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WSTĘP
Na podstawie znowelizowanych zapisów ustawy o samorządzie gminnym,
Wójt do dnia 31 maja zobowiązany jest do przedstawienia radzie gminy raportu o stanie
gminy. W 2020 roku z inicjatywy ZMP wniesiono w Senacie RP trzy poprawki do ustawy
z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W wyniku tych działań, 14 maja
2020r. Sejm przyjął poprawkę dot. terminu składania raportu o stanie gmin- termin został
wydłużony o 60 dni.
Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym raportem
o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy. Zgodnie
z art. 28 aa. Ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady gminy pisemne
zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu
poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony
raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania
przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos
w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Uwzględniając powyższe oraz wymogi zawarte w Uchwale Rady Gminy Przywidz
nr XIV/101/2019 z dnia 06 grudnia 2019r. Wójt Gminy Przywidz w niniejszym raporcie
dokonuje podsumowania działalności własnej za rok 2019.

INFORMACJE OGÓLNE
Gmina Przywidz jest jedną z 7 gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu gdańskiego.
Położona w części północnej Polski, w województwie pomorskim.
W strukturze powiatu gmina Przywidz graniczy z gminami Kolbudy oraz Trąbki Wielkie.
Przywidz jest gminą wiejską, w której skład wchodzi 18 sołectw : Przywidz ( siedziba
gminy), Borowina, Częstocin, Huta Dolna, Jodłowno, Kierzkowo, Kozia Góra, Marszewo,
Marszewska Kolonia, Michalin, Miłowo, Nowa Wieś Przywidzka, Olszanka, Piekło Górne,
Pomlewo, Stara Huta, Sucha Huta, Trzepowo.
Powierzchnia ogólna gminy wynosi: 129,62 km2.
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RADA GMINY PRZYWIDZ
Imię i Nazwisko

Pełniona funkcja

Michał Jasiński

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Lipski

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Teodor Formela

Przewodniczący Komisji Gospodarczej

Wiesław Spisak
Sławomir Plichta
Robert Deja

Członek
Członek
Przewodniczący Komisji Społecznej, Oświaty i Sportu,
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek
Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków
Członek
Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej
Członek
Zastępca Przewodniczącego Komisji Społecznej, Oświaty i Sportu,

Miłosz Grabarek
Krzysztof Kupracz
Krystyna Jakonis
Kamila Wyszecka
Józef Czaiński
Barbara Talaśka
Arkadiusz
Kaliszewski
Anna Klinkosz
Andrzej Przybycień

Członek
Członek

W 2019 roku odbyło się 11 Sesji Rady Gminy Przywidz, w trakcie których podjętych zostało
91 Uchwał. Podczas Sesji Rady Gminy, która miała miejsce 28.06.2019r. udzielono wotum
zaufania Wójtowi Gminy Przywidz.
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DANE DEMOGRAFICZNE
Wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości – stan na 31.12.2019r.

Mieszkańcy
Nr

Miejscowość

stali

czasowi

razem

terytorialny

BLIZINY
BOROWINA
CZARNA HUTA
CZĘSTOCIN
GROMADZIN
HUTA DOLNA
HUTA GÓRNA
JODŁOWNO
KIERZKOWO
KLONOWO DOLNE
KLONOWO GÓRNE
KOZIA GÓRA
MAJDANY
MARSZEWO
MARSZEWSKA
GÓRA
MARSZEWSKA
2204052
KOLONIA
MICHALIN
2204052
MIŁOWO
2204052
NOWA WIEŚ
2204052
PRZYWIDZKA
OLSZANKA
2204052
PIEKŁO DOLNE
2204052
PIEKŁO GÓRNE
2204052
POMLEWO
2204052
PRZYWIDZ
2204052
ROZTOKA
2204052
STARA HUTA
2204052
SUCHA HUTA
2204052
SZKLANA GÓRA
2204052
TRZEPOWO
2204052
ZĄBRSKO GÓRNE
2204052
Ogółem
30
2204052
2204052
2204052
2204052
2204052
2204052
2204052
2204052
2204052
2204052
2204052
2204052
2204052
2204052
2204052

52
385
59
92
104
93
54
244
100
148
68
50
69
29
96

1
2
1
5

1

104

52
385
60
94
105
98
54
244
100
149
68
50
69
29
96
104

117
112
159

1
1
1

118
113
160

130
141
89
628
1620
184
128
259
21
258
135
5728

2
7

132
148
89
630
1631
186
128
260
21
261
135
5769

2
11
2
1
3
41
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Liczba Mieszkańców zameldowanych na pobyt stały- lata 2018-2019
(dane na dzień 31.12.2018/2019)

Liczba osób
zameldowanych na stałe

Liczba osób
zameldowanych czasowo

2018

5682

45

5727

2019

5728

41

5769

Rok

Łącznie

Wykaz osób zameldowanych na stałe w latach 2018-2019 z podziałem na płeć.
2920
2900
2895

2880

2876

2860
2840
2800

Liczba kobiet

2833

2820

Liczba mężczyzn

2806

2780
2760
Rok 2018

Rok 2019

Urodzenia – lata 2018-2019 z podziałem na płeć.
Gmina
Przywidz

Urodzenia
Ogółem

Liczba urodzeń
dziewczynek
w 2018r.

Liczba
urodzeń
chłopców
w 2018r.

Liczba urodzeń
dziewczynek
w 2019r.

Liczba urodzeń
chłopców
w 2019r.

35

34

32

35

69

67
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Przyrost naturalny lata 2018-2019
Urodzenia

Zgony

67
Rok 2019
59

69
Rok 2018
57
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Przyrost naturalny w gminie Przywidz jest dodatni.
W 2018r. współczynnik przyrostu naturalnego wynosił : 2,1‰,
natomiast w 2019 : 1,4 ‰

Zawarte Małżeństwa w latach 2018-2019

Śluby

Śluby

w 2018r.

w 2019r.

65

82

W roku 2019






W wiek dorosłości weszły 83 osoby
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło -7 par
Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego -3 pary
Jubileusz 60-lecie pożycia małżeńskiego-5 par
Jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego -1 para
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Rok 2019 był po raz kolejny okazją do przywitania najmłodszych mieszkańców gminy
Przywidz. Nowonarodzone dzieci otrzymały kocyk/ręcznik z herbem gminy,
a ich rodzice List Gratulacyjny od Wójta Marka Zimakowskiego.
Dostojni Jubilaci otrzymywali Gratulacje i życzenia oraz upominki osobiście od Wójta
gminy, Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego.
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INFORMACJE FINANSOWE
Rada Gminy Przywidz uchwałą Nr IV/16/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
budżetu Gminy Przywidz na rok 2019 określiła wielkość dochodów na kwotę
43.587.620 zł, i wydatków na kwotę 47.372.620 zł, a tym samym deficyt budżetu na
kwotę 3.785.000,zł.
W wyniku zmian w trakcie roku plan oraz jego wykonanie przedstawiają się następująco:

Plan

Wykonanie

%
wykonania

Dochody

40.279.727,46 zł

40.227.320,33 zł

99,9

Wydatki

46.556.228,46 zł

43.064.398,77 zł

92,5

Deficyt/
Nadwyżka

-6.276.501,00 zł

-2.837.078,44 zł

-

dochody własne:
12 089 316

subwencje:
10 389 277
subwencje

dotacje:
17 748 727

dotacje
dochody własne

Podane kwoty są wyrażone w zł.
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Przychody:
5 497 266
Rozchody:
873 000

Wydatki:
43 064 399

Przychody
Rozchody
Dochody

Dochody:
40 227 320

Wydatki

Podane kwoty są wyrażone w zł.

Struktura dochodów w roku 2019
Uzyskano dochody :
 bieżące w wysokości 31.291.416,57 zł,
 dochody majątkowe w wysokości 8.935.903,76 zł.
W łącznej wielkości wykonania dochodów gminy struktura udziału poszczególnych źródeł
przedstawia się następująco:
Wykonanie 2019 r.

1. Dochody własne, w tym :
udziały we wpływach podatku
dochodowego od osób fizycznych i
prawnych
wpływy z podatków i opłat lokalnych
2. Subwencja ogólna
3. Dotacje celowe na zadania zlecone
4. Dotacje celowe na zadania własne
5. Dotacje celowe z udziałem
środków UE
6. Pozostałe dotacje

% wykonania
do dochodów ogółem

12.089.315,87 zł
4.221.931,64 zł

30,1
10,4

7.867.384,23 zł
10.389.277,00 zł
9.034.287,84 zł
928.338,80 zł
6.852.934,22 zł

20,1
25,8
22,4
2,3
17,0

933.166,60 zł

1,5
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Dotacje udzielone z budżetu gminy
Dotacje celowe
z budżetu gminy
w 2019r.
OSP Przywidz
Na zakup
radiotelefonu -

Na dofinansowanie
zakupu sprzętu
ratowniczego dla
OSP Jodłowno 2700 zł

Na aktywizację dzieci
i młodzieży - 10 000 zł

Na
upowszechnianie
pilki nożnej 10 000 zł

702 zł
Na dofinansowanie
zakupu sprzętu
ratowniczego 379,783 zł
Razem : 403 185,00 zł ( w tym: 23 402,00 zł – wydatki bieżące i wydatki majątkowe: 379 783, 00 zł)

Wydatki
W 2019 r. wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 43.064.398,77 zł.,
co stanowi 92,5 % planu, w tym :
1. Wydatki majątkowe 15.159.368,19 zł tj. 35,2% wydatków ogółem.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 r. zostały wykonane w kwocie
15.159.368,19 zł, co w stosunku do planu rocznego, który wynosił 17.232.024 zł,
stanowi 88,0 %.
3. Wydatki bieżące 27.905.030,58 zł tj. 64,8 % wydatków ogółem, w tym :

Wynagrodzenia
i pochodne od
wynagrodzeń
10.718.087,76 zł
Wydatki na programy
finansowe z udziałem
środków europejskich
279.213,32 zł

Dotacje na zadania
bieżące

Wydatki na obsługę
długu

1.615.166,42 zł

155.953,55 zł

Świadczenia na rzecz
osób fizyczynych
9.131.088,38 zł

Wydatki związane
z realizacją zadań
statutowych j.b.
6.005.521,15 zł
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Struktura wydatków ogółem w 2019r.

