,
Sadłowie i Żukowie. Dzięki przeprowadzonym w latach ubiegłych inwestycjom ich stan
techniczny i sanitarny jest dobry. Cmentarze komunalne w pełni zabezpieczają potrzeby
w tym zakresie, zapewniając odpowiednią ilość miejsc pochówku wszystkim zmarłym.

Rozbudowany cmentarz w Suchaniu

Cmentarze komunalne służą wszystkim zmarłym, bez względu na ich narodowość,
wyznanie, rodzaj obrzędu, niezależnie od miejsca śmierci i ostatniego miejsca zamieszkania.
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4. Oświetlenie uliczne
Na terenie Gminy Suchań znajduje się 374 punktów świetlnych usytuowanych przy
drogach i w miejscach publicznych, w tym 92 szt. w Suchaniu i 282 szt. na terenach
wiejskich.
W 2018 r. na ul. Pomorskiej w Suchaniu, wykonane zostały prace modernizacyjne
oświetlenia ulicznego polegające na wymianie 52 szt. opraw sodowych na oprawy
wyposażone w diody LED. W celu dalszego ograniczania kosztów utrzymania oświetlenia
ulicznego, Burmistrz Suchania w perspektywie planuje dalszą poprawę efektywności
energetycznej

oświetlenia

działającego

na

terenie

Gminy

Suchań.

Realizacja

przedmiotowego przedsięwzięcia uwarunkowana jest jednak od możliwości pozyskania
środków zewnętrznych, w tym m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Zmodernizowane oświetlenie LED na ul. Pomorskiej w Suchaniu

Ponadto w latach ubiegłych, w trosce o środowisko naturalne, Burmistrz Suchania
podejmowała działania zmierzające do wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W tym
celu na terenie Gminy Suchań, tj. w Nosowie, Wapnicy, Suchankach i w Suchaniu
zainstalowano 29 szt. lamp solarnych hybrydowych zasilanych energią słoneczną i wiatrową.
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XII. DZIALALNOŚĆ SPORTOWA
Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego.
Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne
lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej
i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na
wszelkich poziomach.
Na terenie miasta i gminy Suchań według stanu na dzień 31.12.2019 r. znajdują się
niżej wymienione obiekty sportowe:
1. Suchań:
1) pełnometrażowe boisko sportowe do piłki nożnej z zapleczem socjalnym,
2) siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej,
3) kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Suchaniu wybudowany
w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” tj.: boisko wielofunkcyjne
przeznaczone do gry w piłkę siatkową, koszykową, ręczną i tenisa ziemnego oraz
boisko do gry w piłkę nożną.
2. Sadłowo:
1) pełnometrażowe boisko sportowe do piłki nożnej z zapleczem socjalnym
2) siłownia zewnętrzna,
3) miejsce do rekreacji i sportu.
3. Żukowo:
1) boisko sportowe do piłki nożnej,
2) siłownia zewnętrzna,
3) miejsce do rekreacji i sportu.
4. Brudzewice:
1) boisko sportowe do piłki nożnej,
2) boisko sportowe do piłki siatkowej,
3) siłownia zewnętrzna,
4) miejsce do rekreacji i sportu.
5. Słodkowo:
1) boisko sportowe do piłki nożnej,
2) boisko do koszykówki przy placu zabaw,
3) siłownia zewnętrzna,
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4) miejsce do rekreacji i sportu.
6. Tarnowo:
1) boisko sportowe do piłki nożnej,
2) boisko sportowe do piłki siatkowej,
3) siłownia zewnętrzna,
4) miejsce do rekreacji i sportu.
7. Modrzewo:
1) boisko sportowe do piłki nożnej,
2) siłownia zewnętrzna,
3) miejsce do rekreacji i sportu.
8. Wapnica:
1) boisko sportowe do piłki nożnej,
2) boisko wielofunkcyjne przy świetlicy,
3) siłownia zewnętrzna,
4) miejsce do rekreacji i sportu.
9. Nosowo:
1) boisko do piłki siatkowej przy świetlicy,
2) boisko do piłki nożnej,
3) siłownia zewnętrzna,
4) miejsce do rekreacji i sportu.
10. Suchanówko:
1) boisko do piłki nożnej,
2) boisko do piłki siatkowej,
3) siłownia zewnętrzna,
4) miejsce do rekreacji i sportu.

Stadion Sportowy w Suchaniu
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Dzięki podejmowanym działaniom inwestycyjnym w Gminie Suchań funkcjonuje
dobrze rozwinięta baza sportowa służąca mieszkańcom gminy.
Poza zajęciami z wychowania fizycznego prowadzonymi w Szkole Podstawowej
w Suchaniu krzewieniem kultury fizycznej na terenie Gminy Suchań zajmują się trzy kluby
sportowe, tj.
Nazwa klubu sportowego

Zakres działalności klubu

Klub Sportowy „ORKAN” Suchań

Podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju
psychofizycznego, wychowania, doskonalenia
uzdolnień i sprawności. Zachowanie zdrowia
człowieka w szczególności dzieci i młodzieży
oraz krzewienie wiedzy i utrwalania zwyczajów
w tym zakresie.
Rozwijanie i upowszechnianie piłki nożnej
seniorów, juniorów, młodzików i orlików.

