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1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 
1.1 Położenie i powierzchnia gminy 

 

Gmina Sadlinki położona jest w południowo-wschodniej części województwa 

pomorskiego i wchodzi w skład powiatu kwidzyńskiego. Zajmuje powierzchnię 112,0 km2, co 

stanowi 13,44% powierzchni powiatu i liczy 5909 mieszkańców. Od północy sąsiaduje z 

gminą Kwidzyn  i miastem Kwidzyn, od wschodu z gminą Gardeja, natomiast od południa z 

gminą Rogóźno. Zachodnią granicę gminy stanawi rzeka Wisła, poprzez którą sąsiadami są 

gminy Gniew i Nowe. Gminę tworzy 13 sołectw i dzieli się ona na dwie części. Część 

położoną niżej - w dolinie Wisły, która ze względu na żyzne gleby ma charakter rolniczy i 

część położoną wyżej -  zalesioną i obfitującą we wzgórza. 

 
Sołectwa Gminy 

Sadlinki 
 

SOŁECTWO POWIERZCHNIA 
w ha 

Ludność 

Białki 
786 ha 

 

454 

Bronisławowo 
702 ha 

 

333 

Glina 
708 ha 

 

247 

Grabowo 
433 ha 

 

134 

Kaniczki 
719 ha 

 

286 

Karpiny 
521 ha 

 

453 

Nebrowo 
Małe 

441 ha 
 

256 

Nebrowo 
Wielkie 

423 ha 
 

315 

Okrągła Łąka 
819 ha 

 

386 

Olszanica 
961 ha 

 

446 

Rusinowo 
532 ha 

 

177 

Sadlinki 
3572 ha 

 

2132 

Wiśliny 
602 ha 

 

290 

Ogółem 
11219 ha 

 

5909 

 
 

 
 
 

Struktura wiekowa ludności gminy Sadlinki 

przedstawia się następująco: 

 

a) wiek przedprodukcyjny:  

692 mężczyzn, 643 kobiet, 

b) wiek produkcyjny:  

1918 mężczyzn, 1739 kobiet, 

c) wiek poprodukcyjny:  

327 mężczyzn, 590 kobiet. 
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1.2 Podmioty gospodarcze 

 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według 

stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie gminy Sadlinki funkcjonowało 213 podmiotów 

gospodarczych. Podmioty gospodarcze działające na terenie gminy to przede wszystkim małe i średnie 

zakłady rodzinne. Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: 

• usługi remontowo - budowlane, ogólnobudowlane 

• usługi transportowe, drogowe, obrót materiałami przemysłowymi 

• transport drogowy towarów, usługi remontowo – budowlane – od przygotowania terenu pod 

budowę po roboty związane ze wznoszeniem budynków oraz prace wykończeniowe 

• wykonywanie instalacji wodno–kanalizacyjnych 

• sprzedaż konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, sprzedaż części samochodowych 

• produkcja wyrobów stolarskich 

• działalność transportowa wynajem maszyn i urządzeń budowlanych 

• sprzedaż detaliczna towarów – sklepy 

• naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 

• obróbka metali 

• fryzjerstwo 

• praktyki lekarskie i pielęgniarskie 

• działalność taksówek 

• działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, naprawą komputerów, 

sprzedażą urządzeń informatycznych 

• zbieranie odpadów 

• działalność gastronomiczna 

 

1.3 Straż Pożarna 
Na terenie gminy Sadlinki działa 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Liczba członków Ochotniczej Straży 

Pożarnej w 2021 r. wynosiła łącznie 143, w tym: 

• w OSP Bronisławowo  – 30 członków; 

• w OSP Kaniczki  – 35 członków; 

• w OSP Nebrowo Wielkie  – 24 członków; 

• w OSP Olszanicy  –  22 członków; 

• w OSP Sadlinki  – 32 członków. 
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W 2021 r. funkcjonowały również młodzieżowe drużyny ratownicze, w skład których wchodziły 

dziewczęta oraz chłopcy w łącznej liczbie  członków. 

• OSP Kaniczki  – 19 członków 

• OSP Sadlinki  – 18 członków 

Udział jednostek OSP gminy Sadlinki w działaniach ratowniczych w 2021 r. 

• pożary – 33 

• miejscowe zagrożenie – 85 

• alarmy fałszywe – 1 

Wydatki budżetowe na jednostki OSP wykonane ogółem w 2021 r. to  487.367,73 zł, w tym  m. in.: 

• wynagrodzenia konserwatorów pojazdów pożarniczych  – 41.487,44 zł 

• działania ratownicze, szkolenia pożarnicze – 33.157,00 zł 

• wypłaty na fundusz wsparcia dla KP PSP Kwidzyn  – 22.000,00 zł 

• pomoc finansowa na fundusz celowy dla KP Policji w Kwidzynie – 5.000,00 zł 

• ubezpieczenia członków i mienia OSP  – 8.922,50 zł 

• szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy członków OSP  – 3412,68 zł 

• naprawy i remonty 28.814,74 zł 

• zakup opału  – 15.621,79 zł 

• energia elektryczna, woda i wywóz nieczystości  – 19.962,78 zł 

• zakup paliwa, przeglądy, rejestracje, konserwacje sprzętu i pojazdów p. poż. – 29.915,52 zł 

• zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w ramach Funduszu Sołeckiego – 20.354,87 zł 

• zakup sprzętu p. poż. i wyposażenia członków OSP w ramach dotacji od Marszałka 

Województwa Pomorskiego – 4.850,00 zł 

• pozostałe wydatki – powiadamianie SMS o konieczności podjęcia działań ratowniczych przez 

OSP  – 2.113,15 zł 

• wydatki związane ze zwalczaniem wirusa COVID – 19 – 3.826,75 zł 

• rozbudowa remizy strażackiej w Bronisławowie – 196.616,21 zł 

• oczyszczenie zbiornika przy OSP Nebrowo Wielkie – 9.840,00 zł 

• zakup usług pozostałych – badania i transport – 4.026,00 zł 

• zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem OSP – 558,71 zł 

• zakup sprzętu p. poż. i wyposażenia członków OSP – 35.560,89 zł  
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2. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
2.1. Oświata 

 
Gmina Sadlinki – jako jednostka samorządu terytorialnego - w roku 2021 była organem 

prowadzącym dla 3 oświatowych jednostek budżetowych: 

− Przedszkola Publicznego w Sadlinkach 

− Szkoły Podstawowej w Sadlinkach 

− Szkoły Podstawowej w Nebrowie Wielkim z 2 oddziałami przedszkolnymi. 

Do zadań oświatowych Gminy Sadlinki w 2021 roku należała realizacja zadań własnych gminy 

polegająca na prowadzeniu przedszkola, szkół podstawowych w tym jednej z dwoma oddziałami 

przedszkolnymi, organizacja obsługi administracyjno - finansowej oraz zabezpieczenie bazy lokalowej 

i sprawności technicznej wymienionych obiektów oświatowych. 

Placówki oświatowe są jednostkami organizacyjnymi gminy działającymi w formie jednostek 

budżetowych, których zasady gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy. 

Gmina Sadlinki w roku 2021 na realizację zadań z zakresu oświaty, otrzymała subwencję 

oświatową  w kwocie 5 531 259 zł. Natomiast środki finansowe wydatkowane z budżetu gminy na ten 

cel wynosiły 7 938 902,67 zł.  