17.463.585 zł

% wykonania do wydatków
ogółem
40,6

11.117.757 zł

25,8

9.075.241 zł
3.658.819 zł
1.038.439 zł
554.603 zł

21,0
8,5
2,4
1,3

155.954 zł

0,4

Wykonanie 2019
Gospodarka komunalna
i transport
Pomoc społeczna i ochrona
zdrowia
Oświata i wychowanie
Administracja
Turystyka, kultura, sport
Bezpieczeństwo publiczne
Obsługa długu

bezpieczeństwo publiczne
administracja
oświata i wychowanie
turystyka, kultura i sport

oświata
i wychowanie;
9 075 241
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]

gospodarka komunalna, transport
obsługa długu
pomoc społeczna i ochrona zdrowia

pomoc społeczna i
ochrona zdrowia
11 117 757
turystyka, kultura
i sport
1 038 439
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]

[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
[NAZWA KATEGORII]
[WARTOŚĆ]
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Wysokość dochodów i wydatków na 1 mieszkańca w zł.

zł7 534
2019 rok
zł7 038

zł5 291
2018 rok
zł5 311

0
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Analiza zadłużenia do dochodów i realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2019

[WARTOŚĆ]

40 227 320

2019 rok
5 327 764

Zadania
inwestycyjne
Dochody
budżetu
Kredyty i
pożyczki
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30 000 000

40 000 000

50 000 000
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W toku wykonywania budżetu Gminy Przywidz za 2019 r. dokonano spłat zobowiązań gminy
wynikających z wcześniej zaciągniętego długu w wysokości 873.000 zł. z niżej
wymienionych tytułów:
 kredyt z BGK zaciągnięty w 2007 r. na zadania inwestycyjne rata
w wysokości 45.000,- zł, (spłata do roku 2019),
 kredyt z BS Pruszcz Gd. zaciągnięty w 2018 r. na zadania inwestycyjne rata
w wysokości 720.000,- zł, ( spłata do roku 2024),
 pożyczka z WFOŚ w Gdańsku na zadania inwestycyjne,
rata w wysokości 108.000,- zł, (spłata do roku 2020).

Budżet Gminy Przywidz na koniec 2019 r. zamknął się deficytem
w wysokości 2.837.078,44 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek wynosi 9.175.764 zł.

Gmina Przywidz w czołówce najbardziej rozwojowych gmin Pomorza w 2019r.
Ranking wydatków inwestycyjnych to jedno z najważniejszych zestawień pokazujących
aktywność pomorskich samorządów. Inwestycje należą do kluczowych elementów oceny
działań poszczególnych samorządów. Dane z fotografii znajdującej się na następnej stronie
pochodzą z zestawienia przeprowadzonego przez Pomorski Samorząd w Liczbach , który
najpierw dokonał analizy sprawozdań finansowych Ministerstwa Finansów, a następnie
przeanalizował roczne wydatki majątkowe- inwestycyjne poszczególnych jednostek
terytorialnych, dzieląc je przez ilość mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy (na
podstawie danych dostępnych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego).
I w ten sposób sporządzono zestawienie najbardziej rozwojowych pomorskich samorządów.
Zgodnie z wyżej wspomnianą analizą - gmina Przywidz znajduje się na 5 miejscu
w Rankingu najbardziej rozwojowych gmin pomorza w 2019 roku w kategorii gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich.
„ W kategorii gmin wiejskich i miejsko-wiejskich prym wiodą Cedry Wielkie (3.371 zł
wydatków inwestycyjnych na 1 mieszkańca), Kaliska (3.070 zł), Przywidz (2.568 zł),
Studzienice (2.441 zł) i Szemud (2.202 zł).”
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W 2018 roku Gmina Przywidz plasowała się na 77 miejscu, a dziś w „Rankingu
najbardziej rozwojowych gmin Pomorza w 2019r.” jest to miejsce 5 !
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Na koniec 2019 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było
1930 ha, co stanowi
14,8% powierzchni gminy. Sporządzane miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego dotyczyły zmian fragmentów już obowiązujących
dokumentów planistycznych.

WYDANE W ROKU 2019 DECYZJE

14 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Dot. budowy lub rozbudowy
sieci elektroenergetycznych.

83 o warunkach
zabudowy

68 dot.
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

1 dot.
zabudowy
usługowej

14 dot. zabudowy innej
( zagrodowej,
produkcyjnej, rekreacyjnej)

Gospodarka komunalna
Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2019 r., 20 mieszkań,
a na dzień 31 grudnia 2019 r. – 20 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania wynosiła 49,31 m2 , a ogółem, w przeliczeniu na jednego mieszkańca
gminy – 0,17 m2 .
Na początku 2019 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 6 osób, zaś pod koniec
2019 r. było to 8 osób. W 2019 r. wpłynęło mniej wniosków o mieszkanie w stosunku
do roku poprzedniego ( w roku 2018 wpłynęło 8 wniosków, a w 2019r. – 4 wnioski).
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W 2019 r. oddano do użytkowania 1 mieszkanie, znajdujące się w zasobie gminy.
Zasady przyznawania mieszkań były następujące: kryterium dochodowe, sytuacja
rodzinna. Decyzje w tej sprawie były podejmowane przez komisję w składzie :
pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za gospodarkę mieszkaniową, pracownik
socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Asystent rodziny.
Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące w zasobie
gminy wynosiły łącznie 21 203,49 zł, a płatnościami dotyczyły 7 mieszkań. Na dzień
31 grudnia 2019 r. dane te przedstawiały się następująco: 23 060,81 zł. a płatnościami
dotyczyły 9 mieszkań.

Na dzień 1 stycznia 2019 r. w 15 % mieszkań, będących w zasobie gminy, nie było
toalet, zaś na dzień 31 grudnia 2019 r. odsetek ten wynosił 10 %.
W 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 50 317,14 zł, których
beneficjentami było 26 osób. Podstawą ich przyznania było spełnienie warunków
określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych. Kwota najniższego dodatku
wynosiła 51,14 zł., zaś kwota najwyższego dodatku – 428,52 zł.

Remonty

W 2019 roku dokonano remontu

3 mieszkań

Remont łazienki Trzepowo,
ul. Mestwina 4/3

Remont wewnętrznej
instalacji wodociągowej
Nowa Wieś Przywidzka,

Nowa Wieś Przywidzka,

ul. Szkolna 4 A

ul. Szkolna 4 A

Wymiana okien
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INWESTYCJE
W ramach
zadania „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej na terenie
Aglomeracji Przywidz” wykonano
następujące Inwestycje:

Budowa Oczyszczalni 5200RLM
dla Aglomeracji Przywidz
 stan zaawansowania prac na dzień 31.12.2019 r. - 50% - stan surowy
z wyposażeniem technologicznym
 koszt netto: 5 289 569,01 zł
 kwota dofinansowania: 2 581 309,68 zł, co stanowi 48,8 %
 koszt brutto: 6 506 169,88 zł

Budowa drogi dojazdowej do nowej
oczyszczalni ścieków o dł. ok. 320 m.b.
wraz z mostem na rzece Wietcisa.
 stan zaawansowania 100%
 koszt netto: 1 130 000,00 zł
 kwota dofinansowania : 551 440,00 zł,
co stanowi 48,8 %
 koszt brutto: 1 389 900,00 zł
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Budowa sieci doprowadzającej ścieki do nowej oczyszczalni
 o długości 1765 m.b. wraz z nowoczesną suchą przepompownią
dla całej Aglomeracji
 stan zaawansowania 100%
 koszt netto: 1 400 277,79 zł
 kwota dofinansowania: 683 335,56 zł, co stanowi 48,8 %
 koszt brutto: 1 722 341,68 zł
Budowa Kanalizacji w miejscowości Huta Dolna -Pomlewo
 o długości 5510 m.b. wraz z rurociągiem tranzytowym
i przepompownią kaskadową
 oraz odtworzeniem i ulepszeniem drogi w Hucie Dolnej
 stan zaawansowania: 100%
 koszt netto: 3 252 032,52 zł
 kwota dofinansowania:1 586 991,87 zł, co stanowi 48,8 %
 koszt brutto: 4 000 000 zł

Łączna kwota ww. inwestycji:

kwota netto :
11 071 879,32 zł

kwota
dofinansowania: 5
404 077,11 zł

kwota brutto:
13 618 341,61 zł
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Drogi
Gmina Przywidz posiada rozbudowaną sieć dróg gminnych o łącznej długości ponad 249 km.

W bieżącym
utrzymaniu jest
142 km

Są to drogi asfaltowe,
utwardzene płytami Jumbo
i szutrowe

Pozostałe 107 km to drogi
gruntowe, prowadzące do
pól i nieużytków

W roku 2019 została wykonana nawierzchnia dróg:
W technologii asfaltowej pomiędzy m. Czarna Huta – Roztoka
 długość: 900 m.b.
 koszt inwestycji: 562 847,30 zł
 kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego: ok 130 000,00 zł
Remont drogi transportu rolnego tzw. Antonówka
 o nawierzchni szutrowej długości 940 m.b.
 koszt inwestycji : 177 500,00 zł
 kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego: 150 000,00 zł
Utwardzenie dróg płytami Jumbo na terenie sołectw:
 Kozia Góra,
 Michalin,
 Nowa Wieś Przywidzka,
 Piekło Górne,
 Przywidz
Łączna kwota inwestycji : 115 856,00 zł (w tym w ramach FS: 57 928,00zł )
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Bieżące utrzymanie dróg
 stabilizacja gruzem i kamieniem łamanym oraz zagęszczanie walcem drogowym176 923,00zł (w tym Fundusze Sołeckie 40 601,00 zł)
 wymiana przepustów pod drogami i budowa nowych - 9 056,00zł
 zakup znaków drogowych, luster, tablic z nazwami ulic – 14 800,00zł

Gospodarka wodno-ściekowa
Urząd Gminy Przywidz prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz świadczy usługi w zakresie odbioru nieczystości
płynnych z wozów asenizacyjnych.
Działalność polega na:
wydobyciu, uzdatnianiu oraz rozprowadzaniu wody jej odbiorcom,
planowaniu rozbudowy w zakresie urządzeń wodociągowych,
określaniu wymagań technicznych zasilania w wodę oraz uzgadnianiu dokumentacji
projektowych,
prowadzeniu monitoringu podłączeń do sieci wodociągowej.
Poniżej krótkie podsumowanie dot. stanu gospodarki wodno-ściekowej za 2019r.
Urząd Gminy Przywidz posiada 11 ujęć wody
W większości ujęć woda jest uzdatniana poprzez odżelazianie, odmanganianie
i napowietrzanie. Konieczności uzdatniania nie stwierdzono dla ujęć w Gromadzinie
oraz Olszance.
W 2019 roku wpływy uzyskano ze sprzedaży wody – 186.517,42 mᶾ tj.
- 578 204,02 zł.
Woda wydobyta z ujęć gminnych w 2019 r. - 270 890 m³ .
W 2019 r. na sieci wodociągowej wystąpiło 13 awarii.
Ogółem długość eksploatowanej sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłącz)
wynosi 95,42 km.
Stan zwodociągowania % Gminy Przywidz wynosi : 97%
Liczba odbiorców (wg liczby przyłączy, podpisanych umów) prowadzących
do odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) korzystających z sieci
wodociągowej wynosiła na dzień 31.12.2019 r. - 1567 odbiorców,

22

Gmina Przywidz

Raport za 2019 r.

