Raport o stanie Gminy Osieczna za rok 2018

I.

Stan finansów w 2018 roku.

1. Budżet gminy na 2018 r. zakładał dochody w kwocie
2. Wydatki w kwocie
3. Wykonanie dochodów za 2018 r. wyniosło
4. Wydatków w kwocie
5. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł
6. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł
7. Zadłużenie gminy na koniec roku raportowanego wyniosło
8. Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły
9. Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosły
10. Dochody własne wyniosły
11. Subwencja ogólna
12. Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły
13. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
14. Zaległości w opłatach – stan na 31.12.2018r.
 podatek rolny (os.fizyczne)
 podatek leśny (os.fizyczne)
 podatek od nieruchomości (os.fizyczne)
 podatek rolny i leśny (os.prawne)
 podatek od nieruchomości (os.prawne.)
 podatek od środków transportowych
 czynsz za wynajem lokali mieszkalnych
 opłata za wodę
 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 pozostałe zaległości
(czynsz za lokale użytkowe, zajęcie pasa drogowego)

13.557.919,63 zł.
13.807.919,63 zł.
13.331.456,61 zł.
12.934.384,46 zł.
30,91 %
2,02 %
2.050.000,00 zł.
4.633,80 zł.
4.495,79 zł.
4.121.103,33 zł.
4.559.383,00 zł.
4.439.097,45 zł.
210.592,34 zł.
2.706,56 zł.
3.617,89 zł.
310.710,35 zł.
413,00 zł.
262.308,10 zł.
3.413,93 zł.
16.940,67 zł.
6.888,01 zł.
57.348,15 zł.
1889,34 zł.

II.

Inwestycje

1.

Zagospodarowanie otwartej przestrzeni publicznej w centrum miejscowości
Osieczna poprzez stworzenie miejsca rekreacji i turystycznego wypoczynku
wykonano utwardzenie placu. Łączny koszt zadania poniesiony w 2018 roku –
147.354,00 zł, z czego dofinansowanie 92.822,17 zł – inwestycja została
zakończona. Łączna powierzchnia utwardzonego placu 1700 m2.
Inwestycja została podzielona na etapy: w roku 2016 w ramach zadania wykonano
odwodnienie placu w postaci sieci kanalizacji deszczowej wraz z studniami
chłonnymi i separatorem koalescencyjnym – koszt 48.000,00 zł brutto. W latach
2015-2017 opracowano projekt budowlany i zakupiono część kostki potrzebnej do
utwardzenia placu – koszt 100.445,11 zł brutto. W 2018 roku wykonano

2.

3.

4.

5.

6.

III.

utwardzenie placu kostką betonową, zagospodarowanie terenu terenami zielonymi,
ustawiono 2 lampy solarne, ławki parkowe oraz ustawiono słup ogłoszeniowy –
koszt 147.354,00 zł brutto. Z środków własnych budżetu gminy wykonano wiatę
na imprezy plenerowe, a tym samym zakończono całość inwestycji.
Dostawa, montaż i rozruch agregatu prądotwórczego z automatycznym rozruchem
dla stacji uzdatniania wody w Klaninach. Dostarczono i zamontowano agregat
prądotwórczy załączany automatycznie podczas braku prądu w sieci. Agregat
uruchamia papy wody w hydroforni Klaniny podczas braku prądu w sieci.
Zamontowano także system wentylacji i odprowadzenia spalin podczas pracy
agregatu.
 Koszt agregatu z automatyką SZR – 20.000,00 zł brutto
 Koszt dostawy, montażu i rozruchu urządzenia – 2.323,27 zł brutto
Zakup, montaż i wdrożenie w Urzędzie Gminy Osieczna systemu do transmisji
obrad rady gminy oraz elektronicznego systemu głosowania przez radnych. W
skład systemu wchodziło: Zestaw mikrofonów bezprzewodowych (odbiornik 8kanałowy 1 szt., mikrofon bezprzewodowy do ręki 1 szt., mikrofony pulpitowe – 7
szt.), Kamera z wbudowanym rejestratorem do transmisji z sesji (kamera – 1 szt,
stojak z osprzętem – 1 kpl., stream koder – 1 szt.), System głosowania (terminal
ICV-T3 – 15 szt., Interfejs – 1 kpl., oprogramowanie ARS PPT – 1 kpl. Sterownik
ARS 50R – 1 kpl.,). Usługa wdrożenia. Łączny koszt zakupu, montażu i wdrożenia
systemu 19.190,01 zł brutto.
Przygotowanie dokumentacji do budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Osieczna. Pozyskanie dofinansowania w kwocie 9.084.291,49 zł, całkowity koszt
inwestycji 17.513.883,87 zł.
Zagospodarowanie terenów publicznych małą architekturą i poszerzenie chodnika
w miejscowości Osieczna. Poszerzono chodnik przed budynkiem Urzędu Gminy
oraz ustawiono 4 ławki parkowe i 2 kosze na śmieci. Ułożono część kostki na
skwerku przed Urzędem Gminy w miejscu gdzie była dawniej fontanna. Koszt
poniesiony w 2018 roku – 13.957,19 zł brutto.
Remont sali widowiskowej w Osiecznej. W ramach zadania wykonano sufit
podwieszany, otynkowano i odmalowano ściany. Koszt wykonanych prac –
49.363,06 zł brutto.