Utrzymanie Przedszkola Publicznego w Sadlinkach kosztowało Gminę 919 381,66 zł, 

jednocześnie na oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim zostało wydane 

176 082,03 zł. Na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oświaty wydane zostało 6 536 349,99 zł. 

Do zadań związanych z oświatą Gmina dokłada 2 407 643,67 zł.  

Do   Szkoły Podstawowej w Sadlinkach uczęszczało 369 uczniów. Utworzono 17 oddziałów, 

zatrudnionych było 32 nauczycieli oraz 8 pracowników administracji i obsługi.  

W Szkole Podstawowej w Nebrowie Wielkim zatrudnionych było razem 20 nauczycieli, 

pracowników administracji i obsługi 7 osób. Liczba uczniów w klasach I-VIII wynosiła 155, 

utworzono 9 oddziałów. Do dwóch oddziałów przedszkolnych utworzonych przy Szkole Podstawowej 

w Nebrowie Wielkim uczęszczało 46 dzieci.  

Do Przedszkola Publicznego w Sadlinkach uczęszczało 125 dzieci, w 5 oddziałach. 

Zatrudnionych było 10 nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi. Opiekę nad 12 dzieci w wieku do lat 3 

sprawowało 2 opiekunów dziennych. 

  Realizując obowiązki określone w art.39 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane  z 

dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych. 

W roku 2021 zakupiono bilet miesięczny dla 385 uczniów ze szkół i przedszkola z terenu Gminy 

Sadlinki w okresie funkcjonowania szkół i przedszkoli w trybie stacjonarnym. 
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Zapewniono dowożenie do szkoły 17 uczniom   niepełnosprawnym (7 uczniów do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Barcicach, 5 uczniów do placówek oświatowych w Kwidzynie 

oraz 5 uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Okrągłej Łące) 

objętych kształceniem specjalnym, a 4 rodzicom uczniów niepełnosprawnych zwracano koszty dojazdu 

zawierając stosowne umowy. 

W roku szkolnym 2020/2021 udzielono stypendia uczniom, którzy uzyskali średnią ocen 4,75               

i powyżej lub zostali laureatami konkursu na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Stypendium 

sportowe przyznano uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na 

szczeblu co najmniej wojewódzkim. Ogółem przyznano stypendia 94 uczniom, w łącznej kwocie 

23.312 zł. 

Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sadlinki skorzystało w okresie od kwietnia do czerwca               

2021 r. 22 uczniów, natomiast w okresie od września do grudnia 2021 r. 33 uczniów. Zasiłek szkolny 

otrzymało 6 uczniów. Ogółem w tym okresie przyznano stypendia i zasiłki szkolne na łączną kwotę 

14.682,06 zł. 

 

2.2 Pomoc Społeczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach wykonuje zadania ukierunkowane na 

wsparcie i poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Sadlinki. Ośrodek był również pośrednim 

bądź bezpośrednim realizatorem różnorodnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych oraz przyjętych gminnych programów m.in. Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Sadlinki na lata 2019-2021 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sadlinki na lata 2020-2022. 

Rzeczywista liczba rodzin, która otrzymała pomoc w ramach ustawy o pomocy społecznej 

(świadczenia finansowe i niefinansowe oraz praca socjalna) w 2021 r. wynosiła  120 (346 osób). 79 

rodzin korzystało ze świadczeń pieniężnych w sposób długotrwały  (236 osób). Kryterium 

dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wynosi 701 

zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osoby w rodzinie. Liczba osób korzystających ze 

świadczeń pieniężnych pomocy społecznej minimalnie zmniejszyła się. Prawdopodobnie wpływ miał na 

to wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przy jednoczesnym braku wzrostu kryterium 

dochodowego. 

Dożywianie dzieci i zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego 

pozbawionym jest zadaniem własnym obowiązkowym gminy. W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sadlinkach zadanie to realizował w ramach Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w 
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szkole i w domu”. Z bezpłatnej pomocy w ramach Programu mogli korzystać klienci, jeżeli dochód na 

osobę w rodzinie nie przekraczał 150 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej. 

W 2021 roku z tej formy wsparcia skorzystało 100 dzieci, wydano 10.562 posiłków w tym: 

     dla dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 2.889 posiłków, 

     dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 7.673 posiłków. 

Koszt realizacji tej formy pomocy wyniósł 64.274 zł, z tego: 

      koszt własny gminy – 21.274 zł, 

      dotacja w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 43.000 zł. 

W 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego przyznano 516 rodzinom na łączną kwotę 

7.214.625,23 zł. Wypłacono 14.602 świadczenia dla 1.294 dzieci z terenu Gminy Sadlinki. 

W 2021 r. wypłacono 8.318 świadczeń w ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych na łączną 

kwotę 2.189.062 zł. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wypłacono 5 zasiłków dla opiekuna na 

kwotę 3.100 zł. Podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń rodzinnych 

wynosi 674 zł w przeliczeniu na osobę a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 764 zł 

na osobę.  

Program „Za życiem” ma na celu udzielenie wsparcia kobietom w ciąży i ich rodzinom, ze 

szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, w sytuacji niepowodzeń położniczych, a 

także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 

zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Jednym z 

elementów Programu „Za Życiem” jest wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 

4.000,00 zł z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu. W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach 

wypłacił 2 świadczenia „Za życiem” na kwotę 8.000 zł.  

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na 

osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł. o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest 

ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości 

różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie 

uprawnionej. Ww. świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie 

wyższej niż 500,00 zł. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wpłynęło 27 wniosków o przyznanie 

prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach 
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wypłacił 469 świadczeń na kwotę 170.010 zł oraz 37 świadczeń na kwotę 8.877,72 zł w ramach tzw. 

mechanizmu „złotówka za złotówkę”.  

Od 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach wydaje zaświadczenia o 

wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 

domowego osobom,  które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego 

Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

termomodernizację budynków, wymianę źródła ciepła, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wentylację 

mechaniczną z odzyskiem ciepła. W 2021 roku przyjęto 37 wniosków o wydanie zaświadczenia o 

wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach 

wydał 36 zaświadczeń. Wydano 1 postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.  

W 2021 r. 10 osób otrzymało bezpłatne świadczenia zdrowotne.  Osoby te, spełniały kryterium 

dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej tj. 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 

zł dla osoby  w rodzinie. 

Wypłacono również 24 dodatki mieszkaniowe na lokale będące w zasobach prywatnych i 

zakładowych. Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób lub rodzin, które nie są w stanie 

pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Wypłata dodatków jest zadaniem własnym 

gminy realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach. Pomoc w postaci 

dodatku, ma na celu zmniejszenie wysokich kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, 

ponoszonych przez osoby i rodziny o najniższych dochodach. W 2021 r. w GOPS wydatkowano na tę 

obowiązkową formę pomocy 4.948,97 zł.  

Osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o dodatek energetyczny. 