Liczba pozostałych odbiorców ( w tym m.in. instytucje, działalność gospodarcza)
korzystających wynosiła stan dzień 31.12.2019 roku – 20 odbiorców,
Ludność korzystająca z sieci wodociągowej na terenie Gminy Przywidz wynosi
ok. 5590 osób.
Średnie miesięczne zużycie wody na jednego mieszkańca wynosi ok. 3 m³ .
Jakość wody dostarczanej przez Urząd Gminy Przywidz w 2019 r. jest zgodna
z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
” W sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017
poz.2294).”

System kanalizacyjny
Działalność polega na:
przyjmowaniu, odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków,
planowaniu rozbudowy w zakresie urządzeń kanalizacyjnych,
określaniu wymagań technicznych odprowadzania ścieków oraz uzgadnianiu
dokumentacji projektowych,
określaniu wymagań technicznych dotyczących jakości odprowadzanych ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych oraz sprawowaniu kontroli nad ich przestrzeganiem,
prowadzeniu monitoringu podłączeń do sieci kanalizacyjnej.
Poniżej krótkie podsumowanie dot. systemu kanalizacyjnego za 2019 r.
Ogółem długość sieci kanalizacyjnej rozdzielczej (bez przyłącz)
na ternie Gminy Przywidz wynosi 34,9 km.
Sieć zlokalizowana jest na terenie następujących miejscowości: Przywidz, Pomlewo,
Piekło Dolne, Trzepowo oraz Borowina.
Przyłączonych do kanalizacji jest 680 gospodarstw domowych, w których
zamieszkuje 2 759 mieszkańców.
Stan skanalizowania % Gminy Przywidz przedstawia się następująco: 47,8 %
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Ilość odprowadzonych ścieków
do gminnej oczyszczalni w 2019r:
163 943,6, m³

odprowadzane kolektorem
sanitarnym: 141 395,3 mᶾ

ścieki dowożone:
22 548,3 mᶾ

OCHRONA ŚRODOWISKA
 Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych od właścicieli
posesji zamieszkałych wykonywała firma SUEZ Północ Sp. z o.o., na podstawie
wygranego przetargu. System zbiórki odpadów komunalnych objął posesje
zamieszkałe i niezamieszkałe.
 System segregacji w Gminie Przywidz oparty jest na zbiórce odpadów „u źródła”.
System oparty jest na 3 pojemnikach ( odpady resztkowe, metal i tworzywa sztuczne,
biodegradowalne) oraz workach w kolorach niebieskim( makulatura) i w kolorze
zielonym ( szkło).
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przedstawiała się następująco:
 odpady resztkowe gromadzone w pojemnikach o pojemności 120/240 l
opróżniane są co dwa tygodnie, podobnie jak odpady bio.
 odpady metale i tworzywa sztuczne gromadzone w pojemnikach o pojemności
120/240 workach kolorowych odbierane są 1 raz na 4 tygodnie,
 odpady biodegradowalne gromadzone w pojemnikach o pojemności 120/240 są 1 raz
na 2 tygodnie w okresie letnim i 1 raz na 4 tygodnie w okresie zimowym,
 odpady z papieru gromadzone w workach kolorowych odbierane są 1 raz na 13
tygodni,
 odpady ze szkła gromadzone w workach kolorowych odbierane są 1 raz na 8 tygodni.
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Dnia 05.12.2019 podpisano porozumienie dotyczące
realizacji przez Gminę Przywidz rządowego programu pt.:
„Czyste powietrze”. Przystępując do programu Gmina
Przywidz została włączona w proces weryfikacji
i przyjmowania wniosków o dofinansowanie oraz
wniosków o płatność. W ramach tego porozumienia
Pracownicy Urzędu pomagają wnioskodawcom poprawnie
złożyć wnioski oraz skompletować wymagane załączniki.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zakup sprzętu i wyposażenia
OSP Przywidz

OSP Jodłowno

• Namiot ratowniczy
szybko rozstawiany 2
szt.
• Parawan ochronny
• Kamera do samochodu
• Samochód
kwatermistrzowski Fiat
Doblo

• Zastaw ratownictwa
technicznego do bicia
szyb Glas Master
• Kamera do samochodu

OSP NWP
• Zbiornik/basen
przenośny

Przeprowadzone
w 2019r. kursy i szkolenia

podstawowy

ratownictwa
technicznego

dowódców

kwalifikowanej
pierwszej pomocy
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Członkowie OSP w Gminie Przywidz
Jednostka
OSP

Mężczyźni
18-65 lat

Kobiety
18-65

Mężczyźni
65 +

Razem

Liczba
członków
MDP

OSP
Przywidz

23

12

0

35

39 ( 17
chłopców
i 22
dziewczyny)

OSP
Jodłowno

23

1

0

24

0

OSP Nowa
Wieś
Przywidzka

14

4

1

19

0
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Ilość interwencji podejmowanych przez OSP z terenu Gminy w 2019 r.:
OSP Przywidz
pożary: 24
miejscowe zagrożenia: 61
alarmy fałszywe: 0
OSP Jodłowno
pożary: 15
miejscowe zagrożenia: 13
alarmy fałszywe: 0

Liczba samochodów w posiadaniu jednostek OSP na terenie Gminy Przywidz:

OSP Przywidz :
2 średnie samochody ratowniczo- gaśnicze
OSP Jodłowno :
1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy
OSP Nowa Wieś Przywidzka:
1 lekki samochód ratowniczy

Dotacje
W 2019r. Gmina Przywidz udzieliła dotacji na:
 Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego VOLVO – OSP Przywidz
w wysokości: 379 783 zł
 Drabinę ratowniczą – OSP Jodłowno.
Dotacja dla OSP Przywidz
 WFOŚiGW - 210 000,00 zł
 Starostwo Powiatowe -100 000 zł
 KSRG- 112 757,00 zł
Dotacje dla OSP Jodłowno
 Związek OSP RP 200,00 zł
 KSRG 4900,00 zł
 Inne 5000,00 zł
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Zarząd gminny w I kwartale 2019 roku zorganizował eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym. Dzieci i młodzież z Gminy
Przywidz reprezentowały Gminę Przywidz na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Sport
„Piłka Nożna – Junior”– dotacja w wysokości 10 000 zł udzielona Gminnemu
Towarzystwu Sportowemu w Przywidzu przez Urząd Gminy Przywidz -zrealizowana
i wydatkowana zgodnie z umową.

„ Przywidzki Sport Dzieci i Młodzieży”- dotacja w wysokości 10 000 zł udzielona
Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Zawisza Przywidz - zrealizowana i wydatkowana
zgodnie z umową.
Podopieczni Zbigniewa Jakusza-Gostomskiego oraz Joanny Żabińskiej trenują
na Arenie Przywidz kilka razy w tygodniu. Osiągają coraz większe sukcesy.
W 2019 roku wysoko uplasowali się w tabeli w zawodach Pomorskiej Wojewódzkiej
Ligi Piłki Ręcznej roczników 2007 i młodszych.
W turnieju współorganizowanym przez Urząd Gminy oraz Stowarzyszenie Akademię
Sportu Artura Siódmiaka zarówno chłopcy jak i dziewczęta zdobyli wysokie
III miejsce.
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Koła Gospodyń Wiejskich
Na terenie Gminy Przywidz działają 3 Koła Gospodyń Wiejskich – wspierające gminę
na koncertach, w trackie festynów sołeckich i imprez sportowych. Panie reprezentują Gminę
Przywidz również na wydarzeniach poza granicami Przywidza.
1. Koło Gospodyń Wiejskich w Przywidzu

Koło Gospodyń Wiejskich z Przywidza zajęła I miejsce w 2019 r. w kategorii:
Ciasto/tort o smaku orzechowym podczas IX Powiatowego Stołu Bożonarodzeniowego.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi Przywidzkiej.

Panie z Koła Gospodyń wiejskich z Pomlewa – „Pomlewianki”
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GMINNE KĄPIELISKO
Na terenie gminy jest jedno strzeżone kąpielisko
gminne, które znajduje się w Przywidzu przy
ul. Jeziornej.
Kąpielisko było czynne od 01.07.2019 r.
do 31.08.2019 r. Organizację i prowadzenie
w sezonie letnim kąpieliska gminnego w Przywidzu zlecono Wodnemu
Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
Podczas przygotowania kąpieliska do sezonu letniego wykonano następujące prace:
zakupiono piasek na plażę, wyremontowano jeden z pomostów, wyczyszczono dno
kąpieliska, „odświeżono” domek ratownika (wymieniono pokrycie dachowe).
Rada Gminy w drodze uchwały nr VI/43/2019 r. z dnia 29.03.2019 r.
określiła kąpielisko gminne przy ul. Jeziornej w Przywidzu.
Po sezonie kąpielowy w 2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pruszczu Gdańskim na podstawie czteroletniego zestawu danych o jakości wody
w kąpielisku (lata 2016-2019 ), określił jakość wody dla kąpieliska przy ul. Jeziornej
w Przywidzu – klasyfikacja kąpieliska – jakość doskonała.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Pomoc społeczna
 Adres: ul. Uhlenberga 10, 83-047 Przywidz
 Kierownik GOPS: Katarzyna Mytych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu jest jednostką organizacyjną Gminy
Przywidz, realizującą zadania Gminy Przywidz i Wojewody Pomorskiego.
Działalność ośrodka finansowana jest z:
 budżetu Gminy – zadania własne,
 budżetu państwa – zadania własne i zadania zlecone
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Wydatki GOPS finansowane były:

ze środków
Gminy na zadania
własne w kwocie
1 355 589,92 zł

ze środków
budżetu państwa
na zadania
zlecone w kwocie
8 015 326,82 zł

ze środków
budżetu państwa
na zadania
własne w kwocie
633 381,67 zł

Ośrodek realizuje, oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej , również inne
wynikające z ustaw między innymi takich jak ustawy o świadczeniach rodzinnych
i funduszu alimentacyjnym, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci dodatkach
mieszkaniowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny
i sytemu pieczy zastępczej oraz wynikających z realizacji programów dla ochrony poziomu
życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej np. program rządowy
w zakresie dożywiania.