Klub Sportowy
„Zjednoczeni” Wapnica

Upowszechnianie
i
rozwijanie
rekreacji
fizycznej, sportu i turystyki. Popularyzowanie
kultury zdrowotnej i fizycznej.
Współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej,
sportu i rekreacji z innymi stowarzyszeniami
i organami.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„KUSY” Suchań

Rozwijanie różnych form kultury fizycznej
w
środowisku
szkolnym,
integrowanie
środowisk uczniowskich oraz kształtowanie
pozytywnych cech charakteru i osobowości
dzieci i młodzieży szkolnej.

WYDATKI BUDŻETOWE PONIESIONE NA KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT
W 2019 r.
Wyszczególnienie

Kwota (zł)

Klub Sportowy „ORKAN” Suchań - dotacja

105.000,00

Klub Sportowy „Zjednoczeni” Wapnica - dotacja

8.000,00

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „KUSY”
Suchań - dotacja

6.000,00

Stypendia sportowe

34.665,00

Dofinansowanie w ramach projektu Lokalny
Animator Sportu (dla dwóch animatorów na
Orliku)

14.114,00

Bieżąca działalność (w tym m.in. utrzymanie
obiektów)

36.847,84

RAZEM

204.626,84
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Wyszczególnienie

Kwota (zł)
Inwestycje

Poprawa infrastruktury sportowej – budowa
trybun w Sadłowie i Wapnicy

22.349,10

Budowa kompleksu lekkoatletycznego
w Suchaniu

397.179,17

OGÓŁEM

624.155,11

W 2019 r. Burmistrz Suchania pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa
Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. ,,Poprawa stanu bazy sportowej na
terenie Gminy Suchań poprzez budowę dwóch trybun sportowych w miejscowości
Wapnica i Sadłowo”. Przy każdym z tych boisk na podbudowie z bloczków betonowych
stanęły dwurzędowe metalowe trybuny z 40 plastikowymi siedziskami z oparciem. Całkowity
koszt budowy wyniósł 22.349,10 zł, z czego 10.300 zł to pozyskane dofinansowanie.
Dzięki realizacji przedsięwzięcia gminne obiekty sportowe zostały doposażone w nowe
elementy.

Trybuna sportowa w Sadłowie

Trybuna sportowa w Wapnicy

Na terenie Gminy Suchań organizowane są cykliczne imprezy sportowe. I tak w 2019 r.
Burmistrz Suchania zorganizowała:
1) XII Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Suchania organizowany
w ramach obchodów „Dni Suchania”. Turniej odbył się w sali sportowej Szkoły Podstawowej
w Suchaniu. Rozgrywki w Suchaniu od kilku lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem
wśród graczy Brydża Sportowego,
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2) Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Suchania dla osób starszych,
w którym udział wzięły 4 drużyny w systemie rozgrywek ,,każdy z każdym”. Puchar zdobyła
reprezentacja Sadłowa.
3) Szkolny Turniej Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Suchania dla dzieci w wieku
szkolnym od IV do VIII klasy Szkoły Podstawowej. W turnieju wzięły udział 3 drużyny. Najlepsza okazała się drużyna z Sadłowa.
XIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Zadaniem własnym gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym
również z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej.
Celem zapewnienia realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej
rok rocznie w budżecie gminy zabezpieczane są środki finansowe niezbędne na utrzymanie
trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY SUCHAŃ
Lp.

Nazwa
jednostki

Typ
jednostki

Rodzaj
samochodu

Podstawowe wyposażenie

(ilość
samochodów na
wyposażeniu)

1.

Ochotnicza
Straż Pożarna
w Suchaniu

S-2

Średni samochód
ratowniczogaśniczy MAN
TGM 18.320
Średni samochód
ratowniczogaśniczy
Mercedes Atego
1329F

2.

Ochotnicza
Straż Pożarna
w Wapnicy

S–1

Średni samochód
gaśniczy Berliet
770 KB

3.

Ochotnicza
Straż Pożarna
w
Brudzewicach

S-1

Lekki samochód
gaśniczy MagirusDeutz 90 M 5.9F
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Motopompa przenośna Tohatsu,
motopompa pływająca Niagara,
motopompa szlamowa Honda,
zestaw sprzętu hydraulicznego
Lukas, 2 przecinarki tarczowe
Stihl, dwie pilarki do drewna
Stihl, 2 drabiny aluminiowe o
długości 10 m, ubrania ochronne
do likwidacji gniazd os i
szerszeni, zestaw do
ratownictwa wodnego oraz
wysokościowego
Motopompa przenośna Tohatsu,
motopompa przenośna ELJOT,
motopompa szlamowa Honda,
motopompa pływająca Niagara,
dwie pilarki do drewna, 2
agregaty prądotwórcze,
przecinarka do betonu i stali
Motopompa przenośna
POLONIA, pilarka do drewna
Husqvarna

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchaniu w 1995 r. została włączona do Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i z tego względu najczęściej bierze udział w działaniach
ratowniczych na terenie gminy oraz poza jej granicami. Terenem chronionym przez OSP w
Suchaniu jest obszar powiatu stargardzkiego, pozostałe OSP działają na obszarze własnej
gminy.
ŚRODKI WYDATKOWANE NA DZIAŁALNOŚĆ
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W 2019 r.
Wyszczególnienie

Wartość

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie
zadań zleconych
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3.230,00
13.993,16

Wynagrodzenie bezosobowe

24.977,62

Zakup materiałów i wyposażenia

40.487,45

Zakup środków żywności

1.387,83

Zakup energii

1.696,80

Zakup usług zdrowotnych

2.442,00

Zakup usług pozostałych

16.864,32

Różne opłaty i składki

8.784,01

Wydatki inwestycyjne z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych

108.274,01

RAZEM

222.137,20

W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna w Stargardzie odnotowała na terenie naszej
gminy 71 zdarzeń skutkujących koniecznością interwencji straży pożarnej:
1) 28 pożarów, w tym 27 małych i 1 średni,
2) 40 miejscowych zagrożeń,
3) 3 fałszywe alarmy.
Poszczególne OSP były dysponowane przez Państwową Straż Pożarną do działań
ratowniczych 71 razy.
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ILOŚĆ WYJAZDÓW ZADYSPONOWANYCH PRZEZ PSP
W 2019 r. (w szt.)