Świadczenie to stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię 

elektryczną. Dodatek energetyczny jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej na wniosek 

odbiorcy wrażliwego tj. osoby, której przyznano dodatek mieszkaniowy, będącej stroną umowy 

sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu 

dostarczania energii elektrycznej. W gminie Sadlinki w 2021 r. nie było osób ubiegających się o wypłatę 

dodatku energetycznego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach w roku 2021 przyjął 22 wnioski w tym  20  

o wydanie Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny (w tym 10 składających się tylko z rodziców), 1 

wniosek o uzupełnienie rodziny wielodzietnej, 1 o przedłużenie terminu ważności karty. Przyznane 

zostały 69 karty, w tym 67 dla nowych osób, a 2 karty dla członka rodziny wielodzietnej, który był 

wcześniej jej posiadaczem. Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. na terenie gminy Sadlinki posiadaczami 

KDR były 1163 osoby (573 rodziców i 590 dzieci). 

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak też w roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 



10 | S t r o n a  

Sadlinkach realizował pomoc w postaci żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym Podprogram 2020. Na podstawie stosownej umowy, współpracę w tym zakresie 

kontynuowano z Bankiem Żywności w Tczewie. Pomocą żywnościową w ramach powyższego 

Programu były objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria 

określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, i których dochód nie przekraczał 220% kryterium 

dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1.542,42 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej i 1.161,60 zł dla osoby w rodzinie. Ogólny tonaż asortymentu wydanego w 2021 r. w 

ramach Podprogramu 2020 wyniósł 32.460 kg o łącznej wartości 163.361,05 zł. Wydano 239 

skierowania dla 655 osób w rodzinie. Koszt realizacji zadania w 2021 r. wyniósł 8.600,00 zł. 

Na terenie gminy Sadlinki od ponad 19 lat funkcjonuje ośrodek wsparcia  

– Środowiskowy Dom Samopomocy. Ogółem w roku 2021 do Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Okrągłej Łące skierowanych zostało 20 osób z czego 5 z terenu miasta Kwidzyn i 15 z terenu gminy 

Sadlinki.  

 

2.3 Kultura 
 

• Gminna Biblioteka Publiczna 

 

Głównym celem prowadzenia biblioteki w Sadlinkach jest gromadzenie, opracowanie, selekcja 

oraz przechowywanie i udostępnianie zbiorów. Wszystkie zbiory biblioteczne zostały wprowadzone do 

katalogu elektronicznego SOWA, przez co czytelnicy  mogą dokonywać rezerwacji książek przez 

internet. W bibliotece znajdują się komputery, z których czytelnicy mogą korzystać bezpłatnie.                    

W 2021 roku zarejestrowano  390 czytelników w różnym wieku i wypożyczono 5068 książek. 

Księgozbiór ogółem wynosi 16100 woluminów. W 2021 łącznie zakupiono 1007 książek na kwotę 

25.291 zł.   W tym ze środków własnych kupiono 612 książek za 15.291zł. Natomiast  z Programu 

Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” kupiono 395 książek na kwotę 10.000 zł. 

Biblioteka prowadzi również działalność kulturalno-edukacyjną.     
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3. PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH I KRAJOWYCH 
 

3.1 Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz ze 

środków krajowych. 

 
• Kolejny krok przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gminie Sadlinki 

 

W roku 2021 rozpoczęto realizację projektu pod nazwą Kolejny krok przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu w Gminie Sadlinki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 

2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3.381.939,04 zł w tym kwota dofinansowania 

3.212.842,09 zł. Wkład własny do projektu Gmina wnosi w postaci rzeczowej. 

Projekt jest skierowany do 147 mieszkańców Gminy Sadlinki, którzy zostali zakwalifikowani do 

udziału w zadaniach projektowych oraz osób realizujących zadania: 

1. Utworzenie 2 nowych lokalizacji Klubu Seniora na wsiach i zwiększenie ilości miejsc w KS                  

w Sadlinkach (60 osób); 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych 

(20 osób); 

3. Utworzenie i funkcjonowanie grupy wsparcia „Razem raźniej” (20 osób); 

4. Szkolenia opiekunów osób niepełnosprawnych (członkowie grupy „Razem Raźniej”); 

5. Placówka wsparcia dziennego – Klub opiekuńczy (45 osób, w tym 15 opiekunów prawnych dzieci  

i młodzieży). 

Klub Seniora w Gminie Sadlinki prowadzi działania w trzech lokalizacjach: Sadlinki, Okrągła 

Łąka oraz Kaniczki, zapewniając zagospodarowanie czasu wolnego 60-ciu osobom po okresie 

aktywności zawodowej, które ukończyły 60. rok życia. W ramach projektu seniorzy objęci są szerokim 

wsparciem w postaci możliwości uczestnictwa w zajęciach: rehabilitacji ruchowej, profilaktyki 

zdrowotnej i bezpiecznych zachowań, warsztatów ruchowych, kulinarnych, teatralnych i rzemiosła 

ludowego oraz animacji wokalnych. Angażowani są do aktywnego uczestnictwa w organizacji 

wieczorków tanecznych oraz obchodów różnego rodzaju świąt. Uczestniczą w licznych imprezach 

integracyjnych i wyjazdach o charakterze kulturalnym i krajoznawczo-turystycznym. Na skutek 

prowadzonych działań seniorzy odczuwają poprawę kondycji fizycznej i psychicznej, w szczególności 

w po okresach wzmożonego reżimu sanitarnego, będącego skutkiem pandemii Covid-19. Wartością 

dodaną do wszelkich działań projektowych, prowadzonych na rzecz dobra seniorów w Gminie Sadlinki 

jest aktywne włączanie się tej grupy społecznej w działalność na rzecz lokalnej społeczności.  

Osobom niepełnosprawnym z terenu naszej gminy udzielane było wsparcie fizjoterapeuty, 

logopedy i coacha. Specjaliści z tych zakresów docierali do grupy 10-ciu osób, którym w zależności od 
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indywidualnych potrzeb udzielali niezbędnego wsparcia w miejscu ich zamieszkania. 

W 2021 r. Klub Opiekuńczy funkcjonował średnio po kilka godzin w tygodniu                                    

w 3 miejscowościach – Sadlinki, Kaniczki, Okrągła Łąka. Uczestnicy KO pod opieką instruktorów i 

wychowawców brali udział, m. in. w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne, pogotowia 

lekcyjnego, robotyki. Ponadto, dzieci i młodzież chętnie uczestniczyli w imprezach integracyjnych oraz 

w wycieczkach o charakterze edukacyjnym. W okresie wakacyjnym ta grupa uczestników projektu 

miała możliwość skorzystania z wypoczynku letniego w postaci bezpłatnej kolonii nam morzem. 

 
• Klub „Senior+” 

 
Rok 2021 był trzecim rokiem działalności Klubu „Senior+” w Sadlinkach. Klub dysponował 30 

miejscami dla nieaktywnych zawodowo seniorów z gminy Sadlinki w wieku powyżej 60 roku życia. 