Domy pomocy społecznej - zadania własne
Pomocą objęto 6 osób, które ze względu na stan zdrowia oraz sytuację rodzinną nie są w
stanie funkcjonować w środowisku, a rodzina nie może zapewnić całodobowej opieki
medycznej
i
innej
związanej
z
codziennym
funkcjonowaniem
w środowisku.
 Na tę formę pomocy wydano kwotę 267.179,91 zł , plan wynosił 285.280,00 zł ,
co stanowi 93,65 % planu.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
W 2019 roku do Przewodniczącego Zespoły Interdyscyplinarnego wpłynęło 10 Niebieskich
Kart z czego 6 procedur zostało zakończonych , 4 nadal trwają.

 Na tę formę pomocy wydano kwotę 2.087.57 zł, plan wynosił 2 500,00 zł ,
co stanowi 83,50 % planu.
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Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre
świadczenia społeczne
 Za osoby otrzymujące zasiłek stały (nie podlegające ubezpieczeniu
z innego tytułu) odprowadzona jest składka na ubezpieczenie zdrowotne procentowo
od kwoty wypłaconego świadczenia –wykonanie za okres I-XII 2019 r. 23.249,46zł,
co stanowi 80,17 %.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zasiłki okresowe

Schronienie

Zasiłki i pomoc
w naturze

Pomocą objęto
26 rodzin

Pomocą objęto
4 osoby

Pomocą objęto
83 rodziny

Łączna kwota
wsparcia rodzin:
32.945,19 zł

Łączna kwota
wsparcia:

Łączna kwota
wsparcia:

60.333,00 zł.

42.543,37 zł

Był to pobyt
w schronisku dla
bezdomnych.

Pomoc w zakresie dożywiania
 Na tę formę pomocy wydano 218.725,05 zł, co stanowi 69,18 % planu. W tym
dotacja w kwocie 180.000,00 zł, (wydatkowano 174.980,03 zł ).
 Środki wydatkowano między innymi na: Program „Posiłek w szkole i w domu” –
w ramach realizacji programu tutejszy Ośrodek opłacał posiłki dla uczniów w
szkołach: SP Przywidz, SP Trzepowo, SP Pomlewo, Publicznej Szkole Podstawowej
w Nowej Wsi Przywidzkiej, SP w Mierzeszynie, Specjalnym Ośrodku
Wychowawczym w Kościerzynie, SP w Warczu. Tą formą pomocy objęto 133 dzieci
na łączną kwotę 77.162,00 zł.
 Ponadto bezpośrednio do rodzin kierowano zasiłek, pomoc rzeczową
na przygotowanie posiłku w domu. Z tej formy pomocy skorzystało 152 rodziny
na łączną kwotę 127.367,16 zł.
 Dowóz gorącego posiłku do 20 osób na łączną kwotę 11.624,00 zł.
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Rodzaj świadczenia

Objęci pomocą

Wykonanie

% planu

Dodatki
mieszkaniowe
Zasiłki stałe
Zasiłki opiekuńcze
i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

26 rodzin

50 317,14 zł

99,99

38 osób

298 730,70 zł

95,44

3 osoby samotnie
zamieszkałe

16 795, 33 zł

34,19

 Świadczenie 500 + wypłacono na łączną kwotę 5.359.861,90 zł.
Objęci pomocą

Wykonanie

Zasiłki rodzinne

270 rodzin

910.948,20 zł

Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenie rodzicielski

204 osoby

405.467,28 zł

23 rodziny

143.532,40 zł

23 rodziny

417.494,86 zł.

Jednorazowa zapomoga
„Becikowe”

48 rodzin

48.000,00 zł

Specjalny zasiłek
opiekuńczy

4 rodziny

28.210,00 zł

Świadczenia rodzinne

Świadczenia pielęgnacyjne

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów tzw. fundusz alimentacyjny
 Z tej formy pomocy w 2019 roku skorzystało 23 rodzin ( 30 dzieci uprawnionych )
na łączną kwotę 148.550,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów
 Wpłynęły 74 wnioski w celu uzyskania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 Wykonanie za rok 2019 wynosi 42.237,26 zł, co stanowi 70,39 % planu.
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Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej

 Na świadczenia społeczne wydano kwotę 117.937,84 zł. – częściowe pokrycie
kosztów pobytu 13 dzieci w pieczy zastępczej oraz 1 dziecka w placówce
opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego- zadanie własne Gminy.
 GOPS w Przywidzu pozyskał dotację 20 862,00 zł na zatrudnienie Asystenta
Rodziny, którego działania polegają na pracy z rodzinami, w których istnieje
zagrożenie
umieszczenia
dzieci
w pieczy zastępczej. Asystent zajmował się 15 rodzinami, w których pracownik
socjalny uznał, że takie zagrożenie istnieje.
 GOPS realizował zadanie wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu „Dobry start", w 100 % finansowane z dotacji otrzymywanej z Urzędu
Wojewódzkiego. Na świadczenia społeczne „Dobry start” wydano kwotę –
246.900,00 zł - wypłacono świadczenie 823 uczniom.

W 2019r. wydano 294 Karty Dużej Rodziny.

Najważniejsze wydarzenia Ośrodka
 Wycieczka na Hel w dniu 28 czerwca 2019 roku dla rodzin wielodzietnych
oraz samotnie wychowujących dzieci ( grupa 46 osobowa)
 Bal Seniora dnia 26 października 2019 roku na Patio Hali widowiskowo- sportowej
Arena Przywidz na 200 osób.
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 Pozyskanie oraz rozdanie artykułów żywnościowych – frytki mrożone dla
mieszkańców Gminy Przywidz dn. 08 października 2019 roku.
 Spotkanie opłatkowe dnia 18 grudnia 2019 roku dla 80 osób t.j. samotnych, starszych
oraz niepełnosprawnych z terenu Gminy Przywidz.
 Dowóz gorącego posiłku do 20 rodzin z terenu Gminy Przywidz .
 W 2019 roku został złożony wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA
EDUKACJA ROZWÓJ „Skuteczna pomoc w Gminie Przywidz”. Projekt został
pozytywnie rozpatrzony realizacja nastąpi z dniem 1 maja 2020 roku. Łączna wartość
projektu to kwota 389 025,00 zł.

Gminny program profilaktyki 2019 rok
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
1. Prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego w zakresie uzależnień – pomoc
psychologiczna, motywacja do podjęcia zmiany i terapii: 1 godzina raz w tygodniu
przez cały rok.
2. Udzielano informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji
poszczególnych służb, przychodni, placówek, szpitali. Przeprowadzono testy
autodiagnozy z osobami pijącymi szkodliwie;
3. Wspieranie abstynencji – nieodpłatne udostępnianie lokalu należącego do gminy.
4. Cotygodniowe
spotkania
osób
uzależnionych
i współuzależnionych z zachowaniem tajności personalnej i tematycznej.
5. Udział w spotkaniach brało średnio około 3 osób, regularność udziału jest zmienna
zapisywana w grafiku spotkań.
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6. Badania specjalistyczne biegłych – GKRPA w Przywidzu pokryła koszty badania
biegłych psychologa i psychiatry 4 osób skierowanych wcześniejszymi wnioskami
do Sądu o zastosowanie poddania się
leczeniu odwykowemu. W grudniu
wystosowano pismo do sądu dotyczących 2 osób o przebadanie przez biegłych
sądowych i poddaniu się leczeniu odwykowemu.
7. Wczesne wykrywanie choroby alkoholowej – skierowano 5 osób do Poradni Zdrowia
Psychicznego NZOZ „Medico” w Kolbudach; współpraca z pracownikami socjalnymi
GOPS w Przywidzu oraz Posterunkiem Policji w Kolbudach.
Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy i przemoc, pomocy
psychologiczno - społecznej i prawnej.
1. Na terenie gminy Przywidz działało 6 ognisk świetlicowych, gdzie udzielana była
pomoc dzieciom i innym członkom rodzin z problemem alkoholowym. Zatrudniono
6-ciu nauczycieli – wychowawców do prowadzenia zajęć świetlicowych z elementami
profilaktyki uniwersalnej oraz z elementami socjoterapii.
Czas działania ognisk i ilość dzieci biorących uczęszczających na zajęcia w poszczególnych
ogniskach świetlicowych:

Przy SP w Trzepowie

Grupa młodsza - zajęcia
1 x w tyg. po 2 h - średnio
na zajęcia uczęszczało 10 dzieci

Grupa dzieci w wieku szkolnym zajęcia 1x w tyg. po 2h - średnio
na zajecia uczęszczało 7 dzieci
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Grupa dzieci w wieku
szkolnymPrzy SP w Pomlewie

zajęcia 1x w tyg. po 2h
średnio na zajęcia
uczęszczało -12 dzieci

Grupa dzieci w wieku
szkolnymRemiza OSP Jodłowno

Przywidz przy ul.
Gdańskiej 15

zajęcia 1x w tyg. po 2h
średnio na zajęcia
uczęszczało 12 dzieci

Grupa dzieci w wieku
szkolnymzajęcia 1xw tyg. po 2h
średnio na zajęcia
uczęszczało 6 dzieci