6

65

OSP w Suchaniu

OSP w Wapnicy

Ponadto jednostki OSP realizowały działania zlecone przez Burmistrza Suchania
(w większości dotyczące wypompowywania wody z zalanych posesji i usuwania kokonów
os i szerszeni) oraz były dysponowane poza teren własnej gminy.
DZIAŁANIA RATOWNICZE PROWADZONE PRZEZ
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W 2019 R.
Miejscowe zagrożenia
Wypadki Usuwanie Pompodrogowe
drzew
wanie

Inne

Alarmy
fałszywe

Razem

1

12

2

73

1

2

1

-

8

-

-

-

-

-

-

23

10

3

13

2

81

OSP

Pożary

Suchań

26

23

9

Wapnica

4

-

Brudzewice

-

Łącznie:

30

Do działań zrealizowanych w 2019 r., które mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców Gminy Suchań należą:
1) realizacja projektu „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
na potrzeby OSP Suchań”. Projekt zrealizowany został przy udziale środków unijnym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt składał się z następujących
zadań:
- przygotowanie dokumentacji – 14 268,00 zł,
- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 826 560,00 zł,
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- usługa inżyniera projektu – 12 300,00 zł,
- promocja projektu – 2 460,00 zł,
Łączna wartość projektu wyniosła 855 588 zł, w tym:
- środki Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny WZ 2014-2020) 633 045,99 zł,
- dotacja Gminy Suchań oraz koszt dokumentacji - 122 542,01 zł,
(w tym dotacja udzielona w 2019 r. - 108.274,01 zł)
- dotacja WFOŚiGW – 70 000 zł,
- dotacja Powiatu Stargardzkiego – 30 000 zł.
Ponadto Burmistrz Suchania udzieliła dla OSP w Suchaniu pożyczki w kwocie 52 890,99 zł,
niezbędnej do zrealizowania zadania dotyczącego zakupu nowego samochodu.
Zakupiony został średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu MAN TGM 4x4 BB
z pojemnością zbiornika na wodę 4530 litrów. Samochód wyposażony jest w 6 – osobową
kabinę, autopompę, maszt oświetleniowy, sprzęt ratowniczy i gaśniczy.

Samochód ratowniczo – gaśniczy MAN TGM

Przekazanie samochodu dla OSP w Suchaniu

2) termomodernizacja budynku OSP w Suchaniu - w 2019 r. na ten cel Burmistrz
Suchania wydatkowała kwotę 291.657,05 zł, z czego 203.628,16 zł stanowi pozyskane
przez Burmistrza dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Suchań. Pozostała kwota, tj. 88.028,89 zł

stanowi wkład własny gminy

w realizację projektu.
Prace polegały na dociepleniu ścian zewnętrznych całości budynku (w którym mieści się
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również Ośrodek Zdrowia) styropianem i wełną mineralną oraz dociepleniu dachu
styropapą.
Przeprowadzone

prace

termomodernizacyjne

wpłynęły

na

poprawę

stanu

technicznego i estetykę budynku oraz pozwolą na obniżenie kosztów utrzymania
(ogrzewania).

Budynek OSP w Suchaniu po termomodernizacji

3) zakup dla OSP w Suchaniu następującego sprzętu: 4 pachołki, 2 mostki, klucz,
prądownica i wytwornica pianowa oraz smok ssawny za kwotę 2.577 zł;
4) udzielenie przez Burmistrza Suchania dotacji dla OSP w Suchaniu w kwocie 652
zł co w połączeniu z dotacją Komendanta Głównego PSP pozwoliło na zakup prądownicy
pianowej, kurtyny wodnej, nożyc do prętów, młota, siekiery i ubrania specjalnego, łączna
wartość zakupu wyniosła 3.907 zł;
5) udzielenie przez Burmistrza Suchania dotacji dla OSP w Suchaniu w kwocie
1.998 zł. niezbędnej do realizacji projektu WFOŚiGW „Mały Strażak”, co w połączeniu
z dotacją Funduszu pozwoliło na zakup radiotelefonu, 3 drabin nasadkowych, motopompy
Niagara, 10 węży tłocznych, smoka, rozdzielacza, piły tarczowej, bosaka dielektrycznego
i detektora prądu, łączna wartość zakupu wyniosła 19.980 zł;
6) dla OSP w Wapnicy Burmistrz Suchania: zleciła oznakowanie znakami
ostrzegawczymi wyjazdu z OSP; zakupiła węże tłoczne za kwotę 1.148 zł; udzieliła OSP
dotacji w kwocie 580 zł, co w połączeniu z dotacją MSWiA pozwoliło na zakupienie 3 par
butów specjalnych i 4 par rękawic strażackich, łączna wartość zakupu wyniosła 2.580 zł;
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7) dla OSP w Brudzewicach Burmistrz Suchania zakupiła 4 węże tłoczne, 2 węże
ssawne, ubranie koszarowe i 5 tłumic.
Dzięki zrealizowanym inwestycjom i zakupom materiałowym jak również dzięki
dobremu wyszkoleniu strażaków i bardzo dobrej współpracy z poszczególnymi jednostkami
ochotniczych straży pożarnych, zadania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w Gminie
Suchań są realizowane na dobrym poziomie.
Jak co roku jednostki OSP z terenu Gminy Suchań wzięły udział w zawodach
sportowo-pożarniczych:
1)