Faktycznie korzystało 7 osób. Seniorzy z terenu gminy Sadlinki nie byli zbytnio zainteresowani ofertą 

z powodu prowadzonej rekrutacji do Klubu Seniora w ramach realizowanego przez gminę projektu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem działalności Klubu było 

zapewnienie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo przez umożliwienie korzystania z oferty na 

rzecz społecznej aktywizacji oraz na ochronę seniorów przed samotnością i wykluczeniem. Z oferty 

Klubu można było korzystać od poniedziałku do piątku (4 godziny dziennie). Infrastruktura ośrodka 

pozwala na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w 

działania samopomocowe. Ponadto działalność przyczyniła się do integracji społecznej i nawiązywania 

więzi towarzyskich. Zakres usług świadczonych na rzecz seniorów obejmowała w szczególności: 

aktywizację fizyczną i umysłową seniorów, zajęcia edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne, prozdrowotne. 

 

• „Supermoc Przedszkolaków – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i 

podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Sadlinki.” 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 

wynosi 1. 990. 246,20 zł, w tym kwota dofinansowania 1.691 709,72 zł. Wkład własny do 

projektu Gmina wnosi w postaci rzeczowej. 

„Supermoc Przedszkolaków – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i podniesienie 

jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Sadlinki.”, to projekt mający na celu upowszechnienie 

edukacji przedszkolnej na terenie gminy poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego dla 15 dzieci i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej u 190 dzieci w okresie                   

2 listopada 2018 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

Projekt skierowany jest do 190 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 17 nauczycieli ośrodków 
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wychowania przedszkolnego na terenie wiejskiej gminy Sadlinki. 

W ramach projektu realizuje się następujące działania: 

1. Zakup wyposażenia dla przedszkoli w sprzęt AGD, TIK (Technologie Informacyjno- 

Komunikacyjne) oraz dostawę mebli. 

2. Utworzenie nowej grupy 15 dzieci w Przedszkolu w Sadlinkach. 

3. Wydłużenie czasu pracy w Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Nebrowie 

Wielkim. 

4. Zajęcia dodatkowe wyrównujące stwierdzone deficyty u dzieci z nowych i istniejących 

ośrodków wychowania przedszkolnego. 

5. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne w nowych i 

istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego. 

6. Wyjazdy edukacyjne do pomorskich instytucji edukacyjnych i kultury. 

 

 

3.2. Środki pozabudżetowe pozyskane w 2021 r. 
 

Lp Nazwa zadania Źródło 

dofinanso-

wania 

Kwota 

dofinansowania

/całkowita 

wartość 

zadania 

Informacje 

1. Rozbudowa 

sieci wodno – 

kanalizacyjnych 

w Gminie 

Sadlinki 

Rządowy 

Fundusz 

Polski Ład – 

edycja I 

5 978 768,00 zł/ 

6 293 441,00 zł 

Rozbudowa sieci kanalizacji w systemie 

grawitacyjno – tłocznym  w Sadlinkach: sieć 

grawitacyjna – 2772 m,   sieć tłoczna – 770 m, 

montaż przepompowni ścieków – 2 szt. Budowa 

sieci wodociągowej z przyłączami w Sadlinkach o 

łącznej długości 1780 m. Budowa sieci kanalizacji             

w systemie grawitacyjno – tłocznym  

w Karpinach: sieć grawitacyjna – długość 3020 m, 

sieć tłoczna – długość 5370 m, montaż 

przepompowni ścieków – 19 sztuk. Budowa sieci 

wodociągowej z przyłączami w Karpinach   

o łącznej długości 2300 m. 

 

2. Budowa 

gminnego 

przedszkola z 

grupą żłobkową 

w Sadlinkach 

Rządowy 

Fundusz 

Polski Ład – 

edycja I 

4 246 336,00 zł/ 

4 995 690,00 zł 

Inwestycja obejmuje roboty budowlane 

wewnętrzne i zewnętrzne, stolarkę okienną i 

drzwiową, instalację wod.-kan., c.o., elektryczną, 

wentylację mechaniczną, pompę ciepła, panele 

fotowoltaiczne, wykonanie dachu i pokrycia, 

elewację oraz niezbędne wyposażenie. Budynek 

parterowy bez poddasza użytkowego z 

parkingiem. Część żłobkowa oddzielona od części 

przedszkolnej – oddzielna strefa p.poż. Powstanie 

również plac zabaw. Przeznaczenie dla 150 dzieci 

przedszkolnych oraz 20 dzieci żłobkowych. 
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3. „Rozbudowa 

sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz 

modernizacja 

oczyszczalni 

ścieków na 

terenie Gminy 

Sadlinki” 

PROW  

na lata  

2014-2020, 

poddziałanie 

„Wsparcie 

inwestycji 

związanych  

z 

tworzeniem, 

ulepszaniem 

lub 

rozbudową 

wszystkich 

rodzajów 

małej 

infrastruktu-

ry, w tym 

inwestycji  

w energię 

odnawialną  

i w 

oszczędzanie 

energii” 

2 000 000,00 zł 

1 500 000,00 zł 

– środki z 

Rządowego 

Funduszu 

Inwestycji 

Lokalnych/ 

 5 615 681,85 zł 

Inwestycja obejmuje swoim zakresem: 

modernizację oczyszczalni ścieków – etap I oraz 

budowę kanalizacji sanitarnej w systemie 

grawitacyjno – tłocznym, przebudowę kanalizacji 

tłocznej z wymianą przepompowni ścieków i 

przyłącza kanalizacyjne – etap II. 

4. „Przebudowa 

ulicy Piaski  

w Sadlinkach” 

Rządowy 

Fundusz 

Inwestycji 

Lokalnych 

1 000 000,00 zł/ 

1 200 000,00 zł. 

Inwestycja obejmuje: roboty ziemne  

i przygotowawcze, podbudowy i nawierzchnie, 

roboty uzupełniające. Droga gminna o przekroju 

1x2 jednojezdniowy dwupasowy dwukierunkowy, 

o szerokości 4,5 m. Zmiana nawierzchni z 

gruntowej na asfaltową. 

5. „Przebudowa 

nawierzchni 

drogi gminnej 

 w miejscowości 

Białki” 

Środki 

budżetu Woj. 

Pomorskiego 

związane z 

wyłączaniem 

z produkcji 

gruntów 

rolnych dla 

jednostek 

samorządu 

terytorial-

nego 

106 965,00 zł/ 

415 750,00 zł. 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku 0,729 km. 

Droga z nawierzchnią z elementów 

prefabrykowanych betonowych perforowanych na 

dotychczasowej drodze gruntowej. 

 

 

 

6. „Przebudowa 

drogi gminnej  

w miejscowości 

Olszanica” 

PROW  

na lata  

2014-2020, 

poddziałanie 

„Wsparcie 

inwestycji 

związanych z 

tworzeniem, 

ulepszaniem 

lub 

rozbudową 

wszystkich 

rodzajów 

małej 

infrastruktur-

763 853,00 zł – 

PROW 

354 004,00 zł – 

powiat/ 

1 269 573,10 zł 

Przebudowa drogi gminnej na odcinku 1,398 km. 

Nawierzchnia z płyt betonowych pełnych. 
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ry, w tym 

inwestycji  

w energię 

odnawialną 

 i w 

oszczędzanie 

energii” 

7. „Podniesienie 

atrakcyjności 

infrastruktury 

rekreacyjnej w 

miejscowości 

Sadlinki 

PROW na 

lata  

2014-2020, 

poddziałanie 

„Wsparcie na 

wdrażanie 

operacji  

w ramach 

strategii 

rozwoju 

lokalnego 

kierowanego 

przez 

społeczność” 

w ramach 

działania 

„Wsparcie 

dla rozwoju 

lokalnego  

w ramach 

inicjatywy 

LEADER” 

62 993,00 zł/ 

184 998,47 zł 

Inwestycja obejmowała roboty przygotowawcze, 

ciągi piesze i place rekreacyjne, małą architekturę 

i zieleń parkową. 