Grupa dzieci
Remiza OSP w Nowej
Wsi Przywidzkiej

w wieku szkolnymzajęcia 1x w tyg. po 2h
średnio na zajęcia
uczęszczało 13 dzieci

Podsumowując powyższe- w prowadzonych zajęciach w w/w świetlicach brało udział 68
dzieci. Świetlice pracowały na podstawie przygotowanych przez nauczycieli programów
wychowawczych rozwijających zainteresowania i profilaktyce edukacyjnej dostosowanej
do potrzeb uczestników. Wszystkim dzieciom zapewniano poczęstunek podczas zajęć
w świetlicach oraz materiały potrzebne do zajęć. Ewaluacja zajęć przez nauczycieli nastąpiła
w grudniu poprzez sporządzenie sprawozdań z działalności poszczególnych świetlic.
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Pomoc finansowa w ramach działań Gminnego Programu Profilaktyki
 Zakupiono nagrody, animacje i atrakcje dla dzieci podczas festynów sołeckich.
 Wsparto organizację „Przywidzkiej Pętelki”.
 Zakupiono bilety wstępu dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Trzepowie
( grupa młodsza) na plac zabaw w Nowej Karczmie z okazji Dnia Dziecka.
 Pokryto koszty przejazdu dzieci z świetlic środowiskowych do Lotosu w ramach Dnia
dziecka oraz do Gdyni do Oceanarium.
 Dofinansowano zajęcia rehabilitacyjne dla seniorów z Marszewskiej Góry
i Jodłowna.
 Zakupiono komiks -projekt dla młodzieży „Alkohol drogą do nikąd”.
 Pokryto koszty przejazdu dzieci do Gdańska, zakupiono bilety do kina.
 Pokryto koszty zakupu batonów dla dzieci z Gminy Przywidz podczas
przeprowadzonych spektakli z elementami profilaktycznymi na Mikołajki przez
aktorów z teatru z Gdańska.
 Zakupiono sprzęt sportowy na Hale Arena Przywidz dla dzieci, które biorą udział
w zajęciach sportowych odbywających się na Hali.
 Zakupiono paczki świąteczne dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe.
Inne działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydano 8 pozytywnych opinii lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Przeprowadzono kontrole sklepów pod kątem zastosowania przepisów ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Komisja w składzie 4 osobowym zajmowała się czynnościami zgodnymi ze swoimi
kompetencjami. W 2019 roku komisja zebrała się 16 razy.

Środowiskowy Dom Samopomocy
Adres: ul. Główna 5, 83-047 Marszewska Góra
Kierownik: Anna Kolaska
To jednostka organizacyjna Gminy Przywidz
od 01.01.2019 roku.
Stanowi placówkę wsparcia typu ŚDS A,B,C
tzn. dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie, przewlekle psychicznie chorych
oraz osób wykazujących inne zaburzenie
psychiczne.
Ośrodek przeznaczony jest dla 30 osób.
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Kierowane są osoby z orzeczeniami z terenu Gminy Przywidz oraz Trąbki Wielkie.
Decyzję o skierowaniu wydaje GOPS w Przywidzu.
ŚDS jest finansowany z budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Dotacja wykorzystana na rok 2019 wynosiła 643.434,22 zł.
Działalność ośrodka :

Zajęcia wspierającoaktywizujące

aktwyności sportowe,
wycieczki, wyjścia kulturalne

zajęcia indywidualne
i zespołowe

treningi : kulinarne, bużetowe,
samoobsługi, zdrotowtne

terapia zajęciowa,
gimnastyka, nauka
dbania o higienę
osobistą

Współpraca:
 Fundacja Pan Władek - wspiera ŚDS w zakresie dostarczanie żywności i ubioru dla
podopiecznych.
 Fundacja NOVA - organizowała kursy unijne w placówce dla podopiecznych
w zakresie obsługi komputera oraz nauki nurkowania dla uczestników.
 Fundacja Progres - zaprasza podopiecznych na organizowane przez siebie imprezy
min. Bale w restauracji "Miasto Aniołów" w Gdańsku, zawody pływackie w
Gdańsku.
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OŚWIATA
Art.11 ustawy z dnia 14 grudnia2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z
późn.zm.): Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31
października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok.
Gmina Przywidz realizuje zadania oświatowe określone w:
1) ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.),
zwanej dalej ustawą o samorządzie gminnym- zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy”,
2) ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U z. 2019r. poz. 1148 z późn.zm.),
ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty 9Dz.U. z 2019r. poz.1481 z ;późn.zm.),
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203 z późn.zm),
3) ustawie z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967 ze zm.).

Lokalne prawo oświatowe
W roku 2019 Rada Gminy Przywidz podjęła niżej wymienione uchwały związane
z realizacja zadań oświatowych:
Uchwała Nr VI/39/ 2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie
określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach środków finansowych
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Przywidz oraz warunków i sposobu ich
przyznawania.
Uchwała Nr VI/40/ 2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem
w 2019r.
Uchwała Nr VI/41/ 2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Przywidz oraz określenia granic ich obwodów.
Uchwała Nr VIII/55/ 2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia
objętych dofinansowaniem w 2019r.
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Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 27 czerwca 2019 roku w
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze.
Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie
wy nagradzania nauczycieli oraz określenia wysokości dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania w szkołach dla których
organem prowadzącym jest Gmina Przywidz.
Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 25 września 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli oraz określenia
wysokości dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania
i wypłacania w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Przywidz.
Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Gminy Przywidz z dnia 31 października 2019 roku w
sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych
w tramach środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę
Przywidz oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Wójt Gminy Przywidz wydał niżej wymienione zarządzenia związane
z realizacja zadań oświatowych:
Zarządzenie nr RO.0050.7.2019 Wójta Gminy Przywidz z dnia 31.01.2019
w sprawie ustalania harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
i klasach pierwszych publicznych szkól podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Przywidz.
Zarządzenie nr RO.0050.14.2019 Wójta Gminy Przywidz z dnia 20.03.2019r w
sprawie przyznania stypendium Wójta Gminy Przywidz dla szczególnie uzdolnionych
uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci i
młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Przywidz.
Zarządzenie nr RO.0050.26.2019r z dnia 15.04.2019 r. w sprawie powołania gminnej
komisji konkursowej w celu oceny prac plastycznych w wojewódzkim konkursie
pt.” Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”
organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.
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Zarządzenie nr RO.0050.36.2019 Wójta Gminy Przywidz z dnia 04 czerwca 2019
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Unii Europejskiej w Przywidzu.
Zarządzenie nr RO.0050.47.2019 Wójta Gminy Przywidz z dnia 9 lipca 2019r.
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Przywidzu oraz wyznaczenie
przewodniczącego komisji konkursowej.
Zarządzenie nr RO.0050. 52.2019 Wójta Gminy Przywidz z dnia 26 lipca 2019r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Unii Europejskiej w Przywidzu.
Zarządzenie nr RO.0050.54.2019 Wójta Gminy Przywidz z dnia 01 sierpnia 2019r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Unii
Europejskiej w Przywidzu.
Zarządzenie nr RO.O.0050.81.2019 z dnia 20.11.2019 w sprawie powołania komisji
opiniującej wnioski o przyznanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla
nauczycieli.
Organizacja placówek oświatowych
W roku 2019 Gmina Przywidz była organem prowadzącym dla: trzech szkół podstawowych.
Stan organizacji placówek przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym :
1. Szkoła Podstawowa w Przywidzu im. Unii Europejskiej
„0”

Klasa I

33

17

30

32

Liczba uczniów stan na 30.IX.2018
Klasa II Klasa
Klasa
Klasa V Klasa
III
IV
VI
12
23
37
46
27
Stan na 30.IX.2019
20
11
22
36
48

Klasa
VII
45

Klasa
VIII
36

29

45

Szkoła Podstawowa w Przywidzu im. Unii Europejskiej- klasy gimnazjalne
Liczba uczniów klas gimnazjalnych stan na 30.09.2018
Klasa III
Gimnazjum wygasa z dniem 31 sierpnia
2019r.
57
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2. Szkoła Podstawowa im.bł. ks.Jerzego Popiełuszki w Pomlewie.
„0”

Klasa I

9

7

14

8

Liczba uczniów stan na 30.IX.2018
Klasa II Klasa
Klasa
Klasa V Klasa
III
IV
VI
10
8
10
18
7
Stan na 30.IX.2019
9
11
8
10
16

Klasa
VII
9

Klasa
VIII
5

6

9

Klasa
VII
15

Klasa
VIII
16

12

15

3. Szkoła Podstawowa w Trzepowie
„0”

Klasa I

14

8

12

11

Liczba uczniów stan na 30.IX.2018
Klasa II Klasa
Klasa
Klasa V Klasa
III
IV
VI
10
11
18
18
12
Stan na 30.IX.2019
8
8
12
17
17

Do zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego należy również
prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych. W ewidencji
prowadzonej przez Gminę Przywidz w 2019 roku znajdowało się 1 szkoła
niepubliczna prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Nowej wsi Przywidzkiej
oraz
1 przedszkole niepubliczne „Wróżkolandia”. Szczegółowe informacje w zakresie
liczby i rodzaju szkół i placówek niepublicznych oraz prowadzonych przez osoby
fizyczne lub prawne inne niż JST przedstawia poniższa tabela.

1.Przedszkole Niepubliczne „ WRÓŻKOLANDIA”

I
17

ROK 2019
Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w poszczególnych miesiącach
II
III
IV
V
VI
VII
VIII IX
X
XI
XII
17
18
20
21
21
21
21
19
19
18
19
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2. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Przywidzkiej
„0”

Klasa I

3+10(oddział
przedszkolny
poniżej 6 lat)

8

3+14
(oddział
przedszkolny
poniżej 6 lat)

4

Liczba uczniów stan na 30.IX.2018
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
II
III
IV
V
VI
4
6
6
9
9

6

Stan na 30.IX.2019
6
6
6

9

Klasa
VII
9

Klasa
VIII
6

8

8

Finanse

Zadania oświatowe finansowane są z subwencji oświatowej, dotacji celowych oraz środków
samorządowych. Wielkość części oświatowych subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek
samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Subwencje dzieli się
na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach
statystycznych ( SIO) oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego i przyznaje się na każdy rok kalendarzowy.
Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotacje
celową z budżetu państwa na dzieci w wieku 2,5- 5 lat. Wysokość dotacji obliczana jest, jako
iloczyn kwoty rocznej oraz liczny dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego
na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji oraz subwencji na dzieci 6 letnie. Zadaniem
Gminy jest refundacja udzielonej dotacji na uczniów uczęszczających do niepublicznych
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych Gmin, a będących
mieszkańcami Gminy Przywidz. Przekazywanie środków na podstawie ustawy o systemie
oświaty. Obecnie do przedszkoli w innych gminach uczęszczało średnio 32 dzieci tj. Gmina
Kolbudy-16-18 dzieci, Gmina Somonino-8-9 dzieci, Gmina miasta Gdańsk -2 dzieci i Gmina
Pruszcz Gdański -3-6 dzieci.
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2 oddziały
przedszkolne
3 razem poz. 1-2
SP Pomlewo
1 szkoła
podstawowa
2 Środki z
rezerwy na
wyposażenie w
pomoce
dydaktyczne
3 oddziały
przedszkolne
razem poz. 1-3
Szkoła
niepubliczna

Raport za 2019 r.