w dniu 1 czerwca w Dobrzanach zostały zorganizowane międzygminne

zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło 12 jednostek. Zajęte lokaty przez
nasze jednostki: 1 – OSP Suchań, 3 – OSP Wapnica, 9 – OSP Brudzewice;
2)

w dniu 8 czerwca w Starej Dąbrowie zostały zorganizowane powiatowe

zawody sportowo-pożarnicze. Naszą gminę reprezentowały jednostki OSP Suchań i OSP
Wapnica. Tradycyjnie podczas zawodów rozegrano dwie konkurencje:
•

sztafetę pożarniczą

•

ćwiczenie bojowe.

W klasyfikacji łącznej OSP z Suchania zajęła I miejsce, a OSP z Wapnicy III miejsce.

Zawody międzygminne

Zawody powiatowe

W zaspakajaniu potrzeb bezpieczeństwa istotna jest dobra współpraca Burmistrza
Suchania z Policją – główną instytucją dbającą o ład i porządek publiczny.
W 2019 r. przedmiotowa współpraca przyniosła efekty w postaci zakupu nowoczesnego
radiowozu KIA Sportage dla funkcjonariuszy posterunku Policji w Suchaniu.
Zakup samochodu sfinansowany został ze środków budżetu Policji w ramach programu
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modernizacji Policji i środków Gminy Suchań w systemie 50/50. Burmistrz Suchania
przeznaczyła na ten cel 45.000 zł.

Radiowóz KIA Sportage

Prezentacja radiowozu

Ponadto Burmistrz Suchania udostępnia pomieszczenia zlokalizowane na parterze
Urzędu Miejskiego w Suchaniu, z przeznaczeniem na siedzibę Posterunku Policji w
Suchaniu, a w budynku gospodarczym wygospodarowano miejsce na garaż dla nowego
radiowozu użytkowanego przez tutejszych Policjantów.
Wszystkie w/w działania oprócz poprawy komfortu służby Policjantów służą poprawie
bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Suchań.
W 2019 r., podobnie jak rok wcześniej, w Posterunku Policji w Suchaniu służbę pełniło
4 funkcjonariuszy, w tym:
•

Kierownik Posterunku,

•

dwóch dzielnicowych,

•

asystent ds. kryminalnych.

Teren Gminy Suchań podzielony jest na 2 rejony:
•

rejon służbowy nr 1 - obejmujący miasto Suchań,

•

rejon służbowy nr 2 - obejmujący miejscowości: Brudzewice, Modrzewo, Nosowo,
Sadłowo, Słodkowo, Słodkówko, Suchanki, Suchanówko, Tarnowo, Wapnica
i Żukowo.
Z informacji przedstawionych przez Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie

wynika, że w 2019 r. na terenie Gminy Suchań funkcjonariusze podjęli 759 interwencji,
w tym:
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•

87 interwencji drogowych,

•

672 interwencji publicznych.
Na terenie działalności Posterunku Policji w Suchaniu stwierdzono 44 przestępstwa,

a wykrywalność ogólna wyniosła 84,9% i była niższa o 2,41% w stosunku do roku 2018 r.
W zakresie przestępczości narkotykowej wszczęto 1 przestępstwo zaistniałe na terenie
gminy - wykrywalność wyniosła 100%.
Policjanci podczas pełnienia służby ujawnili 258 wykroczeń, w tym:
Rodzaj wykroczenia

Ilość wykroczeń

Przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

13

Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości

29

Przeciwko porządkowi publicznemu

43

Przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

1

Przeciwko urządzeniom użytku publicznego

21

Inne wykroczenia

151
RAZEM

258

Jednym z narzędzi wykorzystywanym przez policjantów do identyfikacji potrzeb
w zakresie utrzymania bezpieczeństwa lokalnej społeczności jest Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa (KMZB). W 2019 r. za pośrednictwem KMZB mieszkańcy Gminy Suchań
zgłosili 62 zagrożenia. Każde naniesione na mapę zagrożenie trafiło do realizacji przez
funkcjonariuszy z odpowiednich komórek. Potwierdzalność zgłoszonych zagrożeń wyniosła
30,64%.
Najczęściej zgłaszane były zagrożenia związane z:
•

bezpieczeństwem w ruchu drogowym tj. przekroczenie dozwolonej prędkości - 24
zgłoszenia,

•

kłusownictwo – 16 zgłoszeń,

•

spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 7 zgłoszeń,

•

pozostałe – 15 zgłoszeń.
W 2019 r. na terenie działania Posterunku Policji w Suchaniu odnotowano 56 kolizji

drogowych (o 5 mniej niż w 2018 r.) i 11 (4 w 2018 r.) wypadków drogowych, których
najczęstszą przyczyną było nieustąpienie pierwszeństwa innemu uczestnikowi ruchu,
niezachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego oraz niedostosowanie
prędkości do warunków panujących na drodze.
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XIV. OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI
1. Plan gospodarki niskoemisyjnej
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Suchań został zatwierdzony i przyjęty do
realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Suchaniu Nr VII/46/2015 z dnia 27 października 2015 r.