Mieszkańcy Gminy Osieczna

1. Liczba mieszkańców wg stanu na 31 grudnia 2018 roku wyniosła 2913 osób (pobyt
stały i czasowy) w tym z pobytem stałym 2876 osób.
 kobiety
- pobyt stały 1415, czasowy 25 – razem 1440 ,
 mężczyźni - pobyt stały 1461, czasowy 12 – razem 1473 .
2. W odniesieniu do początku roku 2018 liczba ta zwiększyła się o 11 osób na pobyt
stały.
3. Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym wynosiła (wiek do 18 lat ) - 640
osób. W tym:
 kobiet
- 306,
 mężczyzn - 334 .
4. Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła (wiek dla kobiet od 19 do 60
lat, dla mężczyzn od 19 do 65 lat ) - 1803 osób. W tym:
 kobiet - 823,

5.

6.

7.

8.
9.

 mężczyzn - 980 .
Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła (wiek dla kobiet od 61 lat,
dla mężczyzn od 66 lat ) - 433 osób. W tym:
 kobiet
- 286,
 mężczyzn - 147 .
Liczba urodzeń w roku raportowania ogółem – 39. W tym :
 dziewcząt – 23,
 chłopców - 16 .
Ilość zgonów mieszkańców z terenu gminy w roku raportowanym wyniosła ogółem 21 . W tym:
 kobiet
- 10,
 mężczyzn - 11 .
Wobec tego odnotowano w 2018 roku przyrost naturalny który wyniósł 18 osób.
Ilość zawartych związków małżeńskich
42

IV.

Ochrona zdrowia

1.

Na terenie gminy w roku 2018 funkcjonowały dwa podmioty lecznicze:

Medpharma Zakład Opieki Zdrowotnej S.A.

Gabinet dentystyczny w Osiecznej NZOZ "STOMADENT"
Jedna apteka w miejscowości Osieczna.
W 2018 roku zrealizowano, Powiatowy program profilaktyki wad postawy
u dzieci”, kwota przeznaczona ze środków gminy na realizacje programu wyniosła
: 726,00 zł, wartość ogólna programu wyniosła 52.984,00 zł
w programie udział wzięły osoby: ilość 21, kto dzieci ze szkół w Osiecznej
i Szlachcie z rocznika 2010
Gminna Komisja przeciwdziałania alkoholizmowi . Na dzień 1 stycznia 2018
roku 8 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a na
dzień 31 grudnia 2018 r. 9 podmiotów. Wzrost o 1podmiot.Wysokość środków
finansowych uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w 2018 roku wyniosła 31752,69 zł
Ze środków uzyskanych z opłat za sprzedaż alkoholu w 2018 sfinansowane zostały
następujące wydatki:
 na funkcjonowanie dwóch świetlic w Osiecznej i Szlachcie przeznaczono
11490,69 zł,
 na wynagrodzenia członków GKRPA przeznaczono 9450,00 zł,
 na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych + pikniki przeznaczono
2507,00 zł,
 na usługi medyczne i terapeutyczne przeznaczono 2400,00 zł,
 na szkolenia członków GKRPA przeznaczono 840,00 zł
 na spektakle profilaktyczne dla uczniów z terenu gminy przeznaczono
2280,00 zł
 na bieżące wydatki gminnej komisji przeznaczono 2785,00 zł

2.

3.

4.

5.
6.

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęły trzy
zgłoszenia przypadków nadużywania alkoholu.
W ramach pomocy osobom dotkniętym problemem uzależnień w roku 2018
udzielono porad w poradni leczenia uzależnień - w ilości 6 , dotyczyły problemów
z nadużywaniem alkoholu.

V.