Wysokość
dopłat
poniesionych
ze środków
własnych
m-cznie na
1 ucznia

Liczba
oddziałów

Subwencja

Subwencja
na 1 ucznia
m-cznie

Wydatek
mieści się
w subwencji

13

2 837 470,00

973,06 zł

Poniesione
wydatki
2019 r.

Liczba
dzieci

2 817 457,26

243

538 598,27

102

932 910,58
4 288 966,11

56

957,18 zł

3

504 090,00
3 341 560,00

1125,2 zł

1 661 407,12

100

347,37 zł

8

1 244 560,00

1037,13 zł

111 351,74

12

6

1
1 244 560,00

1 772 758,86

1 319 150,24

89

240,2 zł

8

71 000,00

118 728,27

1 062 616,00

994,95 zł

71 000,00

14

1

1 508 878,51

1 133 616,00
61

936 179,00

8

936 178,00

1278,9

*działalność gimnazjum trwała 8 miesięcy
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W roku 2019 na pomoc o charakterze socjalnym (dotacja celowa i środki własne
gminy) wydatkowano 42 237,26zł z tego z dotacji 33 789,81zł , ze środków własnych
8 447,45 zł. Stypendia socjalne otrzymało 76 uczniów w tym: 61 uczniów ze szkół
podstawowych, 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wypłacono także 1 zasiłek
losowy. Wysokość stypendia zależna była od wysokości zasiłku rodzinnego i
dochodu przypadającego na członka rodziny. W roku 2019 obowiązywały dwie stawki
stypendium: 550,00 zł oraz 600,00zł.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są stypendia
Wójta Gminy Przywidz za wyniki w nauce. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy stypendia
przyznawane były dla uczniów klas ósmych i III klas gimnazjalnych z najwyższą
średnią ocen za pierwsze półrocze roku szkolnego 2018/2019. Zgodnie z Uchwałą
IV/26/2018 Rady Gminy Przywidz z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Przywidz dla szczególnie
uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Przywidz.
Stypendia motywacyjne Wójta otrzymało 11 uczniów : 4 uczniów III klas gimnazjum
oraz 7 uczniów z klasy VIII Szkół Podstawowych). Dla 6 uczniów przyznano
stypendium po 200zł m-cznie przez okres 5 m-cy, oraz dla 5 uczniów po 100zł mcznie przez okres 5 m-cy. tj. w sumie 8500 zł.
Zgodnie z uchwałą XXV/177/2017 RG Przywidz z dnia 29 marca 2017r. W 2019r.
Wójt Gminy przyznał 3 stypendia sportowe
 Za zajęcie I m-sca w konkurencji walki kobiet do 54 kg podczas XII
Międzynarodowego Turnieju Taekwon-Do Mazovia Cup 2018 i V Mistrzostw Polski
Taekwon-Do Seniorów Starszych i Weteranów. Stypendium wypłacane w kwocie
300 zł miesięcznie przez okres 12 m-cy.
 Za zajęcie III miejsca w konkurencji walki kobiet do 42 kg podczas XII
Międzynarodowego Turnieju Taekwon-Do Mazovia Cup 2018 i V Mistrzostw Polski
Taekwon-Do Seniorów Starszych i Weteranów. Stypendium wypłacane w kwocie
100 zł miesięcznie przez okres 12 m-cy.
 Za zajęcie I miejsca w konkurencji pływanie z płetwą na 100m, podczas zawodów
Pucharu Europy Juniorów w Gliwicach w dniach 25-27.10.2019r. Stypendium
wypłacane przez okres 12 m-cy po 400zł.
 Do maja 2019r. wypłacone zostało stypendium za zajęcie III miejsca w Grand Prix
Polski Juniorów i Seniorów TAEKWON-DO-ITF w konkurencji Walki Juniorek z
roku 2018 na kwotę 750zł.
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Dowożenie Uczniów do szkół
Zadaniem Gminy jest dowóz uczniów do szkół. W 2019r. uczniowie byli dowożeni
2 autobusami do szkół na terenie Gminy Przywidz oraz 2 BUS-ami. Dowozem objęto
uczniów do 3 szkół z terenu Gminy Przywidz oraz poza teren Gminy Przywidz uczniów
niepełnosprawnych do Trąbek Wielkich i Warcza (tj. 201 uczniów dowożonych w pierwszym
półroczu, od września 2019r.-średnio 166 uczniów) . Poza terenem gminy dowozi się 15
dzieci do Zespołu Szkół w Warczu . W I półroczu do m-ca maja 2019r.dowożono 1 dziecko
do OREW-u w Trąbkach Wielkich.
Autobusy kursowały na trasach:
 Przywidz – Trzepowo – Kierzkowo – Olszanka – Trzepowo – Przywidz, ( dziennie 4-5
kursów) po ok. 160 km dziennie.
 Przywidz – Pomlewo- Jodłowno- Marszewo-Nowa Wieś Przywidzka- RoztokaKlonowo ( dziennie 4-5 kursów) po ok. 150 km dziennie.
 Jeden BUS wykonuje dwukrotnie kursy do Szkoły Specjalnej w Warczu 15 dzieci
z terenu Gminy Przywidz.
 Drugi BUS kursuje na trasach: Przywidz- Częstocin- Czarna Huta – Piekło Dolne Trzepowo – Przywidz i z powrotem.
 Na dowożenie uczniów do szkół w 2019 roku wydatkowano- 233 097,26 zł.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 Na podstawie art.122 ustawy prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli umowę
z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje
dofinansowanie kosztów kształcenia. Na podstawie wniosku, złożonego przez
pracodawcę, Wójt przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji.
 W roku 2019 wypłacono środki finansowe 6 pracodawcom z tytułu nauki zawodu
za wyszkolenie 4 uczniów w wysokości 26 322,00 zł . Dofinansowanie
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników
pokrywane jest
ze środków Funduszu Pracy.
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SP im. Unii Europejskiej w Przywidzu

Dyrektor Szkoły
Wicedyrektorzy

Liczba pracowników
pedagogicznych
Liczba etatów
administracji i obsługi
Liczba pracowników
administracji i obsługi
Liczba uczniów
Odziały w szkole

Rok szkolny 2018/2019 - II
semestr
Od 01.01.2019 do 31.08.2019
Katarzyna Sprusik Olszewska
Małgorzata Cieszyńska Szkoła ul. Szkolna
Hanna Makutonowicz - Radej
- Odziały Przedszkolne ul.
Cisowa
44

Rok szkolny 2019/2020- I
semestr
Od 01.09.2019 do 31.12.2019
Magda Dryll

13

13

14

16 ( w tym 2 osoby na
zastępstwo)
361
Odziały przedszkolne - 122 os
Klasy 1-3 SP- 62 os
Klasy 4-8 SP- 177 os

420
Odziały przedszkolne - 120 os
Klasy 1-3 SP- 52 os
Klasy 4-8 SP- 192 os
Klasy 3 Gimnazjum- 56

Małgorzata Cieszyńska Szkoła ul. Szkolna
Hanna Makutonowicz - Radej
- Odziały Przedszkolne ul.
Cisowa
42

Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium Wójta Gminy Przywidz: 8
Klasy 8: 2
Klasy III G: 6
Liczba uczniów kończących rok szkolny 2018/2019 z wyróżnieniem: 134
Klasy 1-3: 24
Klasy 4-8: 92
III klasy G: 18
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Liczba uczniów, którzy na koniec roku szkolnego 2018/2019 otrzymali nagrodę Wójta Gminy
Przywidz:21
Klasy 8: 9
III klasy G: 12
Udział uczniów w projektach, imprezach, ważniejsze wydarzenia:
 Przywidz dla 27 finału WOŚP - Sztab został zarejestrowany przy Szkole
Podstawowej w Przywidzu i otrzymał numer 5079.Łączna kwotą, którą zebrał Sztab to
49 247,77zł.
 Trójporozumienie V edycja - W dniach 11 - 15.02.2019 Szkoła Podstawowa im.
Unii Europejskiej w Przywidzu była organizatorem V edycji wymiany młodzieży
w ramach Trójporozumienia gmin Trąbki Wielkie, Cedry Wielkie i Przywidz.
 Współpraca przywidzkich harcerzy z brytyjskimi skautami.
 Dzéń Jednotë Kaszëbów w Przëwidzu- 19 marca 2019 roku na patio Areny
Przywidz obchodzono Dzień Jedności Kaszubów. Oprócz uczniów i nauczycieli SP
Przywidz, w obchodach wzięły udział także okoliczne szkoły – SP w Trzepowie, SP w
Pomlewie, SP w Nowej Wsi Przywidzkiej, ZKPiG w Kolbudach. Dzień Jedności
Kaszubów obchodzony był w Przywidzu po raz piąty.
 Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Wiosenne dyktando” – 9 maja 2019r.
w Goręczynie odbył się wojewódzki etap konkursu ortograficznego pod hasłem ,,
Wiosenne dyktando". Wzięli w nim udział przedstawiciele powiatów województwa
pomorskiego. II miejsce zajął uczeń SP Przywidz Łukasz Rejniak, III miejsce zdobyła
uczennica SP Przywidz – Patrycja Rejniak.
 Międzyszkolny Turniej Językowy „ English und Deutsch Masters”
w Sierakowicach. – I miejsce drużyny gimnazjalnej z SP Przywidz.
 Program „Trzymaj formę”
 Udział
harcerzy
w
rajdzie
„Bezdroża” i obozie harcerskim
 Ustanowienie LOGA szkoły
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Wprowadzenie „ Szkoły bez dzwonka”
Zielone lekcje – warsztaty z ornitologiem dla przedszkolaków
„ Akademia Młodego Sportowca” dla przedszkolaków
Warsztaty z rodzicami -w maju 2019 odbyły się warsztaty z doświadczeń
chemicznych dla grup 5,6 latków.
 Akacja „Finansowy elementarz”- był to cykl bezpłatnych warsztatów edukacyjnych
dla przedszkolaków, zorganizowanych przez Fundację bank Millenium i Fundację
Verba.