MISJA
W KONTEKŚCIE NISKIEJ EMISJI
Gmina Suchań jest obszarem, na którym rozwój społeczno - gospodarczy gminy
prowadzony jest:
* w sposób nieuciążliwy dla środowiska naturalnego
* zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
* zgodnie z ideą gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich aspektach swojej
funkcjonalności z uwzględnieniem dziedzin gospodarczych, kulturalnych, oświatowych i
sportowych
CEL NADRZĘDNY
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie
Gminy Suchań do roku 2020
CEL GŁÓWNY
Redukcja emisji CO2 ze źródeł pierwotnych i wtórnych
o 24% do roku 2020 w stosunku do roku 2013
CEL SZCZEGÓŁOWY 1
Redukcja do 2020 r. zużycia energii finalnej o 2,35 % w
stosunku do roku 2013
CEL SZCZEGÓŁOWY 2
Zwiększenie udziału wykorzystania energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Suchań o 7,7
punktu % do roku 2020, w stosunku do roku 2013
CEL SZCZEGÓŁOWY 3
Zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie roli
poprawnej komunikacji z mieszkańcami Gminy Suchań
w zakresie niskiej emisji
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2. Program opieki nad zwierzętami
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Suchań w 2019 roku przyjęty został Uchwałą Nr IV/35/2019 Rady
Miejskiej w Suchaniu z dnia 26 marca 2019 r.
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów
i kotów, w tym kotów wolno żyjących, oraz zwierząt gospodarskich przebywających
na terenie Gminy Suchań.
W roku 2019 bezdomne zwierzęta umieszczane były w Schronisku dla bezdomnych
zwierząt w Choszcznie. Schronisko prowadzone jest przez konsorcjum, w skład którego
wchodzą: Firma Vet – ZOO SERWIS z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej w Trzciance,
Firma SERICE&DISTRIBUTION ul. Palucha w Poznaniu oraz Fundacja Zawsze Razem
ul. Marii Konopnickiej w Trzciance.
Na realizację programu w 2019 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę 26.175,86 zł,
z przeznaczeniem na:
•

odławianie i przyjmowanie bezdomnych zwierząt w schronisku (wraz z zapewnieniem
opieki) – 24.855,86 zł

•

sterylizację kotek – 1.320,00 zł.

Według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. w schronisku znajdowało się 7 psów z terenu
Gminy Suchań. W trakcie roku w schronisku umieszczono 1 bezdomnego psa. Łącznie wg
stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w schronisku znajdowało się 8 psów z terenu Gminy
Suchań.
3. Gospodarka odpadami
Zasady gospodarki odpadami w Gminie Suchań uregulowane zostały w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchań, który przyjęty został Uchwałą Nr
XVI/119/2016 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 8 listopada 2016 r.
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchań
w 2019 roku realizowana była przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o. Choszczno.
Według stanu na dzień 31.12.2019 r. 3.205 osób z terenu Gminy Suchań objętych było
systemem gospodarowania odpadami.

67

ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI
W 2019 r.
Nie segregujące

Ilość

Osoby

Ilość

Osoby

Gospodarstwa

Segregujące

Osoby

miejscowości

Suchań

649

464

5

31

3

22

1.166

58,31

Wapnica

378

72

3

18

---

---

468

84,61

Brudzewice

222

64

9

64

---

---

350

81,71

Żukowo

144

44

6

38

---

---

226

80,53

Suchanówko

154

21

3

18

---

---

193

89,11

Tarnowo

101

56

3

19

---

---

176

68,18

Sadłowo

131

11

4

25

---

---

167

91,22

Słodkowo

73

14

1

7

---

---

94

85,10

Nosowo

107

9

7

50

---

---

166

94,57

Modrzewo

79

11

3

20

---

---

110

87,61

Słodkówko

36

20

1

7

---

---

63

68,25

Suchanki

8

12

1

6

---

---

26

53,84

2.082

798

46

303

3

22

3.205

73,66

Miejscowość

Razem

Segregujące

Nie
segregujące

Liczba

Ilość osób

mieszkańców

segregujących
odpady (%)

Z terenu Gminy Suchań odpady odbierane są z dwóch rodzajów nieruchomości:
zamieszkałych i niezamieszkałych (gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz
będących własnością Gminy Suchań).
ILOŚĆ I RODZAJ ZEBRANYCH ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
W 2019 r. (w tonach)
Miesiąc
Styczeń

WielkogabarytoZmieszane Plastik Szkło Papier Bio Gruz Elektro Opony
we
65,22
6,58 16,84 0,60 2,70 4,98
----2,82

Luty

56,94

4,06

0,74

0,96

2,68

Marzec

57,06

4,70

0,66

1,52

Kwiecień

56,12

3,98

7,16

Maj

57,22

4,34

16,90

99,74

---

---

---

65,38

3,74 2,10

---

---

0,86

70,64

1,66

3,78 2,06

---

0,98

1,90

77,64

2,52

6,30 2,02

---

0,52

22,16

111,98

68

---

Razem

Miesiąc
Czerwiec

WielkogabarytoZmieszane Plastik Szkło Papier Bio Gruz Elektro Opony
we
56,70
4,30
4,24
1,04 5,12 ----0,80
3,14