8. Dzienny 

opiekun nr 1 

Resortowy 

program 

rozwoju 

instytucji 

opieki nad 

dziećmi do 

lat 3 

„Maluch 

plus” – 

edycja 2021 

5 760,00 zł/ 

53175,89 zł 

Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki 

nad 6 dzieci w wieku do lat 3 u dziennego 

opiekuna nr 1. 

9. Dzienny 

opiekun nr 2 

Resortowy 

program 

rozwoju 

instytucji 

opieki nad 

dziećmi do 

lat 3 

„Maluch 

plus” – 

edycja 2021 

5 760,00 zł/ 

53 175,89 zł 

Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki 

nad 6 dzieci w wieku do lat 3 u dziennego 

opiekuna nr 2. 

10. Dzienny 

opiekun nr 1 

Resortowy 

program 

rozwoju 

instytucji 

opieki nad 

dziećmi do 

lat 3 

6 480,00 zł/ 

53 175,89 zł 

Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki 

nad 6 dzieci w wieku do lat 3 u dziennego 

opiekuna nr 1. 
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„Maluch 

plus” – 

edycja 2021 

11. Dzienny 

opiekun nr 2 

Resortowy 

program 

rozwoju 

instytucji 

opieki nad 

dziećmi do 

lat 3 

„Maluch 

plus” – 

edycja 2021 

 

 

6 480,00 zł / 

53 175,89 zł 

Dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki 

nad 6 dzieci w wieku do lat 3 u dziennego 

opiekuna nr 2. 
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4. JEDNOSTKI POMOCNICZE 
 

W Gminie Sadlinki funkcjonuje 13 jednostek pomocniczych, a tworzą je sołectwa.  

Każde sołectwo gospodaruje wyodrębnionymi środkami budżetu gminy  w ramach funduszu 

sołeckiego. O przeznaczeniu środków na realizację zadań danego sołectwa decyduje zebranie  wiejskie 

mieszkańców. Wysokość zaś funduszu sołeckiego uzależniona jest od liczby mieszkańców wsi  

(sołectwa). 

W 2021 roku w budżecie gminy Sadlinki wyodrębniono kwotę  350 121,85 zł stanowiącą 

fundusz sołecki. Wydatkowano 257 841,59 zł, z czego kwotę 136 002,84 zł stanowią wydatki 

inwestycyjne. Kwota zwrotu z tytułu wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 

2021 wyniosła 46 968,43 zł. 

Inwestycje w poszczególnych sołectwach zrealizowane z środków Funduszu Sołeckiego 

przedstawiają się następująco: 

W Białkach sfinansowano projekt mostu na rzece Lwie (9.594,00 zł), zakupiono i 

zamontowano grilla na placu przy boisku wiejskim (12.600,00 zł). 

W Bronisławowie doposażono świetlicę wiejską (3.300,00 zł) i remizę OSP  (3.313,04 zł), 

część środków przeznaczono na imprezę integracyjną dla mieszkańców (3.861,65 zł) oraz bony 

zakupowe w konkursie upiększania wsi (2.000,00 zł). 

W Glinie zakupiono dla wsi kosiarki (5.822,00 zł), tablice informacyjne (650,00 zł), 

doposażono świetlicę (7.500,67 zł) oraz zorganizowano również festyn dla dzieci pod nazwą 

„Kolorowe Lato”(4.709,10 zł). 

W Grabowie środki przeznaczono na doposażenie OSP Kaniczki (1.760,89 zł). 

W Kaniczkach zakupiono tablice informacyjne (2.398,50 zł), doposażono Straż OSP (2.500,00 

zł.), zorganizowano imprezę integracyjną dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci (1.958,65 zł). 

W Nebrowie Małym zakupiono węgiel do świetlicy (3.936,01 zł), doposażono świetlicę i 

zagospodarowano teren wokół niej (18.094,61 zł). 

W Nebrowie Wielkim zainstalowano monitoring, oczyszczono staw i infrastrukturę terenu przy 

świetlicy OSP (20.905,00 zł.), zorganizowano imprezę integracyjną dla Seniorów (1.500,00 zł.), 

zakupiono również paczki dla dzieci na Mikołajki (1.400,00 zł). 

W Okrągłej Łące doposażono plac zabaw (13.700,00 zł). 

W Sadlinkach zagospodarowano i rozbudowano teren do piłki siatkowej (24.897,50 zł). 

Sołectwo Wiśliny doposażyło OSP Kaniczki (3.780,94 zł) jak również dofinansowano remont 

świetlicy wiejskiej (13.000,00 zł). 

Karpiny cały fundusz przeznaczyły na utwardzenie terenu przy wiejskim placu zabaw 

(30.470,86 zł). 
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W Olszanicy cały fundusz został przekazany na dofinansowanie instalacji OZE, którą 

zamontowano na wiejskiej świetlicy wiejskiej (31.740,48 zł). 

Rusinowo doposażyło świetlicę wiejską (12.518,82 zł). 

 

5. BUDŻET 

W 2021 roku wykonano: 

−  dochody w wysokości 37.051.299,93 zł. 

−  przychody w wysokości 7.415.744,78 zł. w tym:  spłata udzielonych pożyczek 

92.400,00 zł; nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 7.323.344,78 zł. 

−  wydatki w wysokości 32.101.175,43 zł. 

− rozchody w wysokości 600.000,00 zł z tytułu wykupu papierów wartościowych 

(obligacji) i spłaty pożyczki do WFOŚ i GW. 

− Pomoc Publiczna na łączną kwotę 24.243,00 zł. – trzykrotnie dofinansowano 

pracodawcom koszty kształcenia młodocianego pracownika na.  

 

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina posiadała należności w wysokości 1.445.584,35 zł z tytułu: 

− wypłat zaliczek i funduszu alimentacyjnego 1.074.251,91 zł, 

− zaległości w płatnościach podatków i opłatach oraz pozostałych dochodów gminy na kwotę 

371.332,44 zł. 

Gmina zakończyła rok 2021 nadwyżką w wysokości 4.950.124,50 zł. 

 

 

6. GOSPODARKA KOMUNALNA 
6.1 Gospodarka mieszkaniowa: 

 

Gmina gospodaruje 15 lokalami mieszkalnymi, z czego 14 to lokale komunalne i jeden lokal 

socjalny. Na dzień 31.12.2021 roku było wynajęte 15 lokali mieszkalnych na podstawie umowy najmu, 

w tym zawarto jedną umowę najmu socjalnego lokalu. 
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6.2 Zagospodarowanie przestrzenne: 

 

W 2021 r. na terenie gminy Sadlinki obowiązywały nw. akty prawne dot. zagospodarowania 

przestrzennego: 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadlinki przyjęte 

Uchwałą Nr XXXVI/226/02 Rady Gminy Sadlinki z dnia 8 października 2002 r. zmienione 

Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Pomorskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia udokumentowanych złóż kopalin do studium i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Sadlinki. 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod zabudowę 

jednorodzinną w Sadlinkach przyjęty Uchwałą nr XXVIII/186/2001 Rady Gminy Sadlinki z 

dnia 26 października 2011r. – powierzchnia 3,21 ha. 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwidzyńska dz.76/14” w Sadlinkach 

przyjęty Uchwałą nr XVIII/149/2008 Rady Gminy Sadlinki z dnia 20 października 2008r. – 

powierzchnia 1,46 ha. 