Pomoc społeczna

1. liczba osób korzystających ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej z podziałem na
świadczenia w ramach zadań własnych i zadań zleconych (np. 500+):
 zadania zlecone
 świadczenia rodzinne – 292 osoby,
 świadczenie wychowawcze (500+) – 245 osób,
 fundusz alimentacyjny – 13 osób,
 świadczenie „Dobry start” (300+) – 236 osób,
 specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 osoba,
 zadania własne
 zasiłki stałe – 22 osoby,
 zasiłki okresowe – 43 osoby,
 zasiłki celowe – 21 osób,
 Program dożywianie: dożywianie dzieci w szkole – 20 osób, zasiłki na posiłek –
63 osoby,
 usługi opiekuńcze – 19 osób,
 odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – 1 osoba,
 składka zdrowotna – 27 osób (w tym 17 osób pobierających zasiłek stały, 10 osób
w związku z uczestnictwem w Centrum Integracji Społecznej)
 dodatki mieszkaniowe – 2 osoby.
2. Liczba osób długotrwale korzystających ze świadczeń (główne przyczyny) –
56 osób. Głównymi przyczynami osób korzystających ze świadczeń były,
w kolejności: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność,
bezrobocie.
3. Liczba miejsc w domach pomocy społecznej oraz w innych ośrodkach – 0
4. Stopa bezrobocia w gminie z podziałem na wiek i płeć, ewentualnie wyodrębnienie
osób bezrobotnych – Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada tak szczegółowych
danych. Wg informacji uzyskanych z PUP Starogard Gdański na dzień 31.12.2018
z terenu naszej gminy zarejestrowanych, jako osoby bezrobotne, było 111 osób, w tym
68 kobiet. Tylko 21 osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, w tym 17 kobiet. 90
osób to osoby bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, w tym 51 kobiet.
Stopa bezrobocia na terenie naszego powiatu na dzień 31.12.2018 wynosiła 5,6% przy
4,9% na terenie województwa i 5,8% na terenie kraju.

VI.

Drogi gminne

Drogi Gmina Osieczna
1.

gminne - 83,40 km w tym :
 utwardzone - 1,63 km
 asfaltowe
- 10,200 km
 gruntowe
- 71,57 km

2. Pozostałe drogi gminne wewnętrzne - 77,50 km
3. Powiatowe - 33,324 km w tym :




asfaltowe - 20,273 km
gruntowe - 13,051 km

VII. Sieć wodociągowa
Całkowita długość sieci w gminie - 30,1 km , 814 przyłączy wodociągowych w tym :
1.

Urząd Gminy Osieczna 17,4 km, 447 przyłączy wodociągowych w tym:
 wodociąg Osieczna - 11,1 km ( sieć główna ) , przyłącza wodociągowe
- 305 szt.
 wodociąg Klaniny - 2,6 km ( sieć gówna ) , przyłącza wodociągowe
– 75 szt.
 wodociąg Zimne Zdroje - 3,4 km ( sieć główna ) , przyłącza wodociągowe
- 51 szt.
 wodociąg Długie - 0,3 km ( sieć główna ), przyłącza wodociągowe
- 16 szt.
2.
Stowarzyszenie na Rzecz Zaopatrzenia Wsi w Wodę i Rozwoju Wsi Szlachta 13,3 km ( sieć główna )
 przyłącza wodociągowe - 367 szt.

VIII. Ochrona środowiska
1. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Osieczna na lata 2009 –
2032” .
Gmina korzystała z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Gdańsku w latach 2014 – 2017 i w tym okresie usunięto niżej podane ilości azbestu





Edycja 2014 usunięto – 1,94 Mg
Edycja 2015 usunięto - 7,83 Mg
Edycja 2016 usunięto - 6,87 Mg
Edycja 2017 usunięto - 4,752 Mg

W roku 2018 nie było dofinansowania na program usuwania azbestu.

2. Stan realizacji programu na 31 grudnia 2018 roku w Mg
 Zinwentaryzowana ilość azbestu – 914 683 osoby fizyczne
 Unieszkodliwiona ilość azbestu 24 640
 Pozostało do unieszkodliwienia - 890 043 tj. 80.913 m²
3. Ilość przydomowych oczyszczalni ogółem – 53 , w roku 2018 zarejestrowano – 1.
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych – 3 szt. Na terenie gminy nie ma
sieci kanalizacyjnej.

IX.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna.