Razem
75,34

Lipiec

50,14

3,18

6,34

2,38

5,62 0,50

---

---

2,62

70,78

Sierpień

42,26

6,54

6,22

2,42

2,14 3,98

---

---

2,58

66,14

Wrzesień

47,19

3,32

0,64

2,10

6,54

1,1

---

---

1,16

62,05

Październik

59,82

1,76

0,78

0,5

2,90

---

---

0,92

1,32
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Listopad

65,06

5,98

4,98

1,60

7,84 1,26

---

---

3,1

89,82

Grudzień

52,42

4,22

1,76

2,86

6,42

---

---

3,66

---

71,34

Rok 2019

608,93

52,96

67,26

20,16 55,78

18

---

6,88

41,66

871,63

Rok 2018

639,08

68,54

59,12

6,64

1,22

2,68

53,42

874,36

11,76 31,90

W 2018 r. na terenie Gminy Suchań zebrano 639,08 ton odpadów zmieszanych,
a w 2019 r. ilość ta wyniosła 608,93 ton i była niższa o 4,7%. Natomiast w 2019 r. odebrano
więcej odpadów selektywnie gromadzonych tj.: szkło

(wzrost o 12,10%), odpady

biodegradowalne (wzrost o 78,91 %), papier (wzrost o 67%). Łączna ilość odpadów
komunalnych wytworzonych była o 0,31 % niższa niż w 2018 r.
Ponadto w 2019 r. MPGK Choszczno odebrało z terenu Gminy Suchań 41,17 t.
odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.
Poza bezpośrednim odbiorem z gospodarstw domowych odpadów zmieszanych
i

odpadów

selektywnych,

również

raz

do

roku

organizuję

odbiór

odpadów

wielkogabarytowych. Ponadto mieszkańcy mogą dostarczać odpady do Gminnego Punktu
Zbiórki Odpadów w Suchaniu.
WYDATKI PONIESIONE W 2019 R. NA GOSPODARKĘ ODPADAMI
Szczegóły
Koszty odbioru odpadów
Koszty obsługi systemu
(księgowość + stanowisko OŚ)
Należności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
RAZEM

Wydatki
377.199,37

Dochody

45.142,65
426.685,46
422.342,02 426.685,46

Gospodarka odpadami w 2019 r. przebiegała prawidłowo, a dzięki dobrej jej
organizacji stawka opłaty jest jedną z najniższych w regionie. Działalność Burmistrza
w latach przyszłych zostanie nakierowana przede wszystkim na:
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1) zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów,
2) kontynuowanie działalności edukacyjnych, bo tylko konsekwentne działanie
i przybliżanie mieszkańcom tematyki prawidłowego postępowania z odpadami jest w stanie
przynieść pożądany efekt.
Od 1 stycznia 2020 roku na terenie Gminy Suchań został wdrożony jednolity dla
całego kraju nowy system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zmiany
w zakresie gospodarowania odpadami związane są z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Każdy mieszkaniec, został objęty selektywną zbiórką w systemie workowym tj:
1) worek niebieski na papier,
2) worek zielony na szkło,
3) worek żółty na metale i tworzywa sztuczne,
4) worek brązowy na bioodpady.
XV. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne
zasady zagospodarowania przestrzennego, jest studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań
przyjęte zostało Uchwałą Nr XXI/120/2001 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 5 kwietnia
2001 r. Zakres opracowania obejmuje analizę uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych,
ekonomicznych i technicznych zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań oraz
określa kierunki zagospodarowania przestrzennego. Od 2001 r. studium, w miarę potrzeb
było zmieniane:
•

Uchwałą Nr XX/174/09 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie
przyjęcia

zmiany

,,Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy Suchań”,
•

Uchwałą Nr V/48/11 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie
przyjęcia

zmiany

,,Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gminy Suchań”,
•

Uchwałą Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie
uchwalenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Suchań”.
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Biorąc pod uwagę istniejące uwarunkowania przyrodnicze, społeczne, gospodarcze oraz
potencjalne możliwości rozwoju za główny cel rozwoju przyjmuje się wielofunkcyjny rozwój
gminy rolniczej, przy założeniu rozwoju drobnej przedsiębiorczości, rzemiosła, turystyki
i usług z umocowaniem funkcji gospodarczych i osadniczych w mieście Suchań.
W związku z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego warunki, lokalizacji
inwestycji ustalane są na podstawie decyzji.
W 2019 r. wydałam 35 decyzji o warunkach zabudowy, w tym:
•

29 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

•

5 decyzji dotyczących zabudowy gospodarczej,

•

1 decyzję dotyczącą zabudowy usługowej.

W 2019 r. do Burmistrza Suchania nie wpłyną żaden wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
XVI. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Program współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. został przyjęty
Uchwałą Nr I/7/2018 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 20 listopada 2018 r. i zmieniony
został Uchwałą nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 19 grudnia 2018 r. w zakresie
wskazania prognozowanych środków finansowych przeznaczonych na realizację programu,
tj. 119.000 zł.
CEL GŁÓWNY
Budowanie i uruchamianie partnerstwa pomiędzy samorządem a podmiotami
CELE SZCZEGÓŁOWE
· poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspakajanie
potrzeb mieszkańców gminy
· skuteczne i oszczędne wykonywanie zadań gminy
· budowanie struktury społeczeństwa obywatelskiego, poprzez
aktywizację społeczności lokalnej
· budowanie i umacnianie świadomości społecznej,
odpowiedzialności za swoje otoczenie i lokalną wspólnotę
· tworzenie współpracy opartej na wzajemnym partnerstwie,
uczciwej konkurencji i jawności
· integracja podmiotów realizujących zadania publiczne
· uzupełnienie działań gminy w zakresie nie obejmowanym
przez struktury samorządowe
· zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych
problemów
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Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. Burmistrz
Suchania współpracowała z organizacjami pozarządowymi poprzez:
•

powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji,

•

udzielanie pożyczek na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej,

•

wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania,

•

promocję działalności organizacji pozarządowych,

•

doradztwo

i udzielanie

przez gminę pomocy merytorycznej organizacjom

pozarządowym,
•

konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego na
zasadach określonych w Uchwale Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29
grudnia 2010 r.
Ważną częścią współpracy pozafinansowej jest wsparcie podejmowanych działań

przez organizacje pozarządowe. Jest to promocja ich działań, pomoc przy organizacji
przedsięwzięć (przeprowadzanie imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych) w tym
poprzez informowanie mieszkańców za pomocą strony internetowej (www.suchan.pl) oraz
wsparcie w rozpropagowaniu zaproszeń i plakatów.
W ubiegłym roku na powierzanie wykonywania zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe przeznaczono środki finansowe w wysokości 119.000 zł.
Zadania i wydatkowanie środków finansowych nastąpiło na podstawie ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach ogłoszonego konkursu w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej tj. na:
1) prowadzenie drużyn piłki nożnej orlików, młodzików, juniorów i seniorów w oparciu
o istniejącą bazę sportową w miejscowości Suchań w wysokości 105.000 zł,
2) prowadzenie drużyny piłki nożnej seniorów w oparciu o istniejącą bazę sportową
w miejscowości Wapnica w wysokości 8.000 zł,
3) prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych i szkoleniowych oraz organizację i
udział w imprezach sportowych dzieci w wieku szkolnym w zakresie tenisa stołowego,
lekkiej atletyki, piłki nożnej, piłki siatkowej, unihokeja w wysokości 6.000 zł.
Ponadto w 2019 r. Burmistrz Suchania udzieliła dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju
Gminy Suchań pożyczkę w wysokości 1.000 zł, która przeznaczona została przez
Stowarzyszenie na realizację projektu współfinansowanego ze środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
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Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.
Pożyczka

przeznaczona

została

na

dofinansowanie

wydarzeń

animacyjnych

pn. ,,Rewitalizacja szansą na lepsze jutro” oraz ,,Rewitalizacja jest dla nas”,
podsumowujących realizację dwóch projektów:
- ,,Zielone płuca Suchania” – wykonanie nowych nasadzeń drzew liściastych przy
cmentarzu gminnym na obszarze rewitalizacji Gminy Suchań,
- ,,Zielono nam” – zagospodarowanie terenu na części ul. Kard. A. Hlonda na
obszarze rewitalizacji Gminy Suchań.

XVII. REWITALIZACJA GMINY SUCHAŃ
Uchwałą Nr XXII/185/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 29 sierpnia 2017 r.
przyjęty został Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Suchań na lata 2016 – 2022. Program
zmieniony został Uchwałą nr XXV/209/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 7 grudnia
2017 r.
1. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji
Obszarem zdegradowanym w gminie jest ten obszar, na którym zidentyfikowano
występowanie co najmniej jednego negatywnego zjawiska w sferze gospodarczej,
środowiskowej, społecznej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej.
Obszar rewitalizacji obejmuje ścisłe centrum Gminy Suchań oraz znajduje się
w granicach miasta Suchań (obszar I).
Nazwa obszaru rewitalizacji

Suchań – obszar I

Powierzchnia obszaru

42,2 ha (0,31% powierzchni Gminy)

Liczba ludności obszaru

1026 osób (24,2% ludności Gminy)

Zidentyfikowane zjawiska
kryzysowe

Problemy demograficzne, bezrobocie,
ubóstwo, przestępczość, problemy
gospodarcze, techniczne, przestrzenno funkcjonalne, środowiskowe
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OBSZAR REWITALIZACJI GMINY SUCHAŃ

Obszar rewitalizacji Gminy Suchań obejmuje działki zabudowane wzdłuż części ul.
Pomorskiej (droga krajowa nr 10). W jego granice wchodzą następujące ulice: Kardynała
Augusta Hlonda, Kwiatowa, Plac Rynek, Południowa, Pomorska numery 2-90 (parzyste)
i 1-63, 69 i 69A (nieparzyste), Słoneczna, Strzelecka, Sportowa i Wiosenna. Od zachodu
jego granicę wyznacza teren boiska sportowego, od wschodu ul. Młyńska, od południa
ul. Kwiatowa, Wiosenna, Słoneczna i Południowa, zaś od północy granice poszczególnych
zabudowanych działek.
2. Działania rewitalizacyjne zrealizowane w 2019 r.
Burmistrz Suchania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, pozyskała dofinansowanie na realizację dwóch
projektów pn.:
1) ,,Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych
mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz
kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych”,
2) ,,Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków użyteczności
publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań”.
Łączna wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła 2.174.997,13 zł.
Ogólna wartość w/w projektów wyniosła 3.106.923,85 zł.
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W ramach powyższych projektów w 2019 r. zrealizowane zostały następujące
zadania inwestycyjne:
1)