Powierzchnię gminy szacuje się na około 112,2 km2. Z tego wynika, iż obszary na których obowiązują 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią około 0,042% powierzchni gminy. Dla 

nieruchomości nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wydano w 2021 

roku 117 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 17 decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. Do użytkowania oddano 31 budynków mieszkalnych. 

 

6.3 Wodociągi i kanalizacja: 

Na terenie gminy Sadlinki występują 3 stacje uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową oraz 

1 mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Sadlinkach z układem sieci kanalizacyjnej 

sanitarnej i przepompowni ścieków. Stacja uzdatniania wody w Sadlinkach zaopatruje w wodę 

miejscowości: Sadlinki, Olszanica, Białki, Karpiny i Okrągłą Łąkę. 

Stacja uzdatniania wody w miejscowości Wiśliny zaopatruje w wodę miejscowości: Kaniczki, 

Grabowo, Nebrowo Wielkie i Wiśliny. Stacja uzdatniania wody w Glinie zaopatruje w wodę 

miejscowości: Glina, Nebrowo Małe, Rusinowo i Bronisławowo. Do istniejącej oczyszczalni ścieków 

odprowadzanie są ścieki komunalne z miejscowości Sadlinki. 

Obsługą obiektów, wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków na terenie 

naszej gminy zajmuje się Zakład Usług Wielobranżowych Tadeusz Kawka z siedzibą w Sadlinkach. 

W 2021 roku gmina Sadlinki zrealizowała inwestycje budowy sieci wodociągowej                              

i kanalizacyjnej przy ul. Kwidzyńskiej i Spółdzielczej oraz budowy sieci wodociągowej                               
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w miejscowości Białki.  

W 2021 r. realizowano proces związany z zaprojektowaniem i rozbudową oczyszczalni 

ścieków w Sadlinkach. Rozbudowa oczyszczalni ścieków umożliwi dalszą rozbudowę kanalizacji 

sanitarnej o kolejne miejscowości. Zakłada się rozbudowę oczyszczalni o drugi ciąg technologiczny, 

przy zachowaniu istniejącej technologii oczyszczania ścieków dla obecnego ciągu. Celem rozbudowy 

jest zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni, która w obecnym kształcie nie pozwala na 

zwiększenie ilości przyłączanych do sieci nowych odbiorców.  

 Ponadto podpisano umowę i rozpoczęto proces związany z zaprojektowaniem i rozbudową 

sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sadlinki. Inwestycja przewiduje budowę nowego odcinka 

systemu grawitacyjno-tłocznego oraz przebudowę kanalizacji tłocznej na odcinku od przepompowni 

przy UG w Sadlinkach wraz z jej wymianą na nową do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na 

ul. Kalinowej. Przedsięwzięcie zakłada podłączenie do systemu kanalizacyjnego nowych odbiorców 

w miejscowościach Sadlinki i Karpiny oraz wyłączenie z eksploatacji przydomowych oczyszczalni 

ścieków i zbiorników bezodpływowych. 

Gmina Sadlinki realizuje program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Sadlinki. 

Mieszkańcy zameldowani na terenie Gminy Sadlinki mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup                

i montaż urządzenia – przydomowej oczyszczalni ścieków działającej na zasadzie złoża 

biologicznego, osadu czynnego lub drenażu rozsączającego, a także szczelnego zbiornika 

bezodpływowego. Wartość dofinansowania dla pojedynczej inwestycji wynosi:  

a) dla budowy oczyszczalni działającej na zasadzie osadu czynnego lub złoża biologicznego: do 50% 

wartości inwestycji jednak nie więcej niż 5.000,-zł. dla każdego beneficjenta,  

b) dla budowy oczyszczalni działającej na zasadzie drenażu rozsączającego: do 50% wartości 

inwestycji jednak nie więcej niż 3.000,-zł. dla każdego beneficjenta,  

c) dla budowy szczelnego zbiornika bezodpływowego, do 50% wartości inwestycji jednak nie więcej 

niż 2.000,-zł. dla każdego beneficjenta 

W 2021 r. Gmina Sadlinki dofinansowała 19 budowli, w tym 11 oczyszczalni ścieków typu 

drenażowego i 8 oczyszczalni działających na zasadzie osadu czynnego lub złoża biologicznego. 

Łączny koszt dotacji wyniósł: 73.000,00 zł. 

 

 

 

 

 



21 | S t r o n a  

6.4 Drogi: 

Wykaz dróg publicznych na terenie gminy Sadlinki 

Wykaz dróg gminnych na terenie Gminy Sadlinki 

Lp. Nr drogi Nazwa drogi Długość m Nawierzchnia 

l. 249001G Grabowo I 800 Płyty betonowe 

2. 249002G Grabowo II 2300 Płyty betonowe 

3. 249003G Kaniczki I 1050 Płyty betonowe 

4. 249004G Kaniczki II 2000 Płyty betonowe 

5. 249005G Kaniczki - Olszanica 3800 Płyty betonowe 

6. 249006G Wiśliny 2600 Gruntowa 

7. 249007G Nebrowo Małe  -Wiśliny 900 

1950 

Asfaltowa 

gruntowa 

8. 249008G Nebrowo Wielkie 500 Gruntowa 

9. 249009G Glina 1350 Płyty betonowe 

10. 249010G Olszanica 500 Płyty betonowe 

11. 249011 G Olszanica - Białki 1254 

2596 

Asfaltowa 

Gruntowa – 800m 

12. 249012G Sadlinki – Olszanica 1900 Płyty betonowe 

13. 249013G Sadlinki - Białki 4500 Gruntowa 

14. 249014G Białki 615 
300 
1500 

Asfaltowa 
Brukowcowa 
Gruntowa 

15. 249015G Sadlinki - Szkolna I 270 Asfaltowa 

16. 249016G Sadlinki - Szkolna II 320 Asfaltowa 

17. 249017G Sadlinki - Tartaczna 600 Asfaltowa 

18. 249018G Sadlinki – Robotnicza 400 Asfaltowa 

19. 249019G Sadlinki - Brzozowa 1200 Asfaltowa 

20. 249020G Karpiny 1400 Gruntowa 

21. 249021G Sadlinki - Karpiny 2225 Asfaltowa 

22. 249022G Karpiny - Bronisławowo 2900 Płyty betonowe 

23. 249023G Okrągła Łąka I 1500 Płyty betonowe 

24. 249024G Okrągła Łąka II 845 

455 

Płyty betonowe 

Gruntowa 

25. 249025G Okrągła Łąka III 2600 Gruntowa 

26. 249026G Sadlinki ul. Lipowa 760 Asfaltowa 

27 249027G Sadlinki ul. Piaski 710 Asfaltowa 

28. 249028G Olszanica dz. nr 379/2 1394 Gruntowa 

29. 24029G Karpiny - I 450 Asfaltowa 

30. 24030G Rusinowo - I 835 Asfaltowa 

31. 249031 G Sadlinki ul. Strumykowa 350 Asflatowa 

32. 249032 G Sadlinki – Dziwno 3765 Brukowcowa, gruntowa 
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Wykaz dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sadlinki 