Wydarzenia z udziałem władz gminnych:
Zakopanie Kapsuły Czasu
Akademia - Dzień Nauczyciela
Akademia 11- Listopada
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
Międzynarodowy Dzień Języków Obcych
"Przez sport do praworządności" - Fundacja Artura Siódmiaka-, udział uczniów
klas 6-8 w spotkaniu
"Bajkowe Jasełka"

Osiągnięcia sportowe
III miejsce dziewcząt w Turnieju Piłki Ręcznej w Wejherowie – listopad 2019r.
I miejsce dziewcząt i chłopców w Gminnych Igrzyskach Dzieci i Młodzieży w dwa
ognie usportowione w Przywidzu – grudzień 2019r.
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Szkoła Podstawowa w Trzepowie

Dyrektor Szkoły: Cezary Bach- Żelewski

Liczba nauczycieli

Poziom
wykształcenia

2018

2019

2018

2019

18- w
tym na
pełnych
etatach -9

21 ( doszła
klasa VIII)w tym na
pełnych
etatach -9

100 %
mgr

100 %
mgr

Kwalifikacje do 3
i więcej
przedmiotów
2018
2019

11

13

Stopień awansu
zawodowego
2018

2019

D- 10
M-3

D- 12
M-2

K-3
S-2*

K- 4
S- 1*

*D- dyplomowani, M- mianowani, K- kontraktowi, S-stażyści

Działalność
W 2019r. na wniosek Dyrektora Szkoły w ramach programu Aktywna Tablica szkoła
pozyskała dwa 65 calowe monitory interaktywne do pracowni języka polskiego
i angielskiego.
Miało miejsce bezpłatne, przesiewowe, komputerowe badanie wzroku dla chętnych
uczniów.
Odbyły się warsztaty psychologiczne dla uczniów klas VII i VIII.
Miał miejsce 7-dniowy zimowy projekt feryjny – dla 21 uczniów.
Uczniowie mogli bezpłatnie odbyć badanie stomatologiczne.
Udział w „Młodzieżowym College Kreatywności i Innowacyjności” w Sopockiej
Szkole Wyższej – przy współudziale Urzędu Gminy i GOK.
Kilkudniowe/ jednodniowe wycieczki szkolne oraz lekcje w terenie
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Osiągnięcia uczniów
 III miejsce w konkursie wojewódzkim z j. polskiego „Rozwiąż język”.
 III miejsce w Wojewódzkim Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
 II miejsce i wyróżnienie w kategorii rzeźba w Ogólnopolskim turnieju
„ Niech żyje rock n roll”.
 Dwa wyróżnienia w kategorii prac plastycznych w Ogólnopolskim turnieju
„ Niech żyje rock n roll”.
 4 finalistów Powiatowych eliminacji Konkursu Belnego Czetanio.
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Szkoła Podstawowa w Pomlewie

Poziom wykształcenia

Poziom wykształcenia kadry pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Pomlewie
bez stopnia
stażysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
awansu

magister
z przygotowaniem liczba
etaty
pedagogicznym

2
2,09

licencjat
liczba
z przygotowaniem
pedagogicznym
etaty

ogółem

2
2,28

2
1,27

11
9,69

17
15,33

1

1

2

1,39

0,36

1,47

liczba

pozostałe
kwalifikacje

etaty

Razem

liczba

2

3

3

11

19

etaty

2,09

3,67

1,63

9,69

16,80

Kadra pedagogiczna wg SIO na 30.09.2019r. Liczba nauczycieli: 19, liczba etatów: 16,8

Działalność







Zbiórka elektrośmieci w styczniu 2019
Dzień jedności Kaszubów
Wyjazd na mecz piłki nożnej
Akcja Caritas „ Tak. Pomagam!”
Wyjazd do Warszawy – zwiedzanie Sejmu, Senatu i miasta
Udział w projekcie: „Młodzieżowy College Kreatywności
i Innowacyjności” w Sopockiej Szkole Wyższej – przy współudziale Urzędu Gminy i
GOK
 Ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata”
 Wycieczka klas VII i VIII do zakładu Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A.
w ramach realizacji zajęć doradztwa zawodowego oraz Edukacji dla Bezpieczeństwa
 Podpisanie i realizacja umowy na przyłączenie do systemu OSE

Sukcesy sportowe
Dzieci – na szczeblu gminnym:
I miejsce w Gminnych Igrzyskach dzieci: dziewcząt
i chłopców unihokeju
II miejsce w Gminnych Igrzyskach Dzieci chłopców tenisie stołowym
I miejsce w Gminnych Igrzyskach Dzieci dziewcząt tenisie stołowym
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Młodzież – na szczeblu gminnym:
I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży chłopców tenisie stołowym
I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży chłopców unihokeju
II miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży dziewcząt unihokeju
II miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży dziewcząt tenisie stołowym
I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży chłopców w piłce koszykowej 3x3
Szczebel powiatowy:
II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Dzieci dziewcząt w tenisie stołowym.

Gminna Biblioteka Publiczna
Dyrektor w 2019r. : Bogumiła Senger
1047 Czytelników (liczba ta wzrosła o 56 osób
względem roku 2018),
1061 -liczba zakupionych książek
(liczba ta wzrosła o 101 szt. względem roku 2018),
46262 -liczba wypożyczeń na zewnątrz i na miejscu
(liczba ta wzrosła o 678 wypożyczonych egzemplarzy
względem roku 2018).
Działalność










warsztaty wielkanocne w SP w Nowej Wsi Przywidzkiej dla 40 dzieci,
warsztaty wielkanocne w SP w Pomlewie dla 45 dzieci,
Półkolonie zimowe dla 10 dzieci,
warsztaty, czytanie wierszyków w Przedszkolu Wróżkolandia dla 17 dzieci,
warsztaty, czytanie wierszyków w Przedszkolu Gminnym w Przywidzu dla 15
dzieci,
półkolonie letnie dla 10 dzieci,
noc bibliotek dla 14 dzieci,
od września do grudnia udział w akcji "Przerwa na wspólne czytanie" z Kinder
Kanapką,
Przez cały rok Biblioteka brała udział w akcji z Fundacją Metropolia Dzieci "Z Książką na start"
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Gminny Ośrodek Kultury
Jednostka organizacyjna w Gminie Przywidz, która odpowiada za działalność kulturową,
edukacyjną i społeczną, poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, zajęć edukacyjnych dla
dzieci i dorosłych, szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych, organizację imprez
o charakterze rozrywkowym, spektakli teatralnych a także działań w zakresie rozwoju
sportowego mieszkańców Gminy, oraz podejmowanie innych działań, dzięki którym
mieszkańcy mają okazję uczestniczyć w szeroko pojmowanej kulturze.
GOK razem z Urzędem Gminy Przywidz podejmują szereg działań, aby umożliwić
Mieszkańcom dostęp do życia kulturalnego na terenie gminy. Są organizowane wydarzenia
charytatywne, lekcje nauki gry na instrumentach, śpiewu, koncerty, wyjazdy edukacyjne dla
dzieci i dorosłych, spotkania z artystami, festyny, imprezy kulturalno-sportowe, sztuki
teatralne, zawody sportowe, wydarzenia związane z obchodami świąt państwowych, szereg
zajęć ruchowych i wycieczki dla Seniorów, oraz wiele innych mniejszych i większych działań
wspierających wydarzenia około kulturowe realizowane w Gminie.
Dyrektor GOK w Przywidzu w 2019r.– Anna Zulewska

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu w 2019r.

V Edycja ROCKBLU Festiwal

Dożynki 2019 w Nowej Wsi
Przywidzkiej

Otwarcie Informacji
Turystycznej w Przywidzu
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Organizacja Orszaku Trzech Króli we współpracy z Parafią Św. Franciszka
Ksawerego.
Finał WOŚP ze wsparciem organizacji zbiórki do puszek, dla Gminy Kolbudy
Konkursy wewnętrzne Gdańskiej Szkoły Artystycznej – konkurs taneczny, który
zgromadził w hali Arena Przywidz kilkaset osób z Trójmiasta i okolic.
Dzień Kobiet w Przywidzu – coroczne wydarzenie integrujące Panie z naszej Gminy
przy ciastku, kawie i dobrej muzyce.
Kurs dla osób bezrobotnych – Menager Kultury
Realizacja spektaklu grupy teatralnej „W Garderobie” – Surowy Czosnek ponad 800
osób uczestniczyło w premierowych pokazach.

Turnieje piłki
nożnej i ręcznej

Teatr

na Arenie Przywidz

w Garderobie

Wyjazdy edukacyjne
dzieci

Mistrzostwa Powiatu Gdańskiego w Futsalu – jak co roku zachęcamy drużyny
z Gminy Przywidz do uczestnictwa w zawodach powiatowych, oraz wspieramy
organizację tychże rozgrywek organizując je raz, lub dwa razy do roku w Przywidzu.
PRZYWIDZ CUP – turniej futsalu dla dzieci
Warsztaty Makijażu dla Pań.
3 maja – koncert zespołu Folk Acoustic
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Młodzieżowy Collage Kreatywności i innowacyjności - zajęcia realizowane we
współpracy z Sopocką Szkolą Wyższą. Do projektu przystąpiło 84 uczniów z klas VI
i VII. Był to pierwszy samodzielnie napisany grant, spełniający wymogi miękkiego
grantu

organizacji

pozarządowych.

Młodzież w ramach Collage m.in. uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych
(budowanie robotów, zakładanie stron www, tworzenie gier, budowanie własnej
firmy), w spotkaniach z doradcą zawodowym, a także weryfikowała ocenę
kompetencji zawodowych. Finałem zajęć było przygotowanie i złożenie w hali Arena
Przywidz kapsuły czasu, oraz udział w turnieju sport łączy pokolenia, który odbył się
w hali Arena Przywidz.
W ramach partnerstwa z Sopocką Szkołą Wyższą wykorzystano 158 000 zł
Na jednego ucznia przypadało 1890 zł.
Była to ogromna wartość dodatnia w edukacji młodzieży z Gminy Przywidz.