1. Wartość majątku trwałego

nazwa jednostki

Urząd Gminy w Osiecznej
Zespół Szkół Publicznych
w Osiecznej
Zespół Szkół Publicznych
w Szlachcie
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Osiecznej
Gminna Biblioteka Publiczna
w Osiecznej
Razem

wartość księgowa brutto
majątku trwałego
stan na 31 grudnia 2017 r.
w zł

wartość księgowa brutto
majątku trwałego
stan na 31 grudnia 2018 r.
w zł

21.880.377,08

22.449.137,63

2.995.317,77

3.004.358,27

565.724,83

565.724,83

72.240,98

77.728,10

18.989,87

18.989,87

25.532.650,53

26.115.938,70

2. Grunty komunalne
Powierzchnia geodezyjna Gminy Osieczna wynosi 12,326 tyś. ha. Grunty będące własnością
Gminy Osieczna stanowią 110,46 ha tj. 0,90 % ogólnej powierzchni.
Rodzaje gruntów komunalnych będących w dyspozycji gminy są następujące:
 grunty rolne
- 17,93 ha,
 łąki i pastwiska
- 3,78 ha,
 lasy
- 2,78 ha,
 grunty zabudowane i zurbanizowane
- 8,06 ha,
 nieużytki
- 3,66 ha,
 drogi
- 73,97 ha,
 inne grunty
- 0,28 ha.

3. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste, to grunty o łącznej powierzchni 0,75 ha z
tego:




na cele mieszkaniowe – 0,08 ha,
pozostałe nieruchomości gruntowe – 0,67 ha.

4. Grunty oddane w dzierżawę, to grunty o łącznej powierzchni 6,45 ha z tego:
 na cele rolnicze – 6,37 ha,
 na cele budowlane – 0,05 ha,
 na cele użytkowe – 0,03 ha.
5. W roku 2018 gmina posiadała następujące budynki:
budynek
budynek mieszkalny,
wielorodzinny Osieczna
+ budynek gospodarczy
budynek poszkolny
Długie + budynek
gospodarczy
budynek Urzędu Gminy
Osieczna + budynek
gospodarczy
budynek poszkolny
Zimne Zdroje + budynek
gospodarczy
budynek poszkolny
Klaniny
budynek poszkolny Małe
Krówno + budynek
gospodarczy
szkoła publiczna
Osieczna + budynek
gospodarczy + wiata
budynek poszkolny
Osówek + budynki
gospodarcze
przedszkole Szlachta
+ budynek gospodarczy
szkoła publiczna
Szlachta + budynek
gospodarczy
budynek remizy OSP
Klaniny

powierzchnia
zabudowana
w m2

Uwagi

184,00

3 mieszkania w miejscowości Osieczna

194,60

2 lokale letniskowe, świetlica wiejska, WC

1.069,79

pomieszczenia: urzędu gminy, świetlicy,
biblioteki z czytelnią, sali widowiskowej i
kuchni, lokal użytkowy przeznaczony na
wynajem

215,00

świetlica wiejska z kuchnią, WC i pom. na
poddaszu

174,60

1 mieszkanie, świetlica wiejska z kuchnią, WC,
sklep

242,40

1 mieszkanie, świetlica wiejska, aneks
kuchenny, WC

2.660,50

263,00
98,19

pomieszczenia zespołu szkół, pomieszczenia
samorządowego przedszkola, sala
gimnastyczna
obiekt wraz z działką gruntu wynajęty na
działalność organizacji pozarządowych
(stowarzyszenie)
pomieszczenia samorządowego przedszkola

1028,35

pomieszczenia zespołu szkół (szkoła
podstawowa, gimnazjum), 1 mieszkanie

128,68

pomieszczenia OSP

budynek remizy OSP
Duże Krówno

86,99

budynek remizy OSP
Osieczna

491,00

pomieszczenia OSP, świetlica wiejska,
budynek użyczony Gminnej Bibliotece
Publicznej
w Osiecznej, WC
pomieszczenia OSP, pomieszczenia
przeznaczone pod działalność gospodarczą,

budynek byłego WDK
Szlachta
budynek remizy OSP
Osówek
budynek mieszkalny,
wielorodzinny Klaniny
budynek ośrodek zdrowia
Osieczna + garaże
budynek warsztatowy +
budynek wieży OSP w
Osiecznej
budynek garażowy
Osieczna
hydrofornia Zimne
Zdroje
hydrofornia Klaniny
hydrofornia Osieczna
hydrofornia Długie
budynek na stadionie w
Szlachcie
sala gimnastyczna
Szlachta

835,89

garaże, WC
pomieszczenia OSP, sala widowiskowa z
kuchnią, salka, szatnia, WC

83,00

pomieszczenia OSP, świetlica wiejska

126,90

3 mieszkania w miejscowości Klaniny

462,25
34,11
13,32

pomieszczenia ośrodka zdrowia, gabinet
stomatologiczny, 3 mieszkania służbowe
warsztat , wieża do suszenia węży strażackich
wraz z działką