Lp. Nr drogi Nazwa drogi Długość km Nawierzchnia 

1 532 Kwidzyn Sadlinki Gardeja 12,807 Asfaltowa 

2 611 Sadlinki – Bronisławowo 6,323 Asfaltowa 

3 612 Bronisławowo – Okrągła 6,073 Asfaltowa 

 

 

Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Sadlinki 

Lp. Nr drogi Nazwa drogi Długość km Nawierzchnia 

1 3209G Grabowo - Rusinowo 14,972 Asfaltowa 

2. 3226G DP3240G – Olszanica 3,119 Asfaltowa 

3. 3227G Nebrowo Małe - Rusinowo 5,261 Asfaltowa 

4 3236G Bronisławowo- Nebrowo 4,483 Asfaltowa 

5 3238G DW612 – Rusinowo 2,544 Asfaltowa 

6 3240G Grabówko – Białki 4,574 Asfaltowa 

 

Łączna wartość wydatków na przebudowę i utrzymanie dróg w 2021 r. wyniosła 

3.225.682,74 zł. Były to wydatki inwestycyjne związane z przebudową nawierzchni dróg 

gminnych, zakupem kruszywa i kamienia na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, 

bieżące naprawy, utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni przydrożnej, a także zimowe 

utrzymanie                            dróg i chodników na terenie naszej gminy. 
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7. INWESTYCJE 
 

W roku 2021 r. realizowano inwestycje, zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Nazwa inwestycji Kwota Okres realizacji 

Rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz modernizacja 

oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Sadlinki. ETAP I – 

Modernizacja oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Sadlinki 

3 899 100,00 PLN 
10.12.2020 r. 

 

w trakcie realizacji 

Budowa miejsca postojowego trasy 

rowerowej R9 w miejscowości 

Glina, Nebrowo Wielkie oraz 

oznakowanie szlaku rowerowego 

39 195,24 PLN 
04.02.2021 r. 

 

14.10.2021 r. 

Wykonanie sieci wodociągowej 

oraz kanalizacji przy  

ul. Kwidzyńskiej w Sadlinkach 

92 164,82 PLN 22.03.2021 r. 

  05.08.2021 r. 

Budowa sieci wodociągowej  

w miejscowości Białki 
90 528,00 PLN 

22.03.2021 r. 

 

25.05.2021 r. 

Wykonanie sieci kanalizacyjnej 

przy ulicy Spółdzielczej  

w Sadlinkach 

 

 

58 102,39 PLN 

 

25.03.2021 r. 

 

23.06.2021 r. 

 

Rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz modernizacja 

oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Sadlinki. ETAP II – 

Rozbudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej 

1 716 581,85 PLN 
14.05.2021 r. 

 

w trakcie realizacji 

Wymiana pokrycia dachowego 

na budynku administracyjnym 

Urzędu Gminy w Sadlinkach 

308 877,82 PLN 
21.05.2021 r. 

 

06.08.2021 r. 

Przebudowa drogi gminnej i 

w miejscowości Białki. Etap II 
263 292,52 PLN 

25.06.2021 r. 

 

16.09.2021 r. 

Przebudowa ul. Malinowej, 

Konwaliowej i Grzybowej  

w Sadlinkach 

503 230,89 PLN 
25.06.2021 r. 

 

16.09.2021 r. 
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Przebudowa drogi powiatowej 

nr 3209G etap III 

- odcinek Nebrowo Wielkie 

2 380 560,13 PLN 
 
 

wkład własny 
Gminy Sadlinki – 
238 056,03 PLN 

14.07.2021 r. 

 

23.11.2021 r. 

Rozbudowa OSP  

w miejscowości Bronisławowo 
189 716,21 PLN 

29.07.2021 r. 

 

06.10.2021 r. 

Remont świetlicy wiejskiej                

w miejscowości Wiśliny 
51 190,20 PLN 

26.08.2021 r. 

 

12.12.2021 r. 

Malowanie pomieszczeń                    

w budynku   

Urzędu Gminy w Sadlinkach 

71 085,10 PLN 
26.08.2021 r. 

 

26.11.2021 r. 

Remont dachu na budynku 

Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Okrągłej Łące 
 

 

159 640,70 PLN 

 

31.08.2021 r. 

25.10.2021 r. 

 
Przebudowa drogi  

w miejscowości Białki 
415 750,00 PLN 

31.08.2021 r. 

 

29.10.2021 r. 

Podniesienie atrakcyjności 

infrastruktury rekreacyjnej  

w miejscowości Sadlinki 

197 714,68 PLN 01.09.2021 r. 

 

24.11.2021 r. 

Remont studni głębinowej  

na SUW w Wiślinach 

172 200,00 PLN 16.09.2021 r  

 

w trakcie realizacji 

Wykonanie instalacji OZE – 

świetlica Olszanica 

60 559,05 PLN 01.10.2021 r. 

 

10.12.2021 r. 

Remont mostu w ciągu drogi 

gminnej w Białkach 

198 500,00 PLN 22.12.2021 r. 

 

w trakcie realizacji 
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8. GOSPODARKA ODPADAMI 
 

System gospodarowania odpadami objęto do 31.12.2021r. ogółem 1.451 gospodarstw 

domowych tj. nieruchomości zamieszkałych. 

Mieszkańcy gminy osobiście deklarują liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość 

i sposób gospodarowania odpadami. Według danych z deklaracji systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi objęto 4 900 osób. Pobierana opłata przeznaczona jest na pokrycie 

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W 2021r. od mieszkańców z terenu gminy Sadlinki odebrano 1.561,00 Mg odpadów 

komunalnych, w tym następujące odpady: 

⎯ szkło – 144,30 Mg   

⎯ tworzywa sztuczne –161,88 Mg   

⎯ opakowania z papieru i tektury – 10,56 Mg   

⎯ zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne – 709,40 Mg   

⎯ popiół – 191,96 Mg  

⎯ odpady biodegradowalne (odpady organiczne powstające w naszych domach z resztek 

jedzenia lub roślin) – 129,24 Mg 

⎯ leki – 0,08 Mg. 