Organizacja wydarzenia związanego z uczczeniem 15 rocznicy wstąpienia Polski
do UE.
Wycieczka dla dzieci do Filharmonii Bałtyckiej – dzieci uczestniczyły w zajęciach,
podczas których poznawały rożne instrumenty, uczyły się rozpoznawania dźwięków,
oraz śpiewały piosenki.
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Wycieczka do Warszawy dla zdolnych i zaangażowanych uczniów. Korzystając
z zaproszenia Senatora RP, ponad 50 dzieci odwiedziło Warszawę. Zwiedzano Sejm
i Senat oraz Stare Miasto.
Dzień dziecka – słodycze dla dzieci i spotkania z Wójtem Markiem Zimakowskim.
Szkolenia aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych 30 plus
Poetycki koncert syberyjskiego barda Evgeni Malinowskiego,
Otwarcie Punktu Informacji Turystycznej w Przywidzu. Ważne wydarzenie z racji
licznego napływu turystów. W PIT turyści mogą nabyć materiały promocyjne z logo
Gminy, kalendarze, wydawnictwa, mapy, koszulki, oraz mogą uzyskać informacje
o naszej Gminie.
V edycja ROCKBLU Przywidz Festiwal, w ciągu całego dnia przewinęło się ponad
3000 osób. Po raz pierwszy pojawił się zespół zagraniczny. Pojawili się artyści,
których dorobek kształtował muzycznie pokolenia, oraz młodzi wykonawcy
prezentujący swoją muzykę. Festiwal z roku na rok przyciąga coraz więcej osób.
Towarzyszący mu Jarmark Przywidzki umożliwia licznej grupie rękodzielników
pojawienie się w przestrzeni Przywidza, aby móc podzielić się swoim dorobkiem. Jest
to dzień poświęcony polskiej muzyce rockowej, aby zachować ją od zapomnienia.
Festiwal kosztował: 181 485,34 zł
Pozyskane środki: 114 101,35 zł

80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej – uroczyste obchody w Przywidzu.
Koperty życia – akcja skierowana do osób starszych, samotnych. Pakiety z kopertami
zawierającymi informacje o przyjmowanych lekach, stanie zdrowia, czy chorobach
otrzymały samotne osoby w podeszłym wieku zamieszkujące Gminę Przywidz.
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Współpraca z Parafią pw. Macierzyństwa NMP w Jodłownie przy organizacji Dnia
Papieskiego i konkursu plastycznego związanego ze Św. Janem Pawłem II
Organizacja występu teatru „Kurtyna” z trzema spektaklami o nałogach, dobrych
manierach i tolerancji. Spektakle przystosowane dla różnych grup wiekowych
obejrzało kilkaset dzieci. Zorganizowane we współpracy z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zajęcia sportowe dla Seniorów w Przywidzu - rozciąganie, ćwiczenia ruchowe,
a przede wszystkim możliwość poznania swoich możliwości to dla osób starszych
bardzo cenna wiedza.
11 listopada – organizacja obchodów Narodowego Święta Niepodległości a także
wyjazd do Żukowa na koncert zespołu Folk Acoustic „Piaśnicki Lament”
Mikołajki z GOK dla dzieci w Gminie Przywidz – słodkości i spotkania z bohaterami
kreskówek Disneya to była wspaniała atrakcja dla dzieci.
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Współpraca
 Urząd Gminy,
 Fundacja Akces Gdańsk,
 Nadleśnictwo Kolbudy,
 Ziaja,
 Grupa Energa,
 Starostwo powiatowe - wydział sportu,,
 KGW Przywidz, Nowa Wieś Przywidzka,
 OSP Przywidz,
 Uniwersytet III wieku ,
 Fundacja Hospicyjna Św Ksawerego,
 Sopocka Szkoła Wyższa,
 Fundacja Edukacji i Działań Społecznych z Kartuz
Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci przynoszą efekty, którym niewątpliwie był sukces uczniów
podczas Ogólnopolskiego Konkursu „Niech żyje Rock’n’Roll” organizowanego przez
sopocki MDK. W roku 2019 tematem konkursu była twórczość Wandy Kwietniewskiej –
pochodzącej z Przywidza wokalistki i liderki zespołu Wanda i Banda.
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W roku 2019 prowadzone były następujące zajęcia i warsztaty:
 Młody odkrywca
 Zespół taneczno - wokalny Domino ,
 Zumba, Hip-Hop,
 Nauka śpiewu, gry na pianinie i keyboardzie
 Nauka gry na gitarze
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Przywidzki Chór
Funkcjonuje przy Urzędzie Gminy oraz GOK. Aktywnie działające Panie reprezentują Gminę
Przywidz podczas wielu wydarzeń gminnych; działają również multimedialnie.
Uczestniczki Chóru Przywidz ćwiczą pod okiem utytułowanej instruktorki Pani Katarzyny
Chylińskiej. Cały czas poprawiają swoje umiejętności, ćwiczą nad nowym repertuarem
i ubogacają wydarzenia gminne swoimi występami. Ważnnym występem dla Pań był koncert
podczas V edycji ROCKBLU Przywidz Festiwal, oraz wykonanie piosenki
„Jestem z Polski” z gwiazdą Festiwalu – Andrzejem Nowakiem i zespołem Złe Psy.

PROMOCJA GMINY
Urząd Gminy w Przywidzu współorganizował/ organizował szereg działań mających na celu
nie tylko wsparcie lokalnych przedsięwzięć, ale również promowanie Gminy Przywidz poza
rejon powiatu.
Prowadzenie strony internetowej, stworzenie dodatkowych 2 kanałów
komunikacyjnych z Mieszkańcami Gminy Przywidz – Facebook, oraz darmowa
aplikacja dla użytkowników -BLISKO
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Odwiedzanie z Gratulacjami przez Przewodniczącego Rady Gminy- Michała
Jasińskiego oraz Wiceprzewodniczącego – Mariusza Lipskiego, a także Wójta Gminy
Przywidz- Marka Zimakowskiego Jubilatów oraz Seniorów w Gminie Przywidz.
Publikacje artykułów promujących gminę w gazetach : Panorama Pomorze, Echo
Pruszcza, Magazyn Pomorski, Wieczór Pomorze, Neony
Wydawanie gminnego biuletynu – kwartalnik- PRIVISA

Otwarcie Klubu
Seniora " Przywidzki
Łabędź +"

Turniej Służb
Mundurowych na
Arenie Przywidz

Turniej LOTOS Griffin
Cup

Otwarcie Klubu Seniora „Przywidzki Łabędź +”
Inwestycja powstała dzięki środkom pozyskanym z rządowego programu Senior +
Edycja 2015-2020. Program ten koordynowany jest przez Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej. W ramach dofinansowania Gmina Przywidz pozyskała dotacje
w wysokości : 120 874, 92zł.
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Współfinansowanie ferii dla dzieci
Współorganizowanie dożynek gminnych
Organizowanie wyjazdu Dzieci– np. do gdańskiej szkoły, gdzie poznały
wodza z plemienia Amazonii.
Cykliczne spotkania z Sołtysami
Prowadzenie projektu „Markowe Maluchy” – zakładającego „wyprawkę” dla
nowonarodzonych dzieci w Gminie Przywidz

Współfinansowanie wycieczki uczniów do Warszawy ( odwiedziny Sejmu i Senatu)
Zorganizowanie wyjazdu dla dzieci z Gminy Przywidz na Ergo Arenę – udział w akcji
„ Największa lekcja wf-u” – Gmina Przywidz była jedyną gminą wiejską w tym
wydarzeniu.
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Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci
Współfinansowanie imprez sportowych – np. o Puchar Wójta Gminy Przywidz
Członkostwo w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym
Członkostwo w Stowarzyszeniu Trefl Pomorze
Współpraca ze Stowarzyszeniem Akademią Sportu Artura Siódmiaka
Stwarzanie możliwości organizowania obozów sportowych drużynom piłkarskim
Rozpoczęcie projektu „Lekcje WOS z Wójtem”

FUNDUSZ SOŁECKI
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Wykaz Sołtysów w Gminie Przywidz w 2019 roku

SOŁECTWOS

SOŁTYS
Bożena Labuda
Piotr Huniewicz
Janusz Kalinowski
Krzysztof Kupracz
Jerzy Leśniak
Stanisław Baran
Lidia Demps
Karol Małkiewicz

12.
13.
14.

BOROWINA
CZĘSTOCIN
HUTA DOLNA
JODŁOWNO
KIERZKOWO
KOZIA GÓRA
MARSZEWO
MARSZEWSKA
KOLONIA
MICHALIN
MIŁOWO
NOWA WIEŚ
PRZYWIDZKA
OLSZANKA
PIEKŁO GÓRNE
POMLEWO

15.
16.
17.
18.

PRZYWIDZ
STARA HUTA
SUCHA HUTA
TRZEPOWO

Robert Deja
Żaneta Piekarska
Stanisława Holza
Danuta Flis

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Grażyna Ropela
Krzysztof Jankowski
Piotr Krajewski
Mariusz Lipski
Maria Pellowska
Kazimierz Grzenkowski

Wybrane zadania wykonane w ramach Funduszy Sołeckich w roku 2019:
Remont nawierzchni ul. Derdowskiego – sołectwo Częstocin
Festyn „święto pieczonego ziemniaka”- sołectwo Pomlewo
Festyn mikołajkowy dla dzieci – sołectwo Jodłowno i Nowa Wieś Przywidzka
Dożynki w sołectwie Nowa Wieś Przywidzka
Wykonanie oświetlenia na ul. Potokowej w Marszewskiej Kolonii
Remont drogi w Hucie Dolnej
Organizacja zajęć kulturalno-sportowych dla dzieci – sołectwo Borowina, Kierzkowo,
Trzepowo
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Dożynki
w Nowej Wsi Przywidzkiej

Wyróżnienie dla Sołtysa
Huty Dolnej za 29 lat
pełnienia funkcji sołtysa

Zabawa mikołajkowa
w Jodłownie

Zabawa mikołajkowa
w Nowej Wsi Przywidzkiej

Wykonanie Funduszy sołeckich
Na realizację Funduszu Sołeckiego w 2019r. wydatkowano łącznie kwotę
317 805,47 zł.
Sołectwo

% wykonania

Borowina
Częstocin
Huta Dolna
Jodłowno
Kierzkowo
Kozia Góra
Marszewo
Marszewska Kolonia
Michalin
Miłowo
Nowa Wieś Przywidzka
Olszanka
Piekło Górne
Pomlewo
Przywidz
Stara Huta
Sucha Huta
Trzepowo
Ogółem

32,5
100
96,2
77,9
62,7
100
92,9
99,8
95,2
95,7
73,8
91,4
54,9
98,5
69,2
100
93,8
99,1
82,9

Opracowała: Karolina Chociej
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