83,11

garaż i pomieszczenie gospodarcze znajduje się
w posiadaniu Gminy Osieczna

52,90

-

28,30
52,30
15,60

-

53,90
1.060,00

pomieszczenia socjalno-gospodarcze
sala gimnastyczna z zapleczem i
pomieszczeniami użytkowymi

6. Ogólna powierzchnia lokali wynajmowanych wynosi 1.612,14 m2
w tym
przeznaczonych na:

cele mieszkalne – 775,08 m2

cele użytkowe – 345,13 m2

działalności organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszenia) – 277,52 m2

świadczenie usług medycznych – 214,41 m2
7. Dochody wynikające z wykonywania praw własnościowych:

Wyszczególnienie

dochody na dzień
31.12.2017 r. w zł

dochody na dzień
31.12.2018 r. w zł

czynsz za wynajem mieszkań

30.243,34

31.339,75

czynsz za wynajem lokali
użytkowych

85.167,74

82.236,39

dzierżawa gruntów gminnych

29.922,29

36.983,38

6.614,02

9.061,19

1.886,51

2.050,72

153.833,90

161.671,43

użytkowanie wieczyste
gruntów
czynsz dzierżawny za obwody
łowieckie
Razem

8. Gminy Osieczna posiada udziały w spółce prawa handlowego: Zakład Utylizacji
Odpadów Komunalnych „Stary Las” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o
łącznej wartości 222.500,00 zł.
9. Wykaz pojazdów za pomocą, których realizowany jest obowiązek dowozów uczniów
do szkół.
 MERCEDES BENZ GST XH60
 VW CARAWELLE GST PS55
 AUTOBUS IVECO GST LL61
 AUTOBUS JELCZ GST 64CG
 OPEL MOVANO GST 34014
10. Pojazdy i maszyny pomocnicze służące do utrzymania zimowego dróg oraz innych prac
wykonywanych przez pracowników .
 OPEL COMBO GST 32961
 CIĄGNIK DEUTZ - FAHR GST 5F43, ŁADOWACZ CZOŁOWY, WIDŁAK
 CIĄGNIK URSUS C-360 GKZ 2895
 KOPARKA GST 47VM
 PRZYCZEPA AUTOSAN GDB844P
 PŁUG TRÓJKĄTNY 2 SZT. NA TYŁ
 PŁUG PRZEDNI 2 SZT. (DUŻY I MAŁY)
 RÓWNIARKA CIĄGNIKOWA 2 SZT. (1 SZT. NA KOŁACH, 1 SZT. NA
PODNOŚNIKU)
 ROZSIEWACZ DO PIASKU
 MASZYNA ROTACYJNA

X.

Oświata i Kultura

1. Na terenie gminy funkcjonują dwie placówki oświatowe:
 Zespół Szkół Publicznych w Osiecznej
 Zespół Szkół Publicznych w Szlachcie
Liczba uczniów szkoła
Liczba uczniów przedszkole
Liczba oddziałów

ZSP Osieczna
153
44
10 szkolnych
2 przedszkolne

ZSP Szlachta
132
34
9 szkolnych
1 przedszkolny

Udział uczniów w konkursach:


I miejsce w biegu na 600 metrów w Powiatowej Gimnazjadzie LA,



XII miejsce SP w Mistrzostwach Województwa w czwórboju LA, II miejsce
w powiecie,



Całe Pomorze gra w piłkę ręczną – I miejsce w powiecie, VIII miejsce

w województwie,


II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w mini piłce ręcznej,



I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w grach i zabawach (kl. III-IV), V miejsce
w województwie,



Kociewska palma wielkanocna- I miejsce i 4 wyróżnienia,



Wielkanoc na Pomorzu-wyróżnienie,



Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Nasze moce” –
sprawdzane przez przedszkolaków (nagroda – zabawki firmy WADER o wartości
1200 zł),



III miejsca w powiecie w klasyfikacji Szkolnego Związku Sportowego za rok
2017/2018 szkół podstawowych oraz zakwalifikowanie się do programu „Koder –
Junior”( 9 szkół w powiecie).












II miejsce gimnazjalistów w Festiwalu Nauk Ścisłych (LO Czersk),
finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w kategorii szkół
podstawowych,
Laureatka Wojewódzkiego i wyróżnienie z Konkursu Literackiego „List do Taty”,
2 uczennice gimnazjum w gronie najlepszych prac w Konkursie Wojewody
Pomorskiego „Niezłomne historie”,
III miejsce w IX Powiatowym Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Jedziemy do
lasu”,
mistrzostwo Polski w wieloboju lekkoatletycznym gimnazjalistów w Warszawie,
I miejsce w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą w lidze młodzików w Bydgoszczy,
I miejsce w powiecie w skoku w dal,
II w powiecie w piłce plażowej,
wicemistrzostwo powiatu w piłce siatkowej.