⎯ odpady wielkogabarytowe (meble, materace, dywany, duże zabawki, wózki, meble ogrodowe 

itp.) – 1,82 Mg 

⎯ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (komputery, lodówki, pralki, kuchenki 

mikrofalowe, elektronarzędzia, odbiorniki radiowe, magnetofony, odkurzacze, czajniki, 

drukarki, telefony itp.) – 0,34 Mg 

 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujących się w Nebrowie 

Wielkim w 2021r. oddano poszczególne odpady: 

⎯ zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego – 38,84 Mg; 

⎯ Gruz ceglany – 19,82 Mg; 

⎯ Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – 85,96 Mg; 

⎯ odpady wielkogabarytowe (meble, materace, dywany, duże zabawki, wózki, meble ogrodowe 

itp.) – 38,88 Mg, 
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⎯ odpady ulegające biodegradacji (odpady organiczne powstające w naszych domach z resztek 

jedzenia lub roślin) – 1,48Mg, 

⎯ zużyte opony (opony od samochodów osobowych, przyczepek) – 21,10 Mg, 

⎯ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (komputery, lodówki, pralki, kuchenki 

mikrofalowe, elektronarzędzia, odbiorniki radiowe, magnetofony, odkurzacze, czajniki, 

drukarki, telefony itp.) – 5,34 Mg 

 

9. REALIZACJA PLANÓW I PROGRAMÓW 
 

• Program opieki nad zwierzętami 

Zgodnie  z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt gmina jest 

zobowiązana do zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.                       

W związku z tym, Gmina Sadlinki posiadała w 2021 r. podpisaną umowę do wykonania 

zadania polegającego  na: wyłapywaniu bezdomnych zwierząt – psów   i   kotów                           

z   terenu   Gminy Sadlinki oraz zapewnieniu im opieki z OTOZ Animals z siedzibą                     

w Bojanie ul. Rzemieślnicza 2, 84-207 Bojano. Zwierzęta bezdomne przyjmowane były przez 

schronisko dla zwierząt w Starogardzie Gdańskim, ul. Hermanowska 24, 83-200 Starogard 

Gdański.  

W 2021r. Gmina Sadlinki posiadała również podpisaną umowę z Gabinet 

Weterynaryjny Izabela Koncicka, ul. Szkolna 17, Nebrowo Wielkie, 82 – 522 Sadlinki na 

usługę: 

– zabiegów kastracji i sterylizacji oraz leczenia i niezbędnej opieki po zabiegowej w 

stosunku do bezdomnych zwierząt domowych – kotów i psów; 

– zabiegów usypiania ślepych miotów bezdomnych psów i kotów; 

– niezbędnych zabiegów w ramach zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w 

przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

W roku ubiegłym Gmina Sadlinki poniosła z tego tytułu koszty w wysokości 42 087,70 zł,  

w tym na prowadzenie schroniska w Starogardzie Gdańskim 33 785,30 zł. 

 

• Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy, Wspierania rodziny oraz 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii: 

      Przemocą i realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sadlinki na lata 2020-2022 zajmował się Gminny Zespół 



27 | S t r o n a  

Interdyscyplinarny. W pracach zespołu biorą udział przedstawiciele pomocy społecznej, sądu, policji, 

szkół, opieki zdrowotnej, którzy inicjują działania w stosunku do osób stosujących przemoc. Wszelkie 

podejmowane działania nakierowane są na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i realizowane w 

ramach procedury „Niebieskiej Karty”.  W 2021 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 10 

niebieskich kart (4 zostały sporządzone przez funkcjonariuszy policji, 4 przez pracownika socjalnego i 

2 przekazane przez Zespoły interdyscyplinarne działające na terenie innych gmin). Powołanych zostało 

5 grup roboczych, w skład których wchodzili przedstawiciele policji, pomocy społecznej, komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty. Łącznie odbyło się 19 spotkań grup roboczych. 

Ponadto grupy robocze prowadziły również prace na rzecz 3 rodzin, w których Niebieskie Karty 

zostały założone w 2020 r. W roku 2021 procedura Niebieskiej Karty została zakończona w 9 

rodzinach. 

W ramach Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sadlinki na lata 2019 – 2021 ośrodek 

pomocy społecznej udzielał pomocy w formie wsparcia asystenta rodziny oraz starał się zabezpieczać 

podstawowe potrzeby bytowe dziecka i rodziny. Pozostali realizatorzy i partnerzy starali się w ramach 

swoich kompetencji poprawić sytuację dziecka i rodziny, poprzez zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa, ograniczenie dysfunkcji, zminimalizowanie negatywnych zachowań oraz tworzenie 

skutecznego systemu wsparcia dla rodziny i dziecka. W roku 2021 Gmina Sadlinki dofinansowała 

koszt pobytu 9 dzieci w pieczy zastępczej. Wydatki na tę formę pomocy wyniosły 72.240,10 zł. 

Wszystkie działania prowadzone przez różne instytucje wchodzące w skład lokalnego systemu 

wspierania rodziny skupione były na rodzinach, w których istnieje m.in. problem alkoholowy, 

bezrobocie, problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz przemoc.  

Zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 miały na celu profilaktykę oraz minimalizowania szkód 

społecznych i zdrowotnych, wynikających z używania alkoholu i narkotyków. W 2021 r. do Gminej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sadlinkach wpłynęło 7 wniosków w sprawie 

zastosowania leczenia odwykowego dotyczących 6 osób, (w tym 1 złożony przez ośrodek pomocy 

społecznej i 6 przez członka rodziny osoby uzależnionej). W ramach funkcjonującego Punktu 

Konsultacyjnego, w którym dyżur pełnił psycholog oraz osoba odpowiedzialna za kwestie związane z 

leczeniem odwykowym z ramienia komisji: 

− udzielano informacji na temat szkodliwości nadużywania alkoholu i mechanizmów choroby 

alkoholowej wszystkim osobom zainteresowanym, 

− informowano osoby uzależnione o możliwościach leczenia, 

− podejmowano działania mające na celu motywowanie i kierowanie do leczenia osób, wobec 

których zachodziło uzasadnione podejrzenie istnienia choroby alkoholowej. 
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W punkcie odbyły się 24 dyżury, w których w rozmowach motywująco – profilaktycznych 

uczestniczyło 9 osób uzależnionych i współuzależnionych. W wyniku przeprowadzonych postępowań 

(w tym również rozpoczętych w latach poprzednich) 6 wniosków skierowano na drogę sądową.  

 

10. ROLNICTWO 
 

10.1. POMOC PUBLICZNA dot. podatku rolnego  

W 2021 r. na wniosek podatników udzielono 10 ulg z tytułu nabycia gruntów oraz 12 ulg 

inwestycyjnych.   

Kwota z tytułu udzielonych ulg z tytułu nabycia gruntów wyniosła 41 355,80 zł co stanowiło 9 214,15 

euro. Przedmiotowe zwolnienie i ulga z tytułu nabycia gruntów na powiększenie gospodarstwa rolnego 

stanowi pomoc de minimis w rolnictwie. 

Kwota z tytułu udzielonych ulg inwestycyjnych opiewa na kwotę 142 575,36 zł. Ulga inwestycyjna                

w podatku rolnym udzielana na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym jest 

programem pomocowym o numerze SA.40223 (2014/XA). 

 

10.2. GOSPODARSTWA ROLNE 

Na terenie Gminy Sadlinki w 2021 r. funkcjonowało 660 gospodarstw rolnych, w tym :  

a) 1-2 ha – 160 gospodarstw  

b) 2-5 ha – 172 gospodarstw  

c) 5-7 ha – 62 gospodarstw  

d) 7-10 ha – 70 gospodarstw 

e) 10-15 ha – 86 gospodarstw   

f) 15- 20 ha – 42 gospodarstwa  

g) 20-50 ha – 59 gospodarstw  

h) 50 – 100 ha – 8 gospodarstw  

i) Powyżej 100 ha- 1 gospodarstwo  


