Oświata 9 769 892,48 zł
Na terenie gminy w 2021 roku funkcjonowały 3 placówki
oświatowe dla których organem prowadzącym jest gmina
Dźwierzuty (w Dźwierzutach, Orzynach i Rumach) i jedna szkoła (w
Kałęczynie)prowadzona przez stowarzyszenie.
Liczba uczniów z roku na rok jest mniejsza. W 2020 roku
do wszystkich szkół na terenie gminy do wszystkich oddziałów
(łącznie z przedszkolem i „zerówką”) uczęszczało 574 uczniów. W
2021 roku było to już 559 osób. Poniższy wykres przedstawia
liczbę uczniów w poszczególnych szkołach z podziałem na klasy 18 i przedszkole z oddziałem „0”.

W 2021 roku realizowaliśmy programy dofinansowane
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Europejskiego Funduszu Społecznego
pn. „Akademia kompetencji w Szkole Podstawowej w
Dźwierzutach” i „Akademia kompetencji w Szkołach
Podstawowych gminy Dźwierzuty”. Kwota realizacji obu
programów to łącznie 848 080,87 zł w tym kwota
dofinansowania to 805 431,87 zł.
Ponadto na realizację programu „Laboratoria
przyszłości” realizowanego w szkole w Dźwierzutach, Orzynach
i Rumach gmina pozyskała środki finansowe w kwocie
113 581,59 zł.
W szkołach realizowany był „Ogólnopolski program
profilaktyki czerniaka” edycja 2021/2022.
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Tendencja spadkowa widoczna jest w niemal każdej
szkole. Jedynie w Rumach liczba uczniów w porównaniu z rokiem
2020 zwiększyła się o 1. W pozostałych przypadkach sytuacja
wygląda następująco:

Nazwa placówki
ZSP Dźwierzuty
ZSP Orzyny
SP Rumy
SP Kałęczyn

Bezpieczeństwo mieszkańców gminy stanowi
priorytet w planowaniu działań samorządu. To nie tylko wydatki
poprawiające bezpieczeństwo na drogach gminnych – remonty,
modernizacje nawierzchni, ale także modernizacja oświetlenia
drogowego. W 2021 roku wymieniliśmy 50 lamp rtęciowych i
sodowych na lampy LED. Kwota jaka wydaliśmy na tę inwestycję
to 50 000 zł. Wymieniono 3 lampy w Dźwierzutach, 2 lampy w
Stankowie, 5 lamp w Linowie, 3 lampy w Rumach, 5 lamp w
Łupowie, 1 lampę w Targowie, 2 lampy w Zalesiu, 2 lampy w
Kałęczynie, 2 lampy w Grądach, 10 lamp w Orzynach, 9 lamp w
Miętkich, 6 lamp w Olszewkach.
Zadbaliśmy także o bezpieczeństwo podopiecznych
Środowiskowego domu Samopomocy w Dźwierzutach i w dniu
9 stycznia odebraliśmy z salony nowy, przystosowany do
przewozu osób z niepełnosprawnościami samochód, na który
gmina Dźwierzuty pozyskała dofinansowanie z PFRON.
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Koszt dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy
Dźwierzuty w 2021 r. wyniósł 370.453,00 zł, natomiast dowóz
uczniów niepełnosprawnych 84.405,56 zł.
Liczba dowożonych uczniów do szkół na terenie Gminy
Dźwierzuty wg stanu na IX/2021 wynosiła 286 osób, natomiast
liczba dowożonych uczniów niepełnosprawnych wyniosła 17 osób.
Rok 2021 w szkołach na terenie całego kraju to przede
wszystkim nauka zdalna. Pandemia koronawirusa praktycznie
uniemożliwiała prowadzenie stacjonarnych zajęć dydaktycznych.
Nie zmieniło to jednak faktu, że nawet w tak trudnych warunkach
uczniowie sprostali zadaniu i osiągnęli bardzo dobre wyniki w
nauce, a także byli laureatami konkursów naukowych i
sportowych. Jak co roku Wójt Gminy Dźwierzuty wręczyła
najzdolniejszym uczniom, którzy zamieszkują teren naszej gminy
nagrody.

W 2021 roku przyznano:
23 nagrody za szczególne osiągnięcia w nauce
4 nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie

Wójt Gminy z Kierownikiem ŚDS w trakcie odbioru samochodu
Wiemy jak ważne jest zapewnienie właściwej bazy dla
funkcjonowania jednostek ochotniczej straży pożarnej. Dlatego
w 2021 roku wykonaliśmy dokumentacje projektowe na dwa
obiekty – rozbudowa remizy w Nowych Kiejkutach i budowa
nowej remizy dla OSP Rańsk. W trakcie 2021 roku trwał także
prace nad realizacją dokumentacji projektowej i kosztorysowej
rozbudowy remizy OSP Dźwierzuty. W budżecie gminy
Dźwierzuty mamy już zabezpieczoną kwotę 500 500,00 zł na
realizację pierwszego etapu inwestycji, którą udało się nam
pozyskać ze środków budżetu państwa. Z powiatu
szczycieńskiego pozyskaliśmy natomiast kwotę 6000,00 zł w
ramach pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu
pożarniczego dla jednostek OSP Dźwierzuty i Nowe Kiejkuty.