2. Gminna biblioteka publiczna.
W roku 2018 zarejestrowane było 178 czytelników aktywnych, wszystkich zarejestrowanych
czytelników było ok. 600. Odnotowano 1826 wypożyczeni książek do domu oraz 1050
udostępnień książek i innych materiałów na miejscu.
Zakupiono 361 woluminów na łączną kwotę 9.800,00 złotych, z czego 4.900,00 złotych
pozyskane zostało z Biblioteki Narodowej w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 23902 woluminów.
W ramach działalności biblioteka zorganizowała szereg wystaw i kiermaszów książek, które
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem czytelników i osób odwiedzających naszą
placówkę. Zorganizowany został kurs komputerowy dla osób 50+,w bibliotece odbyły się też
spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Biblioteka była też organizatorem

wielu dużych imprez kulturalnych i kulturalno-rozrywkowych – Łosieczański Rumel,
Mistrzostwa Świata na Kociewiu w Kapele oraz Święto Grzyba u Lasaków, Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Bal Sylwestrowo-Noworoczny. Ze środków budżetowych
zakupiony został słup ogłoszeniowy /ok.3.000,00 zł/
i nagłośnienie /ok. 1.000,00 zł/.
Biblioteka współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniem Kobiety Kwiaty
Kociewia, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z przedszkolem i szkołami
na terenie Gminy Osieczna.

XI.

Gospodarka odpadami.

W zakresie gospodarki odpadami została przyjęta zasada opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od gospodarstwa domowego w zależności od ilości zamieszkujących w nim
osób.
Na podstawie złożonych deklaracji dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
złożonych zostało 157 deklaracji dla gospodarstwa domowego zamieszkanego przez 1 osobę,
166 deklaracji dla nieruchomości zamieszkanej przez 2 osoby oraz 422 deklaracje dla
nieruchomości zamieszkanych przez 3 osoby i więcej.
Dla nieruchomości letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez
część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe złożono 197 deklaracji.
Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne złożono 32
deklaracje.
Strumień odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje odpadów komunalnych
w 2018 roku kształtował się następująco:

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odpadów w Mg

150101
150106
150107
160103

Opakowania z papieru i tektury
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Zużyte opony
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione
w 170106
Odpadowa papa
Zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontażu inne niż wymienione w 170901,
170902 i 170903
Urządzenia zawierające freony
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze
i żywice zwierające substancje niebezpieczne
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 200121 i 200123
zawierające niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

2,480
129,520
28,380
4,240

170107

170380
170904
200223*
200127*

200135*
200136

61,220

0,540
16,800
0,540
0,160

0,860

200301
200307
200201
170604
RAZEM:

inne niż wymienione w 200121, 200123
i 200135
Niesegregowane zmieszane odpady komunalne
Odpady wielkogabarytowe
Odpady ulegające biodegradacji
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w
170601 i 710603
942,020 Mg

0,540
494,720
6,840
193,600
1,580

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła wyniósł w 2018 roku 31% przy wymaganym 30%.
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100%.
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania wyniósł 30,5%.
ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z TERENU GMINY
OSIECZNA W LATACH 2017 i 2018 WRAZ Z CENAMI ZA POSZCZEGÓLNE
FRAKCJE ODPADÓW W RIPOK STARY LAS
TABELA NR I
ILOŚĆ ODEBRANYCH ODPADÓW
KOD
RODZAJ
KOMUNALNYCH W Mg WRAZ Z CENNIKIEM
ODPADU
ODPADU
2017 r.
Cena
Razem zł. 2018 r. Razem zł.
Mg
brutto
Mg
za tonę
w zł.
150106
Metale i tworzywa
121,660
10,80
1.313,93
129,520 1.372,91
sztuczne (zm. od.
op.)
160103
Zużyte opony
8,620
259,20
2.234,30
4,240
1.099,01
Zmieszane odpady z
170107
betonu, gruzu
41,460
54,00
2.238,84
61,220
3.305,88
ceglanego
odpadowych
materiałów
ceramicznych i
elementów
wyposażenia innych
niż wymienione w
170106
170380
Odpadowa papa
2,200
972,00
2.138,40
0,540
524,88
170904
Zmieszane odpady z
budowy, remontów i 17,640
240,00
4.233,60
16,800
4.032,00
demontażu inne niż
wymienione w
170901, 170902,
170903
200123*
Urządzenia
1,360
3.240,00
4.406,40
0,540
1.749,60
zawierające freony