Termomodernizacja

Szkoły

Podstawowej

w

Suchaniu

–

działania

zrealizowane w ramach inwestycji zostały opisane w dziale OŚWIATA.
2) Termomodernizacja Strażnicy OSP i Ośrodka Zdrowia w Suchaniu – działania
zrealizowane w ramach inwestycji zostały opisane w dziale BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE.
3) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Suchaniu – działania
zrealizowane w ramach inwestycji zostały opisane w dziale OŚWIATA.
4) Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Suchaniu
– działania zrealizowane w ramach inwestycji zostały opisane w dziale OŚWIATA.
5)

Przebudowa

drogi

wewnętrznej

prowadzącej

do

kompleksu

lekkoatletycznego wraz z budową miejsc parkingowych – działania zrealizowane w
ramach inwestycji zostały opisane w dziale DROGI.
3. Otwarcie inwestycji
W dniu 20 września 2020 r. nastąpiło uroczyste otwarcie inwestycji zrealizowanych
w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Suchań. W uroczystości udział wzięli: Burmistrz
Suchania, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Suchaniu, Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej, ks. Proboszcz, Dyrektor SP,
Przewodnicząca Rady Rodziców, Wykonawca robót budowlanych oraz Inspektor nadzoru.
W części artystycznej przygotowanej na tę okazję wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej
w

Suchaniu.

Podczas

uroczystości

odbyły

się

zawody

przełajowych, ,,Mistrz sprintu” oraz ,,Mistrz skoku w dal”.

Uroczyste otwarcie inwestycji - plac przed szkołą
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sportowe

w

biegach

Uroczyste otwarcie inwestycji – zawody sportowe

4. Nasadzenia przeprowadzone w ramach projektu ,,Zielone płuca Suchania”
W ramach realizacji projektu pn. ,,Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” na
obszarze rewitalizacji w Suchaniu przeprowadzone zostały dwa zadania inwestycyjne pn.:
1) Zielono nam – zagospodarowanie terenu na części ul. Kard. A. Hlonda poprzez:
nasadzenie 20 szt. klonu, montaż małej infrastruktury miejskiej – 4 szt. ławek
parkowych, montaż stojaka na rowery oraz nowe nasadzenia berberysów i tawuł
na klombie przy budynku nr 21;
2) Zielone płuca Suchania – wykonanie nasadzeń 47 drzew liściastych (z gatunku
klon i akacja) wzdłuż ogrodzenia ,,nowej” części cmentarza w Suchaniu.

Nasadzenia drzew na ul. Kard. A. Hlonda

Mała architektura na ul. Kard. A. Hlonda
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Nasadzenie na klombie przy ul. Kard. A. Hlonda

Łącznie

na

terenie

Suchania

Nasadzenie przy cmentarzu

posadzono

67

drzew

liściastych.

Wartość

przeprowadzonych prac to kwota 36.000 zł, która w 100% sfinansowana została ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020.

XVIII. WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
W styczniu 2019 r. Burmistrz Suchania przeprowadziła wybory Sołtysów i Rad
Sołeckich na kolejną kadencję. Na zebraniach wiejskich, zwołanych przez Burmistrza
wybrane zostały nowe władze sołectw Gminy Suchań.
Wybory przeprowadzone zostały w oparciu o Uchwałą Nr IV/21/03 Rady Miejskiej
w Suchaniu z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia statutów dla sołectw Gminy Suchań.
Ponadto w trakcie roku, z powodu rezygnacji członków, dokonano uzupełnienia składu Rady
Sołeckiej w Tarnowie i Brudzewicach. Burmistrz Suchania przeprowadziła również nowe
wybory Sołtysa w Sołectwie Tarnowo z uwagi na rezygnację złożoną przez wybraną Panią
Sołtys.
WYKAZ SOŁTYSÓW GMINY SUCHAŃ
(wg stanu na 31.12.2019 r.)
Sołectwo
Brudzewice

Imię i nazwisko
sołtysa
Stanisława Lewandowska

Modrzewo

Agnieszka Grzegorczyk

Nosowo

Robert Zieliński

Sadłowo

Kazimierz Skórka
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Sołectwo
Słodkowo

Imię i nazwisko
sołtysa
Renata Barszcz

Słodkówko

Grzegorz Fink

Suchanówko

Stanisław Balik

Tarnowo

Magdalena Szajnowska

Wapnica

Wojciech Maćkowski

Żukowo

Anna Chrząstek

Wykonując swoje obowiązki Sołtysa wspomaga Rada Sołecka, składająca się
z 5 osób. Rada ma charakter opiniodawczy i doradczy.

XIX. REALIZACJA UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W SUCHANIU
W 2019 r. Rada Miejska w Suchaniu podjęła 75 uchwał, z czego 32 opublikowano
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W SUCHANIU
w 2019 r.
Obszar
działania

Ilość podjętych
uchwał

Wykonanych

W trakcie realizacji

Oświata

6

1

5

Pomoc społeczna

6

4

2

Działalność rady

11

11

---

Sprawy obywatelskie

4

3

1

Bezpieczeństwo

1

1

---

Ochrona zwierząt

1

1

---

Ochrona środowiska i
gospodarka odpadami

6

---

6

Drogi

2

1

1

Budżet i gospodarka
finansowa

29

24

5

Organizacje
pozarządowe

2

1

1

Gospodarka gruntami

3

3

---

Sport

1

---

1

Programy społeczno gospodarcze

3

2

1

RAZEM

75

52

23
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Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
wszystkie uchwały zostały przekazane organom sprawującym nadzór merytoryczny,
tj. dla Wojewody Zachodniopomorskiego, natomiast w zakresie spraw dotyczących budżetu
i spraw finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
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