200127*

200135*

200136

200301

200307
200201
150101
150107
170201
170604

Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje,
lepiszcze
i
żywice zawierające
substancje
niebezpieczne
Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne inne
niż wymienione w
200121 i 200123
Zużyte urządzenia
elektryczne i
elektroniczne inne
niż wymienione w
200121, 200123 i
200135
Niesegregowane
zmieszane odpady
komunalne
Odpady
wielkogabarytowe
Odpady ulegające
biodegradacji
Opakowania z
papieru i tektury
Opakowania ze
szkła
Drewno
Materiały izolacyjne
inne niż wymienione
w 170601 i 17 0603
Razem:

0,100

3.240,00

324,00

0,160

518,40

2,140

3.240,00

6.933,60

0,860

2.786,40

1,100

648,00

712,80

0,540

349,92

518,800

291,60

151.282,08

22,000

237,60

5.227,20

6,840

1.625,18

195,920

86,40

16.927,49

193,600

16.727,04

3,860

10,80

41,69

2,480

26,78

24,780

10,80

267,62

28,380

306,50

2.980

86,40

257,40

-

-

0,440

1.080,00

475,20

1,580

1.706,40

965,060
Mg

-

199.014,55
zł.

494,720 144.260,35

942,020 180.391,25
Mg

XII. Sprawy obywatelskie

1. Do urzędu wpłynęło 25 wniosków o udostępnienie informacji publicznej, na wszystkie
wnioski udzielona została odpowiedź. Wpłynęły 4 petycje , na które została udzielona
odpowiedź i zamieszczone zostały w BIP Urzędu. W roku raportowanym , nie wpłynęły
skargi na działalność Wójta oraz pracowników Urzędu.

2. Rada Gminy podjęła 63 uchwały. Podjęto 14 uchwał zmieniających, w tym 7
zmieniających budżet i wieloletnia prognozę finansową. Wszystkie uchwały zostały
zrealizowane, ani jedna uchwała nie została uchylona przez nadzór.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Rada Gminy Osieczna podjęła uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
zadań własnych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.Zgodnie z programem i podjęta
uchwałą współpraca Gminy Osieczna z organizacjami pozarządowymi miała charakter
finansowy i pozafinansowy.
Dla realizacji finansowej, w budżecie Gminy Osieczna na rok 2018 zaplanowano
na dotacje kwotę 12.000 zł.
Dotacje finansowe otrzymały trzy organizacje:




UKS Szlachta – „Piknik sportowy XV Biegi imienia Ks. Kan. St. Peplińskieo”
– 3.300 zł,
UKS „Drzewiarz” Osieczna – „XVI Piknik Sportowy „Marsz po zdrowie”
– 3.300 zł,
Klub Sportowy MKP „Drzewiarz” Szlachta – „Rozwój aktywności fizycznej
mieszkańców gminy Osieczna poprzez naukę gry w piłkę nożną” – 5.400 zł.

W 2018 roku, stowarzyszenia UKS otrzymały dofinansowanie organizowanych imprez
i zajęć sportowych z budżetu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w kwocie 1000,00 zł. Zakupiono artykuły sportowe dla potrzeb prowadzenia
zajęć sportowo-rekreacyjnych przez uczniowski klub sportowy w ramach akcji
profilaktycznej „Żyjmy zdrowo i sportowo” za kwotę 1.507 zł.
Charakter pozafinansowy współpracy między gminą a organizacjami pozarządowymi
przybierał w 2018 roku formę:


nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń, sprzętu itd. dla potrzeb realizacji zadań
statutowych (spotkania, zebrania, uroczystości okolicznościowe) (Koło Gospodyń
Wiejskich, Związek Emerytów i Inwalidów, Chór, Leśne Słoneczko, Grupa AA, Rada
Rodziców - zabawa karnawałowa oraz UKS – Piknik sportowy)

 nieodpłatnego transportu na festyny, imprezy, zawody sportowe, turnieje i konkursy,
 wyjazdy MPK na rozgrywki piłki nożnej w rundzie wiosennej i jesiennej,
 wyjazdy na zawody sportowe zawodników UKS-ów ( biegi uliczne, mecze, zawody
LA itp.)
 wyjazdy kół emerytów na spartakiady powiatowe emerytów,
 wyjazdy chórów na przegląd twórczości artystycznej do Starogardu Gd.)
 umożliwienie z skorzystania z urządzeń ksero,

 wsparcie przy pozyskiwaniu informacji dotyczących możliwości pozyskiwania
środków na działalność statutową z projektów i programów,


informacji o szkoleniach i środkach do pozyskania z różnych źródeł, na cele statutowe
organizacji,



współpracy przy organizacji imprez i festynów:

 „XVIII Mistrzostwa Świata na Kociewiu w Kapele”,
 „Święto Grzyba u Lasaków”,
 „Biegi uliczne „ w Szlachcie,
 „Piknik Sportowy” w Osiecznej
 „Łosieczański Rumel” itp.

Stowarzyszenia poprzez swoją aktywną działalność wykazały się dużym zaangażowaniem
mającym wpływ na integrację mieszkańców, promowanie gminy, krzewienie tradycji
kociewskich oraz upowszechnianie szeroko pojętej kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży
i osób starszych.
W 2018r. realizowany był projekt „Łosieczańskie rękodzieło-warsztaty artystyczne” –
dofinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania „Chata
Kociewia”(kwota dofinansowania 4046zł). Projekt był kontynuacją działań projektu pt.
„Popołudnie z rzeźbą”. Realizacja polegała na przeprowadzeniu zajęć warsztatowych z
rękodzieła (rzeźbienie, poznanie technik decoupage oraz budowanie karmików ). Zajęcia
miały charakter zróżnicowany i odbywały się na ternie gminy Osieczna. Mieszkańcy z terenu
naszej gminy mieli szereg możliwości wynikających z realizacji projektu. Projekt przyczynił
się do integracji międzypokoleniowej oraz przybliżył zaznajomienie się lokalnej społeczności
z tradycją naszego regionu poprzez poznanie kociewskich wzorów, które są charakterystyczne
dla naszego regionu. Dzieci i młodzież chętnie włączały się w budowanie karmików dla
ptaków. Realizacja naszego przedsięwzięcia przyczyniła się do aktywizacji czasu wolnego
mieszkańców, wydobywania nowych talentów wśród mieszkańców poprzez zachęcenie do
kultywowania tradycji rękodzieła , malarstwa, rzeźbiarstwa i zdobnictwa techniką decoupage
przy udziale lokalnych artystów, a zarazem zainicjowała udział społeczeństwa do ochrony
otaczającej nasz przyrody.

XIII. Bezpieczeństwo .
1. W zakresie bezpieczeństwa Gmina posiada sporządzone i zatwierdzone Plany wraz
zobowiązującymi w ich zakresie procedurami.

Należą do nich w szczególności:











Plan Zarządzania Kryzysowego obejmujący charakterystykę zagrożeń oraz ocenę
ryzyka ich wystąpienia w tym dotyczących infrastruktury krytycznej oraz mapy
ryzyka i mapy zagrożeń. Ponadto w/w Plan zawiera zespół przedsięwzięć na
wypadek sytuacji kryzysowych oraz moduły zadaniowe do poszczególnych
zdarzeń.
Plan działania Drużyny Wykrywania i Alarmowania (DWA)
Plan obrony Cywilnej Gminy Osieczna.
Plan Dystrybucji preparatu stabilnego jodu (tabletek jodku potasu) na terenie
Gminy Osieczna.
Plan Ochrony Zabytków.
Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Osieczna w Warunkach Zagrożenia
Bezpieczeństwa Państwa i w Czasie Wojny.
Plan Przygotowań Podmiotów Leczniczych na Terenie Gminy Osieczna na
Potrzeby Obronne Państwa.
Plan Funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów.

2. W zakresie ochrony przeciwpożarowej w gminie funkcjonuje 6 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 5 typu S i jedna typu M.
Jednostki te zorganizowane są w następujących miejscowościach: Osieczna S,
Szlachta S, Klaniny S, Zimne Zdroje S, Osówek S i Duże Krówno M.
Dwie z nich to jest OSP Osieczna i OSP Szlachta funkcjonują w ramach Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Liczba członków zrzeszonych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy
Osieczna wynosi łącznie 145 osób, 73 strażaków posiada szkolenie podstawowe, 18
posiada kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Na terenie gminy było 17 zdarzeń, w tym 8 pożarów i 8 miejscowych zagrożeń oraz
jeden alarm fałszywy.
3. Zgodnie z otrzymanymi z Posterunku Policji w Lubichowie danymi , w 2018 roku na
terenie gminy prowadzono 31 postępowań przygotowawczych w sprawach karnych,
ujawniono 342 wykroczenia.
Za wykroczenia popełnione w 2018 roku nałożono 101 mandatów karnych,
zastosowano 241 pouczeń.
W okresie raportowania przeprowadzono ogółem - 733 interwencji w tym w
miejscach publicznych – 677 oraz – 56 interwencji domowych i pozostałych